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بسم هللا الرحمن الرحيم

الرعد
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم الرعد دئ چي د سورې له 13
آيت اخيستل شوى ،دا د سورې د مضامينو لپاره عنوان نه
بلكي يوازي نوم دئ ،دري څلوېښت آيتونه لري ،د سورې
له مضامينو معلومېږي چي د مكي دور په هغو وروستيو
كلونو كي نازله شوې چي د االعراف ،يونس او هود
سورتونه په كي نازل شوي .د آيتونو فواصل ئې دوه وزنه
لري :يؤمنون او عقاب ته ورته ،لومړي پنځه آيتونه ئې
د لومړي آيت په څېر يؤمنون ته په ورته او هموزنه
صيغو پاى ته رسېدلي او پاته اته دېرش ئې د شپږم آيت
په څېر عقاب ته ورته وزن لري .يوازي اتلسم آيت ئې په
قلوب پاى ته رسېدلى خو دا له ورپسې آيت سره تړلى دئ
او په گډه په ماب پاى ته رسي.
لكه چي دا سوره په څلورو حروفو (ا ،ل ،م ،ر) پيل
شوې د سورې محوري او اساسي مضامين هم څلور دي چي دا
اساسي مضامين د سورې په لومړيو آيتونو كي په دې توگه
راغلي:
 -1دا د همغه كتاب آيتونه دي ،او څه چي ستا د رب له
لوري درته نازل شوي رښتيني دي.
 -2خو ډېرى وگړي ايمان نه راوړي.
 -3هغه هللا چي آسمانونه ئې له داسي ستنو پرته لوړ كړل
چي تاسو ئې وينئ ،بيا پر عرش برابر شو ،او لمر او
سپوږمۍ ئې مسخر كړل ،هر يو له ټاكلې نېټې سره سم
درومي ،كارونه سنبالوي.
 -4آيتونه په تفصيل سره بيانوي ،د دې لپاره چي د خپل
رب په مالقات يقين وكړئ.
د سورې تر پاى پوري به وگورئ چي د بحث اساسي
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موضوعات ئې همدا دي.
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ا ،ل ،م ،ر ،دا د همغه كتاب آيتونه دي ،او څه چي
ستا د رب له لوري درته نازل شوي رښتيني دي خو
ډېرى وگړي ايمان نه راوړي .هغه هللا چي آسمانونه ئې
له داسي ستنو پرته لوړ كړل چي تاسو ئې وينئ ،بيا
پر عرش برابر شو ،او لمر او سپوږمۍ ئې مسخر كړل،
هر يو له ټاكلې نېټې سره سم درومي ،كارونه
سنبالوي ،آيتونه په تفصيل سره بيانوي ،د دې لپاره
چي د خپل رب په مالقات يقين وكړئ.
( -)2-1په دې مباركو آيتونو كي څو مهمي الرښووني شوې:
 دا د هغه كتاب آيتونه دي چي ستا د رب له لوري
درباندي نازل شوى ،له متن ،محتوى او الفاظو ئې
معلومېږي چي دا ستا د رب له لوري نازل شوى .رشتينى
كتاب چي حقائق ستا مخي ته ږدي.
 ډېرى انسانان داسي دي چي د حقيقت منلو ته چمتو نه
دي ،له يوې خوا ئې جني او انسي شيطانان د حق منلو ته
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نه پرېږدي او له بلي خوا ئې د دوى هوى او هوس.
 دا كتاب د هغه هللا له لوري نازل شوى چي دا لوړ
آسمان ئې له داسي ستنو پرته لوړ كړى چي ليدى شي،
ستني شته خو ليدل كېږي نه ،او دا هفه ستر علمي حقيقت
دئ چي د قرآن بل علمي اعجاز زموږ مخي ته ږدي ،انسان
نن په دې حقيقت پوه شوى چي د آسمان د ټولو ستورو تر
منځ د جذب او دفع داسي نامرئي ځواك شته چي كه دا نه
وى او يا له اوسني حالت نه ځواكمن او يا كمزورى وى
نو د عالم دا موجود نظام پايښت نشو موندلى ،يا به
يوه بل جذبولو او يا به داسي خواره واره كېدل چي ټول
نظام به له منځه تلو .كه تاسو يوه ساينسپوه ته ووايئ
چي زموږ په هغه مذهبي كتاب كي چي څوارلس پېړۍ وړاندي
نازل شوى راغلي چي آسمان په داسي ستنو لوړ ساتل شوى
ً هغه به له ځنډ پرته تاسو
چي نه ليدل كېږي ،نو يقينا
ته ووايي :پر دې حقيقت انسانان په نولسمي پېړۍ كي
پوه شول ،تر دې د مخه هيڅوك په دې حقيقت نه پوهېدو
او د آسمان د ستورو تر منځ د داسي ځواك د شته والي
تصور ئې هم نشو كولى.
 هللا تعالى نه يوازي خالق دئ او دا آسمانونه ئې پيدا
او لوړ كړي بلكي د دې پراخ عالم ټولواك ،مالك او
حاكم هم دئ ،د دې عالم د واكمنۍ او سنبالولو چاري د
ده په واك كي دي ،د عالم له پيدا كولو وروسته ئې
ټولي چاري په خپل الس كي ونيولې ،د لمر او سپوږمۍ
تسخير ،په خاص خاص مدار كي د هغوى خوځېدا او په خپل
حركت كي د ټاكلو نېټو التزام د هللا تعالى د واكمنۍ او
د عالم د چارو د سنبالولو بېلگي دي .د عالم له
پيدايښت وروسته د ټولواكۍ پر عرش د هللا تعالى د استوى
معنى همدا ده.
 دا آيتونه د دې لپاره ستاسو مخي ته ږدي چي له هللا
تعالى سره په مخامخېدو باور وكړئ ،داسي ونه انگېرئ
چي تاسو او ستاسو دا پراخ عالم نه كوم خالق لرئ ،نه
كوم ټولواك او نه كوم سنبالوونكى ،هر څه په خپله
پيدا شوي ،خپلي مخي ته پرېښودل شوي ،نه پوښتنه ترې
كېږي ،نه محاسبه ورسره كېږي ،نه ئې د ښه عمل بدله
وركول كېږي او نه ئې د بد عمل سزا ،دا كچه او غلطه
انگېرنه له هغه څه سره اړخ نه لگوي چي هر عاقل انسان
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ئې په دې پراخ عالم كي هر لوري ته په خپلو سترگو
گوري .كه د عالم هر څه د يوه ځانگړي هدف لپاره پيدا
شوي ،په دې پراخ عالم كي نه اضافي شى موندى شو ،نه د
كوم ضروري شي تشه او خالء په گوته كوى شو او نه كوم
بې هدفه او خوشى شى ښودى شو ،لمر او سپوږمۍ چي د
آسمان د بې شمېره اجرامو دوه څرگندي بېلگي دي په
منظمه توگه او د خاصي نېټې په مراعات سره خوځي ،طلوع
او غروب ئې د دقيق نظم مطابق او د يوه ستر مقصد
لپاره ترسره كېږي ،كوم عقل به دا چټي او غلطه خبره
ومني چي دا عالم په خپله پيدا شوى ،خپلي مخي ته
پرېښودى شوى ،نه حكيم او عليم خالق لري او نه ځواكمن
پالونكى او ساتونكى ،نه پوښتنه كوي او نه مكافات او
مجازات!!

   










   
    



 
او دى همغه ذات دئ چي زمكه ئې خوره كړه او په هغې
كي ئې غرونه او نهرونه جوړ كړل ،او په هغې كي ئې
د هري مېوې دوه گونې جوړه پيدا كړه ،شپه پر ورځ
ً چي په دې كي د تفكر كوونكو وگړو
راكاږي ،يقينا
لپاره نښي دي.
( -)3د هللا تعالى د ټولواكۍ او چارو سنبالولو نوري
بېلگي دا دي چي زمكه ئې خوره كړه ،په هغې كي ئې
غرونه او نهرونه جوړ كړل ،په هغې كي ئې د هري مېوې
دوه گونې جوړه پيدا كړه او شپه پر ورځ راكاږي .زمكه
داسي جوړه شوې چي ځيني برخي ئې آواري دي او ځيني
لوړي او غرونه ،د زمكي دا جوړښت د دې سبب شوى چي هم
نهرونه ،چينې او كاريزونه په كي وبهېږي او آواري
زمكي خړوبي كړي او هم داسي بېلي بېلي سيمي او موسمي
حالت په كي راپيدا شي چي د راز راز بوټو او ونو د
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ټوكېدو او ودي لپاره ضروري دي ،كه زمكه داسي نه وى
نو نه به نهرونه بهېدل او نه به بېل بېل موسمونه ول
او نه رنگ رنگ بوټي او وني.
په دې مبارك آيت كي د قرآن د يوه بل ستر علمي
اعجاز شاهد يو ،قرآن وايي چي د هري مېوې دوه گونې
جوړه ئې راپيدا كړه ،تر دې وروستيو پوري هيڅوك په دې
نه پوهېدو چي د ژوو او حيواناتو په څېر په نباتاتو
(ونو او بوټو) كي هم نر او ښځه شته او مېوه د نر او
ښځي د نطفو له يو ځاى كېدو راپيدا كېږي ،د دوى القاح
يا د بادونو په واسطه تر سره كېږي او يا د موچيو په
څېر حشراتو په واسطه ،كه تاسو د قرآن دا وينا هم د
ً چي دا به د
كوم ساينس پوه مخي ته كېږدئ نو يقينا
قرآن يو ستر علمي اعجاز گڼي.
قرآن دلته د جوړه جوړه مېوو راپيدا كولو تر څنگ د
شپې او ورځي تلو راتلو ته اشاره كوي او ښيي چي دا هم
د مېوو په راپيدا كېدو كي يو مهم عنصر دئ ،او دا يو
بل ستر علمي حقيقت دئ چي انسان ډېر وروسته پرې پوه
شوى ،كه د شپې او ورځي دا خاص نظام نه وى نو د زمكي
پر سر به نه يو بوټى راټوكېدلى وو او نه يو ژوى ،د
شپې او ورځي دغه نظام د زمكي پر سر هغه شرايط برابر
كړي چي بوټي او ژوي ورته ضرورت لري .كه ورڅ نه وى،
يا لنډه يا اوږده وى نو د زمكي پر سر نه ژوند ممكن
وو او نه د ژوو راپيدا كېدا ،كه شپه نه وى يا لنډه
يا اوږده وى نو زمكه به تر ضروري حد يا ډېره توده يا
ډېره سړه وه چي نه به حيوانات په كي راپيدا كېدل او
نه نباتات ،همغسي لكه چي د آسمان په نورو ستورو كي د
شپې او ورځي تر منځ د خاص او ضروري تناسب د نشتوالي
له كبله هلته د ژوند شرائط مساعد نه دي.
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او په زمكي كي څنگ په څنگ پرتې ټوټې دي او د
انگورو باغونه او كښتونه او د كجورو گډبنسټي او
بېل بنسټي وني چي په يو ډول اوبو خړوبېږي ،په
داسي حال كي چي ځينو ته مو پر ځينو نورو د خوراك
ً چي په دې كي د تعقل
له پلوه فضيلت وركړى ،يقينا
كوونكو وگړو لپاره څرگندي نښي دي.
( -)4د دې مبارك آيت مهمي الرښووني دا دي:
 څوك چي په سطحي نظر د زمكي مخ ته گوري داسي
انگېري چي ټوله زمكه به د جوړښت او تركيب له پلوه
سره ورته وي ،خو كه په علمي نظر او دقت سره د زمكي د
بېلو بېلو برخو تركيب ته ځير شو نو دا حقيقت راته
جوت كېږي چي د زمكي برنۍ سطحه له داسي بېلو بېلو
ټوټو جوړه شوې چي د تركيب له پلوه يوه له بلي سره
ژور توپيرونه لري ،دا هغه حقيقت دئ چي قرآن په
پورتني آيت كي ورته اشاره كړې او انسان هغه مهال پرې
پوه شو چي د خاوري د تركيب معلومولو پر مخ تللي
ً چي دا د قرآن
وسائل او پوهه په الس ورغله ،او يقينا
يو بل ستر علمي اعجاز دئ .په نولسمي پېړۍ كي انسان
له علمي پلوه هغه پوړ ته ورسېد چي په دې حقيقت پوه
شي ،اوس ورته جوته شوې چي د زمكي ځيني برخي داسي دي
چي په تركيب كي ئې يو عنصر زيات دئ او د بلي په
تركيب كي بل عنصر ،په ځينو كي مس زيات دي ،په ځينو
كي اوسپنه زياته ده او په ځينو كي سره او سپين زر،
او دې ته ورته د نورو عناصرو د تناسب له پلوه
توپيرونه ،همدغه توپيرونه د دې باعث شوي چي په يوې
سيمي كي يو ډول بوټي او وني راټوكېږي او وده كوي او
په بلي كي بل ډول ،د يو ډول ونو مېوې به په يوې سيمي
كي يو ډول خوند لري او په بلي كي بل ډول ،نه يوازي د
خوند له پلوه به يوه له بلي توپير لري بلكي د گټي له
پلوه يوه پر بلي فضيلت لري .د خوند په توپير هر څوك
پوهېدى شي خو د گټي له پلوه د دوى تر منځ توپيرونو
باندي پوهېدا نه يوازي گران كار دئ بلكي له نولسمي
ً ممكنه نه وه ،د قرآن دا
پېړۍ مخكي انسان ته قطعا
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وينا له شكه پرته يو بل ستر علمي اعجاز دئ چي وايي:
ځينو مېوو ته پر نورو د خوراك له پلوه فضيلت وركوو
ً چي د عقل خاوندانو ته په دې وينا او دې
او يقينا
حقيقت كي ډېري نښي دي.
 د دې لپاره چي دا موضوع الزياته واضح شي دوه مثاله
ئې وړاندي كوم :د كابل په جنوب كي د عينك په نامه د
زمكي يوه ټوټه ده چي په تركيب كي ئې د مسو كچه ډېره
لوړه ده ،د دې ټوټې طول ،عرض او ضخامت معلوم دئ ،د
ټولو موادو او په هغوى كي د مسو تخميني اندازه هم
معلومه شوې ،د همدې معلوماتو له مخي يوې چينايي
كمپني د مسو د رايستلو معاهده امضاء او عمالً ئې كار
پيل كړ ،بل مثال ئې د كابل په شمال غرب كي د حاجي گك
سيمه ده چي د اوسپني ستر كان په كي موندل شوى ،د دې
سيمي اوږدوالى ،سور او پرېړوالى هم معلوم شوى او د
اوسپني تخميني اندازه هم معلومه شوې ،دا معلومات د
نړۍ سترو سترو شركتونو ته وړاندي شوى ،چي له مخي به
ئې د اوسپني د استخراج معاهده السليك كېږي ،د دې
دواړو ټوټو تر منځ د زمكي نوري ټوټې دي چي تركيب ئې
له دوى دواړو ځانگړي توپيرونه لري .خو دا چي دا بېلي
بېلي ټوټې د زمكي د لومړني پيدايښت په وخت كي
رامنځته شوې كه وروسته ،بايد ووايو چي په لومړي سر
كي د زمكي برنۍ سطحه يو ډول وه ،ورو ورو په هغې كي
تغييرات راغلي ،دا بېلي بېلي ټوټې د هغو چاودنو په
لړ كي رامنځه شوې چي د زمكي برنى قشر ئې مات كړى ،د
زمكي د زړه ويلي مواد بهر راوتلي ،د زمكي پر سر
خواره شوي او يوه خاصه سيمه ئې الندي كړې ،په دې ويلي
موادو كي كله د يوه عنصر كچه زياته وه او كله د بل،
له همدې كبله يوه سيمه او د موادو تركيب ئې له بلي
توپير لري.
 كه څوك ووايي :دا مېوه تر بلي غوره ده ،د ده دا
وينا ناقصه ده ،ځكه دا ئې نه دي ويلي چي له كومه
پلوه غوره ده ،د غوره والي وجه ئې نه ده په گوته
كړې ،يو شى پر بل له ځانگړي پلوه فضيلت درلودى شي نه
په عام او كلي توگه ،بشپړه او صحيح وينا دا ده چي
ووايو :دا مېوه تر هغي بلي انسان ته د گټي له پلوه
غوره والى لري ،دلته گورئ چي د قرآن الفاظ څومره په
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دقت سره غوره شوي ،وايي :ځينو مېوو ته پر نورو د
(خوراك) له پلوه فضيلت وركوو!!







   








  







 
او كه ته تعجب كوې نو د دوى وينا عجيبه ده چي
(وايي) كه خاوري شوي وو نو آيا په نوي پيدايښت كي
به (بيا راپيدا) كېږو؟ دوى همغه دي چي د خپل رب
په اړه ئې كفر وكړ ،او دوى همغه وگړي دي چي
زنځيرونه ئې په غاړو كي دي ،او دوى دوزخيان دي،
تلپاته په هغه كي.
( -)5كه څه هم د دې آيت لومړنى مخاطب رسول هللا ﹽ دئ،
خو په عامه توگه د قرآن هر مخاطب ته متوجه دئ او
مطلب ئې دا دئ چي كه ته تعجب كوې نو د دوى دا وينا
تر ټولو زياته د حيرت او تعجب وړ ده چي وايي :كه
ومرو او خاوري شو نو آيا بيا به راژوندي كېږو؟! څنگه
به زموږ وراسته شوي هډوكي او خاوري شوي بدنونه بيا
په روغ رمټ ژوندي انسان بدلېږي؟ له بيا ژوندون د دوى
د انكار اصلي وجوهات دا دي:
 دوى پر خپل رب باور او ايمان نه لري ،همغه د دوى
پالونكى رب چي په مخكنيو آيتونو كي د هغه د قدرت او
انسان پالني گڼ شمېر نښي زموږ مخي ته كېښودى شوې.
 د دوى زړه او دماغ د جهل ،تعصب ،پلرني غلط مذهب
ړوند تقليد او هوى او هوس په زنځيرونو تړل شوي ،پر
سترگو ئې پرېړي پردې غوړېدلې ،له آزاد او شفاف فكر
كولو عاجز دي.
 دوزخيان دي ،عملونه ئې داسي دي چي دوزخ ته ئې
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بيايي ،هغه الر او كار نشي غوره كولى چي جنت ته ئې
بيايي.
ً چي دا ډېره د حيرانتيا او تعجب وړ خبره ده
يقينا
چي څوك له هغه رب انكار كوي چي د قدرت نښي ئې هر
لوري ته او په هر گام كي د انسان مخي ته ځلېږي ،آيا
عجيبه نه ده چي څوك هغه هللا تعالى د انسان له بيا
پيدايښت عاجز گڼي چي دى ئې پيدا كړى ،دا له
ملياردونو ستورو ډك آسمان ئې پيدا كړى ،هره شېبه د
زمكي له سپېره ډاگ ډول ډول بوټي او مېوې راپيدا كوي،
له آسمانه باران وروي او مړه زمكه پرې ژوندۍ كوي او
د انسان لپاره ئې د زمكي پر سر د ژوند مساعد شرائط
برابر كړي.




   



   
   



 
او له تا په تلوار سره تر ښېگڼي د مخه بدي (عذاب)
غواړي ،په داسي حال كي چي تر دوى وړاندي د
ً چي ستا رب د
عذابونو بېلگي تېري شوې ،او يقينا
خلكو په اړه د بخښني خاوند دئ د دوى له ظلمونو
ً كلك تعذيبوونكى
ً چي رب دي حتما
سره سره ،او يقينا
دئ.
( -)6په مخكني آيت كي د قيامت او بيا ژوندون په اړه
د كافرانو د انكار يوه اړخ ته گوته نيول شوې چي هغه
د دوى دا وينا ده :څنگه به له هغه وروسته بيا
راژوندي كېږو چي بدنونه مو خاوري شوي وي؟ د دوى د دې
غلطي او بې بنسټي اندېښنې په ځواب كي وويل شول :د
دوى د انكار وجه دا ده چي پر هغه رب العالمين ايمان
نه لري چي آسمان ئې لوړ كړى او زمكه ئې غوړولې،
غرونه او نهرونه او ډول ډول مېوې ئې په كي راپيدا
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كړي ،په دې آيت كي د دوى د انكار بل اړخ څېړل شوى او
ً له خپلو بندگانو
هغه دا چي وايي :كه هللا تعالى واقعا
سره محاسبه كوي ،نېكان پالي او بدكارو ته سزا وركوي،
مؤمنانو ته د دوى د ايمان او صالح عمل غوره بدله
وركوي او كافرانو ته د دوى د كفر ،شرك او بدو عملونو
سخته سزا وركوي ،كه دا د الهي مكافات او مجازات
عقيده صحيح وي نو ولي پر موږ هغه عذابونه نه نازلېږي
چي تاسو مو ترې وېروئ؟! د دوى په ځواب كي څو خبري
شوې:
 دا عذابونو عمالً نازل شوي ،تر تاسو مخكي ډېر پرې
اخته شوي ،د تاريخ پاڼو ته ځير شئ ،وگورئ چي ستاسو
سلف له كومو بدو پايلو سره مخامخ شوي او څومره سخت
سخت عذابونه پرې نازل شوي.
 د عذاب په راتلو كي د ځنډ او گنهگارانو ته د فرصت
وركولو وجه دا ده چي ستا رب بخښونكى دئ ،خپل گنهگار
بنده ته د توبې فرصت وركوي ،په مؤاخذه او نيولو او
سزا وركولو كي تلوار نه كوي.
 د دنيوي او اخروي محاسبې او عذاب لپاره ئې خاصه
نېټه ټاكلې ،كله چي دا نېټه راورسېږي په خپلو سترگو
به وگورئ چي ستاسو رب كلك تعذيبوونكى دئ.

  
   
    
    

او هغه چي كفر ئې كړى وايي :ولي د ده د رب له
ً چي
لوري كومه څرگنده نښه نه پرې نازلېږي؟! يقينا
ته خو يوازي يو خبردارى وركوونكى يې او هر قوم ته
يو الرښود وي.
( -)7دلته د معاندينو يو بل اعتراض څېړل شوى ،هغه دا
چي د رسول هللا ﹽ په اړه به ئې ويل :كه دى په رښتيا د
هللا تعالى له لوري غوره شوى پيغمبر وى نو داسي څرگنده
نښه به ورسره وه چي هيچا ترې انكار نشو كولى ،د قرآن
په نورو آيتونو كي د دوى د دې اعتراض تفصيالت راغلي،
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د االسراء په سورې كي داسي لولو:
    



























  
     










    


















   
االسرا94-91:
 

او وئې ويل :تر هغه به هيڅكله درباندي باور ونه كړو
چي له زمكي يوه چينه راته جاري نه كړې ،يا د كجورو
او انگورو داسي باغ دي وي چي هري خوا ته ويالې په كي
وبهوې او يا لكه څنگه چي گمان كوې د آسمان يوه ټوټه
پر موږ راپرې باسې ،يا خداى او فرشتې مخامخ راولې،
يا د سرو سپينو زرو كور ولرې ،يا آسمان ته لوړ والړ
شې او پورته تگ دي هم تر هغه نه منو چي داسي كتاب
درسره راوړې چي موږ ئې ولولو ،ورته ووايه :پاكي زما
رب لره ده  ،آيا زه له يوه داسي انسان پرته بل څه يم
چي د پيغمبر په توگه لېږل شوى؟ او خلكو ته د هدايت
له راتلو وروسته يوازي دې خبري دوى له ايمان راوړو
منع كړل چي ويل ئې :آيا خداى يو انسان د پيغمبر په
توگه رالېږلى؟!!
گورئ چې (خلك) دغي خبري له ايمان راوړلو منع كړي
چي پيغمبر ئې د نورو انسانانو په څېر يو انسان
موندلى ،داسي چي حيرتناك او خارق العاده كارونه نشي
كولى ،د ده په خوا كي نه څوك خداى په څرگنده گوري او
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نه د فرشتو لښكري ،آسمان ته نشي ختلى ،له زمكي چينې
نشي راخوټولى ،سره او سپين زر ئې په الس كي نشته ،د
باغونو او بنگلو خاوند نه دئ!!
د يهودانو مذهبي مشرانو د خپلو پيغمبرانو په اړه
خلكو ته همدا ويلي وو چي دوى دغه ټول كارونه كولى
شو ،نو ځكه ئې د عيسى عليه السالم په څېر په هغه
پيغمبر هم ايمان رانه ووړ چي معجزې ئې تر ټولو
پيغمبرانو زياتي وې!!
قريشو هم له رسول هللا ﹽ دې ته ورته معجزې غوښتې ،د
ً چي ته خو
دوى د غوښتنو په ځواب كي ويل شوي :يقينا
يوازي يو خبردارى وركوونكى يې او دا يوازي ته نه يې
چي خپل قوم ته د الرښود په توگه لېږل شوى يې تر تا د
مخه نورو قومونو ته ستا په څېر الرښود پيغمبران لېږل
شوي.

    



   



 
هللا په هغه څه پوهېږي چي هره ښځينه ئې (په خپل رحم
كي) وړي ،او په هغه څه هم چي رحمونه ئې كموي او
په هغه څه هم چي زياتوي ئې ،او هر څه د ده خوا ته
په يوه (خاص) مقدار كي دي.
( -)8دا مبارك آيت له دوو پلوو غور او دقت غواړي:
لومړى دا چي ارتباط ئې له مخكنيو آيتونو سره څنگه
دئ؟ او دوهم دا چي په رحم كي د نطفې ورو ورو او
مسلسل وده او د ماشوم په قوتونو او استعدادونو كي پر
له پسې زياتوالى خو واضح او د فهم وړ حقيقت دئ خو دا
چي رحم څه كموي او د دې كمولو حقيقت او معنى څه ده؟
دا مطلب لږ وضاحت غواړي.
د لومړۍ پوښتني په ځواب كي بايد ووايو چي تر دې د
مخه په شپږم آيت كي د كافرانو په اړه ويل شوي چي دوى
په تلوار سره د عذاب راتلو غوښتنه كوي او په دې كي
ځنډ داسي تعبيروي چي گواكي د عذاب گواښونه حقيقت نه
لري ،نه هللا تعالى له خپل بنده سره حساب كوي او نه هغه
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ته د گناهونو سزا وركوي ،د پيغمبرانو له لوري چي د
عذاب راتلو كوم گواښونه شوي حقيقت نه لري .دوى ته د
مخكنيو ځوابونو تر څنگ په دې آيت كي ويل شوي چي هللا
تعالى د هر څه او هر كار لپاره ځانگړى مقدار او حد
ټاكلى ،لكه چي د مور په رحم كي د ماشوم د پيدايښت،
ودي او زېږېدا لپاره حد او موده ټاكل شوې ،تر خاصي
نېټې ئې د مور په رحم كي پرېږدي او په ټاكلې نېټې ئې
له يوې نړۍ بلي ته بيايي همداراز كافرانو ته تر خاصي
نېټې مهلت وركوي ،د مهلت په پاى كي او هغه مهال د
عذاب پرېكړه كوي چي دوى له دې مهلت گټه وانخلي او پر
خپل كفر او انكار ټينگار وكړي.
او د دوهمي پوښتني په ځواب كي بايد ووايو چي د
مفسرينو تر منځ د دې زياتوالي او كموالي په اړه كافي
اختالف شته ،ځيني ئې په رحم كي د ماشوم د پاته كېدا د
مودې كموالى او زياتوالى گڼي ،ځيني ئې د ماشوم د
بشپړ او ناقص پيدا كېدو په معنى تعبيروي ،ځيني ئې د
حيض د ويني وروسته او مخكي كېدا بولي ،خو په رحم كي
د جذب او دفع ،زياتولو او كمولو يوه بله عمليه په
مسلسله توگه تر سره كېږي چي انسان ډېر وروسته پرې
پوه شوى ،او هغه دا چي ماشوم د مور په رحم كي مخامخ
د مور له ويني تغذيه كېږي او د ده د بدن فضله مواد
هم بېرته د هغه رگ له الري د مور بدن ته انتقالېږي چي
د ماشوم له نامه سره وصل دئ ،د آيت له الفاظو داسي
معلومېږي چي پر له پسې او مسلسل زياتوالي او كموالي
ته اشاره لري او دا مسلسل زياتونه او كمونه يوازي
همدا د تغذيې له الري د ماشوم بدن ته وده وركول او
اضافي ،غير ضروري او فضله مواد ترې ايستل دي نه بل
څه .تر دې د مخه ځينو داسي انگېرله چي ښايي ماشوم به
د مور په رحم كي هغه وينه خوري چي د حيض په بڼي كي د
مور له رحمه وځي ،دليل ئې دا وو چي د حمل په مودې كي
د حيض وينه بنده شي ،خو اوس انسان په دې پوه شوى چي
ماشوم د مور په رحم كي نه خوراك كوي او نه ئې د بدن
له مخصوصو الرو فضله مواد وځي ،بلكي دا عمليه د هغو
رگونو له الري ترسره كېږي چي ماشوم ئې له مور سره وصل
كړى ،له همدې الري غذايي مواد د ده د بدن هر سلول ته
رسي او له همدې الري فضله مواد د مور بدن ته

د قرآن پلوشې
17
الرعد
انتقالېږي.






 
په ناڅرگند او څرگند پوه ،ستر د لوړ شأن خاوند
ذات.
( -)9په دې مبارك آيت كي د هللا تعالى دغو صفاتو ته
اشاره شوې :په ناڅرگند او څرگند پوه دئ ،ستر دئ او د
لوړ شأن خاوند دئ .په مخكنيو آيتونو كي د هللا تعالى د
دغو صفاتو څرگند مظاهر زموږ مخي ته كېښودل شول ،دا
لوړ آسمان او په هغه كي لمر ،سپوږمۍ او بې شمېره
ستوري ښيي چي د دې عالم خالق او ساتونكى رب ستر ذات
او د لوړ شان خاوند دئ ،په دې عالم كي موږ د داسي
عليم ذات د پراخ علم مظاهر په خپلو سترگو گورو چي
ښيي هللا تعالى په څرگندو او ناڅرگندو شيانو پوه دئ،
بېلگي ئې په مخكنيو آيتونو كي وړاندي شوې .غائب او
شاهد د انساني معيارونو مفاهيم دي ،د هللا تعالى په
وړاندي غائب نشته ،هر څه ورته څرگند او معلوم دي،
انسان په دې نه پوهېږي چي د زمكي سر له بېلو بېلو
ټوټو جوړ شوى ،انسان په دې نه پوهېږي چي د ميندو په
رحم كي څه تېرېږي ،څه كمېږي او څه زياتېږي ،په دې
اړه د قرآن وينا ښيي چي هللا تعالى په څرگندو او
ناڅرگندو پوه دئ.
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كه ستاسو څوك خبره پټوي او څوك ئې څرگندوي ،او كه
څوك په شپه كي ځان پټوي او په ورځي كي (څرگند)
درومي يو برابر دي .ده ته په مخكي او تر شا ئې
پرله پسې راتلونكي ټولگي دي چي د هللا په حكم ئې
ً چي هللا هغه څه نه بدلوي
ساتنه او څارنه كوي ،يقينا
چي د يوه قوم په برخه شوي تر هغه چي دوى خپل ځاني
حالت بدل كړي ،او كله چي هللا د كوم ولس په اړه د
مصيبت اراده وكړي نو هيڅ ستنېدا ئې نشته او له ده
پرته هيڅ مرستندوى نه لري.
( -)11-11په دې مباركو آيتونو كي څو مهمي الرښووني
شوې:
 ستاسو هيڅ څه له هللا تعالى پټ نه پاته كېږي ،نه مو
قول او نه عمل ،كه له تاسو څوك خپله خبره په زړه كي
پټه ساتي يا ئې څرگندوي ،كه څوك په شپه كي ځان پټوي
او په ورځي كي څرگند درومي ،ټول د هللا تعالى په وړاندي
برابر دي.
 هر انسان ته د فرشتو داسي څارونكي او ساتونكي
ټولگي ټاكل شوي چي په مخكي او تر شا ئې پرله پسې
راځي او د هللا تعالى له حكم سره سم د ده ساتنه او
څارنه كوي.
 له بنده سره د هللا تعالى معامله داسي ده چي حالت ئې
يوازي هغه مهال بدلوي چي هغه خپل ځاني حالت بدل كړي،
له خپلو نعمتونو ئې هغه مهال محروموي چي د نعمتونو
ضروري وړتيا او استحقاق له السه وركړي ،له مصيبتونو
ئې هغه مهال ژغوري چي اړوند وړتيا په ځان كي راپيدا
كړي.
 كله چي هللا تعالى د كوم ولس په اړه د مصيبت اراده
وكړي نه ئې څوك ځنډولى شي او نه تمولى او ستنولى.
 له هللا تعالى پرته هيڅ مرستندوى نشي موندلى.
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دى همغه ذات دئ چي برېښنا د وېري او طمعي په توگه
درښيي او درنې ورېځي راپيدا كوي .او تالنده ئې له
ستايني سره تسبيح وايي او فرشتې ئې له وېري ،او
تندرونه (ټكه) رالېږي او هغه څوك پرې اخته كوي چي
دى ئې غواړي ،په داسي حال كي چي دوى د هللا په اړه
جدل كوي او هغه د نيوني او عذاب له پلوه ډېر شديد
دئ.
( -)13-12په دې مباركو آيتونو كي څو ستر ستر مطالب
زموږ مخي ته اېښودل شوي:
 هغه ذات چي موږ ته په مكرره توگه په آسمان كي
برېښنا راښيي؛ هللا تعالى دئ ،دا برېښنا په چا كي وېره
او په چا كي طمع راوالړوي ،په چا كي دا هيله راوپاروي
چي ښكلى او بختور باران به ورېرېږي او په چا كي د
درنو سيالبونو بهېدو او له هغه نه د راوالړ شوو
تاوانونو وېره راوالړه شي ،هيڅوك نه پوهېږي چي دا
برېښنا به د كومو پېښو پېالمه شي.
 له برېښنا سره سم په آسمان كي درنې او پرېړي
ورېځي راڅرگندي شي .هغه ذات چي دا ورېځي زموږ پر سر
راپيدا كوي؛ هللا تعالى دئ ،هيڅوك ئې نه د راپيدا كولو
توان لري او نه ئې د سمت او لوري ټاكلو وس او قدرت،
د ده په اراده رامنځته كېږي او د ده په اراده په خپل
ټاكلي لوري درومي.
 له برېښنا سره سم د تالندي درانه غږونه واورو ،چي
موږ ته د باران ورېدو زېرى راكړي ،دا غږ د ژوند
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پيغام له ځان سره لري ،له همدې غږ سره له يوې خوا د
اوبو پيدا كېدو او باران ورېدو لړۍ پيل شي چي د ژوو
تر ټولو ستره اړتيا پرې رفع شي او له بلي خوا مړه
زمكه پرې راژوندۍ شي او ډول ډول بوټي ترې راوټوكېږي.
خو دا چي تالنده څنگه له ستايني سره د هللا تعالى تسبيح
وايي ،د حال په ژبه هللا تعالى ستايي او تسبيح وايي كه
د قال په ژبه؟! د تالندي غږ زموږ د آذان او لوړ ذكر
په څېر تسبيح او ذكر دئ كه دا غږ شهادت وركوي چي هللا
تعالى له هر عيب او نقص لوړ او د ټولو ستاينو وړ
دئ؟!! دواړه تعبيرونه صحيح دي ،د قرآن د وينا له مخي
د دې پراخ عالم هر څه د حال او قال په ژبه د هللا تعالى
تسبيح وايي او خپل رب ستايي ،خو موږ ئې په تسبيح نه
پوهېږو.
 فرشتې هم د خپل رب تسبيح وايي ،په داسي حال كي چې
وېرېږي ،هغه فرشتې چي د گناه ،عصيان او انحراف ماده
او استعداد په كي نشته ،تل او په هر حال كي د هللا
تعالى په عبادت بوختي وي ،خو سره له دې وېرېږي ،خپل
ضعف او د هللا تعالى عظمت ته په پام سره په عبادت كي د
قصور احساس كوي او دا احساس په دوى كي وېره راوالړوي.
قرآن پورتنيو مطالبو ته په اشارې سره كافرانو ته
وايي :كه تاسو له خپل رب انكار كوئ ستاسو دا انكار
نه د هللا تعالى عظمت او واكمني ته څه زيان رسوي او نه
ئې د تسبيح ويونكو بندگانو په شمېر كي كمى راولي ،د
دې پراخ عالم هر څه د هغه په عبادت او تسبيح بوخت
دي ،همغه څه كوي چي خپل رب پرې گمارلي ،رعد او
برېښنا هم او د آسمانونو فرشتې هم .فرشتې په داسي
حال كي تسبيح وايي چي زړه ئې له وېري رېږدي ،او دا
په داسي حال كي چي يوه شېبه او يوه ذره نه له تسبيح
او عبادت غافله كېږي ،نه په خپل ټاكلي مأموريت كي
قصور او نه له خپل ثابت مسير نه انحراف كوي ،آيا
عجيبه نه ده چي تاسو خپل رب هېر كړى او د كفر الر مو
غوره كړې؟!!
 آيا له دې نه وېرېږئ چي له آسمانه تندر درباندي
راپرې باسي؟ مگر نه پوهېږئ چي دا تندرونه د ده په
اراده پر زمكه پرېوځي او هغه څوك پرې اخته كوي چي دى
ئې غواړي؟ آيا خبر نه يئ چي د څومره هغو خلكو پر سر
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راپرېوتي چي د هللا په اړه په جدل بوخت ول؟
 تاسو له هغه رب انكار كوئ چي د نيوني او عذاب له
پلوه ډېر شديد دئ ،چا چي د كفر او انكار الر غوره كړې
په شديد الهي عذاب اخته شوى.








   










   
   

رښتينې بلنه د ده ده ،او هغه چي له ده پرته نور
وربلي په هيڅ څه سره به اجابت ورته ونه كړي ،مگر
(حال ئې) هغه چا ته ورته دئ چي د اوبو لوري ته الس
غزوي چي (په خپله ئې) خولې ته ورسېږي ،خو هغه
وررسېدونكې نه دي ،او د كافرانو دعاء خو هسي په
تېروتني كي دعاء ده.
( -)14د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 هللا تعالى مرستي ته رابلل رښتينې بلنه ده ،هغه څوك
چي ده ته مخه كړي او د ده په وړاندي د دعاء السونه
لوړ كړي په رښتينې او حقيقي توگه ئې هغه چا ته دعاء
كړې چي د دې دعاء وړ دئ او دعاء بايد د ده په درشل
كي وي ،هغه چي د خپل بنده دعاء اوري او حاجت ئې تر
سره كوي.
 او هغه څوك چي له ده پرته نور وربلي ،له بل چا
مرسته غواړي ،د مرستي ترالسه كولو لپاره په بل درشل
كي لمن غوړوي او د خپلو حاجتونو پوره كېدا ترې
غواړي ،هيڅ دعاء به ئې ونه منل شي او هيڅ حاجت به ئې
ترسره نشي ،حال ئې هغه چا ته ورته دئ چي د اوبو لوري
ته الس غزوي چي په خپله ئې خولې ته ورسېږي ،خو هغه
وررسېدونكې نه دي.
 د كافرانو دعاء خو هسي د تېروتني دعاء ده ،دوى
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غولېدلي ،اصلي ملجأ او مرجع ئې غلطه كړې ،داسي
دروازې ته ودرېدلي چي هيڅكله نه پرانيستل كېږي ،داسي
چا ته ږغ كوي چي نه څه اوري او نه چا ته ځواب وركولى
شي.
 په دې مثال كي هغه كافر انسان چي له هللا تعالى پرته
بل چا ته دعاء كوي له هغه تږي انسان سره تشبيه شوى
چي د ژورو اوبو خوا ته والړ دئ ،الس د اوبو لوري ته
غزوي چي خولې ته ئې راشي ،خو نه د ده الس اوبو ته رسي
او نه اوبه د ده خولې ته ،په دې مثال كي دا كافر
انسان له تږي سره ،له هللا تعالى پرته بل چا ته دعاء ئې
د اوبو لوري ته د تږي انسان له الس غزولو سره ،او د
ده حاجت له اوبو سره تشبيه شوي ،خو هغه مرجع او د ده
د هيلي ځاى چي دعاء ئې ورته كړې او مرسته ئې ترې
غوښتې هيڅ گڼل شوى او په مثال كي له هيڅ سره تشبيه
شوى ،او د دې معنى دا ده چي د ده او د ده د حاجت تر
منځ له هللا تعالى پرته بل څوك نشته چي مرسته ئې وكړي
او حاجت ئې ترسره كړي ،له چا چي ده مرسته غوښتې هغه
په حقيقت كي د ده د ذهن زېږنده واهمه ده چي نه شتون
لري ،نه د ده او د ده د حاجت تر منځ وسيله او واسطه
دئ ،او نه د ده دعاء قبلولى او حاجت رفع كولى شي.







  
  

او هللا ته هر هغه څه چي په آسمانونو او زمكي كي دي
او د دوى سيوري هم ،په خوښه او ناخوښه ،سبا او
ماښام سجده كوي.
( -)15د دې مبارك آيت په وړاندي لږ توقف په كار دئ،
په مطلب ئې سم پوهېدا دقت او غور غواړي ،بايد وگورو
چي څنگه د آسمانونو او زمكي هر څه او د دوى سيوري د
هللا تعالى په وړاندي په خوښه او ناخوښه ،سبا او ماښام
سجده كوي؟ په دې اړه څو خبري بايد په پام كي ولرو:
 دا مطلب د آل عمران د سورې په  83آيت كي په دې
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راغلى:
توگه
    



   

آيا د هللا له دين پرته (بل دين) لټوي ،حال دا چي د
ً( ،په خوښه او
ً اوكرها
آسمانونو او زمكي هرڅه ،طوعا
ناخوښه) ده ته غاړه ايښې او د ده لوري ته ورگرځول
كېږي .يعني د زمكي او آسمان هر څه هللا ته تسليم دي ،د
ټولو دين اسالم دئ ،هغه څه كوي چي هللا پرې گمارلي ،په
همغه الر درومي چي هللا ورته ټاكلې ،لمر ،سپوږمۍ ،ستوري
په خپل خپل مدار كي خوځي ،په خپل خپل وخت او له خپل
خپل ځايه راخېژي او پرېوځي ،وني ،بوټي او حيوانات د
خپل فطرت مطابق په خپل كار لگيا دي ،په ټولو
مخلوقاتو كي يوازي كافر او عاصي انسان داسي دئ چي د
هللا له دين پرته د بل څه په لټه كي شي ،هم د هللا د دين
په نسبت كافر شي او هم د خپل فطرت په نسبت ،دى ستر
باغي دئ ،له هغه دين ئې بغاوت كړى چي د زمكي او د
آسمان د هر څه دين دئ.
 په دې آيت كي د سجدې معنى همغه ده چي د آل عمران
د سورې په آيت كي د (اسلم) په لفظ سره بيان شوې ،چي
مراد ئې د هللا تعالى حكم ته انقياد او تسليمېدا ده ،كه
سجده له دې پرته په بله معنى او تندى پر زمكه اېښودل
تعبير شي نو نه يوازي د هغو مخلوقاتو په اړه صدق نه
كوي چي نه تندى لري ،نه مال ،نه كوزېدى شي او نه تندى
پر زمكه اېښودى شي ،بلكي د هغو انسانانو په اړه هم
صدق نه كوي چي پر هللا تعالى ايمان نه لري او سجده نه
كوي .د دغو مخلوقاتو د سيوري په اړه هم صدق نه كوي.
 نه يوازي ټول مخلوقات د هللا تعالى تكويني حكم ته
منقاد دي او د عالم هيڅ څه له هغو ثابتو الهي سننو
او تكويني احكامو سرغړاوى نشي كولى چي هللا تعالى وضع
كړي ،بلكي د دوى سيوري هم د دغو الهي سننو او تكويني
احكامو مطابق په داسي دقيقه توگه رامنځته كېږي،
لويېږي ،وړېږي او له سترگو پټېږي ،چي موږ كولى شو د
يوه شي د سيوري له مخي دا وټاكو چي د دې شي او د نور
د منبع تر منځ څومره واټن دئ ،سيوري ته په پام سره
ويلى شو چي اوس غرمه ،كه ماپښين كه مازديگر ،او څو
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بجې دي ،د سيوري له مخي د لمر او زمكي تر منځ فاصله
معلومولى شو.
ً چي د قرآن يو بل علمي اعجاز دئ چي وايي
 دا يقينا
د عالم هر څه او سيوري ئې هم د خاصو تكويني ضوابطو
تابع دي .د دې علمي اعجاز په اهميت او ارزښت هغه څوك
پوهېږي چي په طبيعي علومو كي په تحقيق بوخت وي.





    
  



    
   





   













  

ورته ووايه :د آسمانونو پالونكى څوك دئ؟ ووايه:
هللا ،ووايه :نو بيا له ده پرته مو داسي اولياء
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"
پيدا كړى وي لكه هللا چي پيدا كړي؟ نو " په دې توگه"
پيدايښت پرې مشتبه او شكمن شوى؟ ووايه :هللا د هر څه
خالق دئ او دى يوازينى قهار رب دئ.
( -)16په دې مبارك آيت كي څو مهمي الرښووني زموږ په
وړاندي ځلېږي:
 آيا له هللا جل شأنه پرته داسي څوك موندلى شئ چي د
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زمكي او آسمانونو په پيدايښت او پالني كي څه برخه او
ونډه ولري؟
 هغه څوك چي له هللا جل شأنه پرته بل څه يا بل څوك
مرستي ته وربلي او د گټي طمعي يا د زيان او ضرر وېري
د دروغجنو معبودانو او اولياوو درشل ته ودرولى؛ په
حقيقت كي هغه ړانده ته ورته دئ چي د خپل ماحول له
پېژندو عاجز دئ ،چي هر قدم اخلي پښه ئې له مانع او
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
ً داسي څوك له هغه بصير او
څه ورته نا آشنا وي ،مسلما
پوه انسان سره برابر نه دئ چي په رڼا كي وي او قضاوت
ئې د هر څه په اړه او معامله ئې له هغه سره د پوهي
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
عالم كي داسي يوه وړه بېلگه هم نشته چي له رب
العالمين پرته بل چا پيدا كړې وي او بل څوك د هغې
ساتنه او پالنه كوي ،خو سره لدې له هللا سره بل څه په
الوهيت او ربوبيت كي شريكوي!!
 دا عالم په خپله د دې خبري شهادت وركوي چي خالق
او پالونكى ئې يو او واكمن او ځواكمن دئ ،د ټول عالم
د ټولو توكيو د پيدايښت اصلي ماده يوه ده ،پر ټول
عالم واحد نظم مسلط دئ ،په دې خور او پراخ عالم كي
داسي شى نه مومو چي د پيدايښت اصلي ماده ئې له نورو
توپير ولري ،په خلقت كي ئې د دوهم او درېيم خالق او
پيدا كوونكي د الس آثار او نښي ومومو ،داسي چي يو د
يوه نظم تابع وي او بل د بل نظم.
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له آسمانه ئې اوبه راكوزي كړې نو خوړونه په خپلي
خپلي اندازې وبهېدل ،بيا سېل تلونكي ځگونه پر سر
واخيستل ،او پر هغه څه هم دې ته ورته ځگ وي چي د
گاڼو او سامان (جوړولو) په لټه كي اور پرې بلوي،
هللا د حق او باطل (مثالونه) همدا رنگه بيانوي ،نو
دا ځگ چي دئ په وچېدو سره له منځه ځي ،او هغه چي
خلكو ته گټه رسوي په زمكي كي پاته كېږي ،هللا په دې
توگه متلونه تېروي.
( -)17دلته د مؤمن او كافر او د ايمان او كفر لپاره
ښكلى او په زړه پوري مثال بيان شوى ،ايمان له اوبو
او سرو او سپينو زرو سره او كفر د اوبو د سر او
فلزاتو له ځك سره ،د مؤمن زړه له ژور نهر سره او د
كافر سينه له شگو ډك خوړ سره تشبيه شوي ،په دې توگه
چي فرمايي :هللا تعالى له آسمانه اوبه ووروي ،هر خوړ په
خپلي خپلي اندازې اوبه ترالسه كړي ،ژور نهرونه ډېري
او له شگو او ډبرو ډك خوړونه لږ يا هيڅ ،له دې روان
سېل سره ځگونه راپيدا او د اوبو پر سر روان شي ،دې
ته ورته ځك د هغه څه پر سر هم راپيدا كېږي چي د گاڼو
او سامان جوړولو لپاره ئې ويلي كوي ،دا ځگونه وپړسي
او وچوي ،وچ شي او له منځه والړ شي ،او هغه څه چي
خلكو ته گټه رسوي په زمكي كي پاته كېږي .كله كله
باطل او د باطل په گټه غلط تبليغات د ځكونو په څېرد
حقيقت مخ مغشوش او پټ كړي ،كمعقله او د كمزوري بصيرت
خاوندان د حقيقت له پېژندو محروم كړي ،خو د ځگ په
څېر ژر او له لنډي مودې وروسته له منځه والړ شي.








د قرآن پلوشې
27
الرعد



   
    
  









  
هغو ته چي د خپل رب بلنه ئې ومنله ښكلې (پايله او
بدله) ده ،او هغه چي د ده مننه ئې ونه كړه (داسي
حالت به ئې وي چي) كه په زمكي كي ټول څه او
همدومره نور ورسره يوځاى د دوى په برخه وي په بدل
كي به ئې وركړي ،دا همغه ډله ده چي بده محاسبه به
ئې په برخه وي او هستوگنځى ئې دوزخ دئ ،او څومره
بد تمځى.
( -)18دلته د دوو ډلو عاقبت او پايله ښودل شوې ،د
هغي ډلي چي د خپل رب بلنه ئې ومنله ،د هللا تعالى حكم
ته ئې غاړه كښېښوده ،او په دې توگه ئې په دنيا او
آخرت كي كښلې پايله او بدله په برخه شوه او هغه چي د
خپل رب بلنه ئې ونه منله ،د پيغمبر بلني ته ئې د رد
ځواب وركړ او له دې كبله په دنيا او آخرت كي له داسي
بدو پايلو سره مخامخ شو چي د ځان ژغورني لپاره به
غواړي خپل هر څه په بدل كي وركړي ،حتى كه د زمكي ټول
شته او همدومره نور ورسره يوځاى د دوى په برخه وي
ټول به په بدل كي وركړي ،دا همغه ډله ده چي بده
محاسبه به ئې په برخه وي او هستوگنځى ئې دوزخ دئ ،او
څومره بد تمځى.
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آيا هغه څوك چي پوهېږي هغه څه حق دي چي ستا د رب
له لوري درته نازل شوي؛ د هغه چا په څېر دئ چي
ً چي يوازي عقلمن پند اخلي؛ هغه چي
ړوند وي؟ يقينا
 او.په الهي ژمني وفا كوي او دا تړون نه ماتوي
هغه چي (ټولي) هغه اړيكي وصلوي چي هللا ئې د وصلولو
امر كړى او له خپل رب وېرېږي او له بد حساب ترهه
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لري .او هغه چي د خپل رب د رضاء په لټه كي ئې صبر
وكړ او لمونځ ئې قائم كړ او په پټه او ښكاره توگه
ئې هغه څه انفاق كړل چي موږ ورروزي كړي او په
ښېگڼي سره بدي دفع كوي ،دوى همغه دي چي د آخرت
(غوره) تمځى به ئې پايله وي ،داسي تلپاته جنتونه
چي دوى به ورننوځي او د دوى صالح پلرونه ،مېرمني
او اوالد هم ،او مالئكي به له هري دروازې پرې
ورننوځي (او وايي به) پر تاسو دي د هغه صبر له
امله سالم وي چي وموكړ ،نو څومره غوره دئ دا
وروستنى تمځى .او هغه چي د هللا عهد له هغه وروسته
ماتوي چي ژمنه ئې پرې كړې او هغه څه قطع كوي چي هللا
ئې د وصلولو امر كړى او په زمكي كي فساد كوي ،دوى
ته لعنت دئ او دوى لره بد ټاټوبى دئ.
( -)25-19په دې مباركو آيتونو كي دا ستر حقيقت بيان
شوى چي د هللا تعالى د كتاب په اړه خلك په دوو ډلو وېشل
شوي:
 -1عقلمن او د بصيرت خاوندان چي د دوى مواصفات دا
دي:
 د دې كتاب په حقانيت پوهېږي ،په دې باور كوي چي
دا كتاب د هللا تعالى له لوري نازل شوى ،نو ايمان پرې
راوړي او پند ترې اخلي.
 له خپل رب سره د اطاعت او منني ژمنه كوي ،خپلي
ژمني نه ماتوي.
 ټولي هغه اړيكي وصلوي چي هللا ئې د وصلولو امر كړى.
د هغو اړيكو په ټينګ ساتلو باور لري چې د ده انساني
طبيعت ئې غوښتنه كوي ،كه دا له خپل خالق سره وي او
كه له خپل همنوع سره ،د هغو په څېر نه وي چي هللا تعالى
ِ
ِه
په همدې سوره كي داسي معرفي كړي :و يقطعون ما أمرَهللا ب
ِې األرض.
ِدون ف
أن يوصل و يفس
 له خپل رب او له بد حساب او بدي پايلي وېره او
ترهه لري.
 د خپل رب د رضاء په لټه كي صبر كوي.
 لمونځ كوي.
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 په پټه او ښكاره توگه هغه څه د هللا تعالى په الر كي
لگوي چي هللا تعالى ورروزي كړي.
 او په ښېگڼي سره بدي دفع كوي.
د دوى مكافات دا دي :د آخرت تمځى به ئې پايله وي،
داسي تلپاته جنتونه چي دوى به ورننوځي او د دوى صالح
پلرونه ،مېرمني او اوالد هم ،او مالئكي به له هري
دروازې پرې ورننوځي او ورته وايي به :پر تاسو دي د
هغه صبر له امله سالم وي چي وموكړ ،نو څومره غوره دئ
دا وروستنى تمځى.
 -2دوهمه ډله د لومړۍ ډلي په مقابل كي ده ،چي د ړندو
په څېر دي ،تعقل نه كوي ،ايمان نه راوړي ،پند نه
اخلي ،له هللا تعالى سره په وار وار ژمني كوي خو هر ځل
خپلي ژمني ماتوي ،هغه څه قطع كوي چي هللا ئې د وصلولو
امر كړى او په زمكي كي فساد كوي.
د دوى سزا دا ده چي لعنت به ئې په برخه وي ،له هر
لوري به رټل كېږي ،هر څه به لعنت پرې وايي او د دوزخ
بد ټاټوبى به ئې تمځى وي.

   





  
   
 
دا هللا دئ چي چا ته وغواړي روزي ورته پراخوي او
تنگوي ئې ،او (دوى) په دنيايي ژوند ښاد شول ،حال
دا چي دنيايي ژوند د آخرت په پرتله له (ناڅيزي)
متاع پرته بل څه نه دئ.
( -)26په دې مبارك آيت كي د مخكني بحث په ارتباط د
هغو خلكو غلطه انگېرنه ترديد او تصحيح شوې چي د دنيا
مال او متاع ،دولت او ثروت د ښه او بد ،بختور او بې
بخته لپاره معيار او مالك گڼي ،گمان كوي چي شتمن
بختور دئ او د هللا تعالى د پېرزوينو وړ او نيستمن
سپېره او بدبخت دئ او د هللا تعالى له رعايت او عنايت
محروم ،قرآن د دوى په ځواب كي فرمايي :د رزق او روزي
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د پراخوالي او تنگوالي په اړه د هللا تعالى خاص سنن دي،
د دې الهي مشيت مطابق ئې چا ته زياتوي او چا ته ئې
محدودوي ،نه كافر د كفر له كبله له خپل رزق او روزي
محروموي او نه هر مؤمن ته د ايمان له مخي د رزق او
روزي ټولي كنجياني وركوي ،كېدى شي كله هغه مؤمن چي هللا
تعالى د زمكي هر څه د هغه لپاره پيدا كړي ،د هغه
ظالمانه وېش له كبله له خپل جائز حق محروم شي چي
ظالمانو پر ټولني مسلط كړى او كېدى شي د همدې
ظالمانه نظام له وجهي هغه كافر د ډېر څه خاوند شي چي
د هللا تعالى د رزق وړتيا نه لري او كه هللا تعالى د رزق
وېش د استحقاق له مخي او د چا د كفر او ايمان پر
بنسټ كولى نو كافر ته به ئې يو غوړپ اوبه هم نه وې
وركړې .دا د هغو وگړو قضاوت دئ چي دنيايي ژوند ئې د
قضاوت معيار او مالك دئ ،په همدې ښاد شوي ،نه دې ته
گوري چي دا متاع ئې له كومي الري ترالسه كړې او نه دې
ته چي څنگه كارول كېږي او خاوند ئې له كومي پايلي
سره مخامخ كوي ،دوى په دې نه پوهېږي چي دنيايي ژوند
د آخرت په پرتله له (ناڅيزي) متاع پرته بل څه نه دئ.

  
   
     
   








    




او هغه چي كفر ئې كړى وايي :ولي د خپل رب له لوري
ً چي هللا
كوم آيت نه دئ پرې نازل شوى؟ ووايه :يقينا
هغه څوك بې الري كوي چي دى ئې وغواړي او هغه څوك د
ځان لوري ته هدايت كوي چي (ده ته) ورگرځېدلى .هغه
چي ايمان ئې راوړى او د هللا په ذكر سره ئې زړونه
مطمئن كېږي ،خبر دار چي د هللا په ذكر او يادولو سره
زړونه مطمئن كېږي.
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( -)28-27دا مبارك آيتونه موږ ته څو مهمي الرښووني
كوي:
 څوك چي د كفر الر غوره كړي نه د خپل ضمير ږغ ته
غوږ نيسي او نه عقلي او علمي دالئلو ته اعتناء كوي،
دوى تل د پيغمبرانو عليهم السالم په څېر د لوړو لوړو
شخصيتونو له حق او رښتيني دعوت سره د مخالفت الر
نيولې ،نه ئې د دوى سپېڅلى دعوت منلى ،نه ئې د دوى
لوړ شخصيت او اوچت اخالق ته كتلي او نه د دوى په
دالئلو قانع شوي ،له دوى نه ئې داسي خارق العاده او
عجيبي معجزې غوښتې چي نه ئې هيڅ انسان د وړاندي كولو
توان ولري او نه ئې هيڅوك مخالفت وكړى شي ،سره له
هغو ټولو څرگندو نښو چي د پيغمبر عليه السالم د الهي
دعوت په هر پيغام كي او د ده د لوړ شخصيت په هر اړخ
كي د دوى مخي ته ځلېدل او په جگ ږغ ئې دا ثابتوله چي
دى له شكه پرته رښتينى پيغمبر دئ ،د هللا تعالى له لوري
غوره شوى چي د ده پيغام خلكو ته ورسوي ،خو سره له دې
ئې خارق العاده معجزې ترې غوښتلې .دا آيت موږ ته
الرښوونه كوي چي ستاسو ځيني مخاطبين داسي دي چي په
هيڅ توگه ستاسو دعوت نه مني او ستاسو ملگرتيا نه
كوي ،دا هيله مه لرئ او دا تلوسه مه كوئ چي ټول
مخاطبين به ستاسو دعوت هرومرو مني ،يوازي د هغو
كسانو په لټه كي اوسئ او د دوى د ملگرتيا هڅه وكړئ
چي د حق پېژندلو او منلو تلوسه لري او د حق په الر كي
ستاسو ملگرتيا كولى شي .هللا تعالى د خلكو د هدايت په
اړه خاص سنن لري ،ځيني داسي دي چي په دوى كي د حق
پېژندلو او منلو استعداد ځپل شوى ،د هدايت دروازه ئې
هيڅكله پر مخ نه پرانيستل كېږي ،خپل گران وخت له دوى
سره په بې گټي جدل او د دوى پر اقناع مه ضايع كوئ.
 الهي هدايت او الرښوونه د هغه چا په برخه كېږي چي
د خپل رب د ښه پېژندو او د ده لوري ته د تلو تلوسه
لري ،هغه چي ايمان راوړي او د هللا تعالى په ذكر او
يادولو سره ئې زړونه مطمئن كېږي.
 پر هللا تعالى ايمان او د ده ذكر او يادونه انسان ته
د زړه هغه ډاډ او اطمئنان ورپه برخه كوي چي د انسان
لپاره تر ټولو ستر نعمت دئ او له هغه اضطراب،
پرېشانۍ او تشويش ئې ژغوري چي د انسان لپاره تر ټولو
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ستر عذاب دئ ،د هللا تعالى ذكر انسان د ډاډ او اطمئنان
هغه پوړ ته رسوي چي قرآن د (مطمئن نفس) ښكلى لقب
ورته غوره كړى ،مطمئن نفس همغه دئ چې رابطه ئې له
خپل رب سره ټينگه ساتي ،زړه ئې د هللا په ياد سره ډاډه
كېږي ،د هللا تعالى په پرېكړو راضي او قانع وي او خپل
خير په هغه كې لټوي ،څوك چې خپل رب نه پېژني ،خپله
رابطه ئې له هللا تعالى سره شلولې ،تل په وېرې ،اضطراب
او پريشانۍ كې ژوند كوي ،نه ئې زړه ډاډه وي او نه ئې
ً د هغه روح او
روح آرامه ،اضطراب او پرېشاني به حتما
زړه په برخه وي چې خپل رب ئې هېر كړى ،دا اوس تاسو
په غربي ټولنو كې گورئ چي هرې خوا ته او د هر چا په
څېره كي د ژور اضطراب او ناآرامۍ نښي له ورايه
برېښي ،د غربي ټولني اكثر وگړي له خوب راوړونكو او
مسكن دوا پرته خوب نه شي كولى ،غواړي په شراب ،چرس،
سگريټ ،هيروئين ،موروفين او نورو مخدره موادو خپل
روحي اضطراب عالج كړي او څو شېبې خپل ناآرامه زړه ته
كاذب ډاډ او سكون ورپه برخه كړي ،ورو ورو ئې كار هغه
ځاى ته ورسېږي چې له سخت روحي اضطرابه د نجات لپاره
ځان وژني ته مالتړي ،دا پراخي ځان وژني چي په هر غربي
هېواد كې ئې گورو او حكومتونه ئې له مخنيوي عاجز او
راتلونكې ته سخت پرېشانه ،ټول په خداى له عدم باور
او له هللا سره د خپلو اړيكو د شلولو نتيجه ده ،دا ځان
وژني ښيي چې غربي تمدن ،افكار ،عقايد ،د ژوند طريقه
او اسلوب ئې د انسان له سالم فطرت سره اړخ نه لگوي،
نه شي كولى انسان ته روحي آرامي او د زړه سكون ورپه
برخه كړي ،په دې غير فطري او په الحاد او بې دينۍ
والړ تمدن كي انسان د اضطراب او پرېشانۍ احساس كوي،
روح ئې ناآرامه ،هيڅ څه ئې نه شي ډاډه كولى ،زغم،
حوصله ،صبر او استقامت نه شي وركولى ،د معمولي كړاو
په نتيجه كي له ژونده بې زاره شي ،يا مخدره موادو ته
پناه وړي او يا ځان وژني ته .دا ولي آسيايي او
افريقايي انسان په سختو سختو ستونزو او كړاونو كي،
په فقر او لوږي كي ،په ژوند راضي وي او له كړاوونو د
نجات لپاره ځان وژني ته پناه نه وړي ،په يوه ستر
آسيايي هېواد كي په يو كال كي دومره كسان ځان وژنه
نه كوي لكه چې د غربي هېوادونو په يوه يوه ښار كي تر
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دي په كمه موده كي ځان وژني كېږي ،دا ولي؟ آيا د دې
لپاره كومه بله توجيه موندلى شو؟ آيا له دې پرته بل
څه ويلى شو چي هلته زړونه له ايمانه تش شوي او دلته
پر خداى باور په يوه او بله بڼه كي شته!! مخدره او
نشه ئې موادو ته د پناه وړلو اصلي او بنيادي وجه
روحي اضطراب دئ ،په دې خطرناكي بيمارۍ هغه څوك اخته
كېږي چې له روحي سكونه محروم وي ،د دې بيمارۍ عالج له
دې پرته په بل څه نه شي كېدى چې انسان بېرته هللا ته
راوگرځي ،له هللا تعالى سره خپلي شلېدلې اړېكي ټينگي
كړي .عظيم الشأن قرآن د جنت مستحق مؤمن بنده د نفس
مطمئنة په نامه يادوي او په دې سره مونږ ته الرښوونه
كوي چې فقط ايمان كولى شي انسان ته ډاډ او اطمئنان
ورپه برخه كړي ،ايمان د انسان روح ته سكون او زړه ته
ئې ډاډ وركوي ،عقل ئې قانع كوي ،پوښتنو ته ئې ځواب
وايي ،په ټولني كي ئې عدالت راولي او له اضطراب او
پرېشانۍ ئې ژغوري.
 هغه چي ايمان لري ،د هللا د نوم په اخيستلو او د هللا
په ذكر سره او چي كله هللا ور په ياد شي ،په دې سره ئې
زړونه مطمئن شي .دا ځكه چي كله شيطان درته وسوسې
تلقين كړي او خوف دي په زړه كي راپيدا كړي ،خو چي
كله ته دې خبري ته متوجه شې چي ستا مرگ ژوند د هللا په
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
كي د هغه اراده حاكمه او نافذه ده او هر څه د ده
ارادې ته منقاد دي ،دا اعتقاد او دا ايمان پخپله د
دې باعث شي چي ته ډاډه او مطمئن وې او متيقن وې چي
له تصادفي حوادثو او پېښو سره نه مخامخ كېږې ،بلكي
دلته چي هر څه كېږي د يوه مالك الملك هللا په اراده
كېږي ،له همدې امله ته مطمئن او ډاډه وې.
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هغه چي ايمان ئې راوړى او صالح عملونه ئې كړي،
دوى ته سپېڅلى (ژوند او رزق) دئ او غوره مېشتځى.
( -)29د دغو مؤمنانو بله ځانگړتيا دا ده چي عملونه
ئې سم او صالح وي ،يعني ايمان نه يوازي دوى ته د زړه
ډاډ او اطمئنان ورپه برخه كوي بلكي عملونو ته ئې ښكال
وركوي ،ايمان ئې د صالح عمل په توگه راڅرگندېږي .د
دغه ايمان او صالح عمل له امله به هللا تعالى دوى ته
سپېڅلى ژوند او رزق او غوره مېشتځى ورپه برخه كړي.








  








     



  
ً تر
همداسي مو په هغه امت كي استازى كړې چي يقينا
دوى وړاندي نور امتونه تېر شوي وو ،تر څو هغه څه
پرې ولولې چي تا ته مو وحي كړي ،په داسي حال كي
چي د رحمن ذات په اړه كفر كوي .ووايه :هغه مى رب
دئ ،له ده پرته بل معبود نشته ،پر ده مي توكل كړى
او د ده لوري ته مي ورتگ دئ.
( -)31په دې مبارك آيت كي رسول هللا ﹽ ته څو مهمي
سپارښتني شوې:
 ته مو له همداسي يوه پيغام سره هغه قوم ته لېږلى
يې چي تر دوى مخكي ډېر ولسونه تېر شوي ،نه ته لومړى
پيغمبر يې او نه ستا قوم لومړى قوم دئ چي پيغمبر په
كي مبعوث كېږي.
 ستا دنده دا ده چي خلكو ته د وحي پيغام ورسوې ،كه
څه هم دوى په دې سختي بېمارۍ اخته دي چي د رحمن رب
په اړه ئې د كفر او انكار الر غوره كړې.
 دوى ته ووايه :همدا رحمن خداى زما رب دئ ،له ده
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پرته بل معبود نشته ،پر ده مي توكل كړى او د ده لوري
ته مي ورتگ دئ.







   
   
     



   
   







   
   
     
   
او كه څه هم داسي كوم قرآن وى چي غرونه پرې
خوزېدى شوى ،زمكه پرې ټوټې ټوټې كېدى شوى او مړي
پرې په خبرو راتلى شوى( ،بيا به هم دوى د رحمن
ذات په اړه انكار كاوو) ،بلكي ټولي چاري د هللا په
واك كي دي ،آيا هغه چي ايمان ئې راوړى له دې ندي
ً به ئې ټول خلك
ناهيلي شوي چي كه هللا غوښتى نو حتما
هدايت كړي ول ،كافران به تل داسي وي چي يا به د
خپلو كړنو له كبله مخامخ په پرېكنده عذاب اخته
كېږي او يا به ئې كورونو ته څېرمه راپرېوځي ،تر
ً چي هللا له
هغه چي د هللا د وعدې نېټه راورسي .يقينا
(خپلي) وعدې څخه نه په شا كېږي.
( -)31په دې مبارك آيت كي مؤمنانو ته الرښوونه شوې چي
قرآن د الرښود په توگه كافي دئ ،ټول ضروري او قانع
كوونكي دالئل د مخاطب مخي ته ږدي ،داسي دليل نه دئ
پاته چي د كومي مدعاء د اثبات لپاره استدالل پرې
ضروري وي خو په قرآن كي هغه نه وي وړاندي شوى ،كه
څوك د عقلي او علمي دالئلو له مخي كومه بلنه او مدعاء
مني نو هرو مرو به د قرآن په مضبوطو دالئلو قانع كېږي
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او بلنه به ئې مني ،خو د قرآن ځيني مخاطبين داسي دي
چي په هيڅ دليل نه قانع كېږي ،حتى كه قرآن داسي وى
چي غرونه پرې خوزېدى شوى ،زمكه پرې ټوټې ټوټې كېدى
شوى او مړي پرې په خبرو راتلى شوى ،بيا به هم دوى د
رحمن ذات په اړه انكار كاوو او په دې اړه به ئې د
قرآن وينا نه منله ،هللا تعالى كولى شي دا ټول خارق
العاده كارونه ترسره كړي ،ټولي چاري د هللا په واك كي
دي او هر څه كولى شي ،خو د هللا تعالى سنت دا نه دئ چي
د منكرينو د اقناع لپاره دا الر غوره كړي او داسي
خارق العاده معجزې وړاندي كړي ،مؤمنانو ته په كار ده
چي د قرآن بلنه او دالئل كافي او شافي وگڼي او د هغو
متعنتو منكرينو د هدايت بې ځايه طمع ونه لري چي د
قرآن بشپړ او كامل پيغام او دالئل ئې كافي نه گڼي او
د خارق العاده معجزو غوښتني كوي .دا بې ځايه هيله او
طمع پرېږدئ ،كه هللا غوښتى چي ټول خلك په خپل قاهره قوت
ً به ئې ټول خلك
سره ايمان راوړو ته اړ كړي نو حتما
هدايت كړي ول .خو هللا تعالى د پيغمبرانو عليهم السالم د
بعثت او الرښود كتاب د لېږلو تر څنگ ،د كافرانو د
تنبيه لپاره ،او د دوى د غلطو كړنو له كبله تل يا دا
پرېكړه كوي چي مخامخ ئې په پرېكنده عذاب اخته كړي او
يا ئې كورونو ته څېرمه د عذاب ټكه راپرېوځي ،دا لړۍ
تر هغه دوام كوي چي د هللا د وعدې نېټه راورسي ،هغه
نېټه چي د كافرانو د مهلت پاى او پر كافرانو د الهي
عذاب د راپرېوتو وروستۍ او نه بدلېدونكې نېټه ده.
ً چي هللا له خپلي وعدې څخه نه په شا كېږي.
يقينا








   
   
ً چي تر تا مخكي پيغمبرانو باندي استهزاء
او يقينا
شوې ،نو موږ هغو كسانو ته چي كافران شوي وو مهلت
وركړ ،بيا مو ونيول ،نو وگوره چي دا څنگه عذاب
وو.
( -)32چا چي پر پيغمبرانو استهزاء كړې ،هللا جل شأنه
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مؤاخذه كړي او خپل عذاب ئې پرې نازل كړى .نو وگوره
چي دا عقاب او نيونه څنگه وه؟ وگوره چا چي پر مخكنيو
پيغمبرانو استهزاء او تمسخر كړى او د هغوى احترام او
توقير ئې نه دى ساتلى او د دوى بلني ته ئې د رد ځواب
وركړى ،پايله ئې څنگه وه او هللا تعالى څنگه تعذيب كړل.





    





















  
    






نو آيا هغه چي پر هر ساكښ (د څارونكي په توگه)
والړ دئ (د هغه په وړاندي د هغه پر پيغمبرانو
ملنډي وهي؟!!) او (همدغه) هللا ته ئې شريكان جوړ
كړي!! ووايه :وئې نوموئ ،آيا په هغه څه ئې خبروئ
چي دى ئې په زمكي كي نه پېژني ،او كه هسي دا وينا
د يوې سطحي خبري په توگه كوئ؟ بلكي كافرانو ته
خپل مكر ښايسته كړى شوى او له الري اړول شوي ،او هللا
چي څوك بې الري كړي نو هيڅ الرښود ئې نشته.
( -)33دوى هغه هللا او د ده رسوالن نه مني چي د ټول عالم
او د ټولو ساكښو پالونكى او څارونكى دئ ،د همدې
مهربان رب په وړاندي د هغه پر پيغمبرانو ملنډي
وهي؟!! او همدغه د ټول عالم پيدا كوونكي او پالونكي
رب ته ئې شريكان جوړ كړي!! دا شريكان نه دي ،هللا تعالى
په هيڅ څه كي شريك نه لري ،دا دوى دي چي يوه او بل
څه ته ئې په يوه او بل كار كي د هللا تعالى د شريك نوم
وركړى ،يو د يوه حاجت په ترسره كولو كي د هللا تعالى
شريك گڼي او بل په بل څه كي ،دا هسي بې مسمى نومونه
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دي چي د دوى د وهم زېږنده دي ،دوى ته ويل شوي چي
څنگه مو خوښه وي همغسي نومونه ورته غوره كړئ ،په
خپلو چارو كي هغه څوك شريك ته اړ وي چي يا په خپله
او د بل له مرستي پرته ټولي چاري نشي ترسره كولى او
يا هغه چي پوهه او علم ئې محدود وي او د بل له مرستي
پرته له ټولو چارو نشي خبرېدى ،آيا تاسو هللا تعالى ته
د شريكانو په غوره كولو سره غواړئ له هغه څه ئې خبر
كړئ چي دى ئې په زمكي كي نه پېژني؟! ټولو پيغمبرانو
خلكو ته د هللا تعالى دا پيغام رسولى چي هللا تعالى هيڅ
شريك نه لري ،آيا تاسو د زمكي پر سر داسي كوم معبود
نومول غواړئ چي هللا تعالى ترې خبر نه دئ؟ خپل شريكان
معرفي كړئ ،په څه كي له هللا تعالى سره شريك دي ،هللا
تعالى خو فرمايي چي زه شريك نه لرم ،آيا كوم پيغمبر
تاسو ته ويلي چي هللا تعالى شريكان لري او كه دا هسي
ستاسو د خولې خوشې او تشي خبري دي؟! هللا تعالى ته دا
دروغجن شريكان هغو مكارو او ټگمارو مذهبي مشرانو جوړ
كړي چي خلك غولوي ،شكرانې او نذرانې ترالسه كوي او د
غولېدلو شتمني لوټوي ،دوى ته دا مكر او ټگماري
ښايسته كړى شوې او له الري اړول شوي ،او هللا چي څوك بې
الري كړي نو هيڅ الرښود ئې نشته.

   







     
دوى ته په دنيا كي عذاب دئ او د آخرت عذاب تر
ټولو سخت دئ ،او د هللا په وړاندي ئې هيڅ ساتونكى
نشته.
( -)34دوى به په دنيا كي د خپل انكار او شرك سزا
گوري ،په دنيوي عذابونو به اخته كېږي او په آخرت كي
به له ډېر سخت عذاب سره مخامخ كېږي او د هللا په وړاندي
ئې هيڅ ساتونكى او له عذابونو ژغورونكى نشته.
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د هغه جنت مثال چي متقيانو ته ئې وعده وركړى شوې
(داسي دئ چي) الندي ئې ويالې بهېږي ،خواړه (مېوې)
ئې تلپاته دي او سيورى ئې هم ،دا د هغو وگړو
پايله ده چي تقوى ئې وكړه ،او د كافرانو پايله
اور دئ.
( -)35دا مبارك آيت موږ ته د متقيانو د هغه جنت مثال
چي له دوى سره ئې ژمنه شوې داسي راپېژني :ترې الندي
ويالې بهېږي ،مېوې ئې تلپاته دي او سيورى ئې هم ثابت
او تلپاتى ،دا د هغو وگړو پايله ده چي تقوى ئې وكړه،
او د كافرانو پايله اور دئ.



  















    




او هغه چي كتاب مو وركړى پر هغه څه خوښي كوي چي
تا ته نازل كړى شوي ،او د دغو ډلو ځيني داسي دي
چي ځيني برخي ئې نه خوښوي ،ووايه :ما ته امر شوى
چي د هللا عبادت وكړم او څوك ورسره شريك نه كړم ،د
ده لوري ته بلنه كوم او د ده لوري ته مي ورگرځېدا
ده.
( -)36په دې مبارك آيت كي د قرآن په اړه د ځينو نورو
ډلو دريځ څرگند شوى ،د اهل كتاب هغه ډله چي په واقعي
معنى په مخكنيو الهي كتابونو ايمان لري؛ دوى قرآن
خوښوي ،ځيني نور داسي دي چي د قرآن ځيني برخي نه
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خوښوي ،د دې آيت له وروستۍ برخي معلومېږي چي دا هغه
خلك دي چي د شرك مرتكب شوي ،د هللا تعالى تر څنگ د نورو
معبودانو عبادت كوي ،بل ته د دعاء السونه اوچتوي او د
قيامت په اړه ئې عقايد مغشوش دي ،د همدې لپاره د آيت
په پاى كي رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي دوى ته ووايه :ما
ته امر شوى چي د هللا عبادت وكړم او څوك ورسره شريك نه
كړم ،د ده لوري ته بلنه كوم او د ده لوري ته مي
ورگرځېدا ده.












    
    
او همداسي مو د عربي حكم په توگه نازل كړ ،او كه
له هغه وروسته چي څه علم په الس درغلى د دوى د هوى
او هوس متابعت وكړې نو نه به د هللا له عذابه كوم
حامي ومومې او نه كوم ساتونكى.
( -)37قرآن د هللا تعالى هغه احكام زموږ مخي ته ږدي چي
په مخكنيو كتابونو كي هم راغلي ،توپير ئې له مخكنيو
كتابونو سره په دې كي دئ چي هغه په نورو ژبو كي وو
او دا په عربي ژبي كي ،له همدې امله رښتيني اهل كتاب
هغه خوښوي ،احكام ئې د مخكنيو كتابونو په څېر مومي
اعتراضاتو،
مخالفينو
د
راوړي،
پرې
ايمان
او
مخالفتونو او چټي پوښتنو او غوښتنو ته هيڅ اعتناء مه
كوه ،د دوى غوښتنو او پوښتنو ته اعتناء او ارزښت
وركول بدي پايلي لري ،كه له هغه وروسته چي څه علم په
الس درغلى د دوى د هوى او هوس متابعت وكړې نو نه به د
هللا له عذابه كوم حامي ومومې او نه كوم ساتونكى.
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ً چي تر تا د مخه مو داسي پيغمبران لېږلي
او يقينا
چي مېرمني او اوالد مو ورپه برخه كړي ول ،او هيڅ
پيغمبر ته نه ښايي چي كومه نښه راوړي مگر د هللا په
إذن ،د هري نېټې لپاره يوه ځانگړې ليكنه ده.
( -)38په دې مبارك آيت كي د پيغمبرانو عليهم السالم
او د دوى د دعوت د مخالفينو څو اعتراضاتو ته ځوابونه
ويل شوي ،په دې توگه:
 دوى وايي :څنگه ومنو چي دا د هللا تعالى له لوري
غوره شوى پيغمبر دئ ،په داسي حال كي چي هر څه ئې
زموږ په څېر دي ،په هيڅ څه كي له نورو انسانانو څه
توپير نه لري ،مور او پالر لري ،مېرمن او اوالد لري ،د
خداى پيغمبر خو بايد په هيڅ څه كي انسانانو ته ورته
نه وي ،نه په دنيايي چارو كي بوخت وي او نه ئې د
دنيا له نعمتونو او لذتونو سره تړاو ،د دوى په ځواب
ً چي تر تا د مخه مو داسي پيغمبران
كي ويل شوي :يقينا
لېږلي چي مېرمني او اوالد مو ورپه برخه كړي ول ،تر تا
د مخه ډېر پيغمبران تېر شوي چي هم ئې مېرمني درلودې
او هم اوالد ،كه دوى هغه پيغمبران مني نو تا ولي نه
مني؟!! تر تا د مخه عيسى عليه السالم مبعوث شوى وو،
نه ئې مېرمن وه او نه اوالد ،خو يهودو نه يوازي ونه
منلو بلكي د هغه د وژلو لپاره ئې مال وتړله.
 دوى له رسول هللا ﹽ خارق العاده معجزې غوښتې ،ادعاء
ئې دا وه چي پيغمبر بايد دا توان ولري چي د مخالفينو
د اقناع او د دوى اعتراضاتو ته د ځواب ويلو په موخه
هر وخت ،په هر ځاى كي او د مخالفينو له غوښتنو سره
سم معجزې وښيي ،څنگه ومنو چي ته د هللا تعالى له لوري د
پيغمبر په توگه لېږل شوى يې خو هغه معجزې نشې وړاندي
كولى چي موږ ئې غواړو؟!! دوى ته په ځواب كي ويل شوي:
هيڅ پيغمبر ته نه ښايي چي كومه نښه راوړي مگر د هللا په
إذن ،معجزه د پيغمبر ذاتي كار نه دئ ،هم معجزه د هللا
تعالى په حكم ښودل كېږي ،هم ئې كيفيت او څرنگوالى د
هللا تعالى له لوري ټاكل كېږي او هم ئې وخت او ځاى.
 دوى ويل :كه دا گواښونه چي ستا له لوري ئې اورو
رښتيني وي ،موږ باغيان يو او د الهي عذاب وړ او زموږ
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عقايد او اعمال د الهي عذاب سبب ،نو دا عذاب ولي تم
شوى او چا ئې د راتلو مخه نيولې ،دا قيامت به كله
راځي ،ولي تر اوسه رانه غى؟!! دوى ته په ځواب كي ويل
شوي :د هري نېټې لپاره يوه ځانگړې ليكنه ده .د هر څه
لپاره يوه نېټه ټاكل شوې ،دا نېټه په هغه الهي كتاب
كي ثبت شوې چي نه ئې څوك حذفولى شي او نه څه تغيير
په كي راتلى شي.





   
 
هللا چي څه وغواړي له منځه ئې وړي او ثابتوي ئې ،او
اصلي كتاب د ده په خوا كي دئ.
( -)39په د ې مبارك آيت كي د مخالفينو يوه بل اعتراض
ته ځواب ويل شوى او هغه دا چي دوى به ويل :څنگه ومنو
چي دا قرآن د هللا تعالى له لوري نازل شوى ،حال دا چي
تر دې د مخه نور كتابونه ،په نورو ژبو كي نازل شوي،
خداى خو يو دئ ،كتاب ئې بايد يو وي ،د كتاب ژبه بايد
يوه وي ،د كتاب وينا ،احكام او الرښووني بايد په
بشپړه توگه سره ورته وي!! دوى ته په ځواب كي ويل
شوي :هللا چي څه وغواړي له منځه ئې وړي او چه څه وغواړي
په خپل مخكني حال ئې پرېږدي او ثابتوي ئې ،اصلي كتاب
د ده په خوا كي دئ ،څه چي له دې اصلي كتاب سره توپير
لري هغه له منځه وړي او څه چي د دې اصلي كتاب مطابق
وي او څه تغيير په كي نه وي راغلى ،هغه په خپل حال
پرېږدي ،هللا تعالى د قرآن په رالېږلو سره د مخكنيو
كتابونو هغه څه له منځه وړي چي د ام الكتاب خالف وو
او د اهل كتابو د السوهنو او تحريفاتو په نتيجه كي
تغيير په كي راغلى وو ،او د مخكنيو كتابونو هغه برخي
ئې تثبيت كړې چي د ام الكتاب مطابق وې او له تحريف
او تغيير نه خوندي پاته شوې وې.








  



الرعد
44
د قرآن پلوشې

 
او كه تا ته ځيني هغه څه دروښيو چي وعده ئې ورسره
ً چي ابالغ ستا پر
كوو او يا وفات دي كړو ،نو يقينا
ذمه دئ او حساب زموږ پر ذمه.
( -)41په دې مبارك آيت كي د مخكنۍ موضوع په تړاو
پيغمبر عليه السالم ته ويل شوي :له دوى سره چي د كومو
عذابونو وعده شوې او دوى انكار ترې كوي او هسي
گواښونه ئې گڼي كه دا په داسي حال كي پرې راشي چي ته
الژوندى وې او د دوى پر سر د دغو عذابونو د راپرېوتو
شاهد او يا له هغه وروسته راشي چي ته وفات شوى وې،
ً چي ابالغ ستا پر ذمه دئ او حساب زموږ پر
نو يقينا
ذمه ،ستا ذمه واري يوازي دا ده چي د خپل رب پيغام په
امانت سره تر خلكو ورسوې ،نه د عذاب نازلېدو پرېكړه
ستا په واك كي ده او نه ئې د نېټې ټاكل او وروسته
مخكي كول ،حساب و كتاب ،مكافات او مجازات د هللا تعالى
پر ذمه دئ ،دا پرېكړه دئ كوي چي چا ته څنگه سزا
وركړي او كله ئې وركړي.

   



    
   
  
آيا وئې نه ليدل چي موږ دې زمكي ته وردرومو او له
ژيو ئې راكموو ،او دا خو هللا دئ چي پرېكړي كوي په
داسي حال كي چي حكم ته ئې شا ته كوونكى نشته او
هغه سريع حساب كوونكى دئ.
( -)41د دې مبارك آيت اساسي مطالب دا دي:
 آيا كافران دې ته نه گوري چي د حق رڼا په خورېدو
ده ،لمن ئې ورځ په ورځ پراخېږي ،د كفر او شرك پر
ځواكونو زمكه راتنگېږي ،هللا تعالى او هغه ته بلونكي د
دوى لوري ته ورروان دي او سنگرونه ئې ترې نيول كېږي.
 آيا نه گوري چي ټولي پرېكړي د هللا تعالى له لوري
كېږي ،هم د چا د ماتې او هم د بريا ،هم د كوم دين د
غلبې او هم د كوم مذهب د زوال ،هم د كومي ډلي اقتدار
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او عزت ته د رسېدا او هم د بلي د سپكاوي او له
اقتدار او عزت د محرومېدا پرېكړي ،په داسي حال كي چي
حكم ته ئې شا ته كوونكى نشته.
 دا ځكه چي هللا تعالى سريع حساب كوونكى دئ .دا تاسو
او ستاسو ناقص معيارونه دي چي په الهي پرېكنده او
تغيير نه منونكو پرېكړو كي معمولي ځنډ اوږده موده
گڼئ او د خپل انكار بنسټ ترې جوړوئ ،دا په داسي حال
كي چي ډېر مو په خپلو سترگو ليدلي چي ډېر ژر په الهي
عذاب اخته شوي!!








    







 
ً چي هغو پټ تدبيرونه وكړل چي تر دوى مخكي
او يقينا
ول ،نو پټ تدبيرونه خو ټول له هللا سره دي ،په هغه
څه پوهېږي چي هر ساكښ ئې ترالسه كوي ،او كافران به
ډېر ژر پوه شي چي د هستوگنځي غوره پايله د چا په
برخه ده.
( -)42په دې مبارك آيت كي مؤمنانو ته اطمئنان وركړى
شوى چي د حق په خالف د كافرانو پټ تدبيرونه څه نوې
خبره نه ده ،د تاريخ په اوږدو كي ډېرو نورو كفري
ځواكونو د حقپالو په ضد خپل ټول وس كارولى او له ډول
ډول پټو تدبيرونو ئې كار اخيستى ،خو نه ئې زور او
ځواك گټه وررسولې او نه ئې پټو تدبيرونو ،د هللا تعالى
د تدبير په وړاندي هم د دوى تدبيرونه شنډ شوي او هم
ئې زور او ځواك ويلي شوى .پټ تدبيرونه خو يوازي هغه
مهال څه گټه لري چي له مقابل لوري پټ پاته شي ،د
كافرانو پټ تدبيرونه به څنگه كومه گټوره پايله لري
چي نه له هللا تعالى پټ پاته كېږي او نه د هللا تعالى د
تدبير مخي ته ودرېدى شي؟ هللا تعالى په هر هغه څه ښه
پوهېږي چي هر ساكښ ئې ترسره كوي ،كافران دي لږ نور
انتظار وكړي ،ډېر ژر به پوه شي چي غوره پايله به د
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چا په برخه شي.

  











  
او هغه چي كفر ئې كړى وايي :ته پيغمبر نه يې!
ووايه :زما او ستاسو ترمنځ هللا د گواه په توگه كافي
دئ او هغه چي د كتاب علم وركړى شوى.
( -)43كافرانو به د رسول هللا ﹽ په اړه ويل چي هغه د
هللا تعالى له لوري لېږل شوى استاځى او پيغمبر نه دئ ،د
دې مبارك آيت په ترڅ كي رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي
د دوى په ځواب كي ووايه :زما او ستاسو ترمنځ هللا د
گواه په توگه كافي دئ او هغه چي د كتاب علم وركړى
شوى .دلته څو خبري بايد په پام كي ولرو:
 د دې خبري معنى چي هللا تعالى زما او ستاسو تر منځ د
شاهد په توگه كافي دئ دا ده چي هغهه پهه خپلهو ټولهو
مخكنيو كتابونو كي همغه خبري كهړې چهي پهه قهرآن كهي
راغلې او زه همغه څه درته وايم چي د هللا تعالى مخكنيهو
پيغمبرانو تاسو ته كړې ،زه تاسو ته وايم چي هللا تعهالى
شريك نه لري او يوازينى معبود دئ او دا همغه وينا ده
چي هللا تعالى هم په خپلو ټولو مخكنيو كتابونو كهې كهړې
ده او هم په دغه قرآن كي چي پر ما ئې نازل كهړى؟ پهه
داسي حال كي چي هللا تعالى په خپله پهه دې خبهري شههادت
وركوي آيا بل شاهد ته ضرورت شته؟!
 او د دې خبري چي زما او ستاسو تهرمنځ هغهه خلهك د
شاهد په توگه بس دي چي د كتاب علم وركړى شهوى ،معنهى
دا ده چي ټول عالمان او په الهي كتهابونو پهوه كسهان
زما د رسالت تصديق كوي ،د اهل كتابو صهالح او واقعهي
علماء هم او په قرآن پوه كسان هم .او دا همغهه خبهره
ده چي د آل عمران د سورې په  18آيت كهي پهه دې توگهه
راغلې:
     
  
  

د قرآن پلوشې
47
الرعد
     
 

هللا په دې شهادت وركړى چي له ده پرته بل معبود نشته،
مالئكو او په عدل والړو د علم خاوندانو هم ،له عزيز
حكيم خداى پرته بل معبود نشته.
هللا تعالى په خپل كتاب كي د دې خبري شهادت وركړى چي
له ده پرته بل معبود نشته ،مالئكي هم په دې خبري
شهادت وركوي او هر باانصافه د علم خاوند هم دا شهادت
وركوي ،څوك چي له هللا پرته بل د لمانځني وړ گڼي ،په
الوهيت او ربوبيت كي بل ته برخه وركوي ،بل ته عبادت
او دعاء جائز گڼي ،د هغه خبره هم د هللا د شهادت خالف ده
او هم د مالئكو او هم د با انصافه علماوو .زه تاسو ته
دغه خبره كوم.
ِرك
ْف
ْت أسْتغ
ِالَ أن
ِله إ
ِك ،أشهد أن ال إ
مد
َ وب
َهم
ْحانك الل
سب
ِحْ
ْك
ِلي
وأتوب إ
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بسم هللا الرحمن الرحيم

ابراهيم
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم ابراهيم دئ چي د سورې له 35
آيت اخيستل شوى ،دا د سورې د مضامينو لپاره عنوان نه
بلكي يوازي نوم دئ 52 ،آيتونه لري ،د سورې له
مضامينو معلومېږي چي د مكي دور په هغو وروستيو كلونو
كي نازله شوې چي د الرعد ،االعراف ،يونس او هود
سورتونه په كي نازل شوي .له 13آيت په ډېر صراحت سره
معلومېږي چي دا سوره هغه مهال نازله شوې چي قريشو د
مسلمانانو په ضد خپل تشدد او زور زياتى انتهاء ته
رسولى وو او دا پرېكړه ئې كړې وه چي رسول هللا ﹽ يا
بندي كړي ،يا ئې تبعيد كړي او يا ئې ووژني ،آيت داسي


(
دئ:














 او كافرانو خپلو پيغمبرانو ته وويل :يا به مو

هرو مرو له خپلي زمكي باسو او يا به هرومرو زموږ ملت
او مذهب ته راگرځئ ،نو د دوى رب وحي ورته وكړه چي دا
ً هالك كړو).
ظالمان به حتما
د دې سورې د ډېرى آيتونو فواصل د لومړي آيت
(حميد) ته ورته وزن لري ،لكه شديد ،بعيد ،عنيد،
سديد ... ،ځيني ئې د غږ له پلوه دې ته نږدې وزن لري
خو حروف ئې توپير لري لكه حكيم ،عظيم ،مبين او مريب،
ځيني ئې د يولسم آيت د مؤمنون په څېر وزن لري لكه
متوكلون ،يتذكرون ،يشكرون ،ځيني ئې د 92آيت د قرار
په څېر دي لكه البوار ،النهار ،النار ،القهار ،كفار،
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ځيني ئې دې ته نږدې وزن لري خو په حروفو كي ئې توپير
شته لكه السماء ،الدعاء ،هواء ،ځيني ئې د زوال ،جبال
او امثال په څېر وزن لري.
لكه چي دا سوره په دريو حروفو (ا ،ل ،ر) پيل شوې
د سورې محوري او اساسي مضامين هم درې دي چي دا اساسي
مضامين د سورې په لومړيو آيتونو كي په دې توگه
راغلي:
 دا هغه كتاب دئ چي ستا په لوري مو نازل كړ چي د
دوى د رب په حكم سره خلك له تيارو د نور طرف ته
وباسې .د ستايل شوي عزتمن ذات الري ته .هغه هللا چي د
آسمانونو او زمكي هر څه د ده دي.
 افسوس د كافرانو په حال د شديد عذاب له كبله .هغه
چي له دنيوي ژوند سره د آخرت په پرتله زياته مينه
كوي ،او د هللا له الري ډډه كوي او كوږوالي ورته لټوي،
دوى (له حق څخه) په لري واټن كي الروركي دي.
 او هيڅ رسول مو د خپل قوم له ژبي پرته په بله ژبه
نه دئ لېږلى ،د دې لپاره چي دوى ته ئې (په واضح
توگه) بيان كړي ،نو هللا چي چا ته خوښه وي بې الري كوي
ئې او د هغه چا الرښوونه كوي چي غواړي ئې ،او هغه
باحكمته عزتمن دئ.
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الف الم را ،دا هغه كتاب دئ چي ستا په لوري مو
نازل كړ چي د دوى د رب په حكم سره خلك له تيارو د
نور لوري ته وباسې ،د ستايل شوي عزتمن ذات الري
ته ،هغه هللا چي د آسمانونو او زمكي هر څه د ده دي،
افسوس د كافرانو په حال د شديد عذاب له كبله ،هغه
چي له دنيوي ژوند سره د آخرت په پرتله زياته مينه
كوي ،او د هللا له الري ډډه كوي او كوږوالي ورته
لټوي ،دوى (له حق څخه) په لري واټن بې الرۍ كي دي.
( -)3-1په دې مباركو آيتونو كي څو مهمي الرښووني زموږ
مخي ته ځلېږي:
 دا كتاب د هللا تعالى له لوري راغلى.
 له تيارو د نور لوري ته د خلكو د ايستلو يوازنۍ
وسيله ده ،يوازي په دې سره خلك له تيارو د نور طرف
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ته وتلى شي ،له دې رڼا پرته انسان ته خپل ځان ،فضا،
ماحول ،هستي ،عالم او كائنات مجهول ،تك تور او تياره
برېښي ،پېژندلى ئې نشي او په هغه كي خپله الر موندلى
نشي ،هللا تعالى دا كتاب نازل كړى ترڅو ته اې پيغمبره
دا خلك له تيارو د نور لوري ته بوځې.
 دا د هغه هللا له لوري راغلى چي يو صفت ئې (عزيز) دئ
او بل (حميد) ،يعني دا د عزيز رب له لوري راغلى او
عزت ته د رسېدو الر درښيي ،دا د هغه رب له لوري راغلى
چي له هر عيب منزه او د ټولو ستاينو خاوند دئ ،د ده
كتاب تاسو ته كمال ته د رسېدو الر درښيي ،د دې كتاب
محتويات خپل مخاطب ته ښيي چي رالېږونكى ئې عزيز او
حميد دئ ،لكه څنگه چي د هر چا كتاب د هغه شخصيت د
لوستونكي مخي ته انځوروي ،همدا راز د عزيز او حكيم
رب كتاب موږ ته د هغه صفات ځلوي.
 دا د هغه هللا له لوري راغلى چي د ټول عالم ځواكمن
ټولواك دئ او د آسمانونو او زمكي هر څه د ده دي ،څوك
چي دا كتاب ځان ته الرښود كړي نو د دغه ټولواك رب
عنايت او رعايت به ئې په برخه كېږي او هغه چي له دې
كتاب سره د مخالفت الر غوره كړي له سختو بدو پايلو
سره به مخامخ كېږي ،افسوس د دغو كافرانو په بد حال د
شديد عذاب له كبله چي دا كفر او انكار ئې د دوى په
برخه كوي ،د دغو كافرانو خصلتونه دا دي :له دنيوي
ژوند سره د آخرت په پرتله زياته مينه كوي ،د هللا له
الري ډډه كوي او كوږوالي ورته لټوي ،او له حقيقت او
حق الري په لري واټن ضاللت او بې الرۍ كي دي.

   







    
   
 
او هيڅ رسول مو د خپل قوم له ژبي پرته په بله
توگه نه دئ لېږلى ،د دې لپاره چي دوى ته ئې (په
واضح توگه) بيان كړي ،نو د هللا چي چا ته خوښه وي بې
الري كوي ئې او د هغه چا الرښوونه كوي چي غواړي ئې،
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او هغه باحكمته عزتمن دئ.
( -)4د پيغمبرانو عليهم السالم په اړه ځينو دا اعتراض
كړى چي دا خو زموږ په څېر انسان دئ ،زموږ په ژبه
خبري كوي ،هر څه ئې زموږ په څېر دي ،د خداى پيغمبر
خو بايد په هر څه كي له عادي انسانانو توپير درلودى،
ځينو ويلي :دا د خپل قوم او ولس الرښود او مشر دئ ،د
هغه قوم او ولس چي دى په نسبي توگه ورپوري تړلى دئ
او د هغوى په ژبه خبري كوي ،د دوى په ضد ئې د نورو
ولسونو قومي او ژبني تعصبات راپارولي ،په دې مبارك
آيت كي د دغو معترضينو په ځواب كي ويل شوي :هر
پيغمبر له خپل قوم او ولس څخه غوره شوى ،هم د ده ژبه
د خپل قوم ژبه وه او هم ئې پيغام د خپل قوم په ژبه،
دا د دې لپاره چي لومړي مخاطبين ئې د پيغام په محتوى
او مطلب په سمه توگه او آسانۍ سره پوه شي ،اې
نصاراوو او اې يهودانو! آيا موسى عليه السالم او عيسى
عليه السالم د خپل خپل قوم په ژبه خبري نه كولې ،آيا
تورات او انجيل د دوى د قومونو په ژبه نه دي نازل
شوي؟ څنگه په دې اعتراض كوئ چي محمد ﹽ عرب دئ او
قرآن په عربي ژبي كي ،نه دا پيغمبر د نورو قومونو
لپاره پيغمبر گڼئ او نه قرآن د نورو قومونو لپاره
الرښود كتاب؟ ولي د رسول هللا ﹽ په ضد د يهودو او
نصاراوو قومي او ژبني تعصبات پاروئ؟!! اصلي خبره دا
ده چي څوك له الهي هدايته محروم شي او دا سعادت او
استعداد له السه وركړي چي په حق پوه شي او ايمان پرې
راوړي نو يو او بل څه ئې د الري خنډ شي ،كله ئې شيطان
يوه لوري ته كوږ كړي او كله بل لوري ته ،كله يو څه
ورته پلمه شي او كله بل څه ،دا پرېكړه د هللا تعالى له
لوري كېږي چي څوك د هدايت مستحق دئ او څوك نه ،په چا
كي د هدايت كېدو وړتياوي شته او په چا كي نه ،يوه ته
دروازې پرانستل كېږي او د بل پر مخ تړلې پاته كېږي.
د آيت په پاى كي د هللا تعالى دوه صفتونه بيان شوي:
(عزيز) او (حكيم) چي ارتباط ئې له مخكنيو مطالبو سره
په دې توگه دئ :هر قوم ته د دوى له منځه او د دوى په
ژبه د پيغمبر لېږل حكيمانه كار دئ نه د اعتراض وړ
كار ،په دې كي ستر الهي حكمت مضمر دئ ،ستاسو اعتراض
بې بنسټه او بېهوده دئ ،هللا تعالى عزيز او عزتمن او
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ځواكمن دئ ،كولى شي ټول خلك په خپل قاهره قوت سره په
دې اړ كړي چي ايمان راوړي او د پيغمبر مخالفت ونه
كړى شي ،خو د حكيم خداى سنت دا نه دئ چي خلك د هدايت
په الري تلو ته مجبور كړي ،د خلكو د الرښووني په اړه
خاص حكيمانه سنن لري؛ د هغوى له مخي ځينو ته د هدايت
توفيق وركوي او ځيني ترې محروموي.




  














  
ً چي موسى مو له خپلو آيتونو سره ولېږو چي
او يقينا
خپل قوم دي له تيارو د نور لوري ته وباسه او (د
پند په توگه) د الهي ورځو يادونه ورته وكړه،
ً د هر تكړه صبر كوونكي
ً چي په دې كي حتما
يقينا
شاكر لپاره ښكاره نښي دي.
( -)5د لته د موسى عليه السالم د بعثت يادونه د سورې
د لومړۍ محوري موضوع لپاره د يوې تاريخي بېلگي په
توگه وړاندي شوې ،موسى عليه السالم په خپل قوم كي په
پيغمبرۍ مبعوث شو ،د تورات كتاب وركړى شو چي د ده د
قوم په ژبه وو ،مأموريت ئې دا وو چي خلك د كفر ،شرك،
جهل ،ظلم او فساد له تيارو وباسي او د ايمان ،صالح
عمل ،عدالت او ښايسته ژوند روڼ سباوون پرې وگوري،
ورته ويل شوي وو چي د قوم په وړاندي د هغو سترو سترو
الهي ورځو يادونه وكړه چي د لويو لويو ظالمانو د
واكمنۍ ماڼۍ په كي نسكوري شوې او مظلومان په كي
ژغورل شوي او د زمكي خالفت او وراثت ئې په برخه شوى.
په دې تاريخي ورځو كي د هغو وگړو لپاره ښكاره نښي دي
چي (صبر) او (شكر) ئې دوه څرگندي ځانگړتياوي دي ،هغه
چي د ستونزو او كړاوونو په وړاندي په مېړانه صبر
كوي ،نه مأيوس كېږي او نه په نيمي الري كي ښي او كيڼ
لوري ته منحرف كېږي ،هغه چي د حق په الر كي په خپل هر
حالت راضي وي او د خپل رب د پېرزوينو قدر كوي.
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او هغه مهال چي موسى خپل قوم ته وويل :د هللا
پېرزوينه درباندي درياده كړئ چي له فرعونيانو ئې
وژغورلى ،بد بد عذابونه ئې دركول ،او ستاسو زامن
ئې ذبح كول او ستاسو ښځي ئې ژوندۍ پرېښودې ،او په
دې كي مو د خپل رب لويه آزموينه وه .او هغه مهال
چي ستاسو رب اعالن كړه چي كه شكر وكړئ درته زيات
ً چي زما
به ئې كړم او كه ناشكري وكړئ نو يقينا
عذاب ډېر كلك او سخت دئ.
( -)7-6د دې مباركو آيتونو په اړه بايد څو خبري په
پام كي ولرو:
 موسى عليه السالم خپل قوم ته د هللا تعالى هغه
پېرزوينه وريادوي چي دوى ئې د فرعونيانو له بدو بدو
عذابونو وژغورل ،د هللا تعالى له پېرزويني پرته هيچا او
هيڅ څه له هغه دردناك عذاب نشو ژغورلى.
 د ژغورني دغه ورځ او پېښه ئې له هغو الهي ورځو
څخه ده چي په مخكني آيت كي ورته اشاره شوې.
 دا آيت ښيي چي د بني اسرائيلو زامن حاللول او ښځي
ئې د وينځو په توگه ساتل د نورو بدو بدو عذابونو يوه
بېلگه وه ،خو د عذابونو تر ټولو ستره بېلگه ،دوى ئې
په غالمۍ ،ذلت ،فقر ،لوږي او وېري كي ساتل ،سخت سخت
او شاقه كارونه ئې پرې كول ،نه يوازي هر قبطي په
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شخصي توگه له هر مظلوم بني اسرائيلي سره د هر څه
كولو حق درلود ،وهل ،سپكول ،وژل ،مال او عزت ئې لوټل
ورته جائز وو ،بلكي حاكم نظام په رسمي توگه او د دې
لپاره د دوى زامن ذبح كول چي د دوى شمېر زيات نشي او
د فرعون واكمنۍته گواښ متوجه نكړي ،او د دوى لوڼي او
ښځي ئې د دې لپاره ژوندۍ پرېښودې چي د وينځو په توگه
د دوى خدمت وكړي.
 دلته ويل شوي چي (په دې كي مو د خپل رب لويه
آزموينه وه) ،كه څه هم ځينو درنو مفسرينو ويلي چي په
دې كي هغو مصيبتونو ته هم گوته نيول شوې چي بني
اسرائيل ورسره مخامخ ول ،خو د آيت له فحوى او له
مخكي او ورسته سره د دې فقرې تړاو ښيي چي مراد ئې
هغه الهي پيرزوينه او د فرعون له عذابونو د دوى
ژغورنه ده چي د دوى په برخه شوه ،او دا ځكه د بالء او
امتحان په نامه ياده شوې چي هللا تعالى خپل بندگان هم
په مصيبتونو سره ابتالء او امتحانوي او هم په خپلو
پېرزوينو او نعمتونو سره .وروستى آيت چي وايي( :او
هغه مهال درپه ياد كړئ چي ستاسو رب اعالن كړه چي كه
شكر وكړئ درته زيات به ئې كړم او كه ناشكري وكړئ نو
ً چي زما عذاب ډېر كلك او سخت دئ) په ډېر وضاحت
يقينا
او صراحت سره ښيي چي دلته د بالء مراد پيرزوينه او
نعمت دئ.

   








 
او موسى وويل :كه تاسو او ټول هغه چي په زمكي كي
ً چي هللا ستايل شوى بې نياز دئ.
دي كفر وكړئ نو يقينا
( -)8موسى عليه السالم خپل قوم ته وويل :كه تاسو او د
زمكي ټول هستوگن د كفر او انكار الر غوره كړئ ،نه هللا
تعالى او د ده دين ته تاوان رسولى شئ او نه ئې
ټولواكي او سيطرې ته گواښ متوجه كولى شئ ،هللا تعالى نه
ستاسو عبادت ته اړ دئ او نه ستاسو له مرستي پرته د
كوم كار له ترسره كولو عاجز او ناتوان ،هللا تعالى غني
دئ د هيچا مرستي او ملتيا ته اړ نه دئ ،هللا تعالى حميد
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 هللا تعالى ستايل. نقص او عجز منزه دئ،دئ له هر عيب
.شوى بې نياز دئ




   




   









  























   























آيا د هغو خبر نه دئ دررسېدلى چي تر تاسو مخكي
 عاد او ثمود او هغه چي تر دوى، د نوح قوم،ول
، چي له هللا پرته ئې هيڅوك نه پېژني،وروسته ول
 نو دوى خپل،پيغمبرانو ئې څرگندي نښي ورته وروړې
 موږ له:السونه خپلو خولو ته وگرځول او وئې ويل
،هغه څه انكار كړى چي تاسو ورسره رالېږل شوي يئ
او موږ د هغه څه په اړه په بدگمانوونكي شك كي يو
 آيا د هللا په: پيغمبرانو ئې وويل،چي تاسو مو وربلئ
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اړه شك كوئ چي د آسمانونو او زمكي پيدا كوونكى
دئ؟ تاسو دې ته بلي چي ځيني گناهونه مو درته
وبخښي او تر ټاكلې نېټې مو وځنډوي؟! وئې ويل:
تاسو يوازي زموږ په څېر انسانان يئ ،غواړئ له هغه
څه مو واړوئ چي زموږ پلرونو لمانځل ،نو څرگند
دليل راته راوړئ.
( -)11-9دلته څو وضاحتونه ضروري دي:
 ډېرو گمان كړى چي دا هم د موسى عليه السالم د
ً چي دا يوه اشتباه ده،
مخكنۍ وينا ادامه ده ،خو يقينا
د موسى عليه السالم وينا د مخكني آيت په (إن هللا لغنى
حميد) پاى ته رسېدلې ،دا ځكه چي له دې ځايه تر دېرشم
آيت پوري ټول آيتونه سره تړلي دي او يو بشپړ مضمون
ئې جوړ كړى ،كه ټول مضمون ته ځير شو نو په واضح توگه
راته جوته كېږي چي مخكني آيتونه د سورې د دې برخي
لپاره د مقدمې حيثيت لري ،دلته قرآن په عامه توگه
خپلو مخاطبينو ته ويلي چي آيا د مخكنيو قومونو د
كفر ،بغاوت او له پيغمبرانو عليهم السالم سره د دوى د
مخالفت له بدو پايلو خبر شوي نه يئ ،د نوح عليه
السالم د قوم ،د عاد او ثمود او د هغو چي تر دوى
وروسته ول ،چي له هللا پرته ئې هيڅوك نه پېژني،
پيغمبرانو ئې څرگندي نښي ورته وروړې ،نو دوى خپل
السونه خپلو خولو ته وگرځول او وئې ويل :موږ له هغه
څه انكار كړى چي تاسو ورسره رالېږل شوي يئ ،او موږ د
هغه څه په اړه په شك كي يو چي تاسو مو وربلئ ،داسي
شك چي موږ ته ستاسو او ستاسو د دعوت په اړه ډول ډول
گمانونه راوالړوي.
(
فقرې
دغې
د
آيت
د

 :  نو
دوى خپل السونه خپلو خولو ته وگرځول) په اړه هم بېل
بېل تعبيرونه وړاندي شوي چي تر ټولو دقيق ئې دا دئ:
دوى خپل السونه خولو ته كړل او له ډېرې غصې ئې وچيچل،
دا تعبير ځكه تر ټولو غوره دئ چي هم د فقرې له
الفاظو سره اړخ لگوي او هم په قرآن كي ورته شاهد
ِ)،
ِن الغيْظ
ِل م
ْا عضوا عليْكُمُ األنام
ِذا خلو
مومو ،لكه دا (و إ
عبدهللا بن عمر ﹽ دغه تفسير او تعبير ته ترجيح وركړې:
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عن أبي األحوص ،عن عبد هللا (:فردوا
ًا.
ُّظ
أفواههم )  ،قال :عضوا عليها تغي

أيديهم

في

له أبي األحوص نه روايت دئ چي عبد هللا بن عمر ﹽ وويل:
فردوا أيديهم في أفواههم يعني خپل السونه ئې وچيچل.
ځينو ويلي چي د تعجب په توگه ئې خپلي گوتي چيچلې،
خو دا تعبير ځكه صحيح نه دئ چي د آيت په وروستۍ برخي
كي د دوى انكار او گواښ ته اشاره شوې او د دوى غيظ
او مخالفت په گوته كوي نه تعجب او حيرانتيا ،ځيني
وايي چي پر خپلو خولو ئې الس ايښى او په دې سره ئې
پيغمبرانو عليهم السالم ته اشاره كړې چي خوله پټه
كړئ ،دا تعبير ځكه صحيح نه دئ چي د آيت له الفاظو
سره اړخ نه لگوي ،په آيت كي داسي نه دي ويل شوي چي
خپل الس ئې پر خپلو خولو اېښى ،بلكي ويل شوي چي دوى
خپل السونه خولو ته كړل (في افواههم) راغلي نه (على
افواههم).
 له دې آيت معلومېږي چي هغه خلك دروغجن دي چي تر
آدم عليه السالم پوري شجرې او نسبونه په گوته كوي،
ځكه قرآن وايي چي له نوح عليه السالم وروسته او مخكي
ډېر داسي قومونه تېر شوي چي له هللا تعالى پرته ئې
هيڅوك نه پېژني.
 دوى خپلو پيغمبرانو ته د رد ځواب وركړى او ورته
ويلي ئې دي :موږ له هغه څه انكار كړى چي تاسو راوړى
او د هللا تعالى له لوري ئې گڼئ ،موږ د هغه څه په اړه
په شك كي يو چي تاسو مو وربلئ ،داسي شك چي موږ ته
ستاسو او ستاسو د دعوت په اړه ډول ډول گمانونه
راوالړوي.
 پيغمبرانو عليهم السالم دوى ته په ځواب كي ويلي:
آيا د هغه هللا په اړه شك كوئ چي د آسمانونو او زمكي
پيدا كوونكى دئ؟ موږ خو تاسو د دغه هللا لوري ته بلو ،د
هللا تعالى دا پيغام تاسو ته رسوو چي له گناهونو الس
واخلئ ،خپل رب ته مخه كړئ چي گناهونه مو درته وبخښي
او تر ټاكلې نېټې مو وځنډوي؟! كه نه نو ستاسي ځيني
گناهونه داسي دي چي له كبله به ئې د هللا تعالى ستر
عذاب درباندي نازل شي ،يوازي ستاسو توبه او د هللا
تعالى لوري ته گرځېدا دا عذاب ځنډولى شي.
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 دوى همغه د مخكنيو كافرانو خبره تكرار كړې او دا
درې ځوابونه ئې وركړي -1 :تاسو خو زموږ په څېر
انسانان يئ -2 ،غواړئ له هغه څه مو واړوئ چي زموږ
پلرونو لمانځل -3 ،څرگند دليل راته راوړئ.









    
    




    






    







   

 
خپلو پيغمبرانو ئې ورته وويل :موږ نه يو مگر
ستاسو په څېر بشر ،خو هللا له خپلو بندگانو څخه پر
هغه چا پېرزوينه كوي چي دى ئې غواړي ،او موږ ته
ممكنه نه ده چي د هللا له اجازې پرته تاسو ته كوم
دليل او نښه راوړو ،او مؤمنان خو بايد پر هللا توكل
وكړي .او ولي به موږ پر هللا توكل نه كوو حال دا چي
موږ ته ئې خپلي الري راوښودې ،او هرومرو به په هغه
څه صبر كوو چي موږ پرې ځوروئ ،او توكل كوونكي
بايد پر هللا توكل وكړي.
( -)12-11پيغمبرانو عليهم السالم دوى ته په ځواب كي
ويلي :هو موږ ستاسو په څېر انسانان يو ،له نورو
انسانانو يوازي په دې كي توپير لرو چي هللا تعالى پر
موږ د وحي پېرزوينه كړې ،زموږ په الس ئې تاسو ته خپل
پيغام لېږلى ،دا پرېكړه هللا تعالى كوي چي له خپلو
بندگانو پر چا دا پېرزوينه وكړي ،كومي معجزې چي تاسو
غواړئ زموږ په واك كي نه دي ،موږ ته ممكنه نه ده چي
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د هللا له حكم او اجازې پرته تاسو ته داسي دليل او نښه
راوړو چي تاسو ئې غواړئ او قناعت پرې كوئ ،ستاسو د
گواښونو په وړاندي موږ خپل ځان هللا ته سپارو ،له
مؤمنانو سره دا ښايي چي پر خپل رب توكل وكړي .ولي به
پر هللا تعالى توكل نه كوو په داسي حال كي چي موږ ته ئې
د ژوندانه ټولي سمي الري راوښودې ،ستاسو د مخالفتونو
او ځورونو په وړاندي به هرو مرو صبر كوو ،له توكل
كوونكو سره ښايي چي يوازي پر هللا تعالى توكل وكړي.
















  










 
او كافر شوو خپلو پيغمبرانو ته وويل :يا به مو
ً زموږ
هرو مرو له خپلي زمكي باسو او يا خو به حتما
دين او مذهب ته راگرځئ ،نو رب ئې دوى ته وحي وكړه
چي دا ظالمان به هرو مرو هالك كړو ،او له دوى
ً مېشت كوو،
وروسته به تاسو په همدې زمكي كي حتما
دا د هغه چا لپاره دي چي زما له مقام ووېرېدو او
زما له وعيد او گواښ ووېرېدو.
( -)14-13د كافرانو وروستى ځواب خپلو پيغمبرانو ته
دا وو :له دغو دوو بديلونو يو غوره كړئ ،يا به مو
ً
هرو مرو له خپلي زمكي او وطنه باسو او يا خو به حتما
زموږ دين او مذهب ته راگرځئ ،د دوى د دې گواښ په
ځواب كي هللا تعالى خپلو پيغمبرانو ته دا ډاډينه وركړې
چي مطمئن اوسئ دا ظالمان به هرو مرو هالكوو ،او له
دوى وروسته به همدا زمكه ستاسو ډاډمن هستوگنځى
گرځوو ،دا الهي ژمنه د هغه چا لپاره ده چي زما په
وړاندي له ودرېدو وېرېږي او زما له وعيد او گواښ
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وېرېږي .د هللا تعالى له لوري دا ژمنه يوازي له
پيغمبرانو عليهم السالم سره نه ده بلكي تر قيامت پوري
له هر هغه مؤمن بنده سره ده چي دغه دوه ځانگړتياوي
ولري :د هللا تعالى په وړاندي له ودرېدو او له الهي
وعيد او گواښ وېرېږي .هللا تعالى به د دوى دښمنان له
منځه وړي او زمكه به دوى ته په ميراث وركوي.










   
   






    




او د فتح او پرېكړي غوښتنه ئې وكړه او هر سركښ
دښمن تباه شو ،تر شا ئې دوزخ دئ او د نو په اوبو
به خړوبه كړى شي ،غوړپوي به ئې خو داسي به نه وي
چي په آسانۍ ئې له ستوني تېري كړي ،له هر لوري به
مرگ وردرومي خو دى به مړ كېدونكى نه وي ،او تر شا
به ئې پرېړ (سخت) عذاب وي.
( -)17-15د دښمنانو شرارتونه ،مخالفتونه او گواښونه
هغه پړاو ته رسېدلي چي پيغمبرانو عليهم السالم خپل رب
ته د دعاء السونه لوړ كړي او د وروستۍ پرېكړي او بريا
غوښتنه ئې كړې ،هللا تعالى د دوى دعاء قبوله كړې ،د
كافرانو د تعذيب پرېكړه ئې صادره كړې او هر سركښ
دښمن ئې له تباهۍ سره مخ كړى .دا د حق سركښ دښمنان
نه يوازي په دنيا كي په الهي عذاب اخته او نامراده
شوي بلكي د دوزخ سخت عذاب ورته سترگي په الر دئ ،هلته
به د پرهارونو نو او زوي په تريو تندي او له كركي
سره له خپل ستوني تېروي ،غوړپ غوړپ به په كړاو كړاو
تېروي ،مرگ به له هر لوري خپل كومى ورته پرانيستلى
وي خو د مرگ آرامتيا به ئې نه په برخه كېږي او له
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كړاوونو به ئې نه ژغوري او نور سخت سخت عذابونه به
ورته انتظار كوي او يو په بل پسي به ئې په خپلو كلكو
منگولو كي نيسي.










     








  
د هغو مثال چي د خپل رب په اړه ئې كفر كړى؛
عملونه ئې د داسي ايرو په څېر دي چي د بادريې په
ورځ سخته سيلۍ پرې راشي ،د خپلو السته راوړنو په
هيڅ څه به برالسي نشي ،همدا ژور الروركتوب دئ.
( -)18په دې مبارك آيت كي د هغه چا د كړنو ،السته
راوړنو ،هلو ،ځلو ،وسائلو او امكاناتو ماهيت د يوه
ښكلي مثال په ترڅ كي انځور شوى چي د خپل رب په اړه
ئې د كفر الر غوره كړې ،د ايرو له داسي كوټي سره
تشبيه شوي چي پر له پسې تنده سيلۍ پرې راشي او داسي
ئې خورې ورې كړې چي هيڅ اثر ئې پر ځاى پاته نشي ،د
كافرانو كړني ،السته راوړني او هلي ځلي دې ته ورته
دي ،نه گټه لري ،نه اغېز او نه بقا ،نه به دوى ته
هيڅ گټه ورسوي او نه به د حق د بري الره خنډ كړى شي.
دوى داسي دي لكه په لويه وچه بيديا كي چي الر ترې
وركه شوې وي ،په تيارې كي درومي ،په هر لوري چي گام
اخلي د سمي الري په موندلو نه توانېږي او څه په الس نه
ورځي.



















   
آيا نه گورې چي هللا آسمانونه او زمكه په حقه پيدا
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كړي ،كه وغواړي له منځه به مو يوسي او نوي خلك به
راپيدا كړي .او دا هللا ته گران او دروند كار نه دئ.
دلته

څو

مهمي

الرښووني

زموږ

په

وړاندي

(-)21-19
ځلېږي:
 هللا تعالى آسمانونه او زمكه په حقه او سمه توگه
پيدا كړي ،نه ناكاره ،عبث ،باطل او بېهوده شى په كي
موندى شې او نه اضافي او بې حاجته شى ،نه كومه تشه
او خالء تر سترگو كېږي او نه كوږوالى .د هللا تعالى په
دې ملك كي به كافران څنگه خپلو موخو ته رسي؟ څه او
څوك به ئې په باطل كي مرسته او ملگرتيا كوي؟ آيا په
دې پراخ عالم كي داسي څه په نظر ورځي چي د باطل مالتړ
او تأييد وكړي؟!!
 هللا تعالى ته گرانه نه ده چي د زمكي د سر ټول خلك
له منځه يوسي او نوى مخلوق راپيدا كړي ،كه وغواړي چي
دا كار وكړي څوك ئې مخنيوى كولى شي؟

   


  








     
  






    
او ټول به هللا ته څرگند (غونډ) شي ،نو كمزوري به
ً موږ ستاسو
هغو ته چي لويي ئې غوښته ووايي :يقينا
اتباع وو ،نو آيا تاسو د هللا له عذابه كوم څه رانه
دفع كوونكي يئ؟ وبه وايي :كه هللا موږ هدايت كړي وى
ً به مو تاسو ته الرښوونه كړې وه ،موږ ته
نو حتما
برابره ده چي كه زگېروى وكړو او يا صبر وكړو هيڅ
خالصى راته نشته.
( -)21د دې مبارك آيت اساسي الرښووني دا دي:
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 د قيامت په ورځ به ټول خلك له قبرونو راووځي ،د هللا
تعالى په وړاندي به په څرگنده توگه ودرېږي ،د هر چا
هر څه به څرگند او ښكاره وي ،نه به څوك پټنځى موندى
شي او نه به څه له هللا تعالى پټولى شي.
 هغه چي په دنيا كي په ضعف او كمزورۍ كي ساتل شوي
وو ،هغو ته به ووايي چي لويي ئې غوښته :موږ خو ستاسو
اتباع او پلويان وو ،نو اوس خو به د هللا له عذابه كوم
څه رانه دفع كوونكي يئ؟ مستكبرين به ورته ووايي :موږ
پرون له الهي هدايت محروم وو او نن له الهي عذاب د
ژغورني الر رانه وركه ده ،كه هللا موږ ته هدايت كړي وى
ً به مو تاسو ته الرښوونه كړې وه ،نه ځان
نو حتما
ژغورلى شو او نه ستاسو مرسته كولى شو ،نن موږ ټولو
ته برابره ده چي كه زگېروى وكړو او يا صبر وكړو هيڅ
خالصى راته نشته.











  
    
   













   







   
او كله چي د دې كار د پاى ته رسېدو پرېكړه وشي
ً چي هللا له تاسو سره رښتينې
شيطان به ووايي :يقينا
ژمنه كړې وه او ما چي ژمنه درسره كړې وه درنه په
شا شوم ،او پر تاسو مي هيڅ راز واكمني نه وه ،مگر
دومره چي تاسو ته بلنه دركړم او راسره ومو منله،
نو ما مه مالمتوئ ،او خپل ځان مالمت كړئ ،نه زه
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ستاسو د چيغو اورېدونكى يم او نه تاسو زما د چيغو
ً چي زه ستاسو له هغه مخكني شرك
اورېدونكي ،يقينا
ً چي دغو
منكر يم چي (له هللا) سره مو شريكولم .يقينا
ظالمانو ته دردناك عذاب دئ.
( -)22د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 كله چي د هللا تعالى له لوري د ټولو خلكو د برخليك
وروستۍ پرېكړه وشي ،جنتيان جنت ته والړ شي او دوزخيان
دوزخ ته ،نو شيطان به خپلو اتباعو ته مخ كړي او وبه
ً چي هللا له تاسو سره رښتينې ژمنه كړې وه،
وايي :يقينا
همغه څه ئې وكړل چي د پيغمبرانو په واسطه ئې له تاسو
سره وعده كړې وه ،مؤمنانو ته ئې جنت ورپه برخه كړ او
كافران ئې په دوزخ كي واچول ،د ايمان او كفر پايلي
همغسي وختې چي هللا تعالى ويلي وو ،او ما چي كومي ژمني
درسره كړې وې ،د شرك ،كفر ،ظلم ،گناه ،عصيان او فساد
پايلي مي درته ښايسته ښودلې وې ،دا دئ گورئ چي خپله
هيڅ وعده مي ترسره نه كړى شوه ،له ټولو ژمنو تر شا
شوم ،پر تاسو مي هيڅ راز واكمني او برالسي نه وه ،نه
مي شرك ته اړ كړي يئ او نه مي د گناه په كولو مجبور
كړي ،فقط دومره مي كړي چي تاسو ته بلنه دركړم او
تاسو راسره منلې ده ،نو ما مه مالمتوئ ،خپل ځان مالمت
كړئ ،اوس زما او ستاسو حالت داسي دئ چي نه زه ستاسو
د چيغو اورېدونكى يم او نه تاسو زما د چيغو
اورېدونكي ،نه زه كومه مرسته درسره كولى شم او نه
تاسو زما مرسته كولى شئ ،زه ستاسو له هغه مخكني شرك
منكر يم چي (له هللا) سره مو شريكولم.
 د شيطان د وينا د دغي برخي په وړاندي بايد لږ
توقف وكړو او وگورو چي معنى ئې څه ده او د شيطان
اتباع څنگه دى له هللا تعالى سره شريك كړى؟ آيا له هللا
تعالى پرته د بل چا اطاعت شرك دئ؟ آيا د شيطان وسوسو
ته تسليمېدل او خبره ئې منل داسي دي لكه چي دى له هللا
تعالى سره شريك كړى شي؟ د قرآن له وينا معلومېږي چي
د هللا تعالى مختص او ځانگړي حقوق دي ،كه څوك په دغو
ځانگړو او اختصاصي حقوقو كي بل څوك له هللا تعالى سره
شريك كړي؛ نو د شرك مرتكب شوى ،دا عمل ئې شرك دئ او
دى مشرك ،يوازي د هللا تعالى عبادت ،يوازي له ده
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استعانت او يوازي ده ته دعاء ،د حالل او حرام په اړه
يوازي د ده د حكم اطاعت ،د شخړو د حل و فصل لپاره
يوازي د ده شريعت ته رجوع ،له ده سره دومره مينه چي
پر هري بلي ميني غالبه وي ،له ده داسي وېره چي هيڅ
وېره ورسره برابري ونه كړى شي او ده ته داسي طمع چي
يوازي له ده سره ښايي ،څوك چي په دغو برخو كي بل څه
او بل څوك له هللا تعالى سره شريك كړي؛ مشرك دئ .لكه چي
دلته د شيطان له خولې د ده اطاعت او متابعت ته شرك
ويل شوي ،همداراز قرآن وايي چي چا د خپل نفس او هوى
او هوس متابعت وكړ په حقيقت كي ئې خپل نفس (اله او
معبود) گرځولى  ( :








   الفرقان : 83 :آيا هغه
ته دي پام نه دئ كړى چي خپله هوى او هوس ئې ځان ته
اله گرځولى ،نو آيا ته پرې وكيل يې؟
 هغه ظالمان به په دردناك عذاب اخته كېږي چي د شرك
الر ئې غوره كړه او د شيطان متابعت ئې وكړ.

  


   
  







او هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي د
هللا په حكم سره به داسي جنتونو ته ننايستى شي چي
ترې الندي ويالې بهېږي ،تلپاته په هغه كي ،هلته به
ئې هر كلى په سالم سره وي.
( -)23دا آيت وايي :چا چي ايمان راوړى او نېك عملونه
ئې كړي د هللا په حكم سره به داسي جنتونو ته ننايستى شي
چي د ونو او بنگلو الندي ئې ويالې بهېږي ،هلته به ئې
تلپاتى ژوند په برخه وي ،د دوى هر كلى به په سالم سره
كېږي او يو به بل ته په سالم سره هركلى وايي .هر څه
به له هر لوري هغوى ته د سالمتيا زېرې وركوي او
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مباركي به ئې ورته وايي.

    



  






   




  



  
   
    
   


  
   
   
   

آيا پام دي نه دئ چي هللا د سپېڅلې كلمې مثال څنگه
بيان كړى ،د هغي پاكي وني په څېر چي جرړي ئې
مضبوطي دي او څانگي ئې د آسمان (په غېږ) كي ،د
خپل رب په حكم هر وخت خپله مېوه وركوي ،هللا خلكو ته
دا مثالونه بيانوي چي پند واخلي ،او ناپاكه كلمه
هغه پليت بوټي ته ورته ده چي د زمكي له سره ايستل
شوى ،هيڅ ټيكاو ئې نشته ،هللا مؤمنان په دنيوي ژوند
كي هم په مضبوطي وينا سره ټينگ او ثابت ساتي او
په آخرت كي هم ،او ظالمان بې الري كوي او همغه څه
كوي چي غواړي ئې.
( -)27-24په دې مباركو آيتونو كي د پاكي او ناپاكي
كلمې مثالونه په ډېري ښكلې او زړه راكښونكې بڼي كي
وړاندي شوي ،يوې خوا ته د هغي وينا مثال انځوروي چي
د ايمان له سمسوري زمكي راټوكېدلې او بلي خوا ته د
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هغي وينا مثال چي د كفر او شرك له گنده ډنډ خړوبه
شوې ،په دې توگه:
 ايمان د هغي پاكي وني په څېر دئ چي جرړي ئې
مضبوطي دي او څانگي ئې د آسمان په غېږ كي ،زمكي په
خپل زړه كي ځاى وركړى او جرړي ئې په هغې كي ژوري
ننوتې او څانگي ئې آسمان ته لوړي شوې او آسمان په
خپلي غېږ كي نيولې ،د خپل رب په حكم هر وخت خپله
مېوه وركوي ،يعني ايمان داسي ونه ده چي جرړي ئې
مضبوطي دي ،د عالم هر څه ئې مالتړ او تأييد كوي ،پر
مضبوطو بنسټونو والړه ده ،څانگي ئې هر لوري ته لوړي
ځي ،تل او په خپل وخت خپله مېوه وركوي ،مؤمن ته ثبات
او دوام ورپه برخه كوي ،مېوه ئې د مؤمن د نېك او
صالح عمل په توگه راڅرگندېږي.
 او كفر د هغه پليت بوټي په څېر دئ چي نه ئې جرړي
په زمكي كي ننوځي او نه ئې څانگي د آسمان په لور
لوړېږي ،نه ئې زمكه جرړي په خپلي سينې كي قبلوي او
نه ئې آسمان څانگي په خپلي غېږ كي نيسي ،د هر څه له
تأييد او مالتړ محرومه ،د يوې سپكي او آرامي سيلۍ په
وړاندي هم مقاومت نشي كولي ،په معمولي باد سره ئې
جرړي وځي او د زمكي پر سر رغړي.
 تر دې د مخه په ( )18آيت كي هللا تعالى د كافرانو
عمل د ايرو له داسي كوټي سره تشبيه كړ چي تند باد
پرې راشي او خورې ورې ئې كړي ،دلته ئې كفر له داسي
پليت بوټي سره تشبيه كړى چي جرړي ئې په زمكي كي نه
ننوځي او څانگي ئې آسمان ته نه لوړېږي.
 هللا دا مثالونه خلكو ته د دې لپاره بيانوي چي پند
واخلي.
 هللا تعالى مؤمنان هم په دنيوي ژوند كي په مضبوطي
وينا سره مضبوطوي او هم په آخرت كي ،په دنيوي ژوند
كي به ئې هم وينا درنه ،پر مضبوطو دالئلو والړه او
اغېزمنه وي او په آخرت كي هم د هللا تعالى په وړاندي له
قدر او اعتباره برخمنه.
 خو هغه ظالمان چي د كفر او شرك الر ئې غوره كړي نه
به په دنيا كي په سم لوري د تلو توفيق ترالسه كړي او
نه به په آخرت كي داسي څه د ويلو لپاره موندلى شي چي
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او

شرك

پرې

توجيه

كړي

او

له

عذابه

ځان

خپل كفر
وژغوري.
 هللا تعالى له هر بنده سره د خپل مشيت او ثابتو سننو
مطابق معامله كوي ،يوه ته د همدې سننو مطابق الرښوونه
كوي او بل ترې محروموي.
د قرآن دا مثال په يوه روايت كي په دې توگه تشريح
شوى:
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أرك وال أبا بكْر تكلْ
له ابن عمر ﹽ نه روايت دئ چي وايي :رسول هللاﹽ وفرمايل:
(هغه ونه راوښيئ چي مسلمان ته ورته ده ،د هللا په حكم
سره په هر موسم كي خپله مېوه وركوي ،پاڼي ئې نه
رژېږي ،عبدهللا (بن عمر رضي هللا عنهما) وايي :زما په زړه
كي راولوېدل چي ښايي دا به د خرما ونه وي ،خو دا
راته بده وبرېښېده چي په داسي حال كي څه ووايم چي
هلته ابوبكر او عمر وي خو څه نه وايي ،كله چي دوى څه
ونه ويل نو رسول هللاﹽ وفرمايل( :دا د خرما ونه ده،).
كله چي له خپل پالر سره ووتم ومي ويل :گرانه پالره!
زما په زړه كي راولوېدل چي ښايي دا به د خرما ونه
وي ،راته وئې ويل :څه شي د دې خبري له كولو منع كړې؟
كه دي دا خبره كړې وى نو ستا دا خبره به تر هغه او
هغه هم راته غوره وه .ومي ويل يوازي دې خبري منع كړم
چي ته او ابوبكر څه نه وايئ نو بده راته وبرېښېده(چي
زه څه ووايم).
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آيا هغو ته دي پام نه دئ كړى چي د هللا نعمت ئې په
كفر بدل كړ او خپل قوم ئې د هالكت ټاټوبي ته كوز
كړ ،دوزخ ته چي ورننوځي به ،او څومره بد قرارځى!
( -)29-28په دې مبارك آيت كي د كفر د جبهې هغو قومي
سردارانو او صناديدو او مذهبي مشرانو ته اشاره شوې
چي خپل قوم او اتباع ئې د كفر په لور بېولي او دوزخ
ته ئې رسولى ،هللا تعالى چي دوى ته كوم نعمتونه وركړي
وو ،يا مال او دولت ،يا اقتدار او زعامت ،يا اعتبار
او وجاهت ،د دې پر ځاى چي د هللا تعالى دا پېرزويني او
نعمتونه په دوى كي د منني او سپاس احساس راوپاروي او
د هللا تعالى شاكر بنده شي؛ په خالف ئې دا نعمتونه د كفر
او بغاوت په الر كي كارولي ،په خپله بې الري شوي او
نور ئې بې الري كړي.




   



   
او هللا ته ئې سياالن جوړ كړل د دې لپاره چي د ده له
الري (خلك) منحرف كړي ،ووايه :متمتع شئ چي گرځېدا
مو د اور په لوري ده.
( -)31دا مبارك آيت څو ډېري مهمي الرښووني او حقايق
زموږ مخي ته ږدي:
 هللا تعالى ته سياالن جوړول د هغه چا كار دئ چي غواړي
خلك دوكه او د هللا تعالى له الري ئې منحرف كړي .شرك هغه
بوټى نه دئ چي په خپله راټوكېږي ،دا گنده بوټى د هغو
ټگمارانو په الس كرل شوى چي غواړي ناپوهان د هللا تعالى
له الري منحرف كړي .پر قبرونو لوړ لوړ او ښايسته او
مزين زيارتونه جوړول ،خلك دې ته رابلل چي د دې
زيارتونو په درشل كي نذرانې وړاندي او مجاورينو ته
ئې شكرانې وركړي ،دې او هغه ته د ولي هللا نوم وركول،
كرامتونه ورته ثابتول او په غيب پوهېدا ورته منسوبول
د هغو ټگمارانو دنده ده چي له همدې ئې ځان ته دام او
دكان جوړ كړى ،جاهالن غولوي او له حق الري ئې تېرباسي.
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 دوى له دې كاره گټي ترالسه كوي ،دا ئې د تمتع او
گټي وسيله ده ،د همدې لپاره هغوى ته ووايه :متمتع شئ
خو په دې دي پوه وئ چي دا گټه به تاسو د دوزخ اور ته
رسوي.






  






     
 
زما هغو بندگانو ته چي ايمان ئې رواړى ووايه چي
(د لمانځه) اړيكه ټينگه كړي ،او له هغو څخه څه په
پټه او ښكاره انفاق كړي چي ورروزي كړي مو دي ،تر
دې د مخه چي داسي ورځ راشي چي نه پېر پلور په كي
شته او نه دوستي.
( -)31دلته څو خبري په پام كي ولرئ:
 په مخكنيو آيتونو كي د كافرانو دريو خصلتونو ته
اشاره شوې :كفر او شرك ،له آخرت انكار ،د دنيوي
اغراضو لپاره د شرك څلي جوړول او جاهالن پرې غولول،
په دې آيت كي د دوى مقابله ډله معرفي شوې چي
ځانگړتياوي ئې دا دي :د هللا تعالى عبادت كوي ،په
لمانځه سره خپلي اړيكي هم له هللا تعالى سره او هم د ده
له بندگانو سره ټينگوي ،كوم نعمتونه چي هللا تعالى
وركړي د ده په الر كي ئې په پټه او ښكاره لگوي ،دا
ځكه چي دوى په هغي ورځي باور لري چي نه پېر پلور په
كي شته او نه خپلوي چا ته گټه رسولى شي.
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هللا هغه ذات دئ چي آسمانونه او زمكه ئې پيدا كړل،
له آسمانه ئې اوبه رانازلي كړې او په دې سره ئې
دا مېوې راوايستې ،تاسو ته د روزي په توگه ،كښتۍ
ئې درته مسخره كړې چي د ده په حكم سره په بحر كي
درومي ،او نهرونه ئې درته مسخر كړل .او لمر او
سپوږمۍ ئې درته مسخر كړل؛ د دوو تلونكو په توگه،
او شپه او ورځ ئې درته مسخر كړي ،او هر هغه څه ئې
دركړل چي ترې ومو غوښتل ،او كه د هللا نعمتونه
ً چي انسان ډېر
وشمېرئ نو شمېرلى ئې نشئ ،يقينا
ظالم او ډېر ناسپاس دئ.
( -)34-32دلته د هللا تعالى د سترو سترو پېرزوينو څو
بېلگي زموږ مخي ته ځلېږي:
 هللا هغه ذات دئ چي آسمانونه او زمكه ئې پيدا كړل،
يو ئې زموږ د كور چت او بله ئې غولى ،او د دوى دواړو
هر څه داسي چي زموږ اړتياوو ته ځواب وايي .چا چي
آسمانونه او زمكه په دې توگه پيدا كړي ،هغه هللا تعالى
دئ.
 له آسمانه ئې اوبه رانازلي كړې او په دې سره ئې
دا مېوې راوايستې ،تاسو ته د روزي په توگه ،د دواړو
تر منځ ئې دا تنسيق ،يووالى او گډ كار رامنځته كړى
چي له يوه باران وروي او له بلي موږ ته مېوې راباسي،
يو موږ ته اوبه راكوي او بله ئې دانه او مېوه ،دواړه
په گډه موږ ته د رزق او روزي انتظام كوي ،چا چي د
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آسمان او زمكي تر منځ دا تنسيق راوستى او دواړه ئې
پر دې گمارلي چي موږ ته خوراك او څښاك برابر كړي؛
هغه هللا تعالى دئ.
 كښتۍ ئې درته مسخره كړې چي د ده په حكم سره په
بحر كي درومي ،او نهرونه ئې درته مسخر كړل .هللا تعالى
په طبيعت كي د كښتۍ جوړولو او د اوبو پر سر د هغوى د
تلو امكانات كېښودل او انسان ته ئې دا استعداد او
توفيق وركړ چي له دغو امكاناتو په استفادې سره كښتۍ
جوړه كړي.
 په طبيعت كي ئې د نهرونو بهېدو شرايط برابر كړل،
زمكه ئې داسي جوړه كړې چي لوړي ،ژوري او آواري برخي
لري ،پر لوړو ئې واوره او باران ووروي ،د واورو او
باران اوبه ورو ورو د ژورو او آوارو سيمو په لور
وبهېږي ،واوري ورو ورو ويلي كېږي او نهرونو ته
راكوزېږي ،د خلكو د كورونو خوا ته تېرېږي ،دوى ته
صفا او خوندوري اوبه وركوي ،څاروي او كروندې ئې
خړوبه كوي.
 لمر او سپوږمۍ ئې درته مسخر كړل ،چي په منظمه او
دقيقه توگه درومي ،لمر ستاسو ورځ رڼا كوي ،ستاسو كور
ته رڼا او تودوخه دركوي ،سپوږمۍ ستاسو تيارې شپې رڼا
كوي ،لمر ،سپوږمۍ ،ورځ او شپه ئې د داسي قواعدو تابع
كړي چي ستاسو اړتياوو ته ځواب ووايي ،پرې نږدي چي
زمكه دومره سره يا سړه شي چي ژوند په كي ممكن نه وي،
د شپې او ورځي پر له پسې تگ راتگ د دې باعث شي چي د
زمكي په تودوخي كي تعادل رامنځته شي ،د ډېر تودوالي
او سوړوالي مخه ئې ونيسي ،كه د لمر او سپوږمي دا
منظم خوځښت نه وي ،كه د شپې او ورځي تگ راتگ نه وى،
كه شپه او ورځ تر اوسني حالت اوږده يا لنډه وى نو د
زمكي پر سر نه انسان ژوند كولى شو ،نه حيواناتو او
نه نباتاتو .چا چي لمر او سپوږمۍ پيدا كړي ،د دوى د
تلو راتلو لپاره ئې ثابت او دقيق مدار او مسير
ټاكلى ،شپه او ورځ ئې پيدا كړي ،د هري يوې عمر ئې
تعيين كړى او په دې سره ئې ټولو ژوو ته د ژوند مجال
او شرائط برابر كړي؛ هغه هللا تعالى دئ.
 انسان ته ئې هر هغه څه وركړل چي د حال او قال په
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 هغه څه هم چي د ده فطرت ورته اړ،ژبه ئې ترې غوښتي
وو او د ده د وجود سلول سلول ئې ترې غواړي او ډېر
 هغه ذات چي،هغه څه هم چي ده په خپله ژبه ترې غوښتي
زموږ غوښتنو ته ئې ځواب ويلى او زموږ حاجتونه ئې
.ترسره كړي هغه هللا تعالى دئ
 او اې انسانه! هللا تعالى دومره پېرزويني پر تا كړې
او دومره نعمتونه ئې دركړي چي كه وغواړې هغه حساب
.كړې نو هيڅكله به ئې په شمېرلو موفق نشې
 د هللا تعالى د دغو ټولو بې شمېره پېرزوينو او
نعمتونو په وړاندي انسان له خپل رب سره هغه څه كوي
،چي يوازي ډېر ظالم او ډېر ناسپاس مخلوق ئې كولى شي
.ً چي انسان ډېر ظالم او ډېر ناسپاس دئ
يقينا
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او هغه مهال چي ابراهيم وويل :اې زما ربه! دا ښار
خوندي كړې ،او ما او زما اوالد له دې په ډډه كړې
ً چي دوى ډېرى
چي بتان ولمانځو ،اې زما ربه! يقينا
وگړي بې الري كړل ،نو چا چي زما متابعت وكړ هغه
زما له ډلي څخه دئ او چا چي زما سرغړاوى وكړ نو
بې شكه چي ته مهربان بخښونكى يې .اې زموږ ربه! ما
خو د خپل اوالد ځيني ،ستا د محترم كور خوا ته په
داسي بېديا كي مېشت كړل چي بې بوټي ده ،اې زموږ
ربه! د دې لپاره چي لمونځ اقامه كړى شي ،د خلكو
زړونه د دوى لوري ته رامات كړه او له مېوو روزي
ً چي
وركړه چي شكر پر ځاى كړي .اې زموږ ربه! يقينا
ته په هر هغه څه پوهېږې چي موږ ئې پټوو يا ئې
ښكاره كوو او پر هللا خو نه څه په آسمان كي پټ پاته
كېږي او نه په زمكي كي ،ستاينه هغه هللا لره ده چي
ما ته ئې په زړښت كي اسمعيل او اسحاق راپه برخه
كړل ،بې شكه چي زما رب د دعاگانو اورېدونكى دئ،
اې زما ربه! لمونځ كوونكى مي كړې او اوالد مي هم،
اې زموږ ربه! او دعاء مي قبوله كړې!! باري خدايه!
ما ته بخښنه وكړې ،او زما مور پالر ته او مؤمنانو
ته د حساب قائمېدو په ورځ.
( -)85-35په دې مباركو آيتونو كي د مخكنۍ موضوع په
ارتباط؛ د مؤمنانو د ستر ساالر او د موحدينو د
نوميالي مخكښ مشر ابراهيم عليه السالم قصه زموږ مخي
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ته اېښودل شوې ،تر څو وگورو چي ايمان انسان كوم مقام
ته رسوي ،څومره ئې لوړ بيايي ،څنگه ئې د عالمونو رب
دعاگاني مني ،يو سپېره وچ خوړ د ده په دعاء په داسي
خوندي او له امن او بركتونو ډك ښار بدلېږي چي د نړۍ
د ټولو موحدينو او مؤمنانو قبله گرځي ،په دې كي د
ابراهيم عليه السالم په الس بيت هللا ،د خداى كور او د
خداى پالو مطاف جوړېږي ،هر كال په لكونو خداى پال،
پر هللا تعالى مين ،له محبت او اخالص ډك زړونو سره دې
ښار ته د هللا تعالى د كور د طواف او د ابراهيم عليه
السالم پر پل د پل اېښودو لپاره درومي او همغه څه كوي
چي ابراهيم عليه السالم ،د ده زوى اسمعيل عليه السالم
او د ده مېرمني هاجر عليها السالم كړي ول ،او دا دئ
تر نن پوري په تېرو نږدې څلورو زرو كلونو كي په
سلگونو مليونو خلكو د ابراهيم عليه السالم په دعاء
آباد شوي ښار ته تللي او د ده په الس جوړي شوې كعبې
طواف ئې كړى ،دا لړۍ به همداسي تر قيامته دوام كوي،
دا په داسي حال كي چي څلور زره كاله مخكي ،دلته په
دې وچ ناو كي ،له ابراهيم عليه السالم او د ده له
مېرمني او تي خور زوى پرته نه بل انسان وو او نه بل
ژوى ،نه اوبه ،نه بوټى او نه حيوان ،دا دئ ستاسو په
وړاندي د پاكي كلمې د اغېز او مېوو هغه تاريخي بېلگه
چي د ابراهيم عليه السالم په قصې كي انځور شوې ،هغه
كلمه چي جرړي ئې د زمكي په زړه كي ژوري درومي ،څانگي
ئې د آسمان په لوري لوړېږي او تل خپله مېوه وركوي.
له بلي خوا د دې قصې په ترڅ كي قريشو ته خپل جد
ورپه ياد شوى او ورته ويل شوي :ستاسو دا خوندي او
باامنه ټاټوبى او هغه پرېمانه رزق چي له هر لوري دې
مبارك ښار ته رادرومي؛ ستاسو د هغه جد د دعاء مظهر
دئ چي موحد وو ،د ځان او خپل اوالد لپاره ئې د هللا
تعالى په وړاندي دا دعاء كړې وه چي له شرك او د
بتانو له لمانځني ئې لري وساتي او د (اقامة الصلوة)
او (شكر) توفيق ئې په برخه كړي ،خو نن ستاسو هر څه د
هغه د هيلو او آرمانونو خالف دي ،ستاسو ټغر به
ټولېږي ،هللا تعالى به له ابراهيم عليه السالم سره خپله
وعده تر سره كوي ،د ده د دعاء مصداق به يو ځل بيا
راڅرگندېږي ،هللا تعالى به دا ښار هغو خلكو ته سپاري چي
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ابراهيم عليه السالم ئې د راپيدا كېدو هيله او دعاء
كړې وه.
د قرآن له دغو آيتونو چي د ابراهيم عليه السالم
دعاء ئې په ډېري اغېزمني او زړه راښكونكې بڼي كي
انځور كړې ،څو خبري په صراحت سره معلومېږي:
 ابراهيم عليه السالم خپله مېرمن هاجر او زوى ئې
اسمعيل عليهما السالم د مكې په بېديا كي هغه مهال
پرېښودل چي هغه ناو سپېره ډاگ وو او هېڅ بوټى په كي
نه راټوكېدو.
 دا كار ئې د هللا تعالى په امر او په دې موخه كړى وو
چي دلته به څو كاله وروسته د هللا تعالى محترم كور (بيت
هللا) جوړوي .په دې سره د بايبل هغه ادعاء تكذيب شوې چي
وايي :سارا د ابراهيم عليه السالم بلي مېرمني له ده
وغوښتل چي هاجر او زوى ئې له كوره وشړي او ده هم دا
كار وكړ.
 د دوى لپاره ئې د رزق او د دوى په لوري د خلكو د
زړونو د راماتېدو دعاء ئې وكړه .دا ځكه چي په هغي
وچي بېديا كي نه بل انسان اوسېدو او نه بوټي ،وني او
اوبه وې.
 مطمئن وو چي هللا تعالى به دا دعاء داسي قبلوي لكه
ده ته چي ئې په زړښت كي اوالد وركړ.
 د دعاء له الفاظو معلومېږي چي اسمعيل عليه السالم
تر اسحق عليه السالم مشر وو ،لومړى ئې د اسمعيل او
ورپسې د اسحاق نوم اخيستى ،او په دې سره ئې د بايبل
هغه ادعاء رد كړې چي وايي :اسحاق د ابراهيم يوازنى
مشر زوى وو.
 د دعاء په الفاظو كي د ده قوي عاطفه او د مېرمني،
زوى او ټولو مؤمنانو په اړه د ده ژور زړه سوى او قوي
مينه د څپانده سيند په څېر انځور شوې .د دې دعاء په
اورېدو سره به د هر مهربان پالر او هر زړه سواند داعي
له سترگو اوښكي بهېږي ،ابراهيم عليه السالم هغه څوك د
خپلي ډلي غړى او د خپل كاروان همسفر بولي چي د ده
متابعت كوي ،له ده سره په فكري او اخالقي لحاظ ورته
والى لري ،د نسبي اړيكو پر ځاى فكري او اخالقي اړيكي
د اعتبار وړ گڼي ،هغه چا ته د مهربان بخښونكي رب

ابراهيم
78
د قرآن پلوشې
بخښنه او مغفرت غواړي چي د هللا په لوري تگ كي د ده
ملگرتيا نه كوي.
ښه به وي چي دلته د بايبل هغه برخه هم راواخلو چي
د هاجر او اسمعيل تر عنوان الندي ئې ليكلې او ډېري
سپكي سپوري او غلطي ويناوي په كي گورو ،بايبل ليكي:
ساراى ابرام ته وويل :زه اوالد نه لرم ،ته زما دا
وينځه په نكاح كړه چي زما لپاره اوالد ترې پيدا شي،
حامله
هاجر
چي
كله
خو
وكړه،
موافقه
ابرام
(اميندواره) شوه ،نو مغروره شوه او ساراى ته ئې د
حقارت په سترگه كتل ،ساراى ابرام ته شكايت وكړ ،هغه
په ځواب كي ورته وويل :دا ستا وينځه ده ،چي څنگه دې
زړه غواړي همغسي ورسره وكړه!! نو ساراى له هاجر سره
بدسلوكي پيل كړه او هغه وتښتېده!! خو په بېديا كي
يوې فرشتې د هغي چينې خوا ته وليده چي د شور په الري
كي پرته ده ،ورته وئې ويل :بېرته خپلي باداري ته
ستنه شه او اطاعت ئې كوه ،زه به ستا نسل زيات كړم،
ته حامله يې ،زوى به وزېږوې ،د اسمعيل نوم پرې
كېږده ...ستا زوى به وحشي وي ،دى به له ټولو سره او
ټول به له ده سره جنگېږي!!  ...هاجر له ځان سره
وويل :آيا په رښتيا ما خداى ليدلى!!  ...هاجر كور ته
ستنه شوه او زوى ئې پيدا شو او ابرام ،اسمعيل
ونومولو!!)
دلته څو خبري په پام كي ولرئ:
 قرآن د بايبل د دغو غلطو خبرو د تصحيح لپاره
فرمايي :هاجر تښتېدلې نه ده بلكي ابراهيم عليه السالم
د هللا تعالى په امر له خپل زوى اسمعيل عليه السالم سره
يو ځاى د مكې په وادې كي پرېښوده ،په دې موخه او په
دې هيله چي دلته به د موحدينو ستر مركز جوړوي.
 دا چينه هغه نه ده چي بايبل ئې ادعا كوي ،بلكي دا
د زمزم چينه ده ،چي تر ننه پاته ده ،د زمزم اوبه ترې
بهېږي او په خوا كي ئې بنو اسمعيل (د اسمعيل عليه
السالم اوالد) مېشت دي.
 بايبل دلته هم او په ډېرو نورو ځايونو كي هم خداى
او فرشته سره خلطوي ،دلته وايي چي يوې فرشتې هاجر
وليده خو وروسته د همدغي فرشتې له خولې وايي :زه به
ستا اوالد زيات كړم ،د هاجر وينا هم داسي ليكي :آيا
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په رښتيا سره ما خداى ليدلى!! له دې وروسته د
ابراهيم عليه السالم په هكله ليكي چي درې فرشتې ورته
راغلې او ورپسې ليكي چي له دغو دريو څخه يو ئې خداى
وو!! د بايبل ليكوال هڅه كوي چي د دريو خدايانو
(خداى ،زوى ئې او روح القدس) غلط او بې معنى تصور سم
ثابت كړي!! دا د فرشتې او خداى نومونه يو د بل په
ځاى كارول د همدې لپاره دي!!
 هاجر ته هللا تعالى هومره لوړ مقام وركړ چي د صفا او
مروې تر منځ د دې هڅه ئې د حج په څېر د يوه ستر
عبادت په مناسكو كي ونيول او وئې فرمايل :څوك چي د
خداى د كور طواف ته راځي د هاجر په څېر به د دغو
دواړو غونډيو ترمنځ منډه وهي او د هري غونډۍ پر سر
به د دې په څېر كعبې ته مخ اړوي او دعاء به كوي!!
 د اسمعيل عليه السالم په هكله د بايبل د ليكوال
كچه او بده ژبه خوځول د قومي او مذهبي تعصب زېږنده
ده ،تاسو به دې ته ورته ويناوي د بايبل په ډېرو
ځايونو كي وگورئ چي د دوى كاهنانو د نورو قومونو په
هكله كړې دي ،پر هغوى ئې لعنت ويلى او د مرگ او له
منځه وړلو مستحق ئې گڼلي!!

    












   



 
او د هللا په اړه دا گمان مه كوه چي له هغه څه به
ً چي (په دې
غافل وي چي دا ظالمان ئې كوي ،يقينا
مهلت سره ئې) يوازي هغي ورځي ته ځنډوي چي سترگي
په كي (له ډېره هيبته) ټېغي او رډي شي ،داسي
ځغاستونكي به وي چي سرونه به ئې هسك پاته وي ،نظر
به ئې نه ورته راگرځي ،زړونه به ئې په وتو (او له
سينې په تښېدو) وي.
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( -)43-42په دې مباركو آيتونو كي څو مهمي الرښووني
شوې:
 داسي مه انگېره چي ظالمانو ته مهلت وركول يا له
دې كبله دي چي د سزا وړ نه دي او يا له دې كبله چي هللا
تعالى ترې غافل دئ ،دا مهلت پاى لري .هغه ورځ هرومرو
راتلونكې ده چي هللا تعالى به له دوى سره محاسبه كوي او
په الهي عذاب به اخته كېږي.
 دا ځنډ به دوى له هغي سختي ورځي سره مخامخ كړي چي
له هيبته به ئې د دوى سترگي رډي رډي راختلې وي ،الندي
او يوې خوا بلي خوا ته به كتلى نشي ،يوه او بل لوري
ته به تښتي ،سترگي به ئې نه رپېږي ،باڼوگان به ئې نه
سره ورځي ،زړونه به ئې له ډېري وېري په وتو وي.












   
   



     














   
   
   
 
او خلك له هغي ورځي ووېروه چي عذاب به ورته راشي،
نو هغه چي ظلم ئې كړى؛ وايي به :اې زموږ ربه! تر
يوې ټاكلې نږدې نېټي مو وځنډوه چي ستا بلنه ومنو
او د پيغمبرانو متابعت وكړو ،آيا تاسو هغه نه يئ
چي تر دې د مخه مو لوړه كړې وه چي هيڅ زوال به مو
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په برخه نشي؟! او د هغو په هستوگنځيو كي مېشت شوئ
چي پر ځان ئې ظلم كړى وو ،او درته معلومه شوه چي
څه چلن مو ورسره وكړ او (گڼ شمېر تاريخي) مثالونه
ً چي دوى خپل پټ
مو درته بيان كړل ،او يقينا
تدبيرونه وكارول ،او دا په داسي حال كي چي د دوى
مكر (او پايلي ئې) د هللا په خوا او واك كي دي ،كه
څه هم د دوى تدبيرونه داسي وي چي غرونه پرې له
منځه ځي.
( -)46-44په دې مباركو آيتونو كي دا الرښووني مومو:
 خلك د هغي ورځي له راتلو ووېروه چي له الهي عذاب
سره به مخامخ شي ،ظالمان به ئې وايي :اې زموږ ربه!
لږ دي دا عذاب وځنډوه ،لږ نور مهلت را ،يوه بله نېټه
راته وټاكه ،تر بلي ټاكلې نږدې نېټي مهلت راكړه،
ژمنه كوو چي ستا بلنه به منو او د پيغمبرانو متابعت
به كوو .دوى ته به په ځواب كي وويل شي :آيا تاسو هغه
نه يئ چي تر دې د مخه مو په ډېر غرور او تأكيد سره
ويل چي هيڅكله به مو زوال په برخه نشي او له الهي
عذاب سره به مخامخ نشئ؟!! او آيا د خپل سلف د كفر،
شرك او ظلم بدي پايلي مو په خپلو سترگو نه وې ليدلې؟
آيا تاسو د مخكنيو ظالمانو په هستوگنځيو كي مېشت شوي
نه وئ او درته معلومه شوې نه وه چي هللا تعالى له دوى
سره څه وكړل؟ آيا د ظالمانو د هالكت گڼ شمېر تاريخي
مثالونه ستاسو مخي ته نه وو اېښودل شوي؟ هغوى هم د
حق خالف او د باطل په دفاع كي ډېر پټ تدبيرونه
وكارول ،خو مو ليدل چي دغو پټو تدبيرونو هيڅ گټه
ورونه رسوله ،ټول شنډ او بې اغېز شول ،دا ځكه چي هر
څه د دوى د پټو تدبيرونو په شمول د هللا تعالى په واك
كي دي ،پايلي ئې هغه ټاكي ،هيڅ تدبير د هللا تعالى له
إذن پرته گټه او اغېز نه لري كه څه هم دا تدبيرونه
داسي وي چي ستر ستر غرونه ئې په وړاندي تم كېدى نشي.
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نو د هللا په اړه دا گمان مه كوه چي له خپلو
پيغمبرانو سره له خپلو وعدو تر شا كېدونكى دئ،
ً چي هللا غچ اخيستونكى عزتمن دئ.
يقينا
( -)47په  42آيت كي ويل شوي چي د هللا په اړه داسي
مه انگېره چي ظالمانو ته مهلت وركول يا له دې
كبله دي چي د سزا وړ نه دي او يا له دې كبله چي هللا
تعالى ترې غافل دئ ،دا مهلت پاى لري .هغه ورځ
هرومرو راتلونكې ده چي هللا تعالى به له دوى سره
محاسبه كوي او په الهي عذاب به اخته كېږي .په دې
مبارك آيت كي د همدې موضوع بل اړخ ته گوته نيول
شوې او ويل شوي :كه د بريا او پر كافرانو د غلبې
او فتحي هغو الهي وعدو په تحقق كي څه ځنډ راغى چي
هللا تعالى له خپلو پيغمبرانو سره او د دوى له الري
له مؤمنانو سره كړې دي نو دا گمان مه كوه چي هللا
تعالى له خپلو وعدو تر شا كېدونكى دئ ،هللا تعالى به
هرو مرو خپلي وعدې ترسره كوي ،هيڅوك او هيڅ ځواك
د ده د وعدو په وړاندي خنډ كېدى نشي ،دا ځكه چي هللا
تعالى هم عزيز او ځواكمن دئ او هم له ظالمانو او
د حق له دښمنانو غچ اخيستونكى دئ.
   











   








     
   

هغه ورځ چي دا زمكه به له دې پرته په بلي زمكي
بدله شي او آسمانونه هم ،او (ټول به) د يوازني
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ډېر برالسي هللا په وړاندي راڅرگند شي .او په دي ورځ
به مجرمين گورې چي په زولنو كي يو له بل سره تړل
شوي دي .كميسونه ئې د زرڼو (نانزرو) او اور به ئې
پر مخونو غوړېږي ،د دې لپاره چي هر ساكښ ته د
ً چي هللا ژر
خپلو السته راوړنو بدله وركړى شي ،يقينا
حساب كوونكى دئ.
( -)51-48په دې مباركو آيتونو كي دا الرښووني گورو:
دا آسمانونه او زمكه به په بشپړه توگه له منځه

ځي ،هللا تعالى به نوې زمكه او نوي آسمانونه راپيدا
كړي ،چي له اوسنۍ زمكي او اوسني آسمانونو سره به
توپير لري ،نوى عالم به وي له نوي نظم سره ،ټول
انسانان به بېرته راژوندي شي ،د يوازني ډېر برالسي هللا
په وړاندي به راڅرگند او په ښكاره ميدان كي راغونډ
كړى شي.
په دي ورځ به مجرمين گورې چي په زولنو كي يو له

بل سره تړل شوي دي ،كميسونه ئې د زرڼو (نانزرو)،
داسي تور تېل چي بد بوى لري او ژر اور اخلي ،پر
مخونو به ئې د دوزخ د اور لمبې راتاوي وي.
دا هر څه به د دې لپاره وي چي هر چا ته د خپلو

كړنو سزا او بدله وركړى شي.
ً چي هللا ژر حساب كوونكى دئ.
يقينا







  



  
دا د خلكو لپاره يو ابالغ دئ او دا د دې لپاره چي
په دې سره خبردارى وركړى شي ،او د دې لپاره چي
پوه شي هغه له شكه پرته يوازنى معبود دئ او د دې
لپاره چي عقلمن وگړي پند واخلي.
( -)52دا مبارك آيت چي د سورې وروستى آيت دئ او د
سورې د مضامينو لپاره ښايسته او په زړه پوري تتمه
ده ،موږ ته وايي:
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دا قرآن او د دې سورې مضامين د خلكو لپاره الهي

پيغام دئ.
د دې لپاره راغلى چي خلكو ته خبردارى وركړى شي ،د

كفر ،شرك او ظلم له بدو پايلو او د ايمان او صالح
عمل له غوره نتائجو خبر كړى شي.
او د دې لپاره راغلى چي خلك په دې حقيقت پوه شي

چي هللا تعالى يوازنى معبود دئ.
او د دې لپاره چي د عقل خاوندان راويښ كړي او د

عبرت سترگي ئې پرانېزي.
ِرك
ْف
ْت أسْتغ
ِالَ أن
ِله إ
ِك ،أشهد أن ال إ
ْد
ِحم
َ وب
َهم
ْحانك الل
سب
ْك
ِلي
وأتوب إ
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحجر
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم الحجر دئ چي د سورې د 81

(
فقرې
دې
له
آيت
 )  اخيستل
شوى ،دا د سورې د مضامينو لپاره عنوان نه بلكي يوازي
نوم دئ ،نه نوي آيتونه لري ،د سورې له مضامينو
معلومېږي چي ښايي د مكي دور په هغو وروستيو كلونو كي
نازله شوې چي د ابراهيم سوره په كي نازله شوې ،ښايي
د ابراهيم له سورې وروسته او متصل نازله شوې وي،
ځيني وايي چي د يوسف له سورې وروسته نازله شوې .د
آيتونو فواصل ئې دوه وزنه لري :ځيني ئې د لومړي آيت
مبين ته ورته او ځيني ئې د درېيم آيت يعلمون ته
ورته.
لكه چي دا سوره په دريو حروفو (ا ،ل ،ر) پيل شوې
د سورې محوري او اساسي مضامين هم درې دي چي دا اساسي
مضامين د سورې په لومړيو آيتونو كي په دې توگه
راغلي:
دا د كتاب او څرگند قرآن آيتونه دي.

هغه چي كفر ئې كړى ډېر ځلي به دا خوښوي چي كاش

مسلمانان وى .پرې ئې ږده چي وخوري او متمتع شي او
هيلي ئې مشغول كړي ،ژر به پوه شي.
او هيڅ كلى مو نه دئ تباه كړى مگر په داسي حال كي

چي معلومه (ليكلې) نېټه ئې وه .نه هيڅ ولس له خپلي
نېټې وړاندي كېدى شي او نه وروسته كېدى.
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الف ،الم ،راء ،دا د كتاب او څرگند قرآن آيتونه
دي.
( -)1دا د الهي كتاب او د څرگند قرآن آيتونه دي،
هغه قرآن چي په خپله څرگند او روښانه دئ ،هيڅ
ابهام او اغماض په كي نشته او هر څه په واضح او
څرگنده توگه خپل مخاطب ته ښيي.











   
 
هغه چي كفر ئې كړى ډېر ځلي به دا خوښوي چي كاش
مسلمانان وى .پرې ئې ږده چي وخوري او متمتع شي او
هيلي ئې مشغول كړي ،ژر به پوه شي.
( -)3-9هغه مخالفين چي نن ئې د حق دښمنۍ ته مال تړلې،
تا گواښي ،بلنه دي نه مني او ستا د دعوت په وړاندي
خنډ كېږي ،هغه ورځ لري نه ده چي دوى به له خپل
مخالفت او دښمن ۍ نادم وي او دا ارمان او هيله به كوي
چي كاش ال د مخه ئې ايمان راوړى وى او مسلمان شوي وى.
پرې ئې ږده چي وخوري او متمتع شي او هيلي ئې مشغول
كړي ،ژر به پوه شي .دوى له خوراك ،څښاك او د دنيا له
مال او متاع خوند اخيستو پرته نه بله مشغولتيا لري
او نه كوم سپېڅلى هدف ،د بې ځايه او غير واقعي هيلو
په خيالي بڼ كي مشغول وي او په هوا كي ځان ته قصرونه
جوړوي.
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نامناسبه ئې مه گڼئ كه دلته د دغه مبارك آيت په
اړه د ځوانۍ د ورځو يوه رؤيا هم ستاسو مخي ته كېږدم،
هغه مهال چي ال پوهنتون ته نه وم تللى ،ال اسالمي نهضت
نه وو پيل شوى ،يوه شپه مي خوب ليدو چي د سرور پوپل
په نامه له يوه پرچمي سره مناقشه لرم ،تر دې خوب د
مخه مي هم څه موده مخكي له هغه سره په ويښه يوه
مناقشه درلوده ،د خوب د مناقشې په پاى كي مي دغه آيت
ده ته واوراوو ،او دا په داسي حال كي چي نه مي دا
آيت حفظ وو او نه ئې په معنى سم پوهېدم ،په همدې له
خوبه راويښ شوم ،نه پوهېږم چي دا آيت څنگه زما په
ژبه راغى ،خو نن پوهېږم چي په دې آيت كي څومره ستره
وړاندوينه او په دې خوب كي څومره ستر بشارت مضمر وو،
ما هغه ورځ په خپلو سترگو وليده چي ډېرو كمونيستانو
دا هيله كوله چي كاش مسلمان وى.

   
   
    


 
او هيڅ كلى مو نه دئ تباه كړى مگر په داسي حال كي
چي معلومه (ليكلې) نېټه ئې وه .نه هيڅ ولس له
خپلي نېټې وړاندي كېدى شي او نه وروسته كېدى.
( -)5-4دا مبارك آيت د هللا تعالى هغه ثابت سنت زموږ
مخي ته ږدي چي له مخي ئې د عذاب مستحق ولسونه په خپل
خپل ټاكلي وخت په الهي عذاب اخته كېږي ،دوى ته چي
كوم مهلت وركوي پاى ئې ثابت دئ ،نه بدلېږي ،نه مخكي
كېږي او نه وروسته كېږي ،هغه مغرور ځواكونه چي سره
له كفر ،عصيان ،ظلم او فساد د خپل اقتدار د دوام
خوشې او پوچي هيلي په سر كي لري ،او مؤمنانو ته ئې
په كبر او غرور سره ويلي چي كه موږ په حقه نه وى ،كه
هللا تعالى ته زموږ كړني منظور نه وى ،كه الر مو سمه نه
وى ،كه هللا تعالى له بنده سره محاسبه كولى او گنهگاران
ئې مواخذه كولى ،كه موږ د عذاب مستحق وى او تاسو د
الهي پېرزوينو وړ؛ نو الهي عذاب به ال ډېر د مخه پر
موږ نازل شوى وو ،تاسو به له دغو بدو ورځو سره مخامخ
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نه وئ ،دا ولي موږ سوكاله يو او تاسو له كړاوونو سره
مخامخ ،زندانونو ته درومئ ،له وطنه شړل كېږئ ،نه مو
سر خوندي دئ او نه عزت؟!! په دې آيت كي دوى ته ويل
شوي چي الهي عذاب هرو مرو راتلونكى دئ خو په خپل
ټاكلي وخت ،تاسو ته دركړى شوى مهلت پاى لري ،د پاى
نېټه ئې هيڅوك نشي بدلولى ،تر تاسو د مخه ډېرو همدا
ستاسو خبري كړې وې او په پاى كي په الهي عذاب اخته
شول ،نه ئې تدبيرونو دا ثابته نېټه بدله كړى شوه او
نه ئې زور او ځواك.






  














  
  
او وئې ويل :اې هغه چي دا ذكر (د پند كتاب) پرې
ً چي ته مجنون يې ،ولي موږ ته
نازل شوى ،يقينا
فرشتې نشې راوستى كه له رښتينو څخه يې؟ مالئكي نه
لېږو مگر په حقه سره او هغه مهال به دوى له مهلته
برخمن نه وي.
( -)8-6د حق دښمنانو به رسول هللا ﹽ ته ويل :تا ته وايو
چي ادعاء كوې د هللا تعالى له لوري دا د پند كتاب
ً چي مجنون يې ،پېريان
درباندي نازل شوى ،ته يقينا
درباندي ناست دي او داسي نادري خبري درباندي كوي ،كه
ته په رښتيا د هللا تعالى له لوري رالېږل شوى يې نو هغه
فرشته موږ ته راوښيه چي دا الهي پيغام ئې تا ته
رارسولى ،په كار ده چي په خوا كي دي د فرشتو ټولگي
وى او ستا ساتنه او حفاظت ئې كولى او هيڅوك په دې نه
توانېدى چي تا ته په كږه سترگه وگوري او ضرر
درورسوي .هللا تعالى د دوى په ځواب كي فرمايي :مالئكي په
حقه سره لېږو ،له يوې دقيقي او رښتيني منصوبې سره
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سم ،د هر چا په خوشې غوښتنه او غلطي مطالبې نه لېږل
كېږي ،د عذاب فرشتې هغه مهال لېږل كېږي چي د هللا تعالى
له لوري وركړى شوى مهلت پاى ته رسېدلى وي ،تاسو چي
غواړئ د عذاب فرشتې په خپلو سترگو وگورئ نو پوه شئ
چي خپلي تباهۍ ته بلنه وركوئ ،كه دا فرشتې درغلې بيا
به مزيد مهلت نه دركول كېږي او له الهي عذابه د نجات
ټول امكانات او فرصتونه به مو له السه وركړي وي.







 
ً دا موږ يو چي دا د پند كتاب مو نازل كړى او
يقينا
موږ ئې هرو مرو ساتونكي يو.
( -)9په دې آيت كي د مخكنۍ موضوع په ارتباط مخالفينو
ته ويل شوي :دا د پند كتاب موږ نازل كړى او موږ ئې
هرو مرو ساتونكي يو ،دلته د كتاب د ساتني مراد دا دئ
چي وعدې او وعيدونه به ئې ترسره كېږي ،موږ ئې د تحقق
ذمه وار يو ،نه پرېږدو چي څوك ئې د پرېكړو،
وړاندوينو ،وعدو او وعيدونو د تحقق مخه ونيسي .لكه
څنگه چي څوك نشي كولى په خپل زور ځواك سره د دې كتاب
پرېكړي تكذيب كړي او د تحقق مخه ئې ونيسي همداسي نشي
كولى په دې كتاب كي السوهنه وكړي او مطالب ئې تحريف
ً چي د قرآن ستر اعجاز دئ ،په مليونو
كړي .او دا يقينا
كتابونو او مليونو سينو كي حفظ شوى ،هيڅوك نشي كولى
په هغه كي السوهنه وكړي حتى څوك ئې د زور او زېر
بدلولو توان هم نه لري ،د نړۍ هيڅ كتاب دومره حافظان
ً چي دا د قرآن كمال دئ او د الهي حفاظت
نه لري ،يقينا
مظهر .د قرآن د نزول له نېټې تر ننه په مليونو خلكو
هغه حفظ كړى ،تاسو به په ټولي نړۍ او ټول بشري تاريخ
كي هيڅ داسي مذهبي او غير مذهبي ،د شعر يا د نثر كوم
كتاب ونه مومئ چي د قرآن په اندازه حافظان ولري!!
مسيحيان د نړۍ ستره مذهبي فرقه ده خو هغوى په خپل
اوږده تاريخ كي د بايبل محدود شمېر حافظان هم نه
لرئ؟!! دا ولي؟ ځواب ئې څرگند دئ؛ انسان هغه كالم ژر
حفظ كولى شي چي د زړه دړه ئې ورته پرانيستلې شي ،له
عقل سره ئې اړخ ولگوي ،محتوى ئې لوړه او د الفاظو
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تركيب ئې خوندور وي.

   




    


 
ً چي تر تا د مخه مو په لومړنيو ډلو كي
او يقينا
پيغمبران لېږلي ،او هيڅ پيغمبر نه دئ ورغلى مگر
دا چي استهزاء ئې پرې كوله.
( -)12-11دا آيتونه رسول هللا ﹽ ته وايي :نه ته لومړنى
پيغمبر يې او نه دا قوم لومړى قوم دئ چي پيغمبر په
كي مبعوث شوى ،تر تا د مخه مو په ډېرو مخكنيو ډلو كي
پيغمبران لېږلي ،تر دوى د مخه ډېرو جاهلو قومونو د
پيغمبرانو مخالفت كړى او ډېر پر خپل زور ځواك مغرورو
مجرمينو د پيغمبرانو پر دعوت او بلني ملنډي وهلې دي،
تاريخ ته رجوع وكړئ او وگورئ او په هري پاڼي كي ئې د
هغو ظالمانو تور برخليك او عبرتناكي پايلي ته ځير شئ
چي د زړه سواندو پيغبرانو عليهم السالم د بلني مخالفت
ته ئې مال تړلې وه.




   
    
   












   
 
همداسي ئې د دغو مجرمينو په زړونو كي ننباسو،
ايمان به نه پرې راوړي ،په داسي حال كي چي د
لومړنيو تگالره تېره شوې .او كه د آسمان كومه داسي
دړه مو ورته پرانيستې وى چي دوى په كي لوړ ختلى،
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ً به ئې ويلي وو :زموږ سترگي بې سده شوې بلكي
حتما
موږ هغه وگړي يو چي كوډي پرې شوې.
( -)15-13لكه چي مخكنيو قومونو د پيغمبرانو عليهم
السالم او د دوى د دعوت مخالفت او مقابله كړې او له
بدو پايلو سره مخامخ شوي ،همداسي د قريشو د مجرمينو
په زړونو كي د مخالفت او مقابلې اراده راوالړه شوې،
دوى هم په دې قرآن ايمان نه راوړي ،كه څه هم د
لومړنيو تگالره او پايلي ئې د دوى له نظره تېري شوې
او دا حقيقت ورته جوت شوى چي هغوى له كوم برخليك سره
مخامخ شول .د معجزو غوښتنه ئې هسي پلمه ده ،نه
مخكنيو د معجزو په ليدو سره ايمان راوړى او نه به ئې
دوى راوړي ،حتى كه د آسمان كومه داسي دړه ورته
پرانېزو چي دوى په وازو سترگو په كي لوړ وخېژي ،نه
يوازي ايمان به رانه وړي بلكي وايي به :زموږ سترگي
بې سده شوې ،غلط شوي يو ،دا به هسي كوم خوب وي نه په
ويښه بر تلل ،بلكي وايي به :پر موږ كوډي شوې.








   
    






او بې شكه چي په آسمان كي مو بروج (ستوري) پيدا
كړل او هغه مو ليدونكو ته ښايسته كړ .او هغه مو
له هر رټل شوي شيطانه خوندي كړى ،مگر هغه چي په
غال سره څه واوري نو څرگنده لمبه ورپسې شي.
( -)54-52د دې مباركو آيتونو په اړه دا خبري بايد په
پام كي ولرو:
 دا مطلب د هغو خلكو په ځواب كي ويل شوى چي له
رسول هللا ﹽ څخه ئې معجزې غوښتې ،دوى ته ويل شوي :آيا
دا په بې شمېرو ستورو ښايسته آسمان كافي نه دئ چي
ستاسو عقل راوپاروي او پر هللا تعالى ايمان ته مو
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وهڅوي؟ څوك چي د عظيم قدرت او دقيق نظم دا ستر مظهر
قانع نه كړى شي څه به ئې قانع او ايمان راوړو ته
چمتو كړي؟!!
 دلته د بروج نوم د ستورو لپاره كارول شوى ،بروج د
برج جمع ده ،برج څرگند شي او ځاى او د يوه شي تر
ټولو څرگندي برخي ته وايي ،ستوري د آسمان تر ټولو
څرگند او ځالند اجرام دي ،چي آسمان ته ئې ښكال او
ښايست وركړى .په ځينو نورو آيتونو كي هم ستوري په دې
نامه ياد شوي ،لكه دا:











فرقان 25 :


مبارك دئ هغه ذات چي په آسمان كي ئې بروج (ستوري)
رامنځته كړل او په هغه كي ئې روڼ څراغ (لمر) او
روښانه سپوږمۍ راپيدا كړه.






 : قسم د برجونو په خاوند آسمان
په قرآن كي (تبرج) د څرگندېدو او ښكاره كېدو په معنى
راغلى ،لكه:



....
....



االحزاب33 :

او د مخكني جاهليت د ځان ښودني په څېر ځانونه مه
څرگندوئ.
متأسفانه ځينو مفسرينو د قرآن دغو څرگندو الرښوونو
ته له پامه پرته بروج د ستورو په ځاي ،د يوناني
فلسفي هغه دولس گوني موهومي بروج اخيستي چي د دوى په
فلكي اصطالحاتو كي د لمر د مختلفو منازلو لپاره ټاكل
شوي  ،يونانيانو ،د كال په هر فصل كي د لمر دغه منازل
او بروج ،د خپلو مختلفو خدايانو په نامه مسمى كړي او
هر برج ته ئې د خپل يوه خداى نوم وركړى وو ،دا
اصطالحات له يونان څخه هغو اسالمي ملكونو ته راكوز شول
چي له يونان سره همسرحد وو ،ځيني علماء ترې متأثره
شول او هغوى ته ئې اسالمي رنگ وركړ.
 قريشو او د دوى په څېر نورو جاهلو او مشركو وگړو
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دا عقيده درلوده چي شيطانان كولى شي له غيبي امورو
او پېښو خبر شي ،په دې توگه چي د آسمان خوا ته ځان
رسوي ،په يوې گوښې كي پټ كښېني ،د فرشتو تر منځ چي
كومي خبري كښته پورته كېږي هغه اوري ،بيا ئې هغو
نجوميانو ته رسوي چي دوى ورته تابع دي ،نو ځكه دغه
نجوميان كولى شي له غيبي چارو خبر شي او خلكو ته
ووايي چي كله به له ښې يا بدې پېښي سره مخامخ كېږي،
په راتلونكې كي به ښې ورځي ورته انتظار كوي كه بدي!!
د دوى په ځواب كي ويل شوي چي شيطانان آسمان ته نشي
رس ېدى ،استراق سمع نشي كولى ،له غيبه نشي خبرېدى ،كه
د آسمان په لوري د لوړ تلو هڅه وكړي له هر لوري به
په شهاب ثاقب ويشتل كېږي .د الجن سورې كي دا مطلب په
دې الفاظو راغلى:














    
    
    
 
 





الجن11-8 :

او دا چي مونږ آسمان لمس كړى او هغه مو له ساتونكو
او لمبو ډك موندلى .او دا چي مونږ به د هغه په ځينو
تم ځايونو كي د اورېدو لپاره كښيناستو ،نو څوك چي
اوس غوږ ونيسي ځان ته به په كمين كي ناسته لمبه
ومومي .او دا چي مونږ نه پوهېږو هغه چا ته چي په
زمكي كي اوسېږي د شر اراده شوې او كه به ئې رب ورته
د رشد اراده كړې وي؟
يعني له مونږ پيريانو څخه ځيني د آسمان په لوري
لوړ تللي او په خپلو سترگو ئې ليدلي چي آسمان ته د
رسېدو امكان نشته ،الر ئې له څارونكو او ساتونكو ډكه
او سرې لمبې په الر كي خنډ .مخكې به زمونږ ځيني د دې
لپاره د آسمان كنارو ته د رسېدو او په يوې بلي گوښې
كي د كښيناستو هڅه كوله چي پوه شي په آسمان كي څه
تېرېږي ،څه واوري او په څه اسرارو خبر شي ،خو اوس
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پوه شوو چې دا كار ممكن نه دئ ،هر څوك چي دا هڅه
وكړي د دې په ځاى چي اسرار په الس ورشي سره لمبه به
ځان ته منتظر او په كمين كي ناسته ومومي.
مونږ نه پوهېږو چي په آسمانونو كي څه تېرېږي ،هللا
تعالى د زمكي د اوسېدونكو په اړه څه اراده كړې ،د
زيان او تاوان اراده كه د رشد او كمال په لوري د دوى
د هدايت او الرښووني اراده؟! هغه خبري چي ځېني ئې كوي
او وايي :مونږ له غيبه خبرېږو؛ دروغجني او بې بنسټه
دي ،نه جن په غيب پوهېږي او نه انس ،هغه چي غيب ويل
ئې ځان ته حرفه گرځولې ،له دې الري خلك شكوي ،د خلكو
د غولولو لپاره وايي :مونږ له پيريانو سره ارتباط
لرو ،دا پېريان لوړ آسمان ته درومي ،د آسمان كنارو
ته رسي ،په يوې بلي گوښې كې مترصد كښېني ،د فرشتو
ترمنځ خبرو آترو ته غوږ نيسي ،له اسرارو خبرېږي،
زمكي ته راگرځي ،مونږ خبروي ،په همدې خاطر مونږ كولى
شو تاسو ته ووايو چې له كومو پېښو سره به په
راتلونكې كي مخامخ شئ ،څه حالت او كوم برخليك درته
انتظار كوي ،شكرانه راكړئ چې په اسرارو مو خبر كړو،
له محتملو راتلونكو پېښو مو خبر كړو ...،دا ټول
ټگمار او دروغجن دي ،هدف ئې د خلكو غولول او د خپلو
كڅوړو ډكول دي.
 دا د قرآن يو بل علمي اعجاز دئ ،نن او له ډېرو
ژورو تحقيقاتو وروسته انسان ته جوته شوې چي آسمان ته
د لوړ تلو په الر كي تر ټولو ستره مانع او خنډ هغه
شهاب ثاقب (د اور د لمبو په څېر لوېدونكي آسماني
اجرام) دي چي هره شېبه ،له هر لوري راغورځي ،ځان ترې
ساتل او خوندي ترې تېرېدل ممكن نه دي ،د دغو لمبو
حرارت ،سرعت ،زور او فشار دومره لوړ وي چي هر څه
ويلي كوي او هيڅ څه ئې مخي ته تم كېدى نشي .انسان تر
نن پوري د خپل واړه شمسي نظام څو ستورو ته رسېدلي يا
نږدې شوي ،تر دې وړاندي تگ يوازي په هغه صورت كي
ورته ممكن دئ چي وسيله ئې له شهاب ثاقب سره له
تصادوم كولو خوندي پاته شي.
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او زمكه مو خوره كړه او په هغې كي مو غرونه واچول
او په هغې كي مو هر څه په موزون شكل كي راشنه
كړل .او تاسو ته مو په هغې كي د معيشت اسباب
راپيدا كړل او هغه څه ته هم چي تاسي ورته روزي
وركوونكي نه يئ.
( -)21-19د دې مباركو آيتونو مهمي مهمي الرښووني دا
دي:
 هللا تعالى لومړى دا زمكه خوره او آواره پيدا كړې،
ً چي د قرآن
بيا ئې غرونه په كي پيدا كړي ،او دا يقينا
يو بل علمي اعجاز دئ ،ساينس همدا خبره كوي ،وايي د
زمكي لوړي ،ژوري او غرونه وروسته راپيدا شوي ،په پيل
كي د زمكي سر نه لوړي ژوري درلودې او نه غرونه.
 دا آيت وايي چي د زمكي د سر نباتات د غرونو له
پيدايښت وروسته پيدا شوي ،او دا يو څرگند حقيقت دئ
چي د غرونو له كبله په زمكي كي د ابو د زخيره كېدو،
د ويالو ،كاريزونو او چينو د بهېدو شرائط برابر شوي،
همدا غرونه د دې باعث شوي چي زمكه په داسي مختلفو
سيمو ووېشل شي چي ځيني سړې او ځيني تودې وي ،په هري
سيمي كي د بېلو بېلو نباتاتو د راټوكېدا شرائط ايجاد
شي ،دغه غرونه د دې باعث شول چي د زمكي له يوې سيمي
بلي ته د بادونو خوځېدا رامنځته شي ،كه غرونه نه وى
نو د زمكي د سر هوا به تر ډېره حده يو شانته وه،
بادونه به نه چلېدل ،او ډول ډول نباتات به مو نه
درلودل .دا چي قرآن دلته د غرونو له پيدايښت وروسته
لومړى د ډول ډول نباتاتو يادونه كوي او ورپسې د
بادونو ،دغه علمي حقيقت په گوته كوي.
 هللا تعالى ټول هغه څه راپيدا كړل چي تاسو ورته اړ
او محتاج ياست او په هغه سره ژوند كولى شئ ،ټولو هغو
ژوو ته ئې د ژواك توكي پيدا كړي چي تاسو ورته رزق او
روزي نه وركوئ بلكي هللا تعالى ورته روزي وركوي ،دا
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مختلف حيوانات چي په يوه او بله توگه ترې گټه اخلئ
ټول هللا جل شأنه پيدا كړي دي او د رزق او روزي انتظام
ئې هم هللا ورته كړى.
د  21آيت په اړه دوه د اعتناء وړ تفسيرونه مومو:
 ځينو داسي ژباړلى :او تاسو ته مو په هغې كي د
معيشت اسباب راپيدا كړل او هغو ته هم چي تاسي ورته
روزي وركوونكي نه يئ.
 او ځينو داسي :او تاسو ته مو په هغې كي د معيشت
اسباب راپيدا كړل او هغه څه مو هم درته راپيدا كړل
چي تاسي ورته روزي وركوونكي نه يئ.
كه لږ غور وكړو نو راته جوته كېږي چي لومړۍ ژباړه
صحيح او دقيقه ده او دوهمه د آيت له الفاظو او تركيب
سره اړخ نه لگوي ،دا ځكه چي دلته د بحث اصلي موضوع
دا ده چي هللا تعالى په زمكي كي د ژوند ټول ضروري اسباب
برابر كړي ،هم د انسان لپاره او هم د ټولو هغو ژوو
لپاره چي انسان ئې د روزي ذمه وال نه دئ ،د بحث
موضوع دا نه ده چي د انسان تر څنگ ئې نور ژوي هم
پيدا كړي ،په مخكني آيت كي ويل شوي چي هللا تعالى په
زمكي كي هر څه په موزون شكل كي راشنه كړل ،چي همدا
موزون نباتات هم د انسان او د ده د څارويو لپاره د
معاش او ژوند اسباب دي او هم د نورو هغو ژوو لپاره
چي انسان ئې د روزي ذمه وال نه دئ.

    





 
او هيڅ داسي شى نشته چي خزانې ئې له موږ سره نه
وي او نه ئې نازلوو مگر په معلومي اندازې سره.
( -)21يعنى هللا تعالى هر شى په يوه معلومه او معينه
اندازه كي راپيدا كړى ،كه دا عناصر دي ،كه د زمكي
مركبات دي ،كه وني ،بوټي او حيوانات دي ،كه هوا،
باد ،باران ،واوره او اوبه دي ،كه گرمي او يخني ده،
د هر څه لپاره ثابت مقدار او حد ټاكل شوى ،دومره چي
دلته ورته ضرورت وي ،نه تر ضرورت زيات او نه كم ،هر
څه ئې په همغه اندازه پيدا كړي چي د ژوو ژوند او
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ژواك او د زمكي او آسمان بقاء او دوام ئې غواړي .دا
هم د قرآن يو بل ستر علمي اعجاز زموږ مخي ته ځلوي،
نن انسان په دې پوه شوى چي د زمكي هر څه ثابت مقدار
لري ،سره له ټولو هغو تغييراتو چي هره شېبه په زمكي
كي رامنځته كېږي ،يو شى په بل بدلېږي ،ځيني سره
تركيب شي او نوى شى رامنځته كړي ،ځيني په خپلو
اجزاوو تجزيه شي ،خو نه په دې تركيب سره د اشياوو په
اصلي او ثابت مقدار كي تغيير راځي او نه ئې په تجزيې
سره ،كه په ثابتو مقاديرو كي معمولي تغيير او بدلون
راشي نه به د زمكي پر سر انسان ژوند كولى شي او نه
نور ژوي او نه د عالم موجود نظم او نظام دوام كولى
شي .دا تعادل او توازن ښيي چي د دې ټول عالم پيدا
كوونكى او پالونكى يو دئ ،كه عالم د تصادفي تخليق
زېږنده وى يا ئې له يوه خالق پرته نور پيدا كوونكي
درلودى نو نه به دا تعادل او توازن تر سترگو كېدو او
نه د ټولو مخلوقاتو تر منځ دا موجود تنسيق ،يووالى
او همغږي.










   
او بادونه مو ولېږل چي القاح كوونكي دي ،بيا مو
له آسمانه اوبه را نازلي كړې او په تاسو مو
وڅښلې ،او تاسو ئې ذخيره كوونكي نه ياست.
( -)22په دې مبارك آيت كي څو داسي سترو سترو حقايقو
ته اشاره شوې چي هر يو ئې د قرآن يو ستر علمي اعجاز
گڼل كېږي:
 بادونه د القاح كوونكو په نامه ياد شوي ،يعني د
بادونو په ذريعه د نباتاتو القاح ترسره كېږي ،د
نباتاتو د زوجينو تر منځ القاح او په دې القاح سره د
مېوو پيدايښت د بادونو يوه ستره دنده ده ،كه دا
بادونه نه وى نو د بوټو او ونو د نارينه او ښځينه
گالنو اړوند جنسي ماده به نشوى يو ځاى كېدى او مېوې
او دانې به ئې نه شوى پيدا كولى ،دا هغه ستر حقيقت
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دئ چي انسان اوس پرې پوه شوى ،هغه مهال چي قرآن
نازلېدو نه خلك په دې پوهېدل چي وني او بوټي هم نر
او ښځه لري او نه په دې چي د دوى د القاح يوه ستره
وسيله بادونه دي ،كه تاسو دا خبره د يوه داسي عالم
مخي ته كېږدئ چي د نباتاتو په چارو كي تخصص لري نو
ً چي په دې حقيقت به له اعتراف نه پرته بله چاره
يقينا
نه لري چي ووايي :د قرآن دا وينا يو ستر علمي اعجاز
دئ.
 بادونه يوه بله ستره دنده هم ترسره كوي ،د ورېځو
تشكيل ،له يوې سيمي بلي ته انتقال ،د ورېځو يوه ټوټه
له بلي سره نښلول ،داسي چي د برېښنا ،تالندي او
ورپسې د باران ورېدو باعث شي ،نو د ورېځو القاح هم د
بادونو په واسطه ترسره كېږي .كه دا بادونه نه وى نه
به ورېځي جوړېدې او نه به واوره او باران ورېدو.
 په زمكي كي د اوبو د ذخيره كولو دقيق انتظام يو
له هغو امورو څخه دئ چي كه دا نه وى نو د زمكي پر سر
ژوند ممكن نه وو ،نه انسان او نه بل ژوي دلته ژوند
كولى شو .گورو چي دا د څښاك اوبه مو له استعمال
وروسته؛ يا د نهرونو له الري د لويو لويو بحرونو په
لور وخوځېږي ،تروې او تېزابي شي او يا په زمكه كي
ننوځي او انسان ته ئې هم له زمكي راايستل گران شي او
هم ئې له بحرونو بېرته راوړل محال شي ،خو گورو چي د
لمر د وړانگو په ذريعه د بحرونو همدا تروې او تېزابي
اوبه تبخير او تصفيه شي ،دا بخارات د بادونو په
ذريعه د آسمان په لوري اوچت كړى شي ،هلته د سړې هوا
په وجه په ورېځو بدل شي ،مؤظف بادونه دا ورېځي پر سر
واخلي ،ناڅاپي ووېشل شي ،هر يو ،خپله خپله برخه ،په
خپل خپل خاص سمت ،خاصي منطقې ته د رسولو لپاره
وخوځوي ،په بيديا او د آواري په محتاجو او باران ته
سترگي په الره خلكو باندي باران ووروي او په غرونو
باندي واوري .چي د دنگو دنگو غرونو په ژورو او پراخو
لمنو كي ،د واوري كافي ذخيره ،د دوبي لپاره خوندي
وساتي او بيا د دوبي په سختي گرمۍ كي چي انسان،
حيوان او نبات اوبو ته سخت اړ وي ،همدا ذخيره شوې
واوره ورو ورو ويلي شي او په نهرونو ،كاريزونو او
چينو كي د دوى د خړوبولو لپاره راوخوځېږي او د هر
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يوه ضرورت رفع كړي .آيا دا بهير نه ښيي چي بې شكه
ټولي ستايني هغه رب لره دي چي په دې عالم كي د ده د
بې انتهاء رحمت او پېرزويني وسيع آثار او نښي هري
خوا ته خورې گورو ،هغه چي دا بادونه ئې پيدا كړي او
د اوبو د ذخيره كولو دا انتظام ئې رامنځته كړى؟!!
 هللا تعالى د همدې دقيق الهي انتظام په نتيجه كي
زمكه په ډول ډول بوټو سمسوره كړه ،ټول هغه ضروري
شيان ئې په كي راپيدا كړل چي انسان او د زمكي پر سر
مېشت ټول ژوي ورته اړ دي ،په زمكه كي ئې د انسان د
معاش او ژوند ژواك ټول ضروري اسباب او ذرايع تأمين
كړل ،هغه حيوانات ئې هم راپيدا كړل چي انسان ورته اړ
او محتاج دئ ،د دغو ژوو د روزي انتظام هم هللا تعالى
كوي ،تاسو هغوى ته روزي وركوونكي نه يئ.
 د هر شي خزانې له هللا تعالى سره دي ،د خزانو كيلي
ئې د هللا تعالى په واك كي دي ،د زياتولو او كمولو
پرېكړه ئې د ده له لوري كېږي ،هر څه ئې په هغه
اندازه پيدا كړي چي ورته ضرورت وو ،نه تر خپلي ضروري
اندازې زيات او نه كم ،دومره چي انسان او د زمكي د
سر نور ژوي ورته ضرورت لري ،كه په دې اندازه كي
معمولي تغيير راشي مثالً د باد حركت لږ تېز او اضافه
شي ،له موجوده معمول او طبيعي سرعت ئې سرعت لږ اضافه
شي ،نو د زمكي په سر به هر څه سره ټكوي ،هر څه به
نسكوروي او د ژوندانه امكانات به ختموي ،كه باران لږ
اضافه شي ،كه واوره لږه زياته شي ،كه ورځ لږ اوږده
او طوالني شي ،كه شپه لږه لنډه شي ،كه نور او حرارت
لږ زيات شي او دا هر څه چي گورئ ،له معين حد نه زيات
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
اضافه نه دئ ،هيڅ شى له خپل ضروري اندازې لږ نه دئ.
چي هر څه له خپلي اندازې لږ اضافه شي گورئ چي بيا
څنگه ترې تنگ شو ،باران ،دا د ژوند تومنه او وسيله
چي لږ له خپلي اندازې اضافه شي بيا دعاگاني كوو چي هللا
ئې متوقف كړي ،واوره ،بادونه ،چي كله له خپلي طبيعي
اندازې لږ اضافه شي گورئ چي بيا ترې تنگ يو ،سوكالي
مو تهديد او ژوند راته گران كړي.
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 له آسمانه د اوبو ورېدل او په دغو اوبو سره د
زمكي د سر ژوو اړتيا رفع كول او دانې او مېوې ورته
راټوكول ښيي چي د زمكي او آسمان پالونكى رب يو دئ،
دغه رب د دواړو تر منځ دا تنسيق رامنځته كړى.








 
او دا خو فقط موږ يو چي ژوندي كول او مړه كوو او
(د هر څه) وارث موږ يو (د هر چا هر څه موږ ته په
ميراث پاته كېږي).

( -)23په دې مبارك آيت كي دوه مهمي الرښووني زموږ مخي
ته ځلېږي:
 د ژوند او مرگ پرېكړه د هللا تعالى له لوري كېږي ،هر
ژوى په خپل وخت دنيا ته راځي او په خپل وخت بېرته
درمي ،نه ئې څوك د پيدا كېدو نېټه بدلولى شي او نه
ئې د مرگ مخنيوى كولى شي.
 ټول هغه څه چي ستاسو په الس كي دي د هللا تعالى داسي
امانتونه دي چي د څو ورځو لپاره ئې تاسو ته دركړي،
په موقته توگه به ترې گټه اخلئ او په پاى كي به تش
الس د هللا په لوري درومئ او هر څه به د هغه اصلي وارث
ته په ميراث پرېږدئ.







 
ً چي ستاسو پر مخكنيو هم پوه شوي يو او له
او يقينا
شكه پرته پر وروستنيو هم پوه يو.
( -)24نه ستاسو د مخكنيو حالت له هللا تعالى پټ دئ او
نه ستاسو او هغه چي له تاسو وروسته راځي ،هللا تعالى چي
د مخكنيو په اړه څه ويلي د خپل جامع او دقيق علم له
مخي ئې ويلي ،او ستاسو او ستاسو د خلف د ښه او بد
عمل ،نېكو او بدو پايلو په اړه چي څه وايي د خپل علم
له مخي ئې وايي .د ټولو په اړه دا الهي قضاوتونه،
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پرېكړي ،وړاندويني او حكمونه د هغه ذات له لوري دي
چي په هر څه پوه دئ ،د نن ،پرون او سبا په اړه يو
شاني علم لري.

   
    
ً چي ستا رب به ئې په خپله راغونډوي ،بې
او يقينا
شكه چي هغه ډېر پوه باحكمته دئ.
( -)25په دې مبارك آيت كي رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي
ستا رب به دغه كافران چي له هللا تعالى او د آخرت له
ورځي انكار كوي په خپله راغونډوي ،د دوى انكار نه د
قيامت د ورځي راتگ ځنډولى شي او نه د هللا تعالى په
وړاندي د دوى ودرېدا.











    
 
ً چي انسان مو د كړنگېدونكي توكي ،له بوى
او يقينا
ناكي توري خټي پيدا كړ او جن مو تر ده د مخه له
بې لوگي اوره.
( -)27د انسان د لومړني پيدايښت د څرنگوالي په اړه
تفصيلي بحث د النساء سورې د لومړي آيت او د آل عمران
د سورې د  59آيت په تفسير كي وگورئ .خو دلته د دې
آيت په مطلب د ښه پوهېدو لپاره بايد څو اساسي خبري
په پام كي ولرو:
 د مخكنيو آيتونو تسلسل او ترتيب ته په پام سره دا
نتيجه ترالسه كوو چي هللا تعالى لومړى زمكه او آسمانونه
پيدا كړي ،بيا ئې اوبه پيدا كړې ،بيا ئې د زمكي د سر
بوټي او نور ژوي پيدا كړي او په پاى كي ئې انسان
پيدا كړى .په  ،22 ،21 ،19 ،15آيتونو كي د آسمانو،
زمكي ،غرونو ،اوبو ،بوټو ،حيواناتو پيدايښت ته اشاره
شوې او ورپسې په  26آيت كي د انسان پيدايښت ته ،په
 27آيت كي ويل شوي چي پېريان هم تر انسانانو مخكي
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پيدا شوي ،دا تسلسل ښيي چي د انسان تر پيدايښت
وړاندي ئې د ده د معيشيت ټول ضروري شيان پيدا كړي،
او دا هغه حقيقت دئ چي ساينسپوهان اوس پرې پوه شوي،
او همدغه خبره كوي چي قرآن څوارلس پېړۍ وړاندي كړې،
په هللا قسم چي دا د قرآن يو داسي ستر علمي اعجاز دئ چي
هر د بصيرت او عقل خاوند پرې اعتراف كوي .رسول هللا ﹽ
هم د انسان او نورو ژوو د پيدايښت په اړه فرمايلي چي
هللا تعالى انسان د پيدايښت د مراحلو د وروستۍ شپږمي
مرحلې په پاى كي پيدا كړ.
 قرآن وايي چي زمكه او آسمانونه سره يو ځاى او يوه
كتله وه چي د هللا تعالى په حكم سره بېل شوي ،فرمايي:
(   



   
   
     

االنبياء : 31 :آيا كافران دې ته نه گورې چي آسمانونه
او زمكه سره يو وو او موږ سره بېل كړل او هر ژوى مو
له اوبو راپيدا كړ) .د دې معنى دا ده چي زمكه به په
لومړي سر كي داسي سره او توده وه لكه لمر ،دا
تودوالى ئې ورو ورو لږ شوى او اوسنى حالت ئې غوره
كړى ،له ابتدائي سړېدو وروسته به د زمكي سر داسي كلك
او ډبرين وو لكه د اورشيندو (آتش فشان) په نتيجه كي
چي د زمكي له زړه نه ويلي مواد راووځي ،ساړه او كلك
شي ،د زمكي دا ډبرين قشر د بارانونو له كبله ورو ورو
په خاوره بدل شوى ،بارانونو دا خاوري د زمكي ژورو
سيمو ته انتقال كړې ،لكه څنگه چي گورو غرونه او لوړي
تيږي او ډبري دي او آواره په خاورو پټه شوې ،تر دې
خاوري الندي همغه ډبرين قشر دئ ،چي د چاودلو په نتيجه
كي ئې زلزلې رامنځته كېږي ،دا خاوره په بوى ناكي خټي
بدله شوې او دغه مهال د ژوو د پيدايښت لپاره مناسب
او ضروري شرايط برابر شوي او هللا تعالى د ټولو ژوو
لومړۍ نطفه او بيا لومړۍ جوړه دغه مهال پيدا كړې.
 انسان غواړي په دې پوه شي چي څنگه پيدا شوى؟ له
څه پيدا شوى؟ چا پيدا كړى؟ په زمكي كي د انسان
پيدايښت څنگه او كله پيل شوى؟ تر نورو ژوو مخكي كه
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وروسته پيدا شوى؟ هللا تعالى د دغو مباركو آيتونو په
رڼا كي موږ ته الرښوونه كړې او زموږ دغو پوښتنو ته ئې
ځواب ويلى او دا وضاحت ئې كړى چي نه يوازي نور
مخلوقات تر انسان مخكي پيدا شوي بلكي جن او پېريان
هم تر ده د مخه پيدا شوي.
 كله چي د انسان د پيدايښت په اړه څه وايو او
اړوند آيتونه ئې څېړو نو بايد متوجه وو چي په دې
څېړني كي د قرآن ټول هغه آيتونه په پام كي ولرو چي د
انسان او نورو ژوو د پيدايښت د څرنگوالي په اړه ئې
بحث كړى ،د رسول هللا ﹽ الرښووني هم خپلي مخي ته كېږدو
او د خلقت په اړه د هللا تعالى عام سنت هم په پام كي
ولرو .داسي تعبير وړاندي نه كړو او وئې نه منو چي له
نورو آيتونو سره تعارض رامنځته كوي ،د رسول هللا ﹽ صحيح
احاديث ئې مال تړ او تأييد نه كوي او د هللا تعالى له
عام او مشهودو سننو سره اړخ نه لگوي.
 د انسان د پيدايښت په اړه زموږ ځواب بايد داسي وي
چي هم د نورو ژوو د پيدايښت په اړه صدق وكړي او هم
ئې زموږ عقل ومني ،داسي ځواب ناقص دئ چي د هللا تعالى د
كوم مشهود سنت خالف وي او عقل ئې نشي منلى ،دا ځكه چي
په قرآن كي نه د هللا تعالى د سننو خالف څه شته او نه د
عقل خالف .زموږ ځواب بايد دا راته روښانه كړي چي له
ويروس او ميكروب نيولې تر فيل او ډايناسور پوري او
له بكتريا او واړه بوټي نيولې تر سترو سترو ونو
پوري ،دا د زمكي د سر ټول ژوي او نباتات څنگه پيدا
شوي ،د پيدايښت پيل ئې څنگه وو او لومړۍ جوړه ئې
څنگه پيدا شوې .آيا لومړى د ټولو دوې دوې مجسمې (د
نر او ښځي) جوړې شوې ،بيا روح په كي پو شوې ،ژوندي
شوي او له همدغو لومړيو جوړو ئې نسل دوام كړى؟ او كه
داسي چي لومړى د هر ژوي يوه وړه نطفه پيدا شوې ،دا
نطفه په دوو برخو (نر او ښځي) وېشل شوې ،ورو ورو ستر
شوي ،د يوې بشپړې جوړې په توگه ئې وده كړې او بيا له
همدغي بشپړي جوړې د هغوى نسل دوام كړى؟ داسي لكه نن
چي په خپلو سترگو گورو چي ټول ژوي او بوټي ،كه ستر
دي او كه واړه ،له داسي وړې نطفې ئې پيدايښت پيل
كېږي چي په سترگو نه ليدل كېږي ،گڼ شمېر مراحل پرې
تېر شي ،ورو ورو د كمال او بشپړېدو په لوري وده وكړي
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او له څه مودې وروسته د يوه بشپړ مخلوق په توگه
راڅرگند شي .موږ په دې خور وور عالم كي د پيدايښت
داسي بېلگه نه گورو چي د دې عام او مشهود الهي سنت
خالف لومړى د هغه بشپړه مجسمه جوړه شي او بيا روح په
كي پو شي ،داسي ژوى مو نه دئ ليدلى چي پيدايښت ئې له
يوې وړې نطفې څخه نه وي پيل شوى .دا عام الهي سنت او
زموږ عقل راته وايي چي د اوسني پيدايښت توپير به له
لومړي پيدايښت سره يوازي په دې كي وي چي اوس له يوې
جوړې او د نر او ښځي له ازدواج راپيدا كېږي او په
لومړي سر كي ئې دا جوړه (زوج) له يوې نطفې جوړه شوې
او له دې وروسته ئې د اوسني طرز پيدا كېدو لړۍ پيل
شوې .اوس ئې نطفه د مور په رحم كي جوړېږي او هغه
مهال په زمكي كي جوړه شوې ،اوس ئې نطفه د نر او ښځي
د نطفو له يو ځاى كېدو جوړېږي او هغه مهال يوه نطفه
په دوو (نر او ښځي) تقسيم شوې .د قرآن الندني درې
آيتونه موږ ته په ډېر صراحت سره داسي الرښووني كوي چي
دغه پورتنۍ رأيه ترې راوځي:
     
   











     












فاطر11 :
او هللا تاسو له خاوري راپيدا كړئ ،بيا له نطفې ،بيا ئې
جوړه جوړه كړئ ،نه كومه ښځينه څه حمل كوي او نه ئې
زېږوي ،مگر د ده په علم سره او نه د كوم عمروال (د
عمر خاوند) عمر ورزياتېږي او نه ئې عمر كمېږي مگر دا
چي په كتاب كي (ثبت) دي او دا كار هللا ته آسان دئ.
كه دې آيت ته لږ ځير شئ نو په ډېر صراحت او وضاحت
سره ترې معلومېږي چي د انسان لومړۍ جوړه له يوې نطفې
جوړه شوې ،دلته هللا تعالى فرمايي چي تاسو مو لومړى له
خاوري ،او بيا له يوې نطفې راپيدا كړئ او بيا مو
جوړه جوړه پيدا كړئ ،يعني د انسان پيدايښت لومړى له
خاورې د يوې نطفې په بڼه كي پيل شوى او بيا ئې د زوج
زوج پيدا كېدو لړۍ پيل شوې .څوك چي له دې پرته بله
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رأيه وړاندي كوي د قرآن له دې څرگند آيت سره مخالفت
كوي.
بل آيت دا مطلب په الزيات صراحت سره بيانوي او
وايي:







   








النحل 3 :ه 4
آسمانونه او زمكه ئې په حقه پيدا كړل ،لوړ دئ له هغه
څه چي ورسره شريكوي ئې ،انسان ئې له نطفې پيدا كړ او
هغه څرگند جگړمار شو.
له دغو دوو آيتونو څو خبري په ډېر صراحت او وضاحت
سره معلومېږي:
 د انسان د پيدايښت لومړۍ ماده خاوره ده.
 له خاوري د ده نطفه جوړه شوې.
 بيا ئې له دې نطفې جوړه (زوج) پيدا شوې.
 د آسمانونو او زمكي له خلقت نه وروسته او ورپسې
دا خبره كول چي انسان ئې له نطفې پيدا كړ ،دا مطلب
په گوته كوي چي دلته د انسان لومړني پيدايښت ته
اشاره شوې ،نه وروستي پيدايښت ته .ابتدائې پيدايښت
ئې هم د نطفې په بڼه كي پيل شوى ،ډيره عجيبه ده چي
څوك د دې صريح آيتونو خالف خبره كوي.
 بيا له دغي نطفې څخه د ده جوړه پيدا شوې .يعني
هغه (واحد نفس) دغه له خاورو جوړه شوې نطفه وه چي له
هغې ئې د ده (زوج او جوړه) راپيدا كړه او بيا له دغي
جوړې د ده د نسل د پيدا كېدو لړۍ پيل شوې.
همدا راز قرآن فرمايي:
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اې خلكو! له خپل هغه رب ووېرېږئ چي له يوه نفس ئې
راپيدا كړئ او له هغه ئې د ده جوړه راپيدا كړه او له
دواړو ئې ډېر نارينه او ښځي خواره كړل ،هم د هغه هللا
په نسبت تقوى ولرئ چي په خپلو كي غوښتني پرې كوئ او
هم د خپلوۍ په اړه ،بې شكه چي هللا ستاسو څارونكى دئ.
گورئ چي دلته دا نه دي ويل شوي چي له آدم عليه السالم
ئې د ده مېرمن حوى راپيدا كړه ،دا خبره نه دلته شوې
او نه د قرآن په بل آيت كي او نه په كوم صحيح االسناد
حديث كي ،بلكي ويل شوي له يوه نفس ئې د ده جوړه
ً
ً يا اشارتا
راپيدا كړه ،د قرآن په هيڅ ځاى كي صراحتا
دا نه دي ويل شوي چي لومړى آدم عليه السالم پيدا شوى
او بيا له ده نه د ده مېرمن پيدا كړى شوې .همدا راز
د قرآن په هيڅ ځاى كي دا نه دي ويل شوي چي لومړى د
آدم عليه السالم او د ده د زوجې هيئت او څېره جوړه
شوې ،بيا روح په كي پو شوې .او نه هم په هيڅ صحيح
االسناد حديث كي دا ويل شوي ،كه خبره داسي وى نو
هرومرو به په قرآن كي په همدې الفاظو ذكر شوې وه ،نه
يوازي د آدم عليه السالم په اړه بلكي د نورو ژوو په
اړه به هم همداسي ويل شوي وو چي لومړى ئې د ټولو
هيئتونه جوړ كړل ،بيا ئې په كي پو كړل او راژوندي
شول ،لكه څنگه چي د عيسى عليه السالم له قوله فرمايي:

ِ
ِيه
ُ ف
ُخ
نف
ِ الطيْر
ِن الطِّينِ كهيْئة
ْ م
ُ لكُم
ُق
ني أخْل
ِ فأْ
أِّ
نِ هللا
ِْ
إذ
ًا ب
ُ طيْر
فيكُون
ِِ
زه ستاسي لپاره له خټي د مرغه څېره جوړوم ،بيا په
هغه كي پو كوم ،نو هغه به د هللا په اذن سره ژوندى مرغه
شي.

 كه تاسو د انسان د خلقت اړوند آيتونو ته لږ ځير
شئ وبه گورئ چي په ټولو كي (صلصال :كړنگېدونكى توكى)
له (حمإ مسنون :بوى ناكي خټي) نه مخكي ذكر شوى .او
په يوه ځاى كي خو (صلصال) د انسان د پيدايښت داسي
لومړۍ ماده گڼي لكه د اور لمبه چي د جن د پيدايښت
لومړۍ ماده گڼي او فرمايي:
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 الرحمن15-14 :







انسان ئې د كودړي په څېر له كړنگېدونكي توكي پيدا كړ
او جن ئې له بې دوده لمبې.
دا آيت خو وايي چي انسان ئې له صلصال پيدا كړى ،داسي
لكه جن چي ئې له اوره پيدا كړى ،د ده د پيدايښت اصلي
ماده صلصال ده ،دغسي لكه د جن د وجود اصلي ماده چي
اور دئ ،يعني د انسان د وجود لومړنۍ ماده په سر كي
صلصال وه ،خاوره شوه ،خټه شوه او هللا تعالى ترې انسان
جوړ كړ .داسي نه دي ويل شوي چي دى ئې صلصال كړى او
بيا ئې روح په كي پو كړې.
ً ستر علمي
د قرآن دا دقيقه او علمي وينا چي يقينا
اعجاز گڼل كېږي؛ داسي ده چي هم ئې علم او ساينس پر
حقانيت اعتراف كوي او هم د هر باشعوره انسان عقل.
شيعه د آدم عليه السالم د پيدايښت په اړه يو روايت
لري چي امام باقر رحمه هللا ته ئې منسوب كړى او وايي:
تر آدم عليه السالم مخكي په زرگونو زرگونو آدمان تېر
شوي!! دا په داسي حال كي چي قرآن په مكرره توگه
فرمايي چي د انسانانو د پيدايښت لړۍ له يوه نفس او
يوې جوړې (آدم او د هغه مېرمن) پيل شوې ،زموږ عقل او
درايت همدا خبره كوي ،نه پوهېږو په دغو خلكو څه
مصيبت نازل شوى چي د قرآن او عقل خالف روايات مني او
په داسي څه باور كوي چي نه كوم عقلي دليل ورته لري
او نه په ټول قرآن كي د هغه لپاره كوم شاهد!!
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د كړنگېدونكي توكي ،له بوى ناكي خټي د يوه بشر
پيدا كوونكى يم .او كله چي مي برابر كړ او د خپلي
روح سا مي په كي پو كړه نو هغه ته سجده كوونكي
شئ .نو ټولو فرشتو په گډه سجده وكړه ،له ابليس
پرته چي سرغړاوى ئې وكړ له دې چي له سجده كوونكو
سره شي.
( -)31-28د دې تفصيل د البقره سورې د  31او 33
آيتونو او د االعراف د سورې د  18-11آيتونو په
تفسير كي وگورئ.
    
   







   

وئې ويل :اې ابليسه! وجه ئې څه وه چي له سجده
كوونكو سره يو ځاى نشې؟ وئې ويل :زه (دې ته تيار)
نه يم چي داسي بشر ته سجده وكړم چي د كړنگېدونكي
توكي ،له بوى ناكي خټي دي پيدا كړى.
( -)33-32د دې آيت په ترڅ كي هللا تعالى موږ ته الرښوونه
كوي چي د اسالمي دعوت ځيني مخاطبين داسي دي چي په هيڅ
توگه ايمان نه راوړي ،په هيڅ دليل نه قانع كېږي ،د
دوى دريځ به د دعوت په وړاندي داسي وي لكه د ابليس،
ځان به تر دې ډېر لوړ گڼي چي حق ته غاړه كېږدي او د
يوه صالح او زړه سواند الرښود قيادت ومني ،له نژادي
او توكميز پلوه به ځان تر نورو غوره گڼي ،نورو ته به
په سپكه سترگه گوري ،دا د ابليس ملگري او د هغه په
پل روان دي ،له هغوى د حقپالو د ملگرتيا هيڅ طمعه مه
كوئ.
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وئې ويل :له دې ځايه ووځه ،چي ته رټل شوى يې ،او
پر تا به د قيامت تر ورځي لعنت وي.
( -)35-34ابليس لويي وكړه ،د هللا تعالى د پرېكړي له
منلو ئې ډډه وكړه ،د دې تكبر او سرغړاوي سزا دا وه
چي سپكاوى او لعنت ئې په برخه او ورټل شي ،دا د ده
او د ده د ملگرو برخليك دئ ،سپكاوى او د قيامت تر
ورځي له هر لوري د لعنت باران .خو دا چي شيطان له
كوم ځايه اخراج او ورټل شو ،له كوم مكان او كه له
كوم مقام؟ له آسمان ،كه په زمكي كي له كوم ځاي؟ له
موعود جنت څخه ،كه د زمكي پر سر له خپل مخكني مېشت
ځاى څخه؟ دلته په دې اړه څه نه دي ويل شوي ،خو د
قرآن نورو الرښوونو ته په پام سره په يقيني توگه ويلى
شو چي نه شيطان آسمان ته لوړ تللى او نه په موعود
جنت كي مېشت شوى ،ابليس د زمكي مخلوق دئ ،په زمكي كي
مېشت وو ،آدم عليه السالم په زمكي كي پيدا شوى ،ابليس
همدلته د آدم عليه السالم په وړاندي له سر ټيټولو او
اطاعت سرغړاوى كړى ،همدلته له مخكني ځاى او مقام كوز
ً دا خبره
كړى شوى ،د قرآن په هيڅ آيت كي نه صراحتا
ً چي آدم عليه السالم په آسمان كي
شوې او نه اشارتا
پيدا شوى يا په زمكي كي له پيدايښت وروسته آسمان ته
بېول شوى ،او شيطان په آسمان كي د ده خوا ته مېشت وو
او هملته ئې د ده د قيادت له منلو ډډه كړې او بيا له
آدم عليه السالم سره يو ځاى زمكي ته راكوز كړى شوى.
چا چي دا خبري كړې دي له ځانه ئې كړې دي ،د دې تفصيل
د االعراف د سورې د دوهمي ركوع په تفسير كي وگورئ.

   







   
 
وئې ويل :زما ربه! نو تر هغي ورځي مهلت را چي بيا
به راپاڅول كېږي ،وئې ويل :نو ته له مهلت وركړى
شوو څخه يې ،د همغي معلومي نېټې تر ورځي.
( -)38-36ابليس د الهي پرېكړي له اورېدو وروسته د دې
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پر ځاى چي ندامت وښيي او توبه وكړي ،په خپل شيطاني
دريځ ټينگار كوي ،وايي :ما ته د قيامت تر ورځي مهلت
راكړه چي درته ثابته كړم آدم؛ دا له بوى ناكي خټي
جوړ شوى مخلوق؛ د دې وړ نه دئ چي د زمكي خالفت
وروسپارل شي او د عالم هر څه د فرشتو او جن په گډون
د ده اطاعت وكړي ،او ده ته رام او مسخر وي ،هللا تعالى
د ده غوښتنه مني او همدا مهلت وركوي ،دا داسي وگڼئ
لكه څوك چي پر يوه مقام د گمارل كېدو هڅه كوي،
انگېرنه ئې دا وي چي د دې مقام لپاره تر ټولو غوره
كس دى دئ ،خو ناڅاپي د خپلي انگېرني او انتظار خالف
گوري چي بل څوك دې مقام ته غوره شوى ،په دې سره د ده
غرور او كبر تحريك شي ،د بغاوت الر غوره كړي ،لوړه
وكړي چي دا پرېكړه به غلطه او ناسمه ثابتوي او دا كس
به په خپل مأموريت كي بريا ته نه پرېږدي ،له هر فرصت
په استفادې سره او له هر لوري به هغه او د هغه حيثيت
او كړني تر نيوكو او بريدونو الندي نيسي ،او هر كار
به ئې ناسم او غلط گڼي .هللا تعالى د دې قصې په ترڅ كي
موږ ته همدا الرښوونه كوي چي د ابليس متابعت ونه كړو
او د ځان غوښتني په تحريك او د شخصي اغراضو لپاره له
صالح قيادت سره د ناروا رقابت الر غوره نه كړو.















 
وئې ويل :زما ربه! له دې كبله چي بې الري دي كړم
هرومرو به په زمكي كي هر څه ورته مزين او سينگار
ً به دوى ټول بې الري كړم ،مگر د
شوي كړم او حتما
دوى له منځه ستا هغه مخلص بندگان چي (غوره كړى
شوي).
( -)41-39دلته د شيطان څو خبري راوړل شوې:
 هللا تعالى ته وايي چي تا او ستا پرېكړي زه دې ته اړ
كړم چي بې الري شم او د بغاوت الر ونيسم ،د داسي چا پر
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متابعت دي وگمارلم چي زه ترې غوره وم ،له دې پرته مي
بله چاره نه درلوده چي د پرېكړي له منلو سرغړاوى
وكړم!! دا داسي ده لكه د شيطان كوم ملگرى چي د غرض
او مرض له كبله له يوې صالح ډلي بېلېږي او له ناصالح
ډلي سره يو ځاى كېږي او بيا د خپل بغاوت او له مخكنۍ
ډلي د وتلو په توجيه كي وايي :د ډلي مشرتابه زه اړ
كړم چي مخكنۍ ډله پرېږدم ،هلته د خلكو حيثيت ته
اعتناء نه كېږي ،په ټاكنو كي اهليت له پامه غورځول
كېږي ،د چا سوابقو ته اهميت نه وركول كېږي ،داسي څوك
ئې زما پر ځاى وټاكو چي له هيڅ پلوه د دې اهليت او
وړتيا نه لري او له ما سره برابري نشي كولى!!
 زه به هرو مرو د دې هڅه كوم چي د خپلو ملگرو لويه
ډله ستا مخي ته ودروم ،ډېر داسي كسان راپيدا كړم چي
زما په څېر وي ،په زمكي كي به هر څه داسي ورته مزين
او ښايسته كړم چي زما ملگرتيا ورته غوره وبرېښي او
پرې خوښ او راضي شي.
 يوازي هغه خلك به زما له ملگرتيا ډډه كوي چي تا
غوره كړي .دا هم داسي ده لكه په غرض او مرض اخته
انشعابي ډله چي وايي :وبه گورئ چي ډېر نور به هم له
دې ډلي رابېل شي ،يوازي هغه محدود شمېر غړي به په
مخكنۍ ډلي كي پاته كېږي چي له ځانگړيو امتيازاتو
برخمن دي ،د نوې ډلي مشرتابه په وړاندي به دا ژمنه
كوي او باټي به وهي چي د مخكنۍ ډلي غړي به داسي ترې
رابېل كړم لكه له يوې وني چي په مني كي پاڼي ورژېږي
او ټولي څانگي ئې لوڅي شي.
دې ته مو بايد پام وي چي له رسول هللا ﹽ سره د قريشو
او يهودو د قومي او مذهبي مشرانو د اختالف ستره وجه
دا وه چي د رسول هللا ﹽ دعوت او قيادت ئې د ځان لپاره
ستر گواښ گڼلو او دا وېره ورسره وه چي خپل مخكني
امتيازات به له السه وركړي ،د شيطان په دې قصې كي د
دوى د مخالفت څرنگوالى او اسباب انځور شوي.
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وئې ويل :همدا تر ما پوري (رسېدونكې) مستقيمه الر
ً چي زما پر بندگانو دي هيڅ برالسى او
ده ،يقينا
سلطه نشته ،مگر پر هغو الروركو ئې چي ستا متابعت
ً چي دوزخ د دوى ټولو موعد دئ ،چي
وكړي ،او يقينا
اوه دروازې ئې دي ،د هري دروازي لپاره د دوى يوه
وېشل شوې برخه ده.
( -)44-41هللا تعالى د شيطان په ځواب كي فرمايلي:
 همدا تر ما پوري (رسېدونكې) مستقيمه الر ده ،زما
بندگان د اخالص له الري ما ته رانږدې كېدى شي.
 زما پر هيڅ بنده دي هيڅ تسلط نشته ،نه پر مخلصينو
او نه پر غيرمخلصينو .د آيت د دې فقرې الفاظ په ډېر
تأكيد او قاطعيت سره موږ ته وايي چي شيطان او د ده
قبيله (پېريان) پر انسانانو هيڅ سلطه نه لري ،نه ئې
كوم غلط كار ته اړ كولى شي او نه كوم ضرر او تاوان
وررسولى شي .دا د هغو خلكو د رأيي بشپړ ترديد كوي چي
وايي :پيريان كولى شي انسان ته تاوان او ضرر ورسوي.
 هغه څوك به ستا ملگرتيا او متابعت كوي چي الروركى
دئ ،هيڅ صالح انسان او د بصيرت خاوند به ستا متابعت
ونه كړي.
 د ټولو هغو الروركو ځاى دوزخ دئ چي ستا متابعت
كوي.
 دا دوزخ اوه دروازې لري ،له هري دروازي به ئې ستا
د ملگرو خاصه ډله ننوځي .دا ښيي چي دوزخ ته د ننوتو
اوه اساسي اسباب دي ،اوه ستر ستر گناهونه دي چي
انسان دوزخ ته رسوي ،هره يوه ئې د دوزخ يوه دروازه د
انسان پر مخ پرانېزي .دا گناهونه كوم دي ،د قرآن د
الرښوونو په رڼا كي ئې پېژندى شو .قرآن دغه گناهونه
په جهنم كي د تل پاته كېدو سبب ښودلي:
 .1كفر او له هللا تعالى انكار.
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 د هغه، كذب او دروغ؛ په ځانگړې توگه د الهي آيتونو.2
: لكه چي قرآن فرمايي،د كتاب او پيغمبر تكذيب




   
   
39 :البقره

 په عبادت او استعانت كي له هللا تعالى سره بل څه، شرك.3
 : لكه چي قرآن فرمايي.او بل څوك شريكول




















17 :التوبه
 په، د هغه نفس وژنه چي هللا تعالى ئې وژل حرام كړي.4
 چي قرآن په دې اړه،ځانگړې توگه د مؤمن قتل



:فرمايي
  




   




93 :النساء
 : لكه چي قرآن فرمايي، سود اخيستل.5
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275 :البقره
 د يتيم مال.6

 :خوړل؛ لكه چي قرآن فرمايي






    




11 :النساء
 چي قرآن په دې اړه، له كافر سره مواالت او دوستي.7



:فرمايي
   








   


81 :المائده

   






   








   
   
،ً چي متقيان به په جنتونو او چينو كي وي
يقينا
،) په سالمتيا سره خوندي ورننوځئ:(ورته وبه ويل شي
او په سينو كي ئې چي كومه كينه او رخه وه هغه به
 د وروڼو په څېر يو بل ته مخامخ پر،ترې وباسو
 نه به ئې ستوماني په برخه كېږي او،تختونو ناست
.نه به ترې ايستونكي وي
 دلته د دوزخيانو د حال له بيانولو وروسته د-)48-45(
:جنتيانو حال بيانوي او فرمايي
 دوى متقيان دي او هغه جنتونه به ئې په برخه شي چي
.چينې په كي بهېږي
 روغ رمټ او له هر مصيبت او: دوى ته به وويل شي

.كړاو نه د تل لپاره خوندي؛ جنت ته ننوځئ
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كه په دنيا كي د دوى تر منځ څه النجه راوالړه

شوې وه او يوه د بل په اړه كومه كينه او رخه په
سينه كي درلوده ،دا به ئې له سينو وايستل شي ،د
وروڼو په څېر به يو بل ته مخامخ پر تختونو ناست
وي.
 هلته به ئې نه كله ستوماني په برخه كېږي او نه
به هيڅكه ترې وايستل شي.
   






  
ً زه مهربان
زما بندگانو ته خبر وركړه چي يقينا
بخښونكى يم ،او دا چي زما عذاب سخت دردوونكى عذاب
دئ.
آيت

كي

زموږ

( -)51-49په دې زړه راښكونكي مبارك
مهربان رب رسول هللا ﹽ ته څو سپارښتني كړې:
 زما ټولو بندگانو ته خبر وركړه چي زه نه يوازي
بخښونكى يم او د خپل گنهگار بنده گناهونه بخښم بلكي
رحيم او مهربان بخښونكى يم ،مغفرت غوښتونكو ته پر
بخښني سربېره د خپلو پراخو پېرزوينو او رحمت دروازې
پرانېزم .له كفر ،شرك ،ظلم او فساد الس واخلئ او د
مهربان بخښونكي رب لوري ته راشئ.
 دا هم ورته ووايه چي زما عذاب سخت دردوونكى عذاب
دئ ،كه توبه ونه كړئ ،له بغاوت او گناه الس وانه خلئ،
په سخت دردوونكي عذاب به اخته شئ.
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او د ابراهيم د مېلمنو له حاله ئې خبر كړه ،هغه
مهال چي خوا ته ئې داخل شول نو وئې ويل :سالم؛ وئې
ويل :موږ خو له تاسو وېرېدونكي يو ،وئې ويل :مه
وېرېږه ،مونږ تا ته د يوه پوه زوى زېرى دركوو.
وئې ويل :آيا په داسي حال كي زېرى راكوئ چي زړښت
مي په برخه شوى ،نو په څه توگه زېرى راكوئ؟ ،وئې
ويل :په رښتيا سره زېرى دركوو ،نو له ناهيلو څخه
مه كېږه ،وئې ويل :له الروركو پرته به بل څوك وي
چي د خپل رب له رحمته مأيوس كېږي.
( -)56-51د دې مبارك آيت په معنى د ښه پوهېدو او له
مخكنيو آيتونو سره ئې د ارتباط په څرنگوالي د پوهېدا
لپاره بايد دا خبري په پام كي ولرو:
 د ابراهيم عليه السالم دا مېلمانه هغه فرشتې وې چي
د لوط عليه السالم د دعاء له امله د هغه مرستي ته
لېږل شوې وې خو د څو زلميانو په بڼي كي ،مخكي له دې
چي هلته ورشي د ابراهيم عليه السالم خوا ته ورغلې،
هغه هم د زلمو مېلمنو گمان پرې كړى ،او وريته غوښه
ئې مخي ته ورته ايښې.
 كه گوري چي مېلمانه ئې د خواړو لوښي ته الس نه
وروړي ،وېره ورسره راپيدا شوې او داسي ئې انگېرلې چي
ښايي دا ناآشنا مېلمانه به د دښمنۍ او تاوان رسولو
اراده لري.
 مېلمنو ئې اطمئنان وركړى چي مه وېرېږه ،مونږ تا
ته د يوه پوه زوى زېرى دركوو.
 ده په ځواب كي ورته ويلي :آيا په داسي حال كي
زېرى راكوئ چي زړښت مي په برخه شوى ،نو په څه توگه
زېرى راكوئ؟ څنگه به مي زوى په برخه كېږي؟
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ً به
 فرشتو ورته ويلي :زموږ زېرى رښتينى دئ ،حتما
تحقق مومي ،د هغو خلكو په څېر مه كېږه چي يأس پرې
سيورى غوړولى او ناهيلي دي.
 ابراهيم عليه السالم ورته ويلي :د خپل رب له رحمته
خو به هغه څوك مأيوس كېږي چي الروركى وي او خپل
مهربان رب نه پېژني.
ابراهيم عليه السالم ته دا زيرى عجيب غوندي

برېښېدلى او ويلي ئې دي :آيا په داسي حال كي د زوى
او لمسي زيرى راكوئ چي زوړ شوى يم؟ بيا ئې له فرشتو
پوښتلي چي ستاسو مأموريت څه دئ؟ هغوى ورته ويلي :د
يوه مجرم او بدكار قوم په لوري لېږل شوي يو ،د لوط
له كورنۍ پرته به نور؛ د ده د مېرمني په شمول؛ د هللا
تعالى په عذاب اخته كېږي .او په دې سره قرآن موږ ته
وايي چي ابراهيم عليه السالم او د ده مېرمني ته د غيب
خبري د حيرت او تعجب وړ وې ،حتى په دې هم نه پوهېدل
چي هللا تعالى به دوى ته زوى او لمسى وركوي ،په دې هم
نه پوهېدل چي د لوط عليه السالم پر قوم به الهي عذاب
نازلېږي ،د لوط عليه السالم كورنۍ به ژغورل كېږي او
مېرمن به ئې د نورو په څېر په الهي عذاب اخته كېږي!!
په دې نه پوهېدل چي راغلي مېلمانه انسانان نه بلكي
فرشتې دي ،په دې هم نه پوهېدل چي ولي څه نه خوري،
حتى ترې وېرېدلي.
 په دې توگه د بخښونكي مهربان رب د پېرزوينو يوه
ښكلې او په زړه پوري بېلگه زموږ مخي ته انځور شوې،
په زوړوالي او داسي وخت كي ابراهيم عليه السالم ته د
زوى او لمسي زېرى وركړى شوى چي په خيال كي ئې هم دا
خبره نه گرځېده او تصور ئې هم نشو كولى ،خو الهي
وعده ترسره شوه او د داسي زوى او لمسي خاوند شو چي
نه يوازي په خپله د پيغمبرۍ لوړ مقام ته ورسېدل بلكي
ټول وروستني پيغمبران عليهم السالم د دوى په اوالد كي
مبعوث شول.
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وئې ويل :اې استازو! ستاسو مأموريت څه دئ؟ (هغوى)
وويل :د يوه مجرم او بدكار قوم په لوري لېږل شوي
يو ،د لوط له كورنۍ پرته چي موږ د دوى ټولو
ژغورونكي يو ،مگر مېرمن ئې چي د دې په اړه مو دا
پرېكړه مقدره كړې چي له وروسته پاتو څخه به وي.
( -)61-57دا مبارك آيات څو مهمي الرښووني لري:
 كله چي ابراهيم عليه السالم پوه شو چي مېلمانه ئې
د هللا تعالى له لوري لېږل شوې فرشتې دي ،نو پوښتنه ئې
ترې وكړه چي د څه لپاره په دې بڼي كي راغلي يئ؟ نه
پوهېدو چي مأموريت ئې څه دئ!! او دا موږ ته ښيي چي
پيغمبران په غيب نه پوهېږي ،ابراهيم عليه السالم او د
ده مېرمني تر هغه فرشتې ونه پېژندې چي دوى په خپله
ځان معرفي كړ ،په دې نه پوهېدو چي ده ته د زوى زېرى
له ځان سره لري ،د زېري له اورېدو وروسته متردد وو
چي دا زېرى څنگه دئ او څنگه به تحقق مومي ،په دې نه
پوهېدو چي دا فرشتې د څه لپاره راغلې او مأموريت ئې
څه دئ ،په دې نه پوهېدو چي د ده له وراره لوط عليه
السالم سره به څه كېږي ،آيا عجيبه نه ده چي څوك د
داسي صريح او روښانه الرښوونو سره سره دا ادعاء كوي
چي پيغمبران په غيب پوهېږي؟!!
 فرشتو ورته وويل :د يوه داسي مجرم او بدكار قوم
په لوري لېږل شوي يو چي د الهي عذاب مستحق دئ ،په دې
قوم كي لوط عليه السالم مېشت دئ ،د ده ټوله كورنۍ به
ژغورو ،مگر مېرمن ئې چي د دې په اړه دا پرېكړه شوې
چي له وروسته پاتو څخه به وي په الهي عذاب به اخته
كېږي.
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او كله چي د لوط ټبر ته استازي ورغلل ،وئې ويل:
تاسو خو ناآشنا وگړي يئ ،وئې ويل :داسي نه ده
بلكي هغه څه مو درته راوړي چي دوى په كي شك كولو،
او له حق سره درته راغلي يو او موږ رښتيني يو ،نو
د شپې په يوې برخي كي خپل كهول تر مخ روان كړه او
ته ئې تر شا ورپسې شه ،او ستاسو هيڅ يو دي شا ته
نه گوري او همغه لوري ته والړ شئ چي پرې گمارل
كېږئ ،او ده ته مو د دې كار پرېكړه واوروله چي د
دغو جرړي به سبا سهار قطع كېږي.
( -)66-61د فرشتو همغه ټولگى د لوط عليه السالم خوا
ته ورغى ،هغه ته هم پردي او ناآشنا معلوم شول ،ورته
وئې ويل :تاسو خو ناآشنا وگړي يئ ،فرشتو ورته وويل:
پردي نه يو ،بلكي هغه څه مو درته راوړي چي دوى په كي
شك كولو ،دوى د الهي عذاب غوښتنه كوله او تا ته ئې
ويل :كه ته د هللا تعالى رښتينى پيغمبر يې نو پر موږ
الهي عذاب نازل كړه ،موږ د دغه عذاب پرېكړه له ځان
سره لرو ،همغه حقيقت مو درته راوړى چي دوى نه منلو،
موږ رښتيني يو ،عذاب راتلونكى دئ ،ته د شپې په يوې
برخي كي خپل كهول له سيمي وباسه ،دوى وړاندي او ته
ئې ترشا روان شئ ،ستاسو هيڅ يو دي شا ته نه گوري،
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هيچا ته التفات او اعتناء مه كوئ ،همغه لوري ته والړ
شئ چي پرې گمارل كېږئ ،او لوط عليه السالم ته اطالع
وركړى شوه چي سبا سهار به هغه مهال د دې مجرم قوم
جرړي قطع كېږي او ټغر به ئې ټولېږي چي شپه ئې پاى ته
رسولې او سباوون پيلوي.

  
   
   


































   
او د ښار اوسېدونكي خوښي كوونكي راغلل ،وئې ويل:
دا كسان مي مېلمانه دي نو سپكاوى مه رااړوئ ،او
له هللا ووېرېږئ او مه مي شرموئ ،وئې ويل :آيا ته مو
له داسي وگړو نه وې منع كړى؟ وئې ويل :كه د كوم
كار (نكاح) كولو اراده لرئ نو دغه دي زما لوڼي،
ستا په عمر لوړه چي دوى په يقيني توگه په خپلي بې
سدۍ (بدمستۍ) كي اللهانده دي ،نو په سباوون كي هغي
لوړي چيغي ونيول ،نو موږ ئې لوړي ورالندي كړې او
پر دوى مو د پخې شوې خټي ډبري وورولې.
( -)74-67د دغو آيتونو په اړه څو عرايض لرم:
 په دې اړه د هود د سورې ( )83-77آيتونو په شرحي
كي تفصيلي بحث شوى هلته مراجعه وكړئ.
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 دا آيتونه وايي چي د مېلمنو په راتلو سره د ښار
اوسېدونكي خبر شول ،خوښ او مست د ده كور ته ورغلل،
لوط عليه السالم ورته وويل :دا زلميان مي مېلمانه دي
ما ته سپكاوى مه رااړوئ ،له هللا تعالى ووېرېږئ او ما
مه شرموئ ،هغو بدمستو ورته وويل :آيا ته مو له دې نه
وې منع كړى چي داسي وگړي به نه مېلمانه كوې؟ دوى له
خپل كور څخه وباسه ،موږ ته ئې تسليم كړه ،لوط عليه
السالم ورته وويل :كه د نكاح اراده لرئ نو زما د ولس
ً چي
لوڼو ته چي زه ئې خپلي لوڼي گڼم مخه كړئ ،يقينا
دوى خپلي مستۍ بې سده كړي ول او په تلوار او ټينگار
سره ئې مېلمانه ترې غوښتل .نو په سباوون كي هغي لوړي
چيغي چي سخته زلزله ورپسې وه ونيول ،د ښار لوړي
نسكوري او كورونه الندي باندي شول ،زمكه وچاوده ،ښار
او ښاريان ئې په ستري كندي كي ښخ شول او له پاسه د
پخې شوې خټي ډبري پرې وورېدې.
 ځينو مفسرينو يرغل كوونكو ته د لوط عليه السالم د
دې وينا (دا دي زما لوڼي) په اړه ويلي چي له دې خبري
ئې مراد دا وو :زما د ولس لوڼو ته چي زه ئې خپلي
لوڼي گڼم مخه كړئ .ځينو ويلي چي له خپلو لوڼو سره ئې
د نكاح وړانديز ورته كړى .بايبل وايي چي د لوط عليه
السالم دوه لوڼي وې ،دواړه ئې واده شوې وې ،د هجرت په
وخت كي ئې د ده ملگرتيا وكړه ،زومانو ئې دى او د ده
لوڼي يوازي پرېښودل او په ښار كي پاته شول ،كه دا
خبري رښتيا وي نو بيا خو كېدى شي چي د لوط عليه
السالم زومانو ال د مخه د ده لوڼو ته طالق وركړى وي،
(همغسي لكه چي د رسول هللا ﹽ دوو زومانو چي د ابو لهب
زامن ول د ده لوڼو ته طالق وركړ) ،ښايي دغه دواړه
زومان ئې هم د ده پر كور د راغونډېدو پر مهال له
نورو سره يو ځاى وو او لوط عليه السالم دوى ته ويلي
وي چي كه د نكاح اراده لرئ نو دا دي زما هغه لوڼي چي
تاسو طالق وركړى.
 د دې آيت (  
 :  ستا په عمر
لوړه چي دوى په يقيني توگه په خپل بې سده او د مستۍ
حالت كي اللهانده دي) په اړه په تفسيرونو كي دوه د
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اعتناء وړ تعبيرونه مومو ،ځيني وايي چي دلته خطاب
رسول هللا ﹽ ته متوجه دئ او هللا تعالى د ده پر عمر لوړه
كړې ،نور وايي چي دلته خطاب د فرشتو له لوري لوط
عليه السالم ته متوجه دئ او هغوى د لوط عليه السالم په
عمر لوړه كړې ،په دې دواړو آراوو كي كومه يوه په كوم
دليل غوره كولى شو ،په دې اړه بايد ووايو :دوه دالئل
داسي دي چي ښيي دوهمه توجيه صحيح ده -5 :د كالم تسلسل
او نظم دا ايجابوي چي دا به د فرشتو د مخكني كالم
تتمه وي او دوى به لوط عليه السالم ته د خپلو خبرو په
پاى كي دا وينا كړې وي ،د كالم الفاظ داسي دي چي ښيي
خطاب لوط عليه السالم ته متوجه دئ او ده ته ويل شوي
چي دوى په خپلي بدمستۍ او بې سدۍ كي اللهانده دي ،كه
دا خطاب رسول هللا ﹽ ته متوجه وى نو بايد د ماضي په
صيغه او داسي ويل شوي وى چي هغوى د بې سدۍ په حالت
كي ول -9 .د قرآن ټول قسمونه د استشهاد لپاره دي ،دا
قسمونه د دې لپاره نه دي چي گواكي هللا تعالى د خپل
مخاطب د قانع كولو او د ده د تشويش رفع كولو لپاره
په كوم ستر او با عظمته شي لوړه كړې!! دا نه د قسم د
مفهوم او معنى په اړه صحيح تعبير دئ او نه د قرآن د
قسمونو سم تفسير ،هر قسم د استشهاد لپاره وي ،دلته
كه په (عمرك) كي اشاره د رسول هللا ﹽ عمر ته راجع وگڼو
نو د قسم له ځواب سره ئې هيڅ تړاو نه تر سترگو كېږي،
خو كه ئې د لوط عليه السالم عمر ته راجع وگڼو نو تړاو
ئې ډېر څرگند او واضح دئ او هغه دا چي د لوط عليه
السالم ټول عمر شهادت وركوي چي د ده مخاطب قوم په
بدمستۍ كي غرق وو ،د ده دعوت ته ئې اعتناء ونه كړه
او له فساد او گناه الس په سره نشول .دا همغسي ده لكه
چي د هود د سورې په  78آيت كي ويل شوي:


(




   او قوم ئې

په منډه منډه ورته راغى او تر دې مخكي ئې هم
بدكارونه كول) ،د (لعمرك انهم لفى سكرتهم يعمهون)
معنى همغه ده چي په (ومن قبل كانوا يعملون السيئات)
سره بيان شوې .بايد دې ته متوجه وو چي كله موږ لوړه
كوو د مثال په توگه وايو :پر هللا تعالى قسم كوم چي
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رښتيا وايم؛ معنى ئې دا ده چي هللا تعالى شاهد دئ چي زه
رښتيا وايم ،كه قسم د تعظيم لپاره وى نو بيا خو به
موږ ته دا جائزه وه چي ووايو :په مسجدالحرام قسم ،په
قرآن قسم ،پر پيغمبر قسم ،شريعت به داسي قسمونه
ناجائز نه گڼل ،خو داسي قسمونه نه يوازي جائز نه دي
بلكي د مفهوم او معنى له پلوه صحيح هم نه دي ،دا ځكه
چي دا شيان (مقسم به) زما د رښتينولۍ شاهد او گواه
نه دي ،يوازي هللا تعالى زما په اړه شاهد كېدى شي ،نو
يوازي پر هللا تعالى لوړه او قسم د معنى او مفهوم له
پلوه صحيح او له شرعي پلوه جائز دئ .په بل څه قسم د
معنى له پلوه غلط او له شرعي پلوه ناجائز دئ .هللا
تعالى چي په كومو شيانو لوړه كړې هغه ئې د شاهد په
توگه وړاندي كړى ،د مثال په توگه هللا تعالى په هغه
سيند لوړه كړې چي د فرعونيانو په مړو ډك شو (والبحر
ً چي ستا د رب عذاب
المسجور) ،او ورپسې ئې ويلي :يقينا
واقع كېدونكى دئ ،هيڅ دفع كوونكى ئې نشته ،د دې مقصد
دا دئ چي :د فرعونيانو په مړو ډك بحر گواهي وركوي چي
د الهي عذاب د وقوع مخه هيڅوك په هيڅ ځواك سره نشي
نيولى ،د فرعون لښكرو دا عذاب تم نكړى شو ،د
فرعونيانو په مړو ډك بحر گواهي وركوي چي كه د زمانې
د هر فرعون په وړاندي د موسى په څېر مجاهد راپيدا شو
نو د د ې فرعون برخليك به داسي وي لكه د مخكني فرعون.
خو كه له بحرالمسجور نه بل څه مراد كړو نو نه يوازي
د الهي كالم نظم او تسلسل مو له پامه غورځولى بلكي د
قسم او ځواب تر منځ هيڅ تړاو نشو په گوته كولى.
 زه د لوړي چيغي او د ډبرو د وريدو په حقيقت ښه نه
پوهېدم ،په تفسيرونو كي مي بېالبېل اراء ليدلي وو،
ځينو ليكلي چي داسي توند باد پرې راغلى چي وړې ډبري
ئې پر دوى ورولې ،ځينو ويلي چي زمكه چاودلې او له
منځه ئې مذاب (ويلي توكي) راوتلي ،بر تللي او د پخو
ډبرو په بڼي كي پر دوى ورېدلې ،ځيو ويلي چي فرشتو پر
دوى ډبري ورولې ،زه د كشمير زلزلې په دې پوه كړم،
دلته زلزله له يوه لوړ او هيبتناك غږ سره توأم وه،
په لويو زلزلو كي د زمكي د چاودېدو ډېر هيبتناك او
دروند غږ وي ،غرونه راوښوېدل ،له غرونو ډبري
راورغړېدې ،ډير كورونه ترې الندي شول ،چا چي دا صحنه
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په خپلو سترگو ليدلې وه ،ويل ئې :له رارغړېدونكو
لويو او وړو تېږو به يوې بلي خوا ته تښتېدلو ،د شپې
به مو له زلزې سره سم د موټرو څراغونه د غره لوري ته
مخامخ كړل تر څو د ډبرو رارغړېدل وگورو او له هغو
ځان خوندي كړو چي زمونږ په لور راځي ،د لوط د قوم په
هكله چي څه ويل شوي له هغه معلومېږي چې هلته هم
زلزله له يوې لويي چاودني او هيبتناك غږ سره يو ځاى
وه ،زمكه ناسته ده ،كورونه رانسكور شوي او پړمخي
راپرېوتي ،او له بره تېږي پرې رارغړېدلې او
راورېدلې ،اوس هغه سيمه له اوبو ډكه شوې او بحيره
ترې جوړه شوې ،د كيندنو په ترڅ كي د يوه نسكور شوي
ښار آثار ترالسه شوي.















 
ً چي په دې كي د فراست خاوندانو ته څرگندي
يقينا
ً
نښي دي ،او يقينا چي دا ښار د تگ راتگ په عامه الر
پروت دئ ،او په رښتيا چي په دې كي د مؤمنانو
لپاره څرگنده نښه ده.
( -)77-75په دې مباركو آيتونو كي څو الرښووني شوې:
 په دې قصې كي د عقلمنو او فراست خاوندانو ته
څرگندي نښي دي ،هغوى پوهېږي چي قريش ،د دوى كړني او
له رسول هللا ﹽ سره د دوى مخالفت داسي دي لكه د لوط
عليه السالم قوم ،د هغوى كړني او د هغوى مخالفتونه،
كه توبه ونه كړي ،ايمان رانه وړي او له مخالفتونو الس
وانه خلي پايله به ئې همغسي وي لكه د لوط عليه السالم
د قوم پايله.
 دا د كوم مجهول او نوم وركي خيالي ښار او سيمي
قصه نه ده ،د داسي ستر او مشهور ښار قصه ده چي د تگ
راتگ په عامه الر پروت وو ،ټولو ته هغه ښار او د هغه
د اوسېدونكو دردناك برخليك معلوم دئ .دا له حجاز تر
شام پوري او له عراق تر مصر پوري تللې الري باندي
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پروت ښار وو ،كومي قافلې چي په دې الري تلې راتلې د
دې ښار د ورانو ويجاړو نښي ئې په خپلو سترگو ليدې،
او تر نن پوري څرگندي پرتې دي ،دا سيمه د بحر لوط
ختيځ او جنوب ته پرته سيمه ده ،د جنوبي برخي په اړه
ئې د څېړونكو رأيه دا ده چي دلته د ورانو او ويجاړو
دومره آثار تر سترگو كېږي چي د نړۍ په هيڅ گوټ كي ئې
بېلگه نشو موندلى.
 په دې كي د مؤمنانو لپاره په يقيني توگه څرگنده
نښه ده ،دوى بايد ډاډه او مطمئن وي چي هللا تعالى به ئې
د لوط عليه السالم د مؤمن ټبر په څېر ژغوري ،كه څه هم
شمېر ئې د يوې كورنۍ د غړو په اندازه وي.











 
ً چي ايكه وال ظالمان ول ،نو انتقام مو
او يقينا
ترې واخيست او رښتيا خبره دا ده چي دا دواړه سيمي
په څرگنده توگه ټولو ته مخامخ پرتې وې.
( -)79-78ايكه د شعيب عليه السالم د قوم سيمه وه،
مركزي ښار ئې مدين نومېدو ،ټوله سيمه د مدين په نامه
هم يادېده ،ايكه چي لغوي معنى ئې گڼ ځنگل دئ د تبوك
سيمي ته ويل كېدل ،اوس هم يو خوړ د ايكه په نامه
يادېږي چي له جبل اللوز تر افل پوري غزېدلى دئ .دا
ښار هم له حجاز تر فلسطين او شام پوري تللې الري په
خوا كي پروت وو .ايكه والو هم د ظلم الر غوره كړه او
له الهي انتقام سره مخامخ شول ،دا دئ د ويجاړو
كورونو نښي ئې ستاسو مخي ته پرتې دي.
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ً چي حجروالو پيغمبران تكذيب كړل ،او موږ
او يقينا
خپل آيتونه وروړاندي كړل خو دوى ترې اعراض كوونكي
شول ،او له غرونو به ئې كورونه تراشل چي خوندي
وي ،نو په سباوون كي يوې لوړي چيغي ونيول او خپلو
الس ته راوړنو هيڅ څه ترې دفع نكړى شو.
( -)84-81په دې مباركو آيتونو كي د ثموديانو د بغاوت
د بدو پايلو په اړه په اختصار سره الندي دردناك حقايق
زموږ مخي ته اېښودل شوي:
 دوى هم د پيغمبرانو عليهم السالم د دعوت مخالفت ته
مال وتړله او له هغو څرگندو الهي آيتونو ئې بغاوت وكړ
چي د پيغمبرانو له لوري دوى ته وړاندي شول.
 د خپلي زمانې پرمخ تللى قوم وو ،د غرونو په ډډو
كي به ئې ځان ته خوندي او مجلل كورونه جوړول ،ډبري
به ئې تراشلې او په هغوى كي به ئې خوندي خوني
جوړولې.
 پر دوى هم الهي عذاب نازل شو ،د شپې په پاى او
سباوون كي يوې لوړي چيغي ونيول.
 خپلو خوندي كورونو له الهي عذابه ونشو ژغورلى.
الحجر د ثموديانو مركزي ښار وو ،وراني كنډوالې ئې
د مدينې شمال مغرب لوري ته د العالء له ښار څو ميله
آخوا ،له مدينې د تبوك په لوري تلونكې الري په اړخ كي
پرتې دي ،تلونكو قافلو به په خپلو سترگو ليدلې ،هر
چا ته ئې د دې قوم بده پايله وريادوله ،په غرونو كي
د تراشلو كورونو آثار ئې تر اوسه پاته دي .په
رواياتو كي راځي چي پيغمبر عليه الصالة و السالم د
تبوك په جنگ كي د ثموديانو سيمي (الحجر) ته ورسېدو
او خپلو يارانو ته ئې وفرمايل چي دلته توقف مه كوئ.
عن عبد هللا بن عمر قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وهو بالحجر [ ال تدخلوا على هؤالء المعذبين إال أن
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تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فال تدخلوا عليهم
أن يصيبكم مثل ما أصابهم.
له عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما روايت دئ چي رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم هغه مهال چي په الحجر كي وو وفرمايل :د
دغو تعذيب شوو خلكو سيمي ته له ژړا پرته مه ننوځئ او
كه ژړا نه درځي نو مه ورننوځئ ،داسي نه چي تاسو ته
همغه څه درورسېږي چي دوى پرې اخته شوي وو.
قرآن په بل ځاى كي فرمايي چي ثموديانو له قيامته
د انكار په وجه بغاوت وكړ او هللا تعالى د دې بغاوت او
طغيان مناسبه سزا وركړه ،عذاب ئې داسي لكه د دوى خپل
طغيان ،باغي او طغيانگر عذاب ،چي قرآن د االعراف سورې
په  78آيت كي د الرجفة (زلزله او شديد ټكان) په نامه
او د هود د سورې په  67آيت كي ئې د الصيحه (تونده او
هېبتناكه چيغه) او د حم سجده سورې په  17آيت كي ئې د
الصاعقة (تندر) په نامه ياده كړې ،يعني دا طاغي عذاب
له سختي زلزلې ،توندي او هيبتناكي چيغي او آسماني
تندر سره توأم وو.

  
  









   
  

او زمكه ،آسمانونه او د دوى په منځ كي هر څه مو
ً چي (د
نه دي پيدا كړي مگر په حق سره ،او يقينا
قيامت) هغه (ټاكلى) ساعت هرومرو راتلونكى دئ ،نو
په غوره مخ اړولو سره مخ (ترې) واړوه .بې شكه چي
ستا رب ښه پوه پيدا كوونكى دئ.
( -)86-85دا مبارك آيتونه له يوې خوا د مخكنيو
آيتونو لپاره يوه تتمه او نتيجه ده او له بلي خوا
ً راتلونكى دئ ،هللا
مخاطب ته الرښوونه كوي چي قيامت حتما
تعالى ډېر پوه خالق دئ ،د خلكو بيا ژوندي كول ورته
آسان كار دئ ،نو د مخالفينو اعتراضاتو ته هيڅ اعتناء
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مه كوه .خالصه ئې په دې توگه ده:
 د مخكنيو ظالمانو مجازات ښيي چي هللا تعالى دا
آسمانونه او زمكه په حق والړ پيدا كړي ،دلته د باطل
لپاره د بقا او دوام لوازم او مجال نشته ،د آسمانونو
او زمكي هيڅ څه د باطل مال تړ او تأييد نه كوي.
 د مكافات او مجازات دغه مخكنۍ بېلگي ښيي چي هللا
تعالى له خپلو بندگانو سره محاسبه كوي ،مجرم ته سزا
وركوي او مؤمن ته د خپلو نېكو عملونو غوره بدله ،پر
يوه ستر ستر عذابونه نازلوي او جرړي ئې باسي او بل
ژغوري او بريا ورپه برخه كوي ،نو دا ښيي چي د قيامت
او د اخروي مكافات او مجازات وعده رښتينې او حق ده.
نو د هغه چا د اعراض او مخالفت پروا مه كوه چي د
قيامت راتگ نه مني ،د دوى بې بنسټه اعتراضاتو ته هيڅ
اعتناء مه كوه.
 څوك چي بياژوندون محال او گران كار گڼي هغه خپل
رب سم نه دئ پېژندلى ،د هللا تعالى په اړه ئې باور او
تصور ناقص دئ ،نه پوهېږي چي هللا تعالى ډېر پوه او ډېر
ځواكمن خالق او پيدا كوونكى دئ .آيا هغه ذات چي دا
پراخ عالم ئې له بې شمېره مخلوقاتو سره پيدا كړى له
دې عاجز گڼي چي انسان بيا راپيدا كړي؟!!









ً چي تا ته مو تكرار شوي اوه گوني او ستر
او يقينا
قرآن دركړى.
( -)87د دې مبارك آيت په اړه څو خبري په پام كي
ولرئ:
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي تا ته مو تكرار شوي اوه
ً من المثانى نه مراد
گوني او ستر قرآن دركړي .له سبعا
د فاتحې سورې هغه اوه آيتونه دي چي په قرآن كي په
مكرره او مشرح توگه راغلي ،او له قرآن العظيم نه ټول
قرآن مراد دئ ،د دې معنى دا ده چي قرآن د فاتحې سورې
شرح او تفصيل دئ او په دې سوره كي ټول قرآن راخالصه
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شوى.
 له مخكني بحث سره د دې آيت ارتباط داسي دئ :نه
يوازي مخكني دالئل او له مخكنيو قومونو سره الهي
ً راتلونكى دئ
محاسبه دا ثابتوي چي قيامت حق او حتما
بلكي دغه عظيم قرآن د قيامت د راتلو په اړه بې شمېره
دالئل وړاندي كوي.
 كه څوك غواړي هغه دالئل له نظره تېر كړي چي د
قيامت د اثبات لپاره په قرآن كي راغلي نو د فاتحې د
سورې د درېيم آيت تفسير او په (آخرت ايمان) رساله دي
ولولي.

    



   


 
او سترگي دي د هغه څه په لوري مه اړوه چي د دوى
ځيني مو ترې متمتع او برخمن كړي او مه پرې غمجن
كېږه ،او وزر دي مؤمنانو ته كوز ساته.
( -)44دلته رسول هللا ﹽ ته او د ده له الري موږ ته څو
الرښووني او توصيې شوې:
 كه د كافرانو ځينو ډلو ته مال او متاع په الس
ورغلي او رفاه او سوكالي ئې په برخه شوې؛ دا دي تا
په حيرت او تعجب كي ونه غورځوي او د هغوى په لوري
ستا د اعتناء او التفات سبب نشي ،گمان مه كوه چي دا
الهي پېرزويني دي ،دوى د الهي پيرزوينو وړ او مستحق
ول نو ځكه ترې برخمن شوي ،تېرو مفسدو او ظالمو
قومونو ته هم ډېر څه په الس ورغلي وو ،مرفه ،له دنيوي
مال او متاع برخمن ،پر مخ تللي او د قصرونو او بنگلو
خاوندان ول ،خو ومو ليدل چي په الهي عذاب اخته شول
او مال متاع ئې الهي عذاب ترې دفع نه كړى شو.
 پر كفر ،شرك او جهل د دوى ټينگار او له حق سره د
دوى مخالفتونه دي تا غمجن نه كړي ،داسي نه چي د دوى
ايمان نه راوړنه تا مأيوس كړي ،شور او شوق دي كمرنگه
او اراده دي كمزورې كړي.
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 خپله توجه مؤمنانو ته واړوه ،د اعتناء وړ خلك
مخالفين نه بلكي هغه مؤمنان دي چي ستا ملگرتيا ته
چمتو كېږي ،له دوى سره به په خپل چلن كي احتياط كوې،
په درنه سترگه به ورته گورې ،ځان به تر دوى ستر او
لوړ نه گڼې.






















  
ً چي زه څرگند نذير يم ،د هغسي
او ووايه :يقينا
(يوه عذاب خبردارى وركوونكى) چي پر وېشونكو مو
نازل كړ ،هغه چي قرآن ئې (په برخو برخو) ووېشو،
نو ستا په رب لوړه چي هرو مرو به ټول وپوښتو ،له
هغه څه چي دوى كولو.
( -)93-89د دې مباركو آيتونو په اړه الندي خبري په
پام كي ولرئ:
 دلته د (مقتسمين) صحيح معنى وېشونكي ده نه قسم
كوونكي ،ځكه په ورپسې آيت كي دا مقتسمين داسي معرفي
شوي چي قرآن وېشي.
 د آيت له الفاظو په ډېر صراحت سره معلومېږي چي
دوى هغه مخكني قومونه دي چي د هللا تعالى عذاب پرې نازل
شوى ،هغه تعبير او تفسير ناسم دئ چي بل څوك ترې
مرادوي .رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي خپل امت ته ووايه:
زه له داسي يوه الهي عذاب تاسو ته خبردارى دركوم چي
په مخكنيو قومونو نازل شو.
كه څه هم قرآن د هغه كتاب نوم دئ چي پر رسول هللا ﹽ

نازل شوى خو د معنى او مفهوم له پلوه پر نورو مخكنيو
كتابونو هم د دې اطالق كېدى شي ،داسي لكه دلته چي ويل
شوي :هغه مخكني قومونه چي قرآن ئې ووېشو او الهي
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عذاب پرې نازل شو.
 دوى ته يا په دې دليل مقتسمين ويل شوي چي :د الهي
كتاب ځيني برخي ئې منلې او ځيني نه ،يا ئې شرك كړى
او هللا تعالى ته مختص صفات او حقوق ئې پر نورو وېشلي،
يا ئې يو كتاب منلى او بل نه ،يا ئې پر يوه پيغمبر
ايمان راوړى او پر بل نه .خو له وروستي ( )94آيت
داسي معلومېږي چي د مقتسمين نوم د مشركينو لپاره
كارول شوى ،دوى هم الهي كتاب وېشلى او هم ئې شرك كړى
او د هللا تعالى مختص صفات او حقوق ئې پر نورو وېشلي.
 هللا تعالى پر خپل ذات لوړه كوي چي هرو مرو به داسي
ورځ راولم چي له دوى ټولو سره محاسبه وكړم او له
خپلو كړنو ئې وپوښتم.



















  
نو هغه څه په جهر سره څرگند كړه چي پرې گمارل
ً موږ د دغو
كېږي ،او له مشركانو اعراض وكړه ،يقينا
استهزاء كوونكو په وړاندي درته كفايت كوو ،هغه چي
له هللا سره نور معبودان شريكوي ،نو ژر به پوه شي.
( -)96-94دلته رسول هللا ﹽ ته څو الرښووني شوې:
 په بشپړ ډاډ او اطمئنان سره او په لوړ ږغ او
څرگنده توگه هغه څه خلكو ته ورسوه او د ابالغ په اړه
ئې خپل مأموريت ترسره كړه چي هللا تعالى پرې گمارلى يې.
 د دغو مشركينو د مخالفتونو هيڅ پروا مه كوه،
مطمئن اوسه چي د دوى د مخالفتونو ،اذيتونو او
استهزاء په وړاندي موږ درته كافي يو.
 دغو مشركينو هم د مخكنيو مشركينو او مقتسمينو په
څېر له هللا تعالى سره باطل او جعلي معبودان شريك كړي

الحجر
د قرآن پلوشې

132

او د هللا تعالى اختيارات ئې پر نورو وېشلي.
 له دوى سره به همغه معامله كېږي چي له مخكنيو سره
وشوه ،ډېر ژر به په دې حقيقت پوه شي.

   
   



   



  
ً چي موږ په دې پوهېږو چي ستا سينه پر هغه
او يقينا
څه تنگېږي چي دوى ئې وايي ،نو د خپل رب له ستايني
سره (په تسبيح) لگيا اوسه ،او تر هغه د خپل رب
عبادت كوه چي يقين (مرگ) درته راشي.
( -)99-97په دې مباركو آيتونو كي د څو سترو سترو
الرښوونو شاهد يو:
 مشركينو او مخالفينو د رسول هللا ﹽ د دعوت او د ده د
ذات په خالف دومره شديد ،ناروا او كركجن تبليغات كړي
چي ډېر ځلي به د رسول هللا ﹽ سينه له ډېرو غمونو او
اندېښنو تنگه شوه ،دومره چي شكايت به ئې تر هللا تعالى
پوري ورسېد.
 په داسي سختو شېبو كي او د داسي شديدو مخالفتونو
او زهرجنو تبليغاتو د زهرو له اغېز د خوندي پاته
كېدو او د هللا تعالى د مرستي او رعايت او عنايت ترالسه
كولو لپاره د دريو خبرو سپارښتنه ورته شوې:
 .1د خپل مهربان رب تسبيح او تحميد ،خپل رب له هر عيب
او نقص منزه او د ټولو ستاينو وړ گڼل ،په هري
پرېكړي ئې رضايت ښودل او د خېر طمعه ترې درلودل،
په دې باور ساتل چي د هللا تعالى هره پرېكړه صحيح او
عادالنه ده او د حقپالو په خير او گټه.
 .2لمونځ او د هللا تعالى په وړاندي خپل تندى پر زمكه
اېښودل ،خپلي اړيكي له هللا تعالى سره ټينگي ساتل ،او
له دې الري د خپل رب رعايت او عنايت ترالسه كول.
 .3د ژوند تر پايه د هللا تعالى د يوه مطيع ،خاضع او
خاشع عبد او بنده په څېر خپله دنده او مأمورت
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ترسره كول ،دا اندېښنه نه كول چي ستا پر عمل او
كړنو به څه نتائج مرتب شي ،نتائج خپل رب ته حواله
كړه ،ته په ښه او سمه توگه د خپل مأموريت ترسره
كولو هڅه كوه ،ټول اهتمام دي بايد دې لوري ته وي
چي د ژوند په ټولو برخو كي او د ژوند تر پايه د
يوه مطيع بنده په توگه عمل وكړې ،د دې پروا مه كوه
چي ستا كړني به څه نتيجه وركړي ،نه دا ستا دنده ده
او نه ترې پوښتل كېږي.
عجيبه ده چي ځيني متصوفين د قرآن دا څرگنده او
د
وايي:
او
تعبيروي
غلطه
الرښوونه
ځالنده
(   
 )معنى دا ده چي د تصوف د الري سالك
تر هغه په عبادت مأمور دئ چي د يقين ،شهود او وصل
مقام ته ورسېږي ،له هغه وروسته له عباداتو معاف دئ!!
ډېر جاهالن د دغو ټگمارو دا غلطه او د قرآن خالف خبره
مني ،خپل ټگمار مرشد له لمانځه ،روژې او نورو
عباداتو معاف گڼئ ،دا په داسي حال كي چي له يوې خوا
په دې آيت كي هللا تعالى د تسبيح ،تحميد او سجدې تر څنگ
د عبادت يادونه په ځانگړې او مستقله توگه كوي او دا
ښيي چي د عبادت مفهوم تر تسبيح ،تحميد او لمونځ عام
او پراخ دئ ،د انسان ټول ژوند احتوى كوي ،معنى ئې دا
ده چي په ټول ژوند او د ژوند په ټولو برخو كي بايد د
يوه عبد (مريي) په توگه عمل وكړو ،له بلي خوا دې ته
پام نه كوي چي رسول هللا ﹽ د ژوند په وروستيو كي تر
لومړيو زيات د هللا تعالى عبادت كاوو ،په ټول مبارك
ژوند كي ئې يوه شېبه داسي نه ده راغلې چي له فرائضو
او عباداتو ځان معاف وگڼي ،تر نورو ئې هم تسبيح،
تحميد ،استغفار ،تهجد ،نوافل ،روژه او نور عبادات
زيات وو او هم د هللا تعالى په الر كي جهاد.
ِرك
ْف
ْت أسْتغ
ِالَ أن
ِله إ
ِك ،أشهد أن ال إ
مد
َ وب
َهم
ْحانك الل
سب
ِحْ
ْك
ِلي
وأتوب إ
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النحل

بسم هللا الرحمن الرحيم

النحل
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم النحل دئ چي د سورې له 68
آيت اخيستل شوى ،دا د سورې د مضامينو لپاره عنوان نه
بلكي يوازي نوم دئ ،يو سل اته ويشت آيتونه لري ،د
سورې له مضامينو معلومېږي چي د مكي دور په هغو كلونو
كي نازله شوې چي د مسلمانانو په ضد د قريشو ظلمونه
انتهاء ته رسېدلي وو ،له ( )89-85آيتونو معلومېږي چي
دغه مهال د حبشې په لوري ځينو مسلمانانو هجرت كړى .د
آيتونو فواصل ئې دوه وزنه لري :د اكثرو آيتونو فواصل
ئې د لومړي آيت (يشركون) ته ورته دي او د لږو ئې د
اوم آيت (رحيم) ته ورته.
كه تاسو د دې مباركي سورې لومړي آيت ته ځير شئ نو
درې مطالب به ستاسو په وړاندي جوت شي:
 د مسلمانانو او مشركينو تر منځ د مجادلې او
مناقشې ميدان گرم وو.
 مشركينو له رسول هللا ﹽ څخه د عذاب راتلو غوښتنه
كوله ،په دې معنى چي كه ته په رښتيا د هللا تعالى رسول
ً موږ د الهي عذاب مستحق يو ،نو دا عذاب
يې او واقعا
تر ننه ولي رانه غى او كله به راځي؟! يعني دوى د
الهي عذاب په راتلو كي ځنډ د داسي دليل په توگه
كارولو چي رسول هللا ﹽ پرې تكذيب كړي .دوى ته ويل شوي
چي د عذاب پرېكړه شوې ،په خپل ټاكلي وخت به راځي،
تلوار مه كوئ.
 هللا تعالى له هغه څه ډېر لوړ او منزه دئ چي مشركين
ئې د ده په اړه وايي او شريكان ورته منسوبوي.
د دې مباركي سورې ټول محوري او اساسي مضامين همدا
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درې مطالب دي ،ډېره برخه ئې هغه مضبوط او قانع
كوونكي دالئل دي چي د شرك په رد او د توحيد په اثبات
كي وړاندي شوي ،دومره مضبوط چي هيڅ د عقل او ضمير
خاوند ترې انكار نشي كولى ،دې برخي پر ټولي سورې
سيورى غوړولى ،د سورې په پاى كي مسلمانانو ته د
مجادلې آداب ښودل شوي او الرښوونه ورته شوې چي د
مخاطب د بلني او د دعوت په كار كي او له مقابل لوري
سره د مناقشو او بحثونو په دوران كي كوم څه وكړي او
له څه ځان وساتي .
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د هللا فرمان رارسېدلى نو په تلوار سره ئې مه غواړئ،
هغه لره پاكي ده او له هغه څه لوړ دئ چي دوى ئې
ورسره شريكوي .مالئكي د خپل فرمان له وحي سره په
خپلو بندگانو كي هغه چا ته كوز لېږي چي دى ئې
وغواړي ،په دې توگه چي دا خبردارى وركړئ چي له ما
پرته بل معبود نشته ،نو له ما ووېرېږئ.
( -)2-1د دې مباركو آيتونو په معنى د ښه پوهېدو
لپاره بايد الندي خبري په پام كي ولرو:
 مخالفينو رسول هللا ﹽ ته مكرر ويلي چي كه ته رښتينى
پيغمبر يې او ستا دا ادعاء رښتينې وي چي موږ د الهي
عذاب مستحق يو؛ نو دا عذاب چېري دئ او ولي تر اوسه
نه راغى؟! په دې مبارك آيت كي دوى ته ويل شوي :د هللا
فرمان رارسېدلى ،د عذاب پرېكړه صادره شوې ،تلوار مه
كوئ ،دا عذاب په تلوار سره مه غواړئ ،په خپل وخت به
تحقق مومي.
 د دوى په اړه مزيد ويل شوي :هللا تعالى هم له هغو
عيبونو منزه او پاك دئ چي دا كافران ئې ده ته
منسوبوي او وعد او وعيد ئې هسي او د حقيقت خالف گواښ
بولي او هم له هغو شريكانو چي دوى ئې له هللا تعالى سره
شريكوي .د دوى دا ادعاء غلطه او بې بنسټه ده چي
وايي :كه زموږ مذهب ناسم وى او هللا تعالى ته د تقرب
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لپاره چي موږ كوم معبودان غوره كړي دا د هللا تعالى خوښ
نه وى او دا كار د الهي عذاب وړ وى نو تر اوسه به دا
عذاب پر موږ نازل شوى وو!! د دوى د دغي غلطي انگېرني
د ترديد لپاره ويل شوي چي هللا تعالى له هغه څه ډېر لوړ
دئ چي دوى ئې ورسره شريكوي.
 دا پرېكړه د هللا تعالى له لوري كېږي چي مالئكي كله
او چا ته د خپل فرمان له وحي سره ولېږي ،لېږل ئې د
هيچا له غوښتني سره تړاو نه لري.
 دوى تل دا الهي پيغام له ځان سره وړى چي له ما
پرته بل معبود نشته ،او زما له عذاب او سرغړاوي ځان
وساتئ.
 د دوهم آيت په دې فقره (بالروح من امره) كي يو
خاص تركيب تر سترگو كېږي چي د قرآن په ځينو نورو
آيتونو كي هم كارول شوى ،لكه دا آيتونه:


















غافر15 :
  
     







    
    
   

الشورى52:
بايد وگورو چي دلته د روح معنى وحي ده ،كه جبرئيل،
كه ژوند ،كه په خپله د هللا تعالى ذات؟ په تفسيرونو كي
مختلف آراء گورو ،تر ټولو غوره او دقيق تعبير دا دئ
چي دلته د روح مراد وحي ده ،د آيت معنى دا ده چي
فرشتې د خپل امر او فرمان له وحي سره الندي هغه چا ته
لېږي چي دى ئې په خپله غواړي .د وحي لپاره د روح نوم
د دې لپاره غوره شوى چي دا د غوره انساني ژوند لپاره
د روح حيثيت لري ،په دې سره انسان كولى شي د صالح او
سم ژوند په الرو چارو پوه شي ،د االنفال په سورې كي دې
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مطلب ته داسي اشاره شوې:






    







   
االنفال24 :

اې مؤمنانو! كله چي هللا او پيغمبر تاسو هغه څه ته بلي
چي ژوند درپه برخه كوي ،وئې منئ او په دې پوه شئ چي
هللا د سړي او د ده د زړه تر منځ حايل كېږي او دا چي د
ده لوري ته به غونډ كړى شئ.
يعني د هللا تعالى او د هغه پيغمبر بلنه ومنئ او په دې
پوه شئ چي په دې بلني كي ستاسو د ژوند او بقا راز پروت
دئ ،په دنيا او آخرت كي غوره ژوند درپه برخه كوي.






   
   
    
آسمانونه او زمكه ئې په حقه پيدا كړل ،لوړ دئ له
هغه څه چي ورسره شريكوي ئې ،انسان ئې له نطفې
پيدا كړ او هغه څرگند جگړمار شو.
( -)4-3دلته څو اساسي ټكي په پام كي ولرئ:
 هللا تعالى آسمانونه او زمكه په سمه توگه او پر حق
والړ پيدا كړي ،د آسمانونو او زمكي هيڅ څه د باطل
مالتړ او تأييد نه كوي ،په ټول عالم كي داسي څه نشته
چي په خپله ناسم وي او د باطل مالتړ وكړي.
 هللا تعالى له دې ډېر لوړ دئ چي په خلقت ،الوهيت،
ربوبيت ،مالكيت او حاكميت كي شريك ولري ،د مشركانو
باورونه بې بنسټه او واهي دي او هللا تعالى ته داسي څه
منسوبوي چي د هغه د شأن او عظمت منافي دي.
 انسان ئې له نطفې پيدا كړى ،خو همدا له وړې نطفې
پيدا شوى انسان هغه مقام ته ورسېږي چي له ځان او
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خپلي رأيي د دفاع توان پيدا كړي او د خپلي مدعاء د
اثبات لپاره استدالل كولى شي ،او حتى دومره مغرور شي
چي د هللا تعالى او د هغه د حق دين په وړاندي د عناد او
خصومت الر غوره كړي.
 د آسمانونو او زمكي له پيدايښت وروسته او متصل ئې
د انسان پيدايښت ته اشاره كول ښيي چي دلته د انسان
لومړني پيدايښت ته گوته نيول شوي ،نه اوسني او ورځني
پيدايښت ته ،يعني انسان ئې په لومړي سر كي له يوې
نطفې پيدا كړى ،نه هغسي لكه چي ځيني د محرف بايبل تر
اغېز الندي وايي :لومړى له خټي د انسان مجسمه جوړه
شوې ،بيا پر اور اېښودل شوې او پخه شوې او بيا روح
په كي پو شوې!! حقيقت دا دئ چي هللا تعالى انسان د
پيدايښت په پيل كي داسي له نطفې پيدا كړى لكه نن چي
ئې له نطفې پيدا كوي او په هغه كي ئې روح داسي پو
كړې لكه نن چي په هغه كي روح پو كوي .د دې تفصيل د
آل عمران ،النساء ،االعراف او الحجر سورتونو په تفسير
كي وگورئ.

   
















   














  


 
او څاروي ئې پيدا كړل چي په هغوى كي درته د
تودوخي توكي دي او نوري گټي او له ځينو ئې خواړه
كوئ ،او په هغوى كي تاسو ته ښكال ده هغه مهال چي
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بېرته ئې راولئ او هغه مهال چي بهر ئې بيايئ ،او
ستاسو درانه بارونه تر داسي ښارونو پر (خپلي) شا
وړي چي وررسېدونكي نه يئ مگر د ځان په زحمت (كي
ً چي ستاسو رب مهربان رؤف دئ ،او
اچولو) سره ،يقينا
آسونه ،كچري او خره ئې پيدا كړل چي پرې سپاره شئ
او د ښايست په توگه ،او هغه څه پيدا كوي چي تاسو
نه پرې پوهېږئ.
( -)8-5په دې مباركو آيتونو كي د څاروو د پيدايښت
مقاصدو او هغو گټو ته اشاره شوې چي انسان ترې برخمن
كېږي ،په دې توگه:
 هللا تعالى دا څاروي ستاسو لپاره پيدا او مسخر كړي.
 ستاسو د تودوخي ډېر پوښاك او وسايل د دوى له وړيو
او پوستكو څخه دي ،جامې ،جورابي ،بنيانونه ،كوټونه،
خولۍ ،پكولونه ،بوټونه ،موزې ،شړۍ ،كېږدۍ ،گېلمونه،
غالۍ ،لمڅي او ډېر نور ،له ځينو د كرني په چارو كي
كار اخلئ ،يوې پرې كوئ او ارهټ پرې چلوئ ،او ځيني
درته خوندور خواړه دركوي ،لكه شيدې ،مستې ،كوچ،
پوڅه ،غوښه ،له ښكال ئې خوند اخلئ ،هغه مهال هم چي
بېرته ئې خپلو كورونه ته روالئ او هغه مهال هم چي
بهر ئې د څرېدو لپاره بيايئ ،ستاسو درانه بارونه تر
داسي سيمو پر خپلي شا وړي چي تاسو ئې په خپله نشئ
وړلى ،مگر دا چي ځان په زحمت كي واچوئ .دا هر څه
ً چي هغه ذات
ستاسو د مهربان رب پېرزويني دي ،يقينا
ډېر زړه سواند او مهربان دئ چي د انسان لپاره ئې دا
نعمتونه پيدا كړي.
آسونه ،كچري او خره ئې پيدا كړل چي پرې سپاره

شئ ،تاسو ته تابع او رام او سپرېدو ته مو چمتو ،داسي
ئې پيدا كړي چي له ښايست ئې خوند اخلئ ،رنگونه ئې
ښايسته ،جوړښت ئې ښكلى او حركات ئې په زړه پوري.
 ستاسو د سورلۍ لپاره ئې ډېر نور داسي شيان پيدا
كړي چي ال تر اوسه ئې تاسو نه پېژنئ ،ډېر نور داسي
څاروي شته چي ستاسو په سيمي كي نه تر سترگو كېږي او
تاسو نه دي ليدلي ،همداراز د داسي وسايلو جوړولو
امكانات ئې په دې عالم كي ايښي چي ورو ورو به ئې
جوړول زده كړئ ،د سورلۍ او حمل و نقل ټول هغه وسايل
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په دې لړ كي راځي چي انسانانو تر نن پوري جوړ كړي او
يا له دې وروسته به ئې جوړ كړي ,د يسن سورې په -85
 88آيتونو كي هم دې مطلب ته په دې توگه اشاره شوې:


















    





    

او دا ورته يوه څرگنده نښه ده چي د دوى اوالد مو په
ډكي كښتۍ كي سپاره كړل (د نوح عليه السالم د طوفان په
مهال مو وژغورل) ،او دې ته ورته مو ورته پيدا كړي چي
پرې سپرېږي ،او كه وغواړو نو غرق به ئې كړو بيا به
نه كوم چيغي اورېدونكى ورته وي او نه به وژغورل شي،
مگر زموږ له لوري كومه پېرزوينه او تر يوې مودې
برخمن كول.
دلته دوه الرښووني شوې -1 :كښتۍ د لومړي ځل لپاره
د نوح عليه السالم په الس او د هللا تعالى د وحي او
الرښووني له مخي جوړه شوه او په دې سره ئې د نوح عليه
السالم ملگري له هغه ستر طوفان وژغورل -2 ،هللا تعالى
انسان ته د كښتۍ په څېر د نورو داسي وسايلو جوړولو
استعداد او توفيق وركړى چي له يوه ځاى بل ته د دوى
تگ ممكن او آسان كړي .ټول هغه وسايل چي انسان تر نن
پوري جوړ كړي او يا له دې وروسته به ئې جوړوي د دې
آيتونو مظهر او مصداق گڼل كېږي.
د آسونو ،كچرو او خرو په ارتباط د دې خبري وضاحت
هم ضروري برېښي چي آيا د دوى غوښه حالله ده كه حرامه؟
قرآن دوى د څارويو په ضمن كي ياد كړي ،د څارويو په
څېر واښه او دانه خوري ،د هغو ځناورو په ضمن كي د
دوى يادونه نه ده شوې چي غوښه خوري ،داړي او منگولي
لري ،په رواياتو كي له يوې خوا داسي روايات مومو چي
د دوى د غوښي پر تحريم داللت كوي او له بلي خوا داسي
چي پر حالل والى ئې داللت كوي ،لكه دا روايات:
ْ خاِ
ُِ هللا -صلى هللا عليه
ِ قال نهى رسُول
ِيد
لول
لد
عن
بنِ اْ
ِ ْ
ِى ناب
ِ( .وكل ذ
ِير
لحم
لبِغال
لخيْل
لحُوم
وسلم -عن
ِ واْ
ِ واْ
ِ اْ
ْ ُ
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ِ)  .رواه النسائي و ابن ماجه
ِن السباع
م
ِِ هللا  -رضى هللا عنهما  -قال نهى النبِى -
بنِ عبْد
ِر
ْ جاب
عن
ِ ْ
ِى
ِ  ،و رخص ف
مر
لحُوم
ْم خيْبر عن
صلى هللا عليه وسلم  -يو
ِ اْ
ْ ُ
لحُُ
رواه البخاري
ِ .
لخيْل
لحُوم
ِ اْ
ُ
لحُوم
ِر قال أطْعمنا رسُول
ْ جاب
عن
ُِ هللا -صلى هللا عليه وسلمُ -
ِ .رواه مسلم
مر
لحُوم
ِ ونهانا عن
لخيْل
ِ اْ
اْ
ْ ُ
لحُُ
ِ هللا -صلى هللا عليه وسلم -نهى
ِ هللا أن رسُول
بنِ عبْد
ر
ِ
ب
ا
ج
ن
عْ
ِ ْ
ِ.
لخيْل
لحُوم
ِن ف
ِ وأذ
ِية
هل
مر
لحُوم
ْم خيْبر عن
يو
ِ اْ
ِ اْ
ِى ُ
ْ ُ
ِ األْ
لحُُ
مسلم
وه ئوې
د ځينو صحابه وو په اړه ويل شووي چوي د آس غوښو
ِك،
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ِ ،فضالة
ُ الزبيْر
ابن
ُبيْد ،أنسُ ْ
ُ ْ
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ُ او دا هوم
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ُ غفلة اوعل
بن
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اء ْ
أسْم ُ
ت
و
ان
ك
و
ړلوه:
خو
ښه
غو
خرو
اهلي
د
به
قريشو
چي
شوي
ويل
ْ
ْبحُها.
ِ هللا -صلى هللا عليه وسلم -تذ
ِ رسُول
هد
يش ف
ُقرْ
ِى عْ
خو د ابن عباس په اړه ويل شوي چي له دې ئې ډډه كوله.
دغو متعارضو رواياتو ته په پام سره ځينو فقهاوو د
دريو واړو غوښه حرامه گڼلې ،هغه روايات ئې نه دي
منلي چي آس ترې مستنثنى كوي ،امام ابوحنيفه ﷼ همدا
رأيه لري ،ځينو آس ترې مستنثنى كړى او غوښه ئې حالله
گڼي ،امام شافعي ،امام محمد او امام ابويوسف رحمهم هللا
له دې ډلي څخه دي ،ځينو ويلي چي د خيبر د فتحي په
ورځ د خره د غوښي له خوړو له دې كبله ممانعت وشو چي
هغه مهال دا د سورلۍ او حمل و نقل مهمه وسيله وه ،نه
دا چي په دې ا ړه همدا مهال كومه وحي نازله شوې وي،
داسي وحي په قرآن كي نه مومو.

   




  

او سيده الر پر هللا ده ،او ځيني ئې كږې دي او كه ئې
غوښتي وى نو تاسو ټول به ئې هدايت كړي وئ.
( -)9د دې مبارك آيت په اړه څو خبري په پام كي ولرئ:
 بايد وگورو چي د آيت د لومړۍ فقرې معنى څه ده،
آيا معنى ئې دا ده چي هللا تعالى انسان ته د سمي او
مستقيمي الر ښودل په خپله ذمه اخيستي او دا ئې پر ځان
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الزمه كړې چي د دوى د الرښووني لپاره به مناسب
انتظامات كوي ،د پيغمبرانو بعثت او د دوى په الس د
وحي لېږل د همدې ذمې مظهر دئ؟ او كه ئې معنى دا ده
چي سمه او مستقيمه الر هغه ده چي د هللا تعالى په لور
درومي ،پاته نوري الري كږې دي؟ كه څه هم ځينو درنو
مفسرينو لومړۍ رأيه غوره گڼلې خو حقيقت دا دئ چي
دوهمه رأيه په څو دالئلو غوره ده -1 :دا تعبير د آيت
له الفاظو سره په بشپړه توگه اړ خ لگوي ،په آيت كي
داسي نه دي ويل شوي چي على هللا بيان قصد السبيل :د سمي
الري بيان د هللا پر ذمه دئ ،دا صحيح نه ده چي د قرآن په
اصلي الفاظو كي السوهنه وكړو ،د ژباړي او تعبير په
ترڅ كي څه پرې زيات يا څه ترې حذف كړو -2 .د الحجر د
سورې په يو څلوېښتم آيت كي دې ته ورته الفاظ راغلي
چي وايي    :
  وئې ويل :همدا تر ما پوري
(رسېدونكې) مستقيمه الر ده ،په دغو دواړو آيتونو كي
يوه مطلب ته اشاره شوې او په دواړو كي (على) په يوه
معنى راغلى ،دا صحيح نه ده چي يو ځاى ئې يو ډول
تعبير كړو او بل ځاى بل ډول .كه د فقرې لومړۍ برخه
داسي تعبير شي چي سمه الر ښودل د هللا پر ذمه ده نو
ورپسې فقره (و منها جائر) ورسره اړخ نه لگوي ،يوازي
په هغه صورت كي ورسره اړخ لگوي چي په لومړۍ فقرې كي
هم د الري مواصفات بيان شوي وي ،نو په بشپړ يقين سره
ويلى شو چي دقيق تعبير دا دئ :او سيده الر پر هللا ده،
او ځيني ئې كږې دي ،يعني مستقيمه الر هغه ده چي د هللا
تعالى پر لور درومي او مخامخ پر هللا تعالى منتهي كېږي.
 كه هللا تعالى غوښتي وى نو ټول خلك به ئې دغي
مستقيمي الري ته هدايت كړي وو ،خو دا د هللا تعالى سنت
نه دئ چي خلك په خپل قاهره قوت سره هدايت كړي او پر
سمي الري تلو ته ئې اړ كړي.
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او دى هغه ذات دئ چي له آسمانه ئې اوبه نازلي
كړې ،چي يوه برخه ئې ستاسو څښاك او يوه برخه ئې
وني او بوټي دي چي تاسو (څاروي په كي) څروئ ،ېه
همدې سره تاسو ته نباتات ،زيتون ،د خرما وني ،او
ً چي په
انگوراو د مېوو ډول ډول راشنه كوي ،يقينا
دې كي هغو وگړو ته څرگنده نښه ده چي تفكر كوي.
( -)11-11په دې مباركو آيتونو كي د مهربان رب د سترو
سترو نعمتونو څو بېلگي زموږ مخي ته اېښودل شوې:
 له آسمانه د اوبو ورېدا ،اوبه په خپله تر ټولو
ستر نعمت دئ چي د انسان ،حيوان او نبات ژوند ورپوري
تړلى دئ ،له بره ئې ورېدا يوه بله الهي پيرزوينه ده،
ځكه په همدې ورېدا سره ئې له يوي خوا په غرونو كي د
هغې ذخيره كېدا او په ويالو ،كاريزو او چينو كي ئې
بهېدا ممكنه شوې او له بلي خوا زموږ د زمكي د فضاء د
تصفيې او له ميكروبونو ،لوخړو او تاواني گازونو ئې
پاكېدا ترسره كېږي ،كه دا نظام نه وى نو د زمكي پر
سر ژوند ممكن نه وو.
 دا اوبه دي چي د څښاك تر څنگ زموږ د رزق او روزي
ټول توكي ورپوري تړلي دي ،هغه بوټي او وني په همدې
خړوبه كېږي چي موږ ته دانې او مېوې راكوي .ېه همدې
سره نباتات ،زيتون ،د خرما وني ،او انگوراو د مېوو
ډول ډول راشنه كېږي.
 څوك چي دې دقيق او پر حكمت والړ الهي نظام ته لږ
ځير شي او د آسمان او زمكي تر منځ دې تنسيق ته پام
وكړي ،له بره د اوبو ورېدا او الندي د ونو او بوټو
زرغونېدا او د داسي دانو او مېوو راپيدا كېدا چي
انسان ته رزق او رزي شي او د هغوى د ژوند دوام تأمين
ً چي په دې
كړي؛ كه په دې اړه لږ غور وكړي نو يقينا
ټولو كي به داسي څرگندي او ځالندي نښي ومومي چي د رب
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العالمين لوري ته د ده الرښوونه وكړي او په دې ئې پوه
كړي چي دا هر څه د هغه مهربان ذات پېرزويني دي چي دا
عالم او د هغه هر څه ئې پيدا كړي او د ټولو پالنه
كوي.









   




 
او شپه ،ورځ ،لمر او سپوږمۍ ئې درته مسخر او تابع
كړل ،او ستوري د ده په حكم مسخر او تابع دي،
ً چي په دې كي هغو وگړو ته ښكاره نښي دي چي
يقينا
تعقل كوي.
( -)12دا مبارك آيت د هللا تعالى هغه پېرزويني زموږ مخي
ته ږدي چي د آسمان په غېږ كي ځلېږي او زموږ سوكالي
او زموږ د زمكي بقا او دوام ورپوري تړلي دئ ،يو ئې
موږ ته تودوخه او رڼا راكوي او زموږ ورځي روښانه كوي
او د هر څه د ليدو او ښه پېژندو سبب گرځي ،بله ئې
زموږ تيارې شپې روښانه كوي ،يوه نه پرېږدي چي زمكه
ډېره سړه شي او بله ئې نه پرېږدي چي ډېره توده او د
انسان له زغم او تحمل لوړه شي ،شپه ،ورځ ،لمر او
سپوږمۍ په پر له پسې او منظمه توگه ځي راځي ،د داسي
دقيق او حكيمانه نظام مطابق چي كه دا نه وى او يا
معمولي تغيير په كي راشي نو د زمكي پر سر ژوند ممكن
نه دئ ،نه گورئ چي دا ستر او پراخ آسمان له څومره
ستورو ډك دئ ،هر ستورى په خپل ځاى كي ساتل شوى ،په
خپل مسير كي درومي ،يو بل نه جذبوي ،يو له بل سره
ټكر نه كوي ،كه كوم يو د زړښت يا چاودني په وجه له
خپل مسير منحرف شي له زمكي سره د تصادم مخه نيول
كېږي ،زمكه او فضاء ئې داسي جوړه شوې چي له داسي
تصادماتو خوندي وي ،آيا په دې دقيق الهي نظام كي د
هغو وگړو لپاره ښكاره نښي نه دي چي تعقل كوي؟!! مگر
زموږ عقل دا حكم نه كوي چي دا منظم پراخ عالم د يوه
ځواكمن مدبر ذات له لوري اداره كېږي؟!! آيا ممكنه ده
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چي د عقل خاوند به د عالم له دې دقيق نظم او د عالم
د هر څه له هدفمنۍ څخه له دې پرته بله انتباه
ولري؟!!

    



    
 
او هغه څه چي رنگونه او ډولونه ئې بېل بېل دي؛ په
زمكي كي ئې تاسو ته خواره كړل ،بې شكه چي په دې
كي د هغو وگړو لپاره ښكاره نښه ده چي پند اخلي.
( -)13دلته د الهي قدرت د نښو يوه بل مظهر ته اشاره
شوې چي هغه د عالم د اشياوو بېل بېل ډولونه او
رنگونه دي ،ته چي هر لوري ته مخ واړوې ،ډول ډول شيان
دي تر سترگو كېږي ،هر يو ئې بېل بېل رنگ لري ،په
ځينو كي يوازي يو رنگ كارول شوى او په ځينو كي ډېر،
هر رنگ په خپل خپل ځاى كي ډېر ښكلى او زړه راښكونكى،
هر رنگ په مناسبه توگه او په ډېر ظرافت سره كارول
شوى ،له خوا ته رنگ سره ئې مناسبت ډېر موزون او
مناسب ،داسي چي په گډه ئې هغه شي ته په زړه پوري
ښايست او ښكلى هيئت او انځور وركړى ،دومره چي كه د
نړۍ ټول ماهر او متخصص انځورگران راغونډ شي نو د يوه
صحرايي گل د يوې پاڼي په څېر رنگونه او انځورنه نه
شي كولى ،موږ په خپلو سترگو گورو چي د مخلوقاتو د
رنگ په غوراوي كي د ظرافت او لطافت كمال او انتهاء
تر سترگو كېږي ،هر څه ته ښايسته او ښكلى رنگ وركړى
شوى ،په يوه شي كي د بېلو بېلو رنگونو تر منځ ډېر
دقيق توازن او تعادل مراعات شوى ،رنگونه په دومره
دقت تر سره شوې چي په هغه كي معمولي تغيير د شيانو
ښايست او ښكال ته تاوان رسوي ،په گالنو ،مرغانو ،مېوو،
بوټو ،حيواناتو او انسانانو كي څومره ښايست گورو،
څنگه هر رنگ په خپل خپل ځاى كي او له همڅنگ رنگ سره
په ډېره متوازنه توگه غوره شوى ،له يوه رنگ بل ته تگ
په تدريجي توگه ترسره شوى ،د يوه گل منځنى رنگ د
پاڼو د سر له رنگ سره توپير لري خو دا توپير د گل د
منځنۍ برخي له پاخه او غليظ رنگ؛ د پاڼو د سر تر
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خفيف رنگ پوري په تدريجي توگه بدل شوى او گل ته ئې
په مجموع كي زړه راښكونكى رنگ ،بڼه او انځور وركړى،
د دې معنى دا ده چي د هر څه په ښايست كي ډېر دقيق
تناسب ،عميق نظم ،ژوره انځورنه او رنگونه مراعات
شوې ،د رنگونو انتخاب او مناسب رنگونه يو د بل خوا
كي اېښودل ئې هم يو اهم عنصر دئ ،كه دا انتخاب او
تناسب مراعات نشي ښايست له منځه ځي .دا رنگونه او
انځورنه د چا كار دئ؟ آيا د نړۍ تر ټولو ماهر
انځورگر كولى شي د يوه گل د پاڼي په څېر انځورنه او
رنگونه وكړي؟!! زموږ دا پراخ عالم د داسي ښكلو او
ښايسته رنگونو او انځورنو مجموعه ده چي هر يو ئې د
پوه او حساس انسان عجب او حيرت راپاروي ،آيا كېدى شي
سترگور انسان دا ځالنده ښكال او ښايست او دا بې انتهاء
رنگوني او انځورني له پامه وغورځوي او هغه د تصادف
نتيجه وگڼي؟!! په ټول عالم كي داسي رنگ او انځور نشئ
موندلى چي په هغه كي د دقت ،ظرافت ،توازن او تعادل
ً چي په دې كي د هغو
نښي له ورايه نه برېښي ،يقينا
سترگورو لپاره څرگنده نښه ده چي د پند اخيستو
استعداد ئې نه وي ځپل شوى او د ښايست پېژندو ملكه او
له هغه د خوند اخيستو ذائقه ئې نه وي مړه شوې .كه
طبيعت ښايسته وي او په هغه كي د ښكال بې شمېره مظاهر
زموږ د ذهن زېږنده نه وي نو دا ښايست چا وركړى؟ دا د
طبيعت په پراخي لمني كي ،هر لوري ته او په هر گام كي
د ښكال او ښايست بې شمېره مظاهر د څه نښه گڼلى شو او
موږ ته څه پيغام لري؟ كه زه د يوه ښكلي ماشوم له
تورو وېشتانو ،سرو شونډو ،ښكلو سترگو ،وروځو او
باڼوگانو ،خندا ،موسكا ،غږ ،الس پښو خوځېدا دومره
خوند اخلم چي زړه مي راتخنوي ،ما هڅوي چي په غېږ كي
ئې واخلم او پر مخ او تندي ئې ښكل كړم ،دا هر څه ئې
چا زړه راښكونكي پيدا كړي ،دا انځورنه او رنگونه د
چا د الس هنر دئ؟ په ما او هر ليدونكي كي څه دي چي له
دې رنگونو خوند اخلو؟ دا د ليدل شوي ځانگړتيا ده كه
زما د سليقې او ميني تقاضاء؟ دى ښكلى دئ كه ما ته
ښكلى ښكاري؟ په ده كي داسي څه شته چي زما مينه
راپاروي كه زه په زړه كي داسي مينه لرم چي د خړوبولو
لپاره ئې ده ته ورنږدې كېږم؟ آيا دا مينه دې ته ورته
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ده چي كله زه تږى وم نو له اوبو خوند اخلم خو كه تږى
نه وم همدا خوندوري اوبه راته بې خونده ښكاري؟!! كه
ً داسي نه ده ،نو د ده د ښكال او
داسي نه وي ،چي يقينا
زما د ميني تر منځ دا تناسق او تړاو څنگه رامنځته
كېږي او چا رامنځته كړى؟ دا د نړۍ په هر څه كي زه د
ښكال مظاهر او نښي څنگه احساسوم او ما ته څه الرښوونه
كوي؟ آيا له دې پرته بل ځواب لرو چي ووايو :دا ډول
ډول ښايسته او ښكلي مخلوقات په دې شهادت وركوي چي دا
عالم يو عليم او حكيم رب لري؟!
عجيبه ده چي څوك په دې عالم كي (ښكال) او (ښايست)
احساسولى شي ،خوند ترې اخلي ،ستاينه ئې كوي او مينه
ورسره كوي خو سره له دې له هغه ذات انكار كوي چي دا
ښايست او ښكال ئې په طبيعت كي پيدا كړې!! نه پوهېږو
چي ستا "عقل" څنگه مني چي دا ټوله هستي ،په دې كي بې
شمېره ښكلي او ښايسته مخلوقات ،په هري برخي كي ئې د
"علم"" ،هنر"" ،دقت" او "هدف والي" خورې نښي ،له
"عليم"" ،قدير" او "حكيم" خالق پرته پيدا شوي؟! په
يوه "مصنوع" او "جوړ شوي" شي كي د "علم" او پوهي نښي
موږ دې ته اړ باسي چي ووايو :جوړوونكى ئې پوه دئ ،د
"دقيق" او "ظريف" انځورني نښي موږ ته وايي:
پيداكوونكى ئې ماهر رسام دئ ،په ظرافت پوه دئ ،كه څه
هم موږ نه د دې توكي "جوړوونكى" ليدلى او نه د دې
ښكلي انځور "رسام" ،فقط د ده په "جوړ كړي" شي كي مو
د ده د الس آثار ليدلي ،زموږ عقل له آثارو د خالق،
صانع ،رسام او مصور په شته والي باور كوي .آيا دا
هري خوا ته تر سترگو كېدونكې ښكال او ښايست ،كمال او
جمال ،نظم او دقت ،ډول ډول رنگونه او دا چي گورئ هر
څه داسي سم او ښكلى پيدا شوي چي د هغه په رنگ او
جوړښت كي معمولي تغيير د هغه ښكال او ښايست ته تاوان
رسوي ،آيا دا ټول په دې شهادت نه وركوي چي د دې
عالمونو (رب)( ،صانع) او (مصور او انځورگر) د ستاينو
وړ او له هر عيب او نقص منزه او پاك ذات دئ؟!!
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او دى همغه دئ چي بحر ئې درته مسخر كړ چي تازه
غوښه ترې وخورئ او داسي گاڼې ترې راوباسئ چي
اغوندى ئې ،او په هغه كي كښتۍ گورې چي (وړاندي
درومي په داسي حال كي چي) څيروونكي (د اوبو) دي،
او دا د دې لپاره چي فضل ئې ولټوئ او د دې لپاره
چي شكر وكړئ.
( -)14په دې مبارك آيت كي هغو الهي پېرزوينو ته د
انسان توجه اړول شوې چي په سيندونو او بحرونو كي د
انسان په برخه شوې ،په دې توگه چي ويل شوي :هللا تعالى
همغه ذات دئ چي بحرونه ئې داسي درته مسخر كړي چي ډول
ډول گټي تري اخلئ ،ځيني گټي ئې دا دي:
 د خوراك لپاره تازه غوښه ترې ترالسه كوئ ،چي په دې
اړه دوه خبري بايد په پام كي ولرو -1 :نن او د علمي
څېړنو په ترڅ كي ثابته شوې چي سيندونه انسان ته د
خوراك او په ځانگړې توگه د غوښو وركولو ستره منبع
ده ،كه د زمكي ټول ژوي په شلو برخو ووېشو نو نولس ئې
په اوبو كي او يوه برخه ئې په وچي كي ژوند كوي-2 .
دلته كب او د سيند ژوي د تازه غوښي په نامه ياد شوي،
او په دې سره هغي پوښتني ته ځواب ويل شوى چي وايي:
په قرآن كي يوازي هغه غوښه حالله گڼل شوې چي د ذبحي
پر مهال ئې د هللا تعالى نوم ياد شي ،خو كب (ماهي) بې
له ذبحي حالل دئ ،آيا د دې استثناء وجه د قرآن كوم
آيت دئ كه د پيغمبر عليه السالم كوم حديث؟ ځيني ادعاء
كوي چي د دې استثناء لپاره په قرآن كي كوم شاهد نه
مومو!! دا خبره هغه خلك كوي چي وايي :قرآن كافي نه
دئ ،ځيني احكام داسي دي چي منشأ ئې په قرآن كي نه
مومو ،دوى په همدې خبري استناد كوي خو دې ته ئې پام
ً يعني تازه
ً طريا
نه دئ چي دلته قرآن كب (ماهي) د لحما
غوښي په نامه ياد كړى او دا ښيي چي ماهي د تازه او
پاكي غوښي حكم لري ،پيغمبر عليه السالم ځكه ويلي چي
ماهي له ذبحي پرته حالل دئ.

د قرآن پلوشې
151
النحل
 له سيندونو داسي توكي ترالسه كوئ چي د گاڼو په
توگه ترې استفاده كوئ ،په دې بيان سره څو حقايق زموږ
ً ښځي كار اخلي ،خو
مخي ته ځلېږي -1 :له گاڼو غالبا
دلته د ښځو يادونه نه ده شوې او دا ښيي چي د قرآن په
هر عام خطاب كي دواړه (نارينه او ښځينه) شامل وي،
مگر هغه مهال چي د يوه په اړه په ځانگړې توگه بحث
كوي ،دلته د مؤنث صيغه نه ده كارول شوې خو مقصد ترې
ښځي دي .په ياايهاالذين آمنوا كي صيغه د نارينه وو
ده خو دواړه مؤمنين او مؤمنات په كي مخاطب دي -2 .په
سيندونو او بحرونو كي نه يوازي مرغلري او مرجان
موندل كېږي بلكي نوري قيمتي تيږي هم موندل كېږي،
علمي تحقيقات ښيي چي قيمتي ډبري د زمكي په هغي ننۍ
برخي كي جوړېږي چي د حرارت او فشار درجه ئې ډېره
لوړه وي ،دغه توكي د چاودنو او اورشيندو په وسيله د
زمكي له زړه بهر راغورځېدلي ،نو ځكه د غرونو په لوړو
كي موندل كېږي ،د غرونو له لوړو د نهرونو له الري
الندي سيمو ته رارغړي ،هغه مهال چي خلكو د كانونو د
كيندلو پرمختللي وسائل نه درلودل نو دا قيمتي تيږي
ً چي دا هم د
ئې په سيندونو كي لټول او موندل .يقينا
قرآن يو بل علمي اعجاز دئ چي د قيمتي ډبرو يوه منبع
ئې سيندونه ښودلي.
 هللا تعالى په طبيعت كي داسي سنن ايښي او داسي توكي
ئې پيدا كړي چي انسان كولى شي له هغوى په استفادې
سره كښتۍ جوړه كړي ،اوبه ئې داسي جوړي كړې چي ځيني
توكي پر خپل سر وړي او له ډوبولو ئې ډډه كوي ،انسان
ته ئې د داسي كښتيو جوړولو استعداد او توفيق وركړ چي
د بحر اوبه څيري او مخكي درومي ،له همدغو كښتيو په
استفادې سره له يوې سيمي بلي ته ځي ،تجارتي اموال
وړي راوړي ،په بحرونو كي د ماهيانو ښكار كوي ،نن په
دې يوه ويشتمي پېړۍ كي د انسان د انتقاالتو تر ټولو
ً چي
مهمه ،ارزانه او خوندي ذريعه همدا كښتۍ دي ،يقينا
په دې سره هللا تعالى خپل ستر فضل د انسان په برخه كړى.
 هللا تعالى دا نعمتونه د دې لپاره پر تاسو پېرزو كړي
چي د خپل منعم رب شكر وكړئ ،خو عجيبه ده چي تاسو د
شكر پر ځاى د كفر ،عصيان او طغيان الر نيسئ!!
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او په زمكي كي ئې لنگرونه (غرونه) واچول چي تاسو
ونه لړزوي ،او نهرونه او داسي الري چي (له يوې
سيمي بلي ته) الر پيدا كړئ .او نښي ،او په ستورو
سره خو دوى الر مومي.
( -)16-15د دې مباركو آيتونو په ژورو مطالبو د ښه
پوهېدا لپاره دا مطالب په پام كي ولرئ:
 دلته د غرونو د پيدايښت په اړه د (ألقى :واچول)
صيغه كارول شوې ،ولي د جوړولو او پيدا كولو پر ځاى
دا صيغه راغلې؟ ولي د غرونو لپاره د جبال پر ځاى د
(رواسي :لنگرونه) نوم راوړل شوى؟ آيا د غرونو تر
پيدايښت وړاندي زمكه خوځېده؟ غرونو څنگه د هغې خوځښت
له منځه يووړ؟ ولي نهرونه او الري څنگ په څنگ ذكر شوې
آيا د نهرونو او الرو تر منځ كوم تړاو شته؟ دې پوښتنو
ته بايد دقيق او علمي ځوابونه ولټوو.
 علمي څېړني ښيي چي غرونه د زمكي له زړه
راټوكېدلي ،ډېره برخه ئې د زمكي په زړه كي وي او لږ
ئې بهر راوتلې وي ،دا غرونه هغه مهال راوټوكېدل چي د
زمكي بهرنى قشر سوړ او د ډبري په څېر كلك شو ،خو
نازك وو او د زمكي په سينه كي د متراكمي انرژۍ د
فشار په وړاندي ئې مقاومت نشو كولى او په پر له پسې
توگه چاودېدو ،له دغو چاودونو ويلي مواد بهر شيندل
كېدل او همدا ورو ورو په غرونو بدلېدل ،اوس هم دا
لړۍ روانه ده او د اورشيندو په ترڅ كي غرونه د
جوړېدو په حال كي دي خو په لږ پيمانه ،دا ښيي چي د
غرونو لپاره د (القى) صيغه كارول ډېر ستر علمي حقيقت
افاده كوي او د قرآن يو ځالنده علمي اعجاز زموږ مخي
ته ږدي .د زمكي پر سر د غرونو د جوړېدو څرنگوالى له
دې سره شباهت لري چي څوك هگۍ په جوښ اوبو كي كېږدي،
د هگۍ زېړ او سپين ورو ورو گرم شي او وپړسېږي ،د
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داخلي فشار له كبله د هگۍ پوستكى وچوي ،د هگۍ سپين
له چاودونو بهر راووځي او د چاودونو په امتداد لوړ
پاته شي ،غرونه د زمكي پر سر همداسي جوړ شوي.
د علمي څېړنو په ترڅ كي دا حقيقت هم ثابت شوى چي

زمكه د پيدايښت په لومړيو مراحلو كي او هغه مهال چي
بهرنى قشر ئې ال مضبوط او پرېړ شوى نه وو او غرونه ال
نه وو پيدا شوي ،د دغو چاودنو له كبله له شديدو او
پر له پسې زلزلو سره مخامخ وه ،دا غرونه د دې باعث
شول چي د زمكي بهرنى قشر مضبوط او دروند شي ،بېلي
بېلي ټوټې ئې سره وصل او ويلډينگ شي او د زلزلو مخه
ونيول شي ،دا داسي وگڼئ لكه چي د يخو اوبو پر سر د
مات كنگل ټوټې له كوم لوى او دروند او ډېر سوړ كنگل
سره ونښلي او په دې توگه ئې ماتېدا او خوځېدا متوقف
شي .د غرونو لپاره د لنگر نوم غوره كول په حقيقت كي
ً چي دا د
دغه ستر علمي حقيقت ته اشاره كوي او يقينا
قرآن يو بل قاطع او ښكاره علمي اعجاز دئ.
 د علمي څېړنو په ترڅ كي دا حقايق هم ثابت شوى چي
د زمكي د سر نهرونه د غرونو په وجه راپيدا شوي ،دغه
نهرونه د دې باعث شوي چي خوړونه او درې رامنځته شي،
د اوبو د مسير ډبري وسولېږي او خوړونه او درې په كي
جوړ شي ،او بيا په همدغو درو كي انسان ته له يوې
سيمي بلي ته د تلو الري پرانيستل شي ،تاسو كه دا نن د
لويو غرونو په سيمو كي تېري شوو الرو ته ځير شئ نو
وبه گورئ چي ټولي الري د نهرونو په ژۍ كي او په هغو
درو كي تېري شوې چي دغو نهرونو رامنځته كړې دي .او
دا له شكه پرته د قرآن بل ستر علمي اعجاز دئ چي
غرونه ،نهرونه او الري ئې څنگ په څنگ ياد كړي.
 زمكه داسي جوړه شوې چي هري خوا ته عالئم او نښي
زموږ مخي ته ځلېږي ،د همدغو عالئمو له مخي موږ د خپل
سرمنزل لورى او د تگ سمت ټاكلى او پېژندلى شو ،كه دا
عالئم نه وى نو انسان ته به گرانه او حتى محال وه چي
له يوې سيمي بلي ته د سفر په دوران كي د خپل هدف
لورى او د تگ مسير تعيين كړي او الر ترې غلطه نشي.
كله د غرونو څوكي ورته نښه شي ،كله نهر ،كله وچ خوړ،
كله ځنگل ،كله يوه ستره ونه ،په لويو بيدياوو،
بحرونو او فضاء كي هم د دغو عالئمو له مخي خپل مسير
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تعينوي ،كه دا د زمكي د سر نښي ئې له سترگو غائبي شي
نو بيا د ستورو له مخي خپل لورى او سمت ټاكي او الر
مومي ،لكه دا چي د شمالي قطب په ستوري سره د شمال او
غرب لورى داسي ټاكي چي ښۍ اوږه د دې ستوري لوري ته
برابره كړي ،همدا لوري ئې شمال شي او مخامخ ئې غرب.





    
    




  
نو آيا هغه چي پيدايښت كوي د هغه په څېر دئ چي څه
نشي پيدا كولى؟ نو آيا پند نه اخلئ؟!! او كه د هللا
پېرزويني وشمارئ نو شمېرنه به ئې بشپړه نه كړى
ً چي هللا مهربان بخښونكى دئ.
شئ ،يقينا
( -)18-17دا مبارك آيتونه د مخكني مبحث لپاره د يوې
ښكلې او جامع تتمې او نتيجې په توگه څو الرښووني راته
كوي:
 دا مخكني نعمتونه د يوه حكيم او عليم خالق د قدرت
او خالقيت مظاهر دي ،د دې عالم هر څه موږ ته په جگ غږ
وايي چي ډېر پوه او قادر خالق لري ،له ده پرته داسي
څوك په ټول عالم كي نشئ موندلى چي د يوې وړې ذرې د
پيدا كولو توان ولري ،څنگه له هغه خالق انكار كوئ چي
د عالم هر څه د هغه په شته والي او خالقيت گواهي
وركوي؟! ولي د مخلوقاتو لپاره داسي خالق لټوئ چي د
پيدا كولو قدرت او توان نه لري؟ ولي هغه دروغجن
معبودان مو له هللا تعالى سره شريكوئ چي نه يوازي څه
پيدا كولى نشي بلكي په خپله پيدا شوي؟!! ولي پند نه
اخلئ او خپل خالق نه پېژنئ؟!
 د انسان په اړه د هللا پېرزويني دومره زياتي او له
شمېره وتلې دي چي كه د هغوى د شمېرلو هڅه وكړئ
هيڅكله به ئې شمېرنه بشپړه نه كړى شئ.
 خپل خالق رب ته راوگرځئ چي مهربان بخښونكى دئ،
ستاسو له نا شكريو ،ناسپاسيو ،عصيانونو او گناهونو
سره سره رزق دركوي ،د توبې دروازه ئې ستاسو پر مخ
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او هللا په هغه څه هم پوهېږي چي پټوى ئې او په هغه
څه هم چي څرگندوى ئې ،او هغه چي له هللا پرته ئې
(مرستي ته) وربلي هيڅ څه نشي پيدا كولى او دوى په
خپله پيدا كړى شوي ،مړه او ناژوندي دي او په دې
نه پوهېږي چي كله به راپاڅول شي.
مباركو

آيتونو

كي

الندي

ستر

ستر

( -)21-19په دې
ارشادات ځلېږي:
 سره له دې چي هللا تعالى ستاسو په ټولو پټو او ښكاره
كړنو پوه دئ ،نه مو څرگند بغاوتونه له هغه پټ دي او
نه مو پټه ناشكري ،بيا هم تاسو ته روزي دركوي او دا
هر څه درته راپيدا كوي ،له آسمانه اوبه وروي او له
زمكي دانه او مېوه درته پيدا كوي.
 مشركان چي له هللا تعالى پرته د كومو دروغجنو او
جعلي معبودانو عبادت كوي او مرستي ترې غواړي دا
معبودان ئې نه يوازي هيڅ څه نشي پيدا كولى بلكي دوى
په خپله پيدا كړى شوي ،دوى يا داسي معبودان لمانځي
چي مړه دي او له مړو تيږو او لرگيو جوړ شوي ،يا مړه
شوي او اوس ژوندي نه دي ،يعني ځيني ئې د مړو بتانو
عبادت كوي او ځيني ئې په قبرونو كي د پرتو مړو ،دا
په داسي حال كي چي دا مړي له خپل مستقبل بې خبره دي،
نه پوهېږي څه به ورسره كېږي؛ حتى په دې هم نه پوهېږي
چي كله به له قبرونو بېرته راپاڅول كېږي ،دا خو لري
پرېږده چي د بل له حالت او وضعيت خبر شي او مرسته
ورسره وكړي.
 د آيت له الفاظو په ډېر صراحت سره معلومېږي چي له
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دې دروغجنو معبودانو څخه نه فرشتې مراد دي ،نه
شيطانان او نه له ډبرو او لرگيو جوړ شوي بتان ،ځكه
فرشتو او شيطان ته د مړو خطاب نشي كېدى ،او د بتانو
په اړه دا نشي ويل كېدى چي دوى نه پوهېږي كله به بيا
راژوندي كېږي ،له دغو څخه فقط هغه معبودان مراد دي
چي په قبرونو كي پراته دي ،مړه شوي ،پر قبرونو ئې
دنگي دنگي گنبدي او زيارتونه جوړ شوي او مشركين ئې د
معبود په څېر لمانځي ،د قبرونو طواف ئې كوي ،په درشل
كي ئې دعاگاني كوي ،مرستي ترې غواړي ،شفيع ئې گڼي ،د
حاجتونو پوره كولو او مشكالتو حلولو طمع ترې لري.






















    















  




   
    
ستاسو اله يوازنى معبود دئ ،نو هغه چي پر آخرت
ايمان نه راوړي زړونه ئې منكر دي او دوى لويي
ً چي هللا هرومرو په هغه څه هم
غوښتونكي دي ،يقينا
پوهېږي چي دوى ئې پټوي او په هغه څه هم چي دوى ئې
څرگندوي ،بې شكه چي هللا لويي غوښتونكي نه خوښوي ،او
كله چي دوى ته وويل شي :ستاسو رب څه رالېږلي؟
وايي :د لومړنيو افسانې!! په دې سره به دوى د
قيامت په ورځ هم خپل پېټي پر شا وړي او هم د هغو
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ځيني پېټي چي دوى په ناپوهۍ سره بې الري كړي،
خبردار چي بد دئ هغه څه چي دوى ئې پر شا وړي.
( -)25-22د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 پورتني حقايق هر چا ته دا مدعاء ثابتوي چي هللا
تعالى يوازنى معبود دئ ،له ده پرته بل اله او معبود
نشته.
 هغه څوك به د دې څرگند او ځالنده حقيقت په وړاندي
د انكار دريځ خپلوي چي په آخرت ايمان راوړو ته چمتو
نه وي ،د تېرو گناهونو بد اغېز او د نورو گناهونه
بده اراده ئې دې ته نه پرېږدي چي په آخرت باور وكړي،
لويي غوښتونكي دا حقيقت نه مني او مغرور زړونه ئې د
انكار پرېكړه كوي ،هللا تعالى د دوى پر ټولو پټو او
څرگندو گناهونو پوه دئ ،ښه پوهېږي چي د دوى د انكار
وجه دا نه ده چي قانع كوونكي دالئل ئې نه دي اورېدلي
بلكي وجه ئې فقط دا ده چي د دوى پټ او څرگند گناهونه
په دې حقيقت د اعتراف مانع گرځي ،څوك چي كبرجن او په
گناهونو كي غرق وي د ايمان توفيق ئې نه په برخه
كېږي ،دا ځكه چي هللا تعالى كبرجن او لويي غوښتونكي نه
خوښوي.
 د حق په وړاندي د دغو لويي غوښتونكو منكرينو چلن
داسي دئ چي كله ورته وويل شي :ستاسو رب څه رالېږلي؟
وايي :د لومړنيو افسانې!! د قرآن په څېر باعظمته او
له دالئلو او علمي اعجازونو ډك كتاب ته د اساطير
االولين په سترگه گوري ،چي د قرآن په دالئلو څوك قانع
نشي په بل څه به څنگه قانع شي؟ د گناهونو په گنده
ډنډ كي د غرق شوو مستكبرينو برخليك دا دئ چي د قيامت
په ورځ به په داسي حال كي د هللا تعالى په وړاندي
ودرېږي چي هم به ئې د خپلو گناهونو دروند پېټي پر شا
وي او هم د هغو ځيني پېټي چي دوى په ناپوهۍ سره بې
الري كړي ،د خپلو اتباعو د هغو گناهونو پېټي به هم پر
دوى بار وي چي سبب ئې دوى او د دوى غلط تلقينات ول.
 بايد متوجه وئ چي د دوى دروند پېټى د بدو بدو
گناهونو پېټى دئ ،دغو گناهونو دوى نه پړېښودل چي پر
هللا تعالى او د آخرت پر ورځي ايمان راوړي.

النحل
158
د قرآن پلوشې










  



  
    





  




  





  





   














   


 
ً چي هغو هم پټ تدبيرونه وكړل چي تر دوى مخكي
يقينا
 او هللا د دوى ماڼيو ته د بنسټونو له لوري ورغى؛،ول
 او عذاب له هغه،نو چتونه پر دوى د پاسه پرېوتل
 بيا به ئې د.لوري ورته راغى چي تصور ئې نشو كولى
قيامت په ورځ سپك او رسوا كړي او (ورته) وبه
 زما هغه شريكان چېري دي چي د هغوى په اړه:وايي
 هغه چي علم ئې په برخه شوى وبه،مو شخړي كولې
 بې شكه چي نن پر كافرانو سپكاوى او بد حالت:وايي
 هغه چي مالئكي ئې په داسي حال كي وفات.(مسلط) دئ

د قرآن پلوشې
159
النحل

كوي (روح ئې باسي) چي پر ځان ظلم كوونكي ول ،نو
سالم به اچوي (د تسليمۍ اعالن به كوي او وايي به)
موږ هيڅ بد كار نه كولو ،داسي نه ده بلكي هللا په
يقيني توگه په هغه څه ښه پوهېږي چي تاسو كول .نو
د دوزخ په دروازو ورننوځئ؛ تلپاته په هغه كي ،نو
څومره بد دئ د تكبر كوونكو مېشت ځى!!
( -)29-26په دې مباركو آيتونو كي دا الرښووني زموږ په
وړاندي ايښودل شوې:
 كه  26آيت د مخكنيو او وروستنيو په رڼا كي وڅېړو
نو راته جوته كېږي چي د منكرينو انكار په اصل كي د
دوى له هغو تدبيرونو څخه يو تدبير وو چي د خپلي لويي
د بقاء او دوام لپاره ئې كاوو ،دوى د شرك سرداران
ول ،شرك ځپلې ټولني او شرك لړلو افكارو او عقايدو
ډېر امتيازات د دوى په لمن كي غورځول ،د همدې لپاره
ئې له هللا تعالى او د قيامت له ورځي انكار كولو او
قرآن ته ئې اساطير االولين ويل ،نو ځكه دلته ورته ويل
شوي :تر تاسو مخكي ډېرو دې ته ورته پټ تدبيرونه
وكړل ،هللا تعالى د دوى تدبيرونه شنډ او د دوى د اقتدار
ماڼۍ ړنگي كړې ،داسي چي د زوال او نسكورېدا الهي
پرېكړه د دوى له نظره پټه ،د دوى د ماڼيو د بنسټونو
لوري ته متوجه شوه؛ ماڼۍ ئې نسكوري او چتونه ئې د
دوى د پاسه راپرېوتل ،او الهي عذاب له هغه لوري ورته
راغى چي دوى ئې تصور هم نشو كولى .دلته په (




 :نو هللا د دوى ماڼيو ته د بنسټونو

له لوري ورغى) كي د هللا تعالى په اړه داسي د اتيان او
ورتگ لفظ راغلي چي په مجازي توگه كارول شوى ،مقصد ئې
دا دئ چي هللا تعالى اراده وكړه د دوى ماڼۍ له بيخه
ونړوي او چتونه ئې پرې رانسكور كړي ،په داسي حال كي
چي دوى غافل وي او په هغه څه نه پوهېږي چي د دوى د
اقتدار ماڼۍ له بنسټه نړوي او بنيادونه ئې شړوي.
 هللا تعالى به د قيامت په ورځ دا متكبرين سپك او
رسوا كړي او ورته وبه وايي :زما هغه شريكان چېري دي
چي د هغوى په اړه مو شخړي كولې؟! له دې آيت په ډېر
وضاحت او صراحت سره معلومېږي چي انكار كوونكي
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متكبرين د شرك مدافعين او سرداران ول ،نه عام او
عادي خلك ،د توحيد په خالف د جنگ مشري او زعامت د دوى
په الس كي وو ،دوى د پيغمبر عليه السالم په ضد د
مخالفتونو او شخړو اور بل كړى وو .دوى ته به د قيامت
په ورځ وويل شي :هغه جعلي معبودان مو چېري دي چي
دفاع مو ترې كوله؟
 دوى به له ځواب ويلو عاجز وي ،د دوى په ځاى به د
علم او ايمان خاوندان ووايي :بې شكه چي نن پر
كافرانو سپكاوى او بد حالت مسلط دئ .هغه كافران چي
مالئكي ئې په داسي حال كي روح ترې باسي چي پر ځان ظلم
كوونكي ول ،د ژوند تر پايه ئې پر خپل كفر او شرك
ټينگار كړى ،او په ظالمانه توگه ئې له حقايقو انكار
كړى.
 په دغه ورځ به له لويي او تكبر لوېدلي وي ،د
تسليمۍ غاړه به كږه كړي او په خوله به د تسليمۍ اعالن
كوي او وايي به :موږ هيڅ بد كار نه كولو!! لكه څنگه
چي تر دې د مخه ئې د قيامت له ورځي انكار كولو په
هغه ورځ به له خپلو بدو كارونو انكار كوي ،خو هغه
انكار به هيڅ گټه ورونه رسوي او ورته وبه ويل شي:
انكار مو خوشى او بې گټي دئ ،دا ځكه چي هللا تعالى په
يقيني توگه په هغه څه ښه پوهېږي چي تاسو كول .نو اوس
ستاسو هره ډله د دوزخ له اړوند يوې دروازې ورننوځئ؛
ستاسو تلپاتى هستوگنځى به همدا دوزخ وي.
 د تكبر كوونكو او لويي غوښتونكو بد مېشت ځى دغه
تلپاتى دوزخ دئ ،څومره بد مېشت ځى!!
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او كله چي هغو ته وويل شي چي تقوى ئې كړې :ستاسو
رب څه نازل كړي؟ وايي :يو خير (له ښېگڼو ډك غوره
پيغام) ،هغو ته چي ښېگڼي كوي په دې دنيا كي ښېگڼه
ده ،او د آخرت كور خو ډېر غوره دئ ،او څومره غوره
دئ د دغو متقيانو هستوگنځى ،داسي تلپاته جنتونه
چي دوى به ورننوځي ،ترې الندي ويالې بهېږي ،دوى ته
به په هغوى كي هر هغه څه وي چي دوى ئې غواړي ،هللا
دغو متقيانو ته په دې توگه بدله وركوي .هغه چي
مالئكي ئې په داسي حال كي روح قبضوي چي پاك دي،
(ورته) وايي به :سالم پر تاسو ،جنت ته ننوځئ د هغه
څه له امله چي تاسو كول.
( -)32-31دلته د مخكنۍ ډلي په مقابل كي د متقيانو د
ډلي حالت په دې توگه بيان شوى:
 كله چي له هغو خلكو د قرآن په اړه پوښتنه وشي چي
له گناهونو ئې ځان ساتلى ،او ورته وويل شي :ستاسو رب
څه نازل كړي؟ د دوى ځواب به دا وي :له خير او ښېگڼو
ډك غوره پيغام.
 دا متقيان هغه دي چي نه يوازي له گناهونو ئې ځان
ساتنه كړې بلكي د خير او ښېگڼي كارونه ئې كړي ،د هللا
تعالى له لوري د دوى د ښېگڼو بدله ښېگڼي دي ،هم په
دې دنيا كي او هم په آخرت كي ،او دا خو څرگنده ده چي
د آخرت كور به ئې تر دې ډېر غوره وي ،د متقيانو دا
غوره هستوگنځى داسي تلپاته جنتونه دي چي دوى به
ورننوځي ،تر بنگلو او ونو الندي به ئې ويالې بهېږي،
په هغوى كي به د دوى لپاره هر هغه څه وي چي د دوى
زړه ئې غواړي ،د هللا تعالى له لوري به دغو متقيانو ته

النحل
162
د قرآن پلوشې
الهي بدله داسي وي.
 دا متقيان هغه دي چي مالئكي به د دوى روح په داسي
حال كي قبضوي چي هر څه ئې پاك وي ،تن ئې ،روح ئې او
اخالق ئې ،له بدو كارونو او گناهونو ئې خپله لمن پاكه
ساتلې ،له حرامو ئې ډډه كړې ،له گنده افكارو ئې خپل
زړه او دماغ پاك ساتلي ،له بدو اخالقو او گنده عاداتو
ئې اجتناب كړى.
 د جنت په دروازو كي به فرشتې د دوى هر كلى كوي او
ورته وايي به :سالم پر تاسو ،جنت ته ننوځئ د هغه څه
له امله چي تاسو كول.







    
   



















 
آيا له دې پرته د بل څه انتظار نه كوي چي فرشتې
ورشي يا د هللا امر ،هغو هم داسي وكړل چي تر دوى د
مخه ول ،او هللا پر دوى ظلم ونه كړ بلكي دوى پر خپل
ځان ظلم كاوو ،نو د السته راوړنو بده پايله ئې په
برخه شوه ،او هغه عذاب پرې محقق شو چي ملنډي ئې
پرې وهلې.
( -)34-33اوس او له هغو ټولو دالئلو وروسته چي په دې
سورې كي او د قرآن د نورو الرښوونو په ترڅ كي دوى ته
ويل شوي ،بل داسي دليل پاته نه دئ چي د دوى د جهل او
عناد سترگي ورپرانېزي او ايمان راوړو ته ئې چمتو
كړي ،له دې پرته د بل څه انتظار نه شي كولى چي يا
فرشتې ورشي يا الهي عذاب سيورى پرې وغوړوي ،د دوى
سلف كافرانو هم دې ته ورته دريځ غوره كړ او د
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پيغمبرانو عليهم السالم د دعوت په وړاندي ئې همداسي
چلن اختيار كړ ،تر هغه ئې له مخالفت او دښمنۍ الس
وانه خيست چي الهي عذاب پرې نازل شو او كرغېړن
برخليك سره مخامخ شول ،د دې سترو عذابونو په نازلولو
سره هللا تعالى پر دوى ظلم نه دئ كړى بلكي دوى پر خپل
ځان ظلم وكړ ،همغه څه ئې په برخه شول چي د دوى د
كړنو عادالنه سزا وه ،د بدو عملونو بده پايله ،او
همغه عذاب پرې نازل شو چي دوى به ملنډي پرې وهلې او
هغه به ئې تش گواښ او د حقيقت خالف گاڼو.

  
    
    
   





   







 
او هغو چي شرك ئې كړى وويل :كه هللا غوښتى نو نه به
موږ له ده پرته د بل چا عبادت كړى وو او نه زموږ
پلرونو ،او نه به مو له ده پرته په خپل سر كوم شى
حرام كړى وو ،تر دوى مخكنيو همداسي وكړل ،نو آيا
پر پيغمبرانو له ښكاره (پيغام) رسولو پرته بله
ذمه والي شته؟!
( -)35د دې مبارك آيت الرښووني په دې توگه دي:
 رسول هللا ﹽ ته د قريشو مشركينو وويل :هغه مذهبي
طريقه او كړنالره چي موږ غوره كړې د هللا تعالى د رضاء
مطابق ده ،كه هللا تعالى پرې راضي نه وى او نه ئې غوښتى
چي زموږ په څېر غوره قوم او د ابراهيم عليه السالم
اوالد دا كړنالره غوره كړي نو هرومرو به ئې زموږ
مخنيوى كړى وو ،نه به مو بتان لمانځلى شو او نه به
مو كوم څه په خپل سر حرام گرځولي وو ،ته هم وايې چي
هيڅوك د هللا تعالى د مشيت او غوښتني خالف د څه كولو او
ويلو توان نه لري ،ستا د خبري معنى دا ده چي زموږ هر
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څه د هللا تعالى د مرضي مطابق دي!!
 د دوى په ځواب كي ويل شوي -1 :ستاسو مخكنيو هم د
پيغمبرانو عليهم السالم د دعوت په وړاندي دې ته ورته
كړنالره درلوده او همدا وينا ئې وكړه ،كه دوى د دغي
كړنالري له كبله په الهي عذاب اخته شول نو ستاسو
برخليك به هرو مرو دوى ته ورته وي -2 .كه خبره داسي
وى لكه چي تاسو ئې وايئ نو هللا تعالى به پيغمبران
عليهم السالم ولي له څرگندوونكو الهي پيغامونو سره
لېږل چي خلكو ته روښانه كړي څه حرام دي او څه حالل،
په څه هللا تعالى راضي كېږي او په څه ناراض ،څه وكړئ او
څه مه كوئ ،بيا خو به ئې هر څوك خپلي مخي ته پرېښى
وو ،نه به ئې پيغمبران لېږل او نه عذابونه ،آيا
مخكنيو رسوالنو له دې پرته بل كار كړى چي د هللا تعالى
مبين او د حق او باطل بيانوونكى پيغام تر خلكو
ورسوي؟ آيا هغه خلك په الهي عذابونو اخته نشول چي د
الهي مبين پيغام او پيغمبرانو مخالفت ئې كړى؟





   










   









ً چي په هر امت او ډلي كي مو يو پيغمبر
او يقينا
مبعوث كړى (له دې پيغام سره چي) د هللا عبادت وكړئ
او له طاغوتانو ډډه وكړئ ،نو د دوى ځيني داسي وو
چي هللا هدايت كړل او ځيني ئې هغه چي ضاللت پرې محقق
شو ،نو په زمكي كي وگرځئ او وگورئ چي د تكذيب
كوونكو پايله څنگه وه!!
( -)36دا مبارك آيت د مخكني شرح او تفصيل زموږ مخي
ته ږدي او وايي :هللا تعالى په هر امت او ولس كي يو
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پيغمبر مبعوث كړى ،خپل خپل ولس ته د هر پيغمبر الهي
پيغام دا وو چي د هللا عبادت وكړئ او له طاغوتانو ډډه
وكړئ ،د طاغوتانو له غالمۍ او بندگۍ ځان آزاد كړئ ،هر
هغه څوك او هر هغه څه طاغوت دئ چي له هللا تعالى پرته د
هغه عبادت كېږي ،انسان د هغه په وړاندي سر ټيټوي،
حكم ته ئې غاړه ږدي ،د حاكم او قاضي په توگه ئې مني
او خپلي شخړي د حل و فصل لپاره هغه ته راجع كوي .د
هر پيغمبر له امت څخه ځينو ايمان راوړى ،الهي
الرښوونه ،سعادت ،فالح او بريا ئې په برخه شوې او له
الهي عذابونو ژغورل شوي ،او ځيني ئې داسي چي د ضاللت
الر ئې غوره كړې ،د الهي معيارونو له مخي الروركي گڼل
شوي او په الهي عذابونو اخته شوي .د تاريخ پاڼي
واړوئ ،د مخكنيو امتونو برخليك ته ځير شئ ،په زمكي
كي وگرځئ او وگورئ چي تكذيب كوونكي له كومو بدو
پايلو سره مخامخ شوي او عاقبت ئې څومره تريخ او
دردناك وو!! وگورئ فرعون او فرعونيان له كوم برخليك
سره مخامخ شوي او موسى عليه السالم او مؤمن پلويان
څنگه ژغورل شوي او بريا ئې په برخه شوې ،له نوځ عليه
السالم او مؤمنو پلويانو سره الهي مرسته څنگه وه او د
ده مكذبين په كوم برخليك اخته شول ،د تاريخ په هري
پاڼې او د زمانې په هر موړ كي به دغه حقيقت ستاسو په
وړاندي وځلېږي چي د شرك او كفر ځواكونو پايله تياره
او سپېره ده.

   
     
    

كه د دوى د الرښووني حرص او تلوسه وكړې نو (پوه شه
ً هللا هغه څوك نه هدايتوي چي بې الري كوي
چي) يقينا
ئې ،او دوى هيڅ مرستندويان نه لري.
( -)37دا مبارك آيت له يوې خوا د رسول هللا ﹽ هغه تنده
او تلوسه په گوته كوي چي د خپل امت د هدايت او نجات
په اړه ئې درلوده ،زړه سوى او تلوسه ئې دومره وه چي
قرآن ئې د حرص په صيغه تمثيلوي ،له بلي خوا د خلكو د
الرښووني په اړه د هللا تعالى ثابت او تغيير نه منونكى
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سنت زموږ مخي ته ږدي او وايي :هللا تعالى هغه څوك نه
هدايتوي چي هللا تعالى ئې د هدايت وړ وړ نه مومي او د
هغه د بې الري كېدو پرېكړه كوي ،دا هغه خلك دي چي نه
يوازي په خپله د الرموندو تلوسه نه لري او هڅه نه
كوي ،بلكي له سمي الري مخ اړوي او په كږو الرو درومي.
نه هللا تعالى دوى ته الرښوونه كوي او نه بل څوك توانېدى
شي چي دوى پر سمه الر تلو ته چمتو كړي ،دوى هيڅ
مرستندوى نه لري.

  
    








   
   
  
  
  
او په خپلو كلكو قسمونو سره ئې د هللا په نامه لوړه
وكړه چي هللا به هيڅلكه هغه څوك راژوندى نه كړي چي
مري!! داسي نه ده بلكي دا د هللا پر ذمې يوه رښتينې
وعده ده ،خو ډېرى خلك نه پوهېږي ،دا د دې لپاره
ده چي دوى ته هغه څه څرگند كړي چي په هغه كي ئې
اختالف كاوو او تر څو كافران وپوهېږي چي دوى
دروغجن ول.
( -)39-38په دې مباركو آيتونو كي د قيامت د ورځي له
راتلو د مشركينو كلك انكار او د دوى په ځواب كي څو
مضبوطو دالئلو ته په دې توگه اشاره شوې:
 دوى د هللا تعالى په نامه كلك كلك قسمونه كول چي هللا
تعالى به هيڅلكه هغه څوك بيا راژوندى نه كړي چي
ومري!! د دې معنى يا دا ده چي بياژوندون ورته محال
او ناممكن برېښېدو ،او يا ئې معنى دا ده چي د دوى
مذهبي مشرانو دوى ته په درواغو قسمونه خوړل او ويل
ئې :هللا تعالى هيڅكله نه دي ويلي چي زه به مړي
بياراژوندي كوم ،نه په مخكنيو كتابونو كي دا خبره
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شوې او نه مخكنيو پيغمبرانو دا خبره كړې!! خو د 39
آيت له فحوى معلومېږي چي دا دوهم تعبير صحيح دئ ،ځكه
هلته ويل شوي :تر څو كافران وپوهېږي چي دوى دروغجن
ول ،يعني دا يوه دروغجنه وينا وه چي غوښتل ئې عوام
پرې وغولوي.
 د قيامت راوستل ،له بندگانو سره محاسبه او د دوى
مكافات او مجازات داسي مسئله ده چي هللا تعالى پر خپلي
ذمې اخيستې ،دا له بندگانو سره د هللا تعالى ژمنه ده،
رښتينې ژمنه چي تحقق ئې حتمي دئ ،خو ډېرى خلك نه
پوهېږي ،نه خپل رب پېژني او نه په دې پوهېږي چي د
عادل مهربان رب له شأن سره همدا ښايي چي د قيامت ورځ
راولي ،كامل او بشپړ عدالت تأمين او هر چا ته د خپلو
عملونو مناسبه بدله وركړي .څنگه ومنو چي هغه مهربان
رب به قيامت نه راولي چي رحمن دئ او پر خپلو بندگانو
سخت مهربان ،هغه مهربان رب چي د انسان په اړه د ده
پېرزويني بې انتهاء دي ،آيا منلى شو چي دا مهربان رب
به د هغه مظلوم بنده پوښتنه نه كوي چي حق ئې تلف
شوى ،ظلم پرې شوى ،په ناحقه وژل شوى ،پر سر ،مال او
عزت ئې تېرى شوى؟!! دا انگېرنه نه د هللا تعالى له
پېرزوينو او مهربانيو سره اړخ لگوي او نه له عدالت
سره ،د دې لپاره هم د قيامت راتگ يو ضرورت دئ چي
حقايق څرگند شي او په ټولو هغو قضاياوو كي عادالنه او
پر حق والړه پرېكړه وشي چي خلكو په كي اختالف كولو ،چا
د حق پلوي كوله او چا د باطل .د انسان د پيدايښت له
ورځي دا لړۍ پيل شوې چي چا يوه څه ته حق ويلي او چا
بل ته ،چا يوه تگالره سمه گڼلې او چا بله ،چا دې عالم
ته په يوه سترگه كتلي او چا په بله سترگه ،چا يو دين
او مذهب د بريا او نجات وسيله گڼلى او چا بل دين او
مذهب ،د همدې اختالفاتو له كبله په انسانانو كي شخړي
راوالړي شوې ،جگړي رامنځته شوې او د ډېرو ويني توى
شوې ،له الهي عدالت سره دا ښايي چي د دغو شخړو او
جگړو په اړه عادالنه پرېكړه وشي ،حق او باطل ،ظالم او
مظلوم څرگند شي او مكافات او مجازات ترسره شي.
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كله چي د يوه څه اراده وكړو نو زموږ وينا يوازي
دا وي چي ورته وايو :وشه! نو (هغه له ځنډه پرته)
وشي.
( -)41دا مبارك آيت كه له يوې خوا موږ ته وايي :د هللا
تعالى شأن داسي دئ چي كله د كوم كار د كولو او د كوم
څه د پيدا كولو اراده وكړي نو يوازي د يوه امر په
صادرولو سره هغه كار ترسره شي ،يوازي دومره وايي چي
وشه ،نو هغه كار له ځنډه پرته ترسره كېږي ،له بلي
خوا په دې سره د هغو منكرينو ځواب وايي چي د قيامت
راتگ او د مړو بيا راژوندي كېدا ورته محال او گران
برېښي ،د هللا تعالى او د هغه د شأن په اړه د دوى غلطه
انگېرنه د دې باعث شوې چي د ټولو انسانانو
بياراژوندي كول ،له هر يوه سره محاسبه او هر چا ته د
خپلو تگالرو او كړنو مناسبه سزا او بدله وركول ورته
گران او ناممكن كار برېښي ،دې ته ئې پام نه دئ چي هللا
تعالى دا پراخ عالم څنگه پيدا كړى ،ولي به هغه چا ته
د انسان بيا پيدا كول گران وي چي انسان ئې د لومړي
ځل لپاره له مړې خاوري راپيدا كړ!!








  
   










  
او هغو چي د هللا په الر كي ئې له هغه وروسته هجرت
كړى چي ظلم پرې شوى ،هرومرو به ئې په دنيا كي په
غوره توگه ځاى پر ځاى كړو او د آخرت اجر خو تر
ټولو ستر دئ ،كاش پوهېدى .همغه چي صبر ئې وكړ او
پر خپل رب توكل كوي.
( -)42-41دا آيت د مخكنيو لپاره شرحه او د مطالبو
لپاره ئې يوه عملي او څرگنده بېلگه ده ،هلته په عامه
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توگه ويل شوي چي هللا تعالى به قيامت د دې لپاره راولي
چي د خلگو د خپلمنځيو اختالفاتو په اړه وروستۍ عادالنه
پرېكړه وكړي ،دلته د همدغو اختالفاتو يوه عملي بېلگه
وړاندي شوې ،دا دئ گورئ چي پر ځينو ظلم وشي ،د
ظالمانو ظلم ئې هجرت او د خپل كور ،كلي او پټي
پرېښودو ته اړ كړي ،آيا د عدل تقاضاء او د عقل وينا
دا نه ده چي د دغه مظلوم مهاجر پوښتنه وشي ،آيا
ستاسو زړه دا نه غواړي چي د هغه ظالم په خالف د دې
مظلوم مهاجر مرسته وكړئ ،كه مو له وسه پوره وي نو
آيا ستاسو زړه سوى او عدالت غوښتنه به تاسو دې ته
ونه هڅوي چي هغه ظالم ته مناسبه سزا وركړئ او دا
مظلوم مهاجر په خپل كور كلي كي ځاى پر ځاى كړئ؟!! كه
تاسو دا كار كوئ نو هغه هللا تعالى به ئې څنگه نه كوي
چي ستاسو او ستاسو د ټولو عواطفو او مشاعرو خالق دئ
او په تاسو كي ئې دا زړه سوى او عدالت غوښتنه ايښې
ً چي هغه تر تاسو زيات مهربان او د عدالت
ده ،يقينا
پلوي دئ او هرومرو به دا مهاجرين ترخپل مخكني ټاټوبي
په الزيات غوره مېشت ځاى كي مستقر كوي او كه ئې د
ځينو عواملو له كبله د دنيا نېكه بدله په برخه نشوه
نو قيامت ئې د همدې لپاره د محاسبې ورځ ټاكلې چي دوى
ته خپله نېكه بدله وركړى شي .ناپوه او بې عقله وگړي
به له دې حقيقته انكار كوي.
 دا الهي ژمنه له هغه مهاجر سره ده چي د حق په الر
كي ئې صبر وكړ ،په نيمي الر كي بې حوصلې نشو ،له سمي
الري يوه او بل لوري ته كوږ نشو ،او تر پايه پرخپل
دريځ ټينگ پاته شو ،هغه چي پر خپل رب توكل كوي ،هر
څه خپل رب ته حواله كوي ،د ځان په اړه د هري پرېكړي
اختيار خپل رب ته سپاري او هره پرېكړه ئې په ورين
تندي مني.
 له دې مبارك آيت په وضوح سره معلومېږي چي دا
مباركه سوره د مكي دور په هغي مرحلې كي نازله شوې چي
ځينو مؤمنانو د حبشې په لوري هجرت كړى .له مهاجرينو
سره د هللا تعالى دغه ژمنه ترسره شوه چي دوى ته په دنيا
كي غوره مېشت ځى وركوي ،هللا تعالى نه يوازي په حبشه او
مدينه كي دوى ته پناه ځى برابر كړ بلكي مكه د دوى په
الس فتحه شوه او همغه د پرون ورځي ظالمان دوى ته
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تسليم شول ،او دا د قرآن يوه وړاندوينه وه چي ترسره
شوه.

   
    
  
    




  
   
  
او تر تا د مخه مو نه دي لېږلي مگر هغه سړي چي
وحي مو ورته كوله ،نو كه نه پوهېږئ اهل الذكر
وپوښتئ .له څرگندو نښو او كتابونو سره ،او تا ته
مو دا ذكر او پند درلېږلى ترڅو خلكو ته روښانه
كړې چي څه ورته نازل شوي او د دې لپاره چي تفكر
وكړي.
( -)44-43په دې مباركو آيتونو كي څو الرښووني مومو:
 كه څه هم خطاب رسول هللا ﹽ ته متوجه دئ خو په حقيقت
كي دا د مشركينو د يوه اعتراض ځواب دئ ،هغوى ويل چي
هللا تعالى ولي يو انسان او زموږ په څېر يو سړى د
پيغمبر په توگه غوره كړى ،څنگه ومنو چي دا د هللا تعالى
له لوري رالېږل شوى استازى دئ ،د هللا تعالى رسول او
استازى خو بايد په هر څه كي له نورو توپير ولري ،د
دوى په ځواب كي ويل شوي :تر محمد عليه السالم مخكي
ډېر پيغمبران لېږل شوي ،ټول د نورو په څېر انسانان
او سړي ول ،له نورو ئې توپير يوازي په دې كي وو چي
وحي مو ورته كوله ،د څرگندو نښو او كتابونو حامل مو
گرځولي ول.
 كه له دې حقيقته خبر نه يئ نو اهل الذكر وپوښتئ،
د اهل الذكر مراد يا اهل تورات دي چي قرآن د ذكر په
نامه هم نومولى او يا مراد تاريخ پوهان او له مخكنيو
پېښو باخبر وگړي دي ،ځكه د آيت په سر كي ويل شوي چي
تر تا مخكي مو له سړيو پرته بل څوك (فرشته يا بل څه)
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د پيغمبر په توگه نه دي لېږلي ،كه په دې نه پوهېږئ
نو اهل الذكر (له مخكنيو واقعاتو مطلع خلك) وپوښتئ.
د اهل الذكر معنى په هيڅ توگه هغه نه ده چي ځيني
مرضي او غرضي كړۍ ئې تعبيروي او د ذاكرينو او اوراد
ويونكو په معنى ئې تعبيروي ،هيڅ عاقل او د شفاف ذهن
خاوند انسان به له دې اهل الذكر د ذاكرينو معنى وانه
خلي؟!!
 په دې مبارك آيت كي د پيغمبر د بعثت موخه او دنده
په دې توگه ښودل شوې :ته د مخكنيو پيغمبرانو په څېر
د دې الهي تذكار او ذكر حامل گرځول شوى يې ،ستا دنده
دا ده چي خلك په دې حقيقت پوه كړې چي د هللا تعالى له
لوري د لېږل شوو ارشاداتو حقيقي معنى او تفصيل څه
دئ ،يعني د پيغمبر وينا او عمل د الهي ارشاداتو عيني
تجسم ،تشريح او تفصيل دئ ،هللا تعالى ځكه خپل كتاب د
يوه پيغمبر په الس خلكو ته لېږي چي د كتاب د محتوى په
اړه خلك بېل بېل تعبيرونه ونه كړي ،د اصلي حامل په
وينا او كړنو كي د هغه تعبير او تأويل ولټوي ،د
پيغمبر دنده دا ده چي الهي پيغام تر خلكو ورسوي او
سم ،صحيح او حقيقي تعبير ئې د هغوى په وړاندي كېږدي
او په دې توگه هم د هللا تعالى د كتاب په اړه د شك هر
مجال له منځه يوسي او هم د اختالف عوامل او اسباب.
 د آيت په پاى كي ويل شوي :ترڅو تفكر وكړي ،بايد
وگورو چي د دې معنى څه ده او ارتباط ئې له مخكنيو
مطالبو سره څنگه دئ ،تر دې د مخه ويل شوي چي الهي
كتابونه د پيغمبرانو په الس لېږل شوي ،رسول هللا ﹽ د
مخكنيو رسوالنو په څېر د الهي وحي حامل او شارح دئ،
يعني الهي كتابونه حامل او شارح ايجابوي ،د دوى له
الري د وحي شرح او تفصيل خلكو ته وړاندي كېږي ،خو دا
الهي كتابونه داسي دي چي د پيغمبر ،حامل او شارح
ترڅنگ تفكر ايجابوي ،هغه څوك پرې پوهېدى شي چي په
مضامينو كي ئې غور او تفكر وكړي ،د سطحي فكر خاوندان
او هغه چي په مسائلو كي د غور او دقت استعداد نه لري
د دې الهي كتابونو د مطالبو په پراخو ابعادو نشي
پوهېدى ،د كافرانو د انكار اصلي وجه دا ده چي هغوى د
ړوند تعصب او تعنت الر غوره كړې ،دا تعصب او تعنت ئې
نه پرېږدي چي د قرآن په مطالبو كي غور وكړي او ايمان
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راوړي.











  
    







   
   

نو آيا هغه چي بد بد مكرونه ئې كارولي له دې ئې
ځان خوندي كړى چي هللا ئې په زمكي كي ښخ كړي يا په
داسي توگه عذاب پرې راشي چي تصور ئې نشي كولى ،يا
ئې د تگ راتگ په دوران كي ونيسي په داسي توگه چي
برالسي كېدونكي نه وي ،يا ئې پر وېرولو سربېره
ونيسي ،نو بې شكه چي ستاسو رب مهربان رؤف دئ.
( -)47-45په دې مباركو آيتونو كي د هغو مخالفينو
او معارضينو په اړه چي د حق خالف او له باطل د
دفاع په موخه ناروا او ناوړه تدبيرونه كاروي ،له
هيڅ بد ،پليت او كركجن تدبير او له هيڅ جرم او
جنايت ډډه نه كوي ،ويل شوي :آيا دوى داسي انگېري
چي د هللا تعالى له مؤاخذې خوندي دي؟ كوم تضمين ئې
ترالسه كړى؟ آيا دا گمان نه كوي چي هللا تعالى كولى شي
دوى په زمكي كي ښخ كړي ،كه هللا تعالى دا پرېكړه وكړي
نو څوك به ئې مخنيوي وكړي؟ آيا كوم تضمين لري چي كه
الهي عذاب له داسي لوري او په داسي توگه پرې راشي چي
دوى ئې تصور هم نشي كولى ،د دوى كوم تدبير به د داسي
عذاب مخه ونيسي يا به ئې ترې وژغوري؟ دا ضمانت چا
وركړى چي الهي عذاب به په داسي حال كي پر دوى سيورى
نه غوړوي چي د ورځني ژوند په چارو كي بوخت او په
ښارونو كي دتگ راتگ په حال كي وي؟ او كه دا عذاب
راشي نو دوى به ئې مخه ونيسي او پر خپلي ځان ژغورني
به برالسي شي؟ آيا داسي انگېري چي هللا تعالى به ئې داسي
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نه نيسي چي لومړى ئې ووېروي او بيا عذاب پرې نازل
كړي؟ مگر خبر نه دي چي هللا تعالى له ډېرو سره داسي
معامله كړې چي لومړى ئې تنبيه كړي ،د عذاب نښي ئې له
لري ورښودلې او په مهلك عذاب ئې هغه مهال اخته كړي
چي تنبيهاتو گټه نه ده وررسولې .هللا تعالى دا هر څه
كولى شي خو د دې لپاره خپلو بندگانو ته مهلت وركوي
او ژر ئې نه نيسي چي مهربان رؤف دئ.
































  



   

آيا هر هغه څه ته ئې نه دي كتلي چي هللا پيدا كړي،
هغه چي سيوري ئې هللا ته د سجدې په توگه له ښي او
كيڼ لوري راتاوېږي ،په داسي حال كي چي دوى هللا ته
انقياد كوونكي وي .او هللا ته هم د آسمانونو او زمكي
هر څه سجده كوي ،كه دا كوم خوځېدونكى وي او يا
فرشتې ،په داسي حال كي چي دوى تكبر نه كوي ،له
ځانه بر خپل رب څخه وېرېږي او همغه څه كوي چي پرې
گمارل كېږي.
( -)80-84دلته يو ځل بيا د كافرانو پام دې خبري ته
رااړول شوى چي د عالم هر څه ،د آسمانونو او زمكي ټول
مخلوقات ،كه دا جمادات دي ،يا ژوي يا فرشتې ،هللا تعالى
ته منقاد دي او همغه څه كوي چي هللا تعالى پرې گمارلي،
دوى هم او سيوري ئې هم ،په دې ټول پراخ عالم كي
يوازنى مخلوق چي د خپل رب په وړاندي ئې د عصيان او
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بغاوت الر خپله كړې هغه كافر او مشرك انسان دئ چي پر
هللا او آخرت ايمان نه لري او د پيغمبرانو مخالفت كوي!!
آيا دوى د دې عالم په هر لوري كي خورو شيانو ته پام
نه دئ كړى ،هغه چي سيوري ئې له الهي سننو سره سم او
په منظمه توگه ښي او كيڼ لوري ته تاوېږي ،په هر څه
كي د خپل رب حكم ته تابع ،نه په خپلي دندي كي اهمال
كوي ،نه خپل مسير بدلوي ،نه د خپل فطرت خالف گام
اخلي ،نه عصيان او بغاوت كوي او نه كبر او لويي ،په
داسي حال كي چي هيڅ گناه نه كوي خو سره له دې د هللا
تعالى عظمت او خپل قصور ته په پام سره وېرېږي!! آيا
عجيبه نه ده چي تاسو د ټول عالم خالف الر غوره كړې او
په داسي حال كي له خپل رب وېره نه لرئ چي په گناهونو
كي غرق يئ؟!!
د عالم د ټولو شيانو او د دوى د سيوري د سجدې په
اړه د الرعد د سورې د  15آيت په تفسير كي تفصيلي بحث
شوى ،اميد دئ هلته مراجعه وكړئ.








    



   







 
او هللا وفرمايل :دوه گوني معبودان مه نيسئ ،حقيقت
دا دئ چي دى يوازنى معبود دئ ،نو يوازي له ما
ووېرېږئ ،او څه چي په آسمانونو او زمكي كي دي د
ده دي ،او دا (په ټول عالم كي) ساري او جاري دين
د ده دئ ،نو آيا له هللا پرته له بل چا وېرېږئ؟
( -)52-51د دې مباركو آيتونو ځالنده الرښوونكي ارشادات
دا دي:
 د هللا تعالى وينا دا ده چي شرك مه كوئ ،له ما پرته
بل معبود مه نيسئ ،له ما پرته بل معبود نشته ،ستاسو
طمعه او وېره دي يوازي له ما وي.
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 د آسمانونو او زمكي هر څه د هللا تعالى دي ،د عالم
هيڅ څه د بل چا په واك كي نه دي ،هر څه له هغه
وغواړئ ،بل درشل ته الس مه اوږدوئ ،د بل په واك كي
داسي څه نشته چي تاسو ته ئې دركړي.
 د دې عالم په پراخي غېږ كي پر هر څه او هر لوري د
هللا دين حاكم دئ ،د عالم هر څه د همغو الهي سننو او
ضوابطو مطابق عمل كوي چي د هللا تعالى له لوري وضع شوي،
هر څه الهي دين ته خاضع او خاشع دي ،هر چا ته د دغه
دين مطابق سزا او جزا وركول كېږي ،نو په كار ده چي
له هللا تعالى پرته له بل چا وېره ونه لرئ.

    








    









   















 
او د نعمتونو كوم څه چي ستاسو په برخه شوي نو د هللا
له لوري دي ،بيا چي كله كوم كړاو درورسېږي نو ده
ته زارۍ كوئ ،بيا چي كله دا كړاو درڅخه دفع كړي
ناڅاپه ستاسو يوه ډله د خپل رب په اړه شرك كوي،
تر څو د هغه څه ناسپاسي وكړي چي موږ وركړي ،نو
برخمن شئ ،ژر به پوه شئ .او له هغه څه چي موږ
ورروزي كړي يوه برخه داسي چا ته ټاكي چي نه ئې
پېژني ،قسم په هللا چي هرومرو به د هغه څه په اړه
وپوښتى شئ چي افتراء كول مو (په دروغو مو له ځانه
جوړول).
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( -)56-53دلته د شرك او توحيد په اړه ډېر جامع او
ښكلى بحث شوى ،چي اساسي او مهم ټكي ئې دا دي:
 كوم نعمتونه چي ستاسو په برخه شوي ټول ستاسو د رب
او حقيقي منعم له لوري دي ،په وركړي كي ئې د بل چا
اراده دخيله نه ده.
 كله چي كوم كړاو درورسېږي نو له هر چا مخ واړوئ
او يوازي هللا تعالى ته زارۍ كوئ.
 خو كله چي هللا تعالى دا كړاو درڅخه دفع كړي ،د دې
په ځاى چي د دغي الهي پېرزويني مننه وكړئ ناڅاپه
ستاسو يوه ډله د خپل رب په اړه شرك كوي ،د كړاو دفع
كېدا بل چا او بل څه ته منسوبوي ،كله خپل تدبير ته،
كله د كوم واكمن او ځواكمن رعايت او عنايت ته ،كله د
كوم پير ،فقير ،قبر او زيارت نظر ته.


فقرې
دې
د
 : تر څو د هغه څه ناسپاسي وكړي
چي موږ وركړي ،دوه تعبيرونه كېدى شي :يا دا چي د شرك
طبيعي پايله دا راوخېژي چي دوى د الهي نعمت ناسپاسي
وكړي او د خپل منعم احسان هېر كړي .يا دا چي دوى د
دې لپاره ناسپاسي كوي او اصلي منعم هېروي چي په خپلو
شتمنيو او نعمتونو كي په خالص الس او له كوم قيد او
شرط پرته همغسي تصرف وكړي چي د دوى زړه ئې غواړي ،كه
دا د هللا تعالى له لوري او د هغه پېرزوينه وگڼي نو بيا
خو به ناچار د تصرف په وخت كي محتاط وي او د منعم
خوښي او رضاء ته به گوري .له ورپسې فقرې معلومېږي چي
همدا دوهم تعبير دقيق او صحيح دئ ځكه دوى ته ويل
شوي :ځئ له دغو نعمتونو همغسي برخمن شئ چي ستاسو زړه
ئې غواړي ،خو په دې پوه شئ چي عمر ئې لنډ دئ ،ژر به
پوه شئ چي د دې ناسپاسۍ پايله او سزا به څه وي.
 دا مشركان له هغه څه چي موږ ورروزي كړي يوه برخه
ئې د داسي چا په نامه مختص كړي او د هغوى په نامه
نذرانې او شكرانې وركوي چي په ناپوهۍ كي ئې له هللا
تعالى سره په الوهيت او ربوبيت كي شريكوي ،په دې نه
پوهېږي چي دا جعلي معبودان په هيڅ څه كي د هللا تعالى
شريكان نه دي.
 هللا تعالى په خپل ذات لوړه كوي او دوى ته وايي:
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هرومرو به د هغه څه په اړه وپوښتى شئ چي په دروغو مو
له ځانه جوړول ،ستاسو دروغجن معبودان هم ستاسو د
واهمو زېږنده وو او د دوى په اړه ستاسو عقايد او
باورونه هم له ځانه جوړ شوي درواغ او د حقيقت خالف
خبري.











  
   
   




   
    
    
 
او هللا ته لوڼي ټاكي ،په داسي حال كي چي ده ته (له
دې عيبه) پاكي ده ،او دوى ته هغه څه دي چي زړه ئې
غواړي ،او چي كله ئې كوم يوه ته د نجلۍ (د
زېږېدو) زيرى وركړى شي نو مخ ئې تك تور شي په
داسي حال كي چي غمونه به زغمي ،د دې بد زېري په
وجه له قوم څخه پټېږي( ،او له ځان سره وايي ):آيا
په سپكاوي سره ئې وساتي او كه ئې تر خاورو الندي
كړي!! څومره بده ده هغه پرېكړه چي دوى ئې كوي!!
( -)59-57دلته د مشركينو هغو خرافي او د انساني فطرت
او عقل خالف كړنو او عقائدو ته اشاره شوې چي شرك پرې
اخته كړي:
 هللا تعالى ته ئې د لوڼو نسبت كړى ،فرشتې د هللا لوڼي
بولي ،همدا راز د ښځو په نامه ئې گڼ شمېر داسي بتان
جوړ كړي چي د هللا تعالى تر څنگ ئې لمانځي او داسي ئې
گڼي لكه د هللا تعالى ځاى ناستي لوڼي ،او دا په داسي
حال كي چي ځان ته لوڼي نه خوښوي ،زړه ئې نه غواړي چي
د لوڼو خاوند شي او ځاى ناستي ئې لوڼي وي ،زامن
خوښوي ،د دوى حال داسي دئ چي په خپلي كورنۍ كي د لور
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زېږېدا د پېغور خبره گني ،د كورنۍ مشر په دې خبري د
خجالت او شرم احساس كوي چي په كورنۍ كي ئې لور
زېږېدلې وي ،د چا په كور كي چي به لور پيدا شوه نو
له سياالنو سره به په لوړ سر نه شو مخامخ كېدى او په
جگو سترگو به ئې هغوى ته نه شو كتلى ،د مظلومي نجلۍ
برخليك به يا په ذلت او سپكاوي كي ژوند وو او يا
ژوندۍ تر خاورو الندي كېدا ،دواړه ئې مرگ ،يو ئې
تدريجي مرگ او بل ئې فوري او ناڅاپي ،احتماالً چي قرآن
په دې آيت (باي ذنب قتلت :په كومي گناه وژل شوې) سره
دغو دواړو مرگونو ته گوته نيولې.
د جاهلي نظام په ماهيت باندي د ښه پوهېدا لپاره د
دغي يوې بېلگي وړاندي كول كافي دي ،بې گناه او
معصومي نجوني به ئې فقط د دې لپاره ژوندۍ په خاورو
كي ښخي كړې چي ولي نجلۍ پيدا شوې ،چي سبا به د بل
ښځه وي او دا ئې د پالر لپاره يو پېغور وو ،چي په
جگړو كي به په اسارت نيول كېږي او د كورنۍ سر به پرې
ټيټ وي ،چي په جگړو كي ئې ساتنه او حفاظت د كورنۍ د
غاړي پېټى ،ولي هغه يو هلك نه دئ پيدا شوى چي مضبوطي
مټي ئې وى ،جنگيالى او توريالى ،چي هم له خپله ځانه،
هم له كورنۍ او هم له قومه دفاع كولى شي!! د دې
پيدايښت به ئې ځان ته عار او ننگ گاڼو ،چي كله به په
كورنۍ كي د لور د زېږېدا خبر وركړى شو نو تندى به ئې
گونځي گونځي شو ،غم او غصه به ئې په څېرې كي
راڅرگنده شوه ،د شرم او سپكاوي احساس به ئې كاوو ،چا
ته به ئې په جگو سترگو نه شو كتلى!! په پورتني آيت
كي قرآن د دوى دا حالت څومره ښكلى او دقيق انځور
كړى!! عجيبه ده!! جهل ،په خرافاتو باور او د غلط
مذهب او عقيدې په اړه ړوند تعصب انسان كوم ځاى ته
ورسوي ،څومره ئې بې رحمه او بې عاطفې كړي ،تر وحشي
ځناور ورواوړي ،خپله لور وژني!! دا ځكه چي د لور
پيدايښت ئې د ننگ او پيغور خبره گڼله ،دا خو ال څه
كوئ چي همدا د ننگ او پيغور خبره به ئې هللا تعالى ته
منسوبوله او د ښځو په بڼي كي به ئې ځان ته معبودان
جوړول!!!
د نجونو د ژوندۍ ښخولو تفصيل د التكوير د سورې د
 2-4آيتونو په تفسير كي وگورئ ،خو دلته دومره ويل

د قرآن پلوشې
179
النحل
ضروري گڼو چي نن او په دې يوه ويشتمه پېړۍ كي ډېر
خلك له نجونو سره همغه څه كوي چي څوارلس پېړۍ مخكي د
هغه جاهليت په دوران كي ورسره كېدل چي اسالم ئې ټغر
ورټول كړ او ښځي ئې نه يوازي له دې ستر ظلم څخه
وژغورلې بلكي هغوى ته ئې په ډېرو برخو كي تر نارينه
زيات حقوق او امتيازات وركړل .نن هم نجوني پلورل
كېږي ،پالر مور ئې د دې له خوښي او موافقې پرته ودوي،
ولور پرې اخلي ،په بدل كي ئې وركوي ،د تعليم ،مهر او
ميراث له حقونو محرومي دي ،جومات او مدرسې ته ئې پر
تگ بنديز لگول كېږي ،شاقه شاقه او د دوى له وس او
توان لوړو لوړو كارونو ته اړ كېږي ،دومره كارونه ئې
په غاړه وي لكه د قريشو د وينزو ،په غرب كي كله د
خپل عفت پلورلو ته اړ كېږي او كله ئې پلورلو ته هڅول
كېږي ،په چين او هند كي د لور د زېږېدو مخنيوى كېږي،
كله چي پالر او مور پوه شي چي مور په خپل رحم كي لور
لري نو د سقط او ماشوم ضايع كولو دوا اخلي ،په هند
كي د دې لپاره دا كار كوي چي د لور ودول د نجنۍ له
مور او پالر؛ د جهيز په نامه داسي مالماتوونكي مصارف
ً له پوره كولو عاجز وي او په
ايجابوي چي دوى ئې اكثرا
دې توگه لور د مېړه له پيدا كولو محرومه او د ژوند
تر پايه ئې لگښتونه د پالر په غاړه وي ،او په چين كي
د دې لپاره چي دولت هري ښځي او مېړه ته يوازي د دوو
ماشومان د درلودو حق وركوي ،درېيم نشي زېږولى ،نو
كله چي مور او پالر پوه شي چي دوهم ئې هم لور ده نو
هغه سقط كوي!! د قرآن له نظره دا دومره ستر جرم دئ
چي د قيامت د ورځي د هيبتناكو او وېروونكو صحنو له
انځورولو ،د ټولو خلكو له راژوندي كېدو او په ډلو
ډلو كي له راغونډېدو وروسته ،تر ټولو د مظلوم انسان،
د هغي نجلۍ د محاكمې جريان انځوروي چي له كومي گناه
او جرم پرته ،په ډېره بې رحمۍ او قساوت ژوندۍ
ترخاورو الندي ښخه شوې ،وايي :الهي محاسبه به لومړى
او په سر كي په دې پيل شي چي د مظلومانو پوښتنه به
كېږي ،خو په دغو مظلومانو كي به تر هر چا د مخه
(ژوندۍ ښخه شوې) راوړاندي كړى شي ،د قيامت د ورځي
محاسبه به له دې ځايه پيل شي ،د دې صحنې د تمثيل
الفاظ او د بيان څرنگوالى داسي دئ چي د صحنې هيبت او
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رعب او د هغي ورځي د عادل قاضي قهر او غضب څرگندوي.
د دې صحنې د هيبت ستروالى هغه وخت الزياتېږي او په
ليدونكي باندي الزيات رعب او وېره مسلطوي چي دا صحنه
د لمر او ستورو د تياره كېدو ،د غرونو د خوځېدو او
 ...او نورو سترو سترو حوادثو په ضمن كي گوري.
له ښځو سره ظالمانه او له تبعيض او سپكاوي ډك
چلن ،د دوى انساني حقوق تر پښو الندي كول او هغه له
دې محرومول چي په ټولني كي خپل انساني مقام ولري،
خپل حيثيت ترالسه او خپله دنده ترسره كړي ،دا د ښځي
له ژوندۍ ښخولو سره مترادف كار دئ ،دا ځكه چي له هغي
سره د يوه ژوندي او شريف انسان په څېر معامله نه
كېږي ،استعدادونه ئې ځپل كېږي ،د خپلو وړتياوو د
تجلي مجال نه شي ترالسه كولى او د يوه مړي او د نورو
د غاړي د پېټي په څېر گڼل كېږي.




  
    


 
بد صفت خو له هغو سره وړ دئ چي په آخرت ايمان نه
راوړي ،او هللا لره لوړ لوړ صفتونه دي ،او هغه
باحكمته عزتمن دئ.
( -)61دا آيت ښيي چي د آخرت د منكرينو دا بد بد
خصلتونه د هغي غلطي عقيدې له كبله ول چي په آخرت له
عدم ايمان خړوبېده ،همدغي خرافي عقيدې دوى هغه پړاو
ته رسولي ول چي يا له هللا تعالى انكار وكړي او يا هغه
ته ناوړه صفات منسوب كړي ،په داسي حال كي چي هللا تعالى
په لوړو لوړو صفتونو متصف او باحكمته عزتمن دئ.
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او كه هللا خلك د دوى د
(زمكي) به ئې هيڅ خزنده
نېټې ئې ځنډوي ،نو كله
يوه گړۍ وروسته كېدى شي



ظلم په سبب نيولى نو پر
نه وو پرېښى ،خو تر ټاكلې
چي د دوى اجل راورسېږي نه
او نه وړاندي كېدى.

( -)61دا هم د كافرانو د هغه اعتراض ځواب دئ چي د
الهي عذاب په راتگ كي د ځنډ په اړه ئې درلود او د
هغه په اړه الهي وعيدونه ئې هسي گواښونه بولل ،خو دا
ځل په بېلو الفاظو او په الزياتي زړه راښكونكې بڼي او
مزيد وضاحت سره ،فرمايي :او كه هللا خلك د دوى د ظلم په
ً او له ځنډ او تأخير پرته مؤاخذه كولى ،ظالم
سبب فورا
ته ئې مهلت نه وركولى ،د توبې او جبران فرصت ئې نه
وركولى ،له بنده سره ئې د بخښني او غفران له مخي
معامله نه كولى نو پر زمكي به ئې هيڅ خزنده نه وو
پرېښى ،انسانان به هم له منځه تلل او ټول ژوي هم چي
هللا تعالى د انسان لپاره پيدا كړي .خو د دوى مهربان رب
ئې د دې لپاره تر ټاكلې نېټې ځنډوي چي د بيا كتني،
توبې ،تجديد نظر او د غلطيو د جبران فرصت وركړي،
عجيبه ده چي د آخرت او الهي مكافات او مجازات منكرين
پر هغه ځنډېدا اعتراض لري چي په حقيقت كي د هللا تعالى
له لوري پر دوى ستره پېرزوينه ده!! دوى دي پوه وي چي
دا ځنډ پاى لري ،هغه نېټه به په خپل وخت راورسېږي چي
دوى ئې په تلوار غواړي ،دا ثابته نېټه نه يوه گړۍ
وروسته كېدى شي او نه وړاندي كېدى.

   





    



 
او هللا ته هغه څه منسوبوي چي دوى ترې كركه لري ،او
ژبي ئې په درواغو (د ځان داسي) ستاينه كوي چي
گواكي ښه والى د دوى په برخه دئ ،هرومرو اور دوى
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لره دئ او دوى به (تر نورو مخكي) وروړاندي كړى
شوي وي.
( -)62د قريشو مشركين د مخكنيو مشركينو په څېر هغه
څه هللا تعالى ته منسوبوي چي په خپله ترې كركه لري ،زړه
ئې نه غواړي داسي څه ځان ته منسوب كړي ،سره له دې
كركجن جاهالنه چلن او د هللا تعالى په اړه دا جسارت او
بې باكي ،په درواغو د ځان ستاينه كوي او وايي په حقه
يو ،سمه الر مو غوره كړې او مذهب مو صحيح او سم دئ!!
دا په داسي حال كي چي د دوى د ويناوو ،باورونو او
كړنو سزا د دوزخ له اوره پرته بل څه نشي كېدى ،هيڅ
منصف قاضي به د دوى لپاره له اوره پرته بل څه تجويز
نه كړي ،نو هرومر به په داسي حال اور ته ننوځي چي د
نورو دوزخيانو لپاره به مخكښان وي.











  



 
ً تر تا مخكنيو امتونو ته مو
په هللا قسم چي يقينا
استازي لېږلي ،نو شيطان خپلي كړني ورته ښايسته
كړې ،نو نن به ئې هغه متولي او همڅنگى وي او
دردناك عذاب به ئې په برخه وي.
( -)63دا مبارك آيت وايي :هللا تعالى شاهد دئ چي هغو
ولسونو ته مو هم داسي پيغمبران لېږلي لكه چي ته مو
اې محمده! دغه امت ته لېږلى يې ،هغوى ته هم شيطان
خپلي نادودي ،كركجني كړني ،شرك ،كفر ،ظلم او فساد
ښايسته كړى وو ،هغه اوس هم د هغو كافرانو د كافر او
مشرك خلف ولي او مشر دئ ،او د دوى به هم د مخكنيو په
څېر دردناك عذاب په برخه كېږي.
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او پر تا مو دا كتاب يوازي د دې لپاره نازل كړى
چي دوى ته هغه څه څرگند كړې چي اختالف ئې په كي
كړى ،او د هغو لپاره الرښوونه او رحمت چي ايمان
راوړي .او هللا له آسمانه داسي اوبه رانازلي كړي چي
په هغې سره ئې زمكه له خپلي مړيني وروسته بيا
ً چي په دې كي د هغو وگړو لپاره
راژوندۍ كړه ،يقينا
څرگنده نښه ده چي اوري.
( -)65-64دا آيت موږ ته الرښوونه كوي چي د پيغمبر
عليه السالم د بعثت وجه او موخي دا دي:
 كوم پيغمبران چي تر تا د مخه لېږل شوي وو او د
دوى په الس كومي الرښووني مخكنيو ته لېږل شوې وې ،هغوى
د خپلو پيغمبرانو الرښووني شا ته وغورځولې ،په
اختالفاتو كي ونښتل ،دا انحراف او اختالف هغه پړاو ته
رسېدلى چي د نوي پيغمبر له بعثت او د نوې كتاب له
رالېږلو پرته ئې په بل څه عالج ممكن نه وو ،هللا تعالى
ستا په بعثت او ستا په الس د قرآن په لېږلو سره هغو
كسانو ته الرښوونه كوي او له خپل رحمت او پېرزويني ئې
برخمن كوي چي ايمان راوړي .دا داسي ده لكه چي هللا
تعالى له آسمانه باران وروي او په دې باران سره زمكه
له خپلي مړني وروسته بيا راژوندۍ كوي ،قرآن هم د
انسان لپاره د ژوند تومنه ده ،هللا تعالى په همدې قرآن
ً چي په دې كي د هغو
سره مړه زړونه راژوندي كوي ،يقينا
وگړو لپاره څرگنده نښه ده چي اوري.
په ورپسې آيتونو كي د هللا تعالى د پېرزوينو نوري بېلگي
زموږ مخي ته اېښودل شوې چي ټول د همدې پورتني آيت په
څېر د همغه مطلب د اثبات لپاره وړاندي شوې.
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ً چي تاسو ته په څارويو كي د عبرت (درس)
او يقينا
دئ ،له هغو خالصو شيدو ئې تاسو ته څښاك دركوو چي
څښونكو ته خوندوري دي ،د دوى له نسه؛ د خوشايو او
ويني له منځه.
( -)66دا د مهربان رب د پېرزوينو بله بېلگه ده چي
انسان ته ئې داسي څاروي پيدا كړي چي دوى ته خوندوري
شيدې وركوي ،دا شيدې له وښو جوړوي ،واښه ئې په گېډي
كي درې برخي شي ،يوه برخه ئې د څاريو د بدن وينو ته
والړه شي او د څاروي د غړو غذا شي ،له بلي برخي ئې
داسي خوندوري شيدې جوړي شي چي د نړۍ هيڅ خواړه د گټي
له پلوه ورسره برابري نشي كولى ،درېيمه برخه ئې د
فضله او اضافي موادو په توگه د هغه له بدنه دفع شي.
كه د نړۍ ټول ماهر ډاكټران ،ساينس پوهان او د
البراټوارونو خاوندان راغونډ شي او د نړۍ ټولي كمپنۍ
ئې په واك كي وركړى شي ،هغه شيدې نشي جوړولي چي هللا
تعالى ئې د څارويو په بدن كي موږ ته جوړوي ،آيا دا
كافي نه دي چي پر هللا تعالى ايمان راوړو او د هغه د بې
ً چي انسان ته د
انتهاء پېرزوينو شكر وكړو؟!! يقينا
څارويو په پيدايښت او د دوى په بدن كي د خوندورو او
گټورو شيدو جوړېدا او له دې الري انسان ته د رزق
وركړي كي د عبرت ستر درس پروت دئ ،د هغه انسان ضمير
او عقل ته ژړا په كار ده چي د قدرت له دې ستري نښي
پند او عبرت نه اخلي او پر هللا تعالى ايمان نه راوړي.
دې ته مو بايد پام وي چي دلته له (بطن) څخه مراد
يوازي خېټه نه ده ،بطن د وجود ټولي هغه برخي احتوى
كوي چي ناڅرگندي او د بدن منځ كي دي ،د بطن اصلي
معنى د (ظاهر) مقابل كي پټ دئ ،د شيدو او وينو په
پيدايښت كي د ژوو ټول غړي په يوه او بلي بڼي كي ونډه
لري.
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او د خرما او انگورو له ميوو چي ترې شراب او غوره
ً چي په دې كي هغو خلكو ته
رزق ترالسه كوئ ،يقينا
نښه ده چي تعقل كوي.
( -)47د دې مبارك آيت د الرښوونو په اړه څو خبري په
پام كي ولرئ:
 ځيني محققين په دې باور دي چي د شرابو د تقبيح په
اړه لومړنى آيت همدا دئ ،ځكه دا آيت تر نورو اړوند
آيتونو مخكي نازل شوى او په دې كي تر نورو وړاندي د
شرابو قباحت ته په دې توگه اشاره شوې چي دلته (سكر)
د (طيب او غوره رزق) په مقابل كي راغلى او دا ښيي چي
سكر او نېشه كوونكي توكي ناغوره توكي دي.
 ځيني لنډ نظره وگړي چي د وينا عمق او مقصد ته د
پام پر ځاى ظاهري الفاظو ته گوري او د ظواهرو له مخي
حكمونه كوي داسي گمان كوي چي يوازي هغه شراب حرام دي
چي له خرما او انگورو جوړېږي ،حال دا چي دا آيت د
خرما او انگورو شراب له دې كبله ناغوره توكى بولي چي
د بې سده كېدو سبب گرځي ،هر هغه څه مضر توكى دئ چي
انسان بې سده كوي ،كه دا له انگورو او خرما جوړ شوي
شراب وي او كه له وربشو ،غنمو او نورو شيانو ،او كه
دا چرس ،ترياك ،هيروئين ،مورفين او نور مواد وي.
 د آيت په پاى كي ويل شوي چي په دې كي هغو خلكو ته
نښه ده چي تعقل كوي ،دلته د تعقل يادونه له (سكر)
سره لطيف او ظريف مناسبت لري ،شراب د انسان د بې سده
كېدو باعث كېږي ،د مستۍ او بې سدۍ په حالت كي د
انسان عقل زائل شي ،الهي الرښووني د انسان عقل هڅوي،
مخاطب ئې عاقل انسان دئ ،په ارزښت ئې هغه څوك پوهېږي
چي تعقل كوي ،د شيطان هڅوني او وسوسې داسي دي لكه
شراب او مخدره توكي چي انسان تېرباسي او د عقل خالف
تگالره او كړنالره ورته ښايسته كوي.
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او ستا رب موچۍ ته وحي وكړه چي په ځينو غرونو،
ځينو ونو او ځينو هغو ځايونو كي كورونه جوړ كړه
چي (خلك) ئې لوړ جوړوي ،بيا هر ډول مېوې وخوره او
د خپل رب پر الرو منقاد درومه ،له گېډي ئې داسي
څښاك راوځي چي رنگونه ئې ډول ډول دي او په هغه كي
ً چي په دې
د خلكو لپاره شفاء (درملنه) ده ،يقينا
كي هغو وگړو ته څرگنده نښه ده چي تفكر كوي.
( -)69-68د دې مباركو آيتونو په اړه دا اساسي خبري
په پام كي ولرئ:
 وحي هغي خفي اشارې ته وايي چي په ترڅ كي ئې يو
مطلب چا ته القاء شي ،پيغمبرانو عليهم السالم ته د هللا
تعالى له لوري د فرشتې له الري او يا له فرشتې پرته
وحي ،الهام او رؤيا ټول په دې لړ كي راځي ،كه دا پټه
او خفي اشاره په وېښه وي او كه په خوب كي ،د وحي
اطالق پرې كېږي ،دا آيت ښيي چي د مخلوق په فطرت او
خټي كي اېښودل شوي الرښووني هم د وحي په ضمن كي راځي،
ځكه دلته هغي فطري الرښووني ته د وحي نوم وركړى شوى
چي د موچيو په زړه او دماغ كي تعبيه شوې.
 هللا تعالى موچيو ته په فطري توگه دا الرښوونه كړې او
له داسي فطرت او جوړښته سره ئې پيدا كړې چي په
غرونو ،ونو ،د خلكو كورونو او هغو صندوقونو كي چي
خلك ئې د دوى لپاره جوړوي ځان ته كور غوره كړي.
 ټول ژوند او د ژوند ټولي كړني ئې د هغي طريقې
مطابق دي چي هللا تعالى ورته غوره كړې ،په بشپړ انقياد
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سره د خپل رب له لوري وضع شوې او غوره شوې الر او
طريقې باندي درومي.
 په دې فطري الر د تلو ثمره او نتيجه ئې رنگ رنگ
خوندور او گټور شهد دي ،د خلكو لپاره شفاء .د شاتو
رنگ ،گټه او خوند ئې له يوه گل تر بله توپير لري.
د آيت د دغي فقرې ( 
 :  او د خپل رب پر الرو منقاد
درومه) يو بل تعبير هم په ځينو تفسيرونو كي مومو چي
موزون نه برېښي او هغه دا (او د خپل رب پر منقادو
الرو درومه) ،دا تعبير په دوه دليله كمزورى دئ :لومړى
دا چي دلته د بحث موضوع دا ده چي د عالم ټول مخلوقات
د هللا تعالى په وړاندي منقاد دي او همغه څه كوي چي هللا
تعالى پرې گمارلي ،تر دې د مخه د څارويو يادونه وشوه
او دلته په همدغه لړ كي د موچيو يادونه شوې چي هغوى
هم د خپل رب په وړاندي په بشپړه توگه منقاد دي او په
همغو الرو درومي چي هللا تعالى ورته ټاكلې ،دوهم دا چي د
الرو لپاره د منقاد لفظ كارول موزون نه برېښي .غوره
تعبير همغه لومړنى دئ.
 د موچيو ژوند هومره منظم دئ چي انسان په هيڅ توگه
او په هيڅ برخي كي له هغوى سره برابري نشي كولى ،د
كور مشره ئې ملكه ده ،په واقعي معنى د كور مشره ده،
د هر امر اطاعت ئې كېږي ،دوى ئې په خپله غوره كوي ،د
هر كار لپاره ځان ته ټولگي لري ،انجنينران ئې كورونه
جوړو ،څوكيداران ئې د كور حفاظت كوي ،د پرديو د
ننوتو مخنيوى كوي ،ناولي موچۍ ننوتو ته نه پرېږدي،
گنده شوې موچۍ وژل كېږي ،يوه ډله دا دنده لري چي د
داسي موچيو سر غوڅ كړي ،يوه ډله د هگيو ساتنه او
پالنه كوي ،كورونه ئې شپږ ضلعي وي ،ټولي اضالع ئې سره
برابري وي ،په داسي خاصو او خوندي ځايونو كي كورونه
جوړوي چي هم پاك وي او هم له بارانه خوندي وي،
كورونو له مومو څخه جوړوي ،داسي منظم كورونه جوړوي
چي ستر انجنيران ئې له جوړولو عاجز دي ،له داسي توكو
ئې جوړوي چي شات په كي خوندي ساتل كېږي او انسان ته
ئې خوراك تاوان نه رسوي ،موچۍ د گالنو رس او عصاره
زبېښي ،په خولې كي ئې داسي بدلون په كي راشي چي شات
ترې جوړ شي ،داسي شهد ترې جوړ شي چي انسان تر ننه د
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هغه له جوړولو عاجز دئ ،د ډېرو بيماريو لپاره شفاء
ده ،تر كلونو كلونو له خوسا كېدو خوندي پاته كېږي،
هغه شات ال تر څو كاله مخكي پوري روغ رمټ پاته وو چي
څو زره كاله مخكي مصريانو د فرعون خوا ته په قبر كي
ورسره ښخ كړي ول ،د مصريانو عقيده دا وه چي مړي په
خپلو قبرونو كي بېرته راژوندي كېږي نو ځكه ئې د هغوى
خوا ته ځيني خوراكي توكي هم ږدول ،انسان تر نن پوري
نه نبات ،دانه او مېوه جوړ كړې او نه د شيدو او شاتو
په څېر خوراكي توكي ،نه هغه شات جوړولى شي چي موچۍ
ئې جوړوي او نه هغه موم چي موچۍ خپل كور ترې جوړوي،
ټول كمال ئې دا دئ چي موجود خوراكي توكي په يوه او
بله بڼه واړوي ،له شيدو مستې ،كورت ،پوڅه او كوچ جوړ
كړي ،همدا توكي د لنډي مودې لپاره تر زمكي الندي روغ
رمټ نشي ساتلى او د خوسا كېدو مخه ئې نشي نيولى،
موچۍ خپل مشر په خپله ټاكي ،په زور تپل شوى مشر او
ملكه نه مني ،كه د موچيو خاوند داسي ملكه ورته راوړي
چي دوى ئې نه خوښوي نو ټول په گډه پرې حمله كوي او
هغه وژني ،انسان ال تراوسه له دې محروم دئ چي په خپلي
ټولني كي د خپلي خوښي صالح زعيم ولري ،انتخابات ئې
له ټگيو او برگيو ډك وي او همدا تقلبي انتخابات داسي
خلك پرې مسلطوي چي پيسې او تبليغاتي وسايل لري،
دومره حساسي دي چي څو ميله د گالنو په لټه كي له خپله
كوره لري والړي شي ،بېرته سيده خپلو كورونو ته راستنې
شي ،د پراخي فضاء په غېږ كي د خپل كور الر نه وركوي،
دا واټن د دوى د بدن په تناسب دومره دئ لكه انسان چي
څو زره كيلومتره له خپل كور لري والړ شي!! كه د يوې
موچۍ وزن په تخميني توگه پنځه گرامه ونيسو ،نو دوه
سوه موچي يو كيلوگرام كېږي ،كه د انسان اوسط وزن
اويا كيلوگرامه ونيسو نو د څوارلس زرو موچيو وزن د
يوه انسان برابر كېږي ،كه يوه موچۍ له خپله كوره
پنځه كيلومتره لري درومي او بېرته د خپل كور الر پيدا
كوي او مخامخ ورځي ،دا داسي ده لكه انسان چي له اويا
زره كيلومتره ( )71111 =14111x5لري واټن څخه په هوا
كي خپل كور ته مخامخ والړ شي!! پرته له دې چي د بل
دروازه وټكوي ،پوښتنه وكړي او په كوم هوايي ميدان يا
هوټل كي توقف وكړي!! د موچيو په كورنۍ كي د كارونو
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وېش دومره منظم او عادالنه دئ چي انسانان نه په وړې
كورنۍ كي داسي وېش لري او نه د موچيو د سترو كورنيو
په څېر په لويو لويو ټولنو كي ،انضباط ئې دومره جدي
دئ چي هيڅ گنده شوې او په گندگيو لړل شوې موچۍ ځالي
ً وژل كېږي ،له خپلي ځالي په دفاع
ته نشي ننوتى ،فورا
كي دومره زړه وري او پياوړې دي چي د يږ په څېر لوى
يرغلگر هم تېښتي ته اړ كوي او تر هغه ئې ځغلوي چي په
اوبو كي ځان ترې غوټه كړي ،كه كومه كورنۍ چرگه كومه
موچۍ په مښوكه ووهي ،مړه ئې كړي يا ئې وخوري؛ ناڅاپي
او د سترگو په رپ كي دومري موچۍ پر يرغلگري چرگي
بريد وكړي چي له تېښتي پرته بله الر ورته پاته نشي!!
ما ته ووايئ :آيا انسانان په كوم څه كي له دوى سره
سيالي كولى شي.
ً چي په دې كي هغو وگړو ته څرگنده نښه ده چي
 يقينا
تفكر كوي .يعني اې بدمغزو كافرانو! اې چي له تفكر او
تعقل پرته په كږو الرو سر شوي يئ! ولي په هغه رب
ايمان نه راوړئ چي د قدرت نښي ئې په هر گام كي او هر
لوري ته ستاسو په مخ كي ځلېږي ،ولي له دې څرگندو او
ځالندو نښو عبرت نه اخلئ ،اې د حق منكرينو! كه د خپل
رب په هغه الر والړ شئ چي ستاسو د فطرت مطابق ده نو
ژوند به مو د موچيو په څېر ستاسو لپاره بختور او د
نورو لپاره گټور شي.




    



    





 
او دا خو هللا دئ چي تاسو ئې پيدا كړئ بيا مو وفات
كوي ،او ستاسو ځيني تر ټولو ناكاره عمر ته رد كړى
شي ،داسي چي له پوهي وروسته په څه نه پوهېږي ،بې
شكه چي هللا قدرتمن پوه دئ.
( -)71دا مبارك آيت له يوې خوا موږ ته وايي :چا چي
تاسو پيدا كړي يئ او ستاسو د مرگ پرېكړه كوي هغه هللا
تعالى دئ ،هغه ځينو ته دومره اوږد عمر وركوي چي د
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كمزورۍ او كمعلمۍ داسي حالت ته ورسېږي چي هر څه ترې
هېر شي ،زده كړى علم هم هېر كړي ،ولي نه شئ كولئ د
خپل مرگ مخنيوى وكړئ؟ ولي له دې عاجز يئ چي د زړښت
په ځانگړې توگه د داسي زړښت مخه ونيسئ؟ آيا دا نه
ښيي چي د يوه قدرتمن ذات د ارادې په وړاندي خاضع او
خاشع يئ او د پرېكړو مخالفت ئې نه شئ كولى؟!! ستاسو
پوهه او علم هم د هللا تعالى يوه عطيه او وركړه ده ،د
هغو استعدادونو په طفيل د زده كړي او په څه د پوهېدا
توان ترالسه كوئ چي هللا تعالى دركړي ،دا دئ گورئ چي
زړښت درباندي راشي او هغه استعدادونه كمزوري شي نو
شته پوهه او زده علم مو له السه وركړئ او په هيڅ نه
پوهېږئ ،په دې ټولو امورو كي د خالق رب د علم بې
شمېره مظاهر له ورايه ځلېږي ،ټول په دې گواهي وركوي
چي د دې عالم خالق ښه پوه ذات دئ.
له بلي خوا په دې مبارك آيت كي د قرآن يو علمي
اعجاز ځلېږي ،د علمي څېړنو په ترڅ كي ثابته شوې چي د
عمر په زياتېدو سره د دماغ ځيني شرائين ورو ورو
تنگېږي او خبره داسي ځاى ته ورسېږي چي دا شرائين د
دماغ هغي برخي ته وينه نشي رسولى چي وظيفه ئې حفظ او
په ياد ساتل دي ،دغه مهال د انسان حافظه په بشپړه
توگه له كاره ولوېږي .او تاسو گورئ چي قرآن دلته د
(ينسى :هېروي) پر ځاى اليعلم بعد علم شيئا الفاظ
كارولي ،كه يوازي هېرول مراد وى نو د ينسى لفظ ورته
كافي وو ،خو قرآن د يوې لنډي صيغې پر ځاى يوه فقره
راوړې او په همدغي فقرې كي د قرآن يو ستر علمي اعجاز
ځلېږي ،ځكه د هېرولو دوه حالته دي :يو عام هېرول چي
ً د انسان حافظه يوه څه هېر كړي ،دا هېرېدا
موقتا
موقتي وي ،اعاده ئې ممكن وي ،ځيني عوامل هم د دې
باعث چي هېره شوې خبره بېرته ورپه ياد شي ،خو بل
حالت ئې هغه دئ چي قرآن په دغه آيت كي ورته اشاره
كړې ،او دا هغه حالت دئ چي حافظه په بشپړه توگه له
كاره لوېږي!!
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او هللا ستاسو ځينو ته پر ځينو نورو د رزق له پلوه
فضيلت وركړى ،نو هغه چي فضيلت وركړى شوى هغو ته د
خپل رزق وركوونكي نه دي چي د دوى په واك كي
(مريان يا وينزي) دي ،داسي چي دوى په كي برابر
وي ،نو آيا د هللا له نعمتونو انكار كوي؟!
( -)71د دې مبارك آيت په ارتباط دا مطالب په پام كي
ولرئ:
 هللا تعالى په رزق كي ځينو بندگانو ته پر ځينو نورو
فضيلت وركړى ،په رزق كي د توپير عوامل يا د هللا تعالى
په وېش پوري اړه لري ،يا د انسانانو خپلمنځي وېش
پوري ،د هللا تعالى د وېش بېلگي دا دي چي يوه ته ئې يو
ډول استعدادونه وركړي او بل ته بل ډول ،يوه سيمه ئې
په يوه ډول بوټو او ونو شېرازه كړې او بله په بل
ډول ،په يوې سيمي كي بارانونه وروي او په بلي كي
واوري ،د هللا تعالى وېش تر عدالت وراوښتى پر فضل والړ
دئ ،له هغه چا هم خپل رزق نه سپموي چي د عدالت له
مخي د رزق وړ نه دئ ،پر كافرانو هم د رزق دروازې نه
تړي ،او د انسانانو وېش كله عادالنه وي او كله
ظالمانه ،پام كوئ چي د رزق په اړه هر وېش هللا تعالى ته
منسوب نه كړئ ،داسي نه چي د انسانانو ظالمانه وېش د
هللا تعالى وېش وگڼئ.
 په دې مبارك آيت كي د مشركينو د هغي غلطي عقيدې
او ناسم باور د ترديد لپاره يو ځالنده مثال وړاندي
شوى چي د رزق په اړه ئې لري او خپل باطل او وهمي
معبودان د رزق په وركړي كي د هللا تعالى شريكان گڼي ،له
يوه د باران ورولو طمعه كوي ،له بل د فصلونو او
كروندو د سمسورتيا او له بل په تجارت كي د گټي ،په
دې مثال كي هغوى ته ويل شوي :آيا په تاسو كي داسي
څوك شته چي خپل غالم په خپلو شتمنيو كي داسي شريك كړي
چي برخه ئې له ده سره برابره وي ،همغسي تصرف په كي
كولى شي چي دى ئې په خپله كوي؟!! كه داسي څوك نه
مومئ او داسي كار درته ناسم او بې ځايه برېښي ،نو هللا
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تعالى ته څنگه دا منسوبوئ چي له خپلو بندگانو او
مخلوقاتو څخه ئې داسي شريكان ځان ته غوره كړي چي د
ده په ملك كي د مساويانه تصرف حق لري او كولى شي د
دې ملك له شتمنيو يوه او بل ته څه وركړي؟!! كه تاسو
خپل غالمان خپل شريكان نه گرځوئ نو هللا تعالى به څنگه
خپل بندگان له ځان سره شريكوي؟! ولي د هغو نعمتونو
دركړه له هللا تعالى پرته بل چا ته منسوبوئ چي بل په كي
د هيڅ ډول تصرف واك او اختيار نه لري او په دې توگه
د هللا تعالى له پېرزوينو انكار كوئ او د بل له لوري ئې
گڼئ؟!







   
  








 
او هللا تاسو ته ستاسو له خپلي نوعي جوړې پيدا كړې
او ستاسو له جوړو ئې اوالد او لمسي درته پيدا كړل،
او پاكيزه رزق ئې دركړ ،نو آيا دوى سره له دي په
باطل ايمان راوړي او د هللا د نعمتونو په اړه كفران
كوي؟!!
( -)72د انسان لپاره تر ټولو ستره پېرزوينه او لوى
نعمت د ده پيدايښت ،د ده د زوج او جوړې پيدايښت ،د
ده د اوالد او لمسيانو پيدايښت او په زمكي كي د ده
لپاره د پاكيزه رزق پيدايښت دئ ،او ښه پوهېږئ چي د
دغو ټولو په پيدايښت كي هيڅوك له هللا تعالى سره شريك
نه دئ ،نو په دې حقيقت له پوهېدا سره سره څنگه په
داسي باطلي عقيدې باور كوي چي نعمتونه او وركړه ئې
له هللا تعالى پرته بل ته منسوبوي؟!!





    
  

د قرآن پلوشې
193
النحل

   
او له هللا پرته د هغه چا عبادت كوي چي نه د
آسمانونو او زمكي د كوم رزق واك ورته لري او نه
توانېدى شي.
( -)73دلته څو ظريف ټكي زموږ مخي ته ځلېږي چي دقت او
غور غواړي:
 له هللا تعالى پرته بل ته د نعمتونو وركړه منسوبول
او دا طمع ترې كول چي كولى شي چا ته له آسمانونو يا
له زمكي رزق وركړي ،دا باور او عقيده د غير هللا له
عبادت سره مترادف او يو شاني گڼل شوي.
 هللا تعالى فرمايي :له ده پرته داسي څوك نشته چي له
آسمانونو او زمكي د روزي وركولو اختيار او توان
ولري ،نه هللا تعالى بل ته څه سپارلي او نه بل په خپله
د دې توان لري چي چا ته روزي وركړي.

    
    
 
ً چي هللا پوهېږي
هللا تعالى ته مثالونه مه بيانوئ ،يقينا
او تاسو نه پوهېږئ.
( -)74د قرآن دا مبارك آيت موږ ته الرښوونه كوي چي هللا
تعالى د دې عالم له هيڅ څه سره تشبيه نه كړو او هيڅ
څه د ده مثل او مثال ونه گڼو ،موږ نه داسي شى پېژنو
او نه ئې مومو چي د هللا تعالى په څېر او هغه ته ورته
وي ،دا او د قرآن گڼ شمېر نور آيتونه په ډېر قاطعيت
سره وايي چي په ټول عالم كي هللا تعالى ته ورته شى
نشته ،نه كوم څه په خپل ذات كي هللا تعالى ته ورته دئ،
نه په صفاتو او افعالو كي ،نه انسان په ذات ،صورت،
افعالو او صفاتو كي هللا تعالى ته ورته دئ او نه هللا
تعالى انسان يا كوم بل مخلوق ته ،هللا تعالى اوري خو د
دې اورېدو معنى دا نه ده چي خداى زموږ په څېر دوه
غوږونه لري او په دغو غوږونو سره زموږ خبري اوري ،هللا
تعالى عليم دئ خو د هللا تعالى علم د انسان د علم په
څېر نه دئ چي د زده كړي او تعليم او تعلم له الري ئې
ترالسه كوي ،موږ نه د ماضي له هغو پېښو خبر يو چي په
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خپله مو نه دي ليدلې او يا له بله مو نه دي اورېدلې،
او نه د مستقبل په پېښو پوهېږو خو هللا تعالى ته ماضي،
حال او مستقبل برابر دي او پر ټولو يو شان پوهېږي ،هللا
تعالى بصير دئ ،هر څه ويني ،هيڅ حجاب د ده د ليدو
مانع كېدى نه شي ،په مخلوقاتو كي هم ليدونكي شته ،خو
هللا تعالى په دې صفت كي هم هيڅ مخلوق ته ورته نه دئ،
كه انسان او ځيني حيوانات داسي دي چي دوې سترگي لري
نو داسي هم شته چي يوه سترگه يا ډېري سترگي لري او
داسي هم شته چي د خپل بدن په ټول پوستكي سره هره خوا
ليدى شي!! خو بصير او ليدونكى خداى په خپل دغه صفت
كي له هيڅ مخلوق سره ورته نه دئ ،نو پام كوئ چي هللا
تعالى له كومه څه سره تشبيه نه كړئ.
دا الرښوونه په داسي ځاى كي راغلې چي په مخكنيو
آيتونو كي د رزق او روزي د وركړي په اړه بحث شوى ،او
له همدې موضوع سره ارتباط لري ،په ارتباط ئې د
پوهېدو لپاره دا غوره گڼم چي دلته د هغه چا وينا او
ده ته زما ځواب رانقل كړم چي وايي :خداى معطي دئ او
مصطفى مقسم ،عطاء د خداى له لوري ده او تقسيم ئې د
مصطفى له لوري!! دا د يوه مشهور پاكستاني بريلوي
مبلغ او د دې ډلي د مشر وينا ده ،ما ئې په ځواب كي
يو مفصل ليك ورلېږلى وو چي د (تصوف او حقيقت ئې) په
نامه د يوه كتاب په بڼي كي خپور شو ،په اردو او عربي
هم وژباړل شو ،هغه د يوې ټلويزيوني خطبې په ترڅ كي د
هللا تعالى عطاء او وركړه د توربيال له ډيم نه د برق له
توزيع سره تشبيه كړه او وئې ويل :هر څوك بايد د خپل
كلي له ټرانسميټر نه برق ترالسه كړي نه دا چي مخامخ
توربيال ډيم ته ورشي!!! يعني د دې پر ځاى چي هللا تعالى
ته مراجعه كوي بايد په خپلي سيمي كي خپل نږدې مرشد
او پير ته مراجعه وكړي!! هغه ته مي وليكل :ستا دې
خبري ته تر نورو زيات حيران او حتى غصه شوى يم ،زه
گمان كوم چي څوك د دين له الف باء خبر وي او له ټول
قرآن څخه يوازي د فاتحې په سورې پوه وي؛ هيڅكله به
داسي غلطه او بېهوده خبره ونه كړي .د هللا تعالى عطاء
دومره عامه او بې واسطې او بې وسيلې ده چي د لمر له
عطاء سره ئې نشو مقايسه كولى ،توربيال ډيم خو لري لري
پرېږده ،دا ستر لمر چي د نړۍ په گوټ گوټ كي هر چا ته
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له واسطې ،وسيلې ،اجورې او بدلې
تودوخه وركوي ،د دنيا هر گوټ ته
خپله عطاء پرې وېشي ،د ده عطاء
انتهاء عطاء په وړاندي له هيڅ
تعالى خو موږ ته فرمايي:

پرته مخامخ رڼا
په خپله درومي
د مهربان رب د
سره برابره ده،

او
او
بې
هللا

   
    
   
  
   
البقرة186:

او چي كله زما بندگان زما په اړه درنه پوښتنه وكړي،
ً نږدې يم ،چي كله دعاء كوونكى راته دعاء
نو زه يقينا
وكړي نو دعاء ئې قبلوم ،نو زما بلنه دي ومني او پرما
دي ايمان راوړي ،تر څو رشد او كمال ته ورسي.
موږ ته خو اسالم ويلي چي په خپل هر ركعت لمانځه كي
به د فاتحې سوره لولئ او له هللا تعالى سره به په دې
الفاظو ژمنه كوئ :اياك نعبد و اياك نستعين :يوازي
ستا عبادت كوو او يوازي له تا مرسته غواړو ،دا د
عبادت او استعانت ژمنه او دعاء مخامخ ورته كوو ،له
واسطې او وسيلې پرته ،دا دعاء او ورپسې شرحه ئې
دومره جامع دعاء ده چي هر څه احتواء كوي ،بلي هيڅ
دعاء ته حاجت نه پاته كېږي.
قرآن خو په واضحو الفاظو موږ ته وايي چي :د ده هر
پيغمبر د ده د وحي امين وي ،دنده ئې يوازي دا چي د هللا
تعالى پيغام په امانت سره خلكو ته ورسوي ،كار ئې دا
نه دئ چي د هللا تعالى فضل پر خلكو ووېشي ،د هللا تعالى
فضل په خپله د هللا په واك كي دئ ،هغه چا ته ئې وركوي
شاء
ِيه
ْت
يؤ
ِيِد
لفضل ب
ْإ
چي په خپله ئې غواړيُ( :قل
ِن اْ
ِ هللا ُ
ِ من ي ُ
ِيم ) آل عمران ،73 :قرآن خو موږ ته وايي چي
ِع عل
ُو هللا وس
د عالم هر څه ده ته د حال او قال په ژبه سوال كوي او
هللا تعالى په خپله د دوى غوښتنو ته ځواب وايي ،تل دا
كار كوي او هره شېبه د يوه كار د ترسره كولو په حال
ْن *
هو فى شأ
ض كل يو
ُ من فى السموتِ و األر
ُه
كي وي :يسئل
ِْ
ْم ُ
الرحمن92:
يعني هللا تعالى د زمكي او آسمانونو د ټولو مخلوقاتو
اړتياوو ته په خپله ځواب وايي ،دى ئې ضرورتونه رفع
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كوي او اړتياوي ئې پوره كوي .د دې عالم هر كار ،هره
شېبه ،په خپله مالك الملك خداى ترسره كوي ،هللا تعالى
داسي نه دئ چي د دنيا كارونه ئې خپلي مخي ته پرېښي
وي او يا ئې نورو ته سپارلي وي او دى هيڅ تصرف په كي
نه كوي ،بلكي هر كار ،كه ستر وي او كه ووړ ،د ده په
اراده ،إذن ،حكم ،قدرت او مخامخ تصرف سره ترسره
كېږي ،هغه يوه شېبه هم د عالم د چارو له ادارې،
پالني او ساتني څخه نه غافله كېږي ،قرآن موږ ته همدا
وايي:
    
   












  
     
   
االعراف54:


ً چي ستاسو رب هغه ذات دئ چي آسمانونه او زمكه
يقينا
ئې په شپږو ورځو كي پيدا كړل ،بيا ئې پر عرش استوى
وكړه ،شپه پر ورځ راكاږي (پرې پټوي ئې) ،داسي چي په
تلوار ئې لټوي او لمر ،سپوږمۍ او ستوري ئې پيدا كړي
چي امر ته ئې منقاد دي ،په دې پوه شه چي هم خلقت
(يعني پيدايښت) ده لره دئ او هم امر (چاري سمبالول)،
د عالمونو پالونكى هللا بركتناك دئ.
قرآن په دې مبارك آيت سره څو ډېري مهمي او اساسي
الرښووني د خپل مخاطب په وړاندي ږدي:
 ستاسو رب هغه ذات دئ چي آسمانونه او زمكه ئې په
شپږو ورځو (مرحلو) كي پيدا كړل.
 د دوى له پيدايښته وروسته ئې د ټول عالم د ادارې،
ساتني او پالني چاري په خپل اختيار كي واخيستې او د
مطلق ټولواك په توگه ئې د عالم د سلطنت پر عرش استوى
وكړه.
 دا د ده د ټولواكۍ نښه او بېلگه ده چي شپه پر ورځ
راكاږي ،داسي چي په تلوار ئې لټوي.
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 دا هم د ده د ټولواكۍ بله بېلگه ده چي لمر،
سپوږمۍ او ستوري ئې امر ته منقاد دي ،همغه كار كوي
او په همغه الر درومي چي هللا تعالى پرې گمارلي.
 په دې پوه شه چي هم خلقت يعني پيدايښت ده لره
مختص دئ ،په دې كي بل شريك نه لري او هم امر يعني
چاري سمبالول چي په دې كي هم هيڅ شريك نلري.
 هللا تعالى مبارك او د عالمونو پالونكى او ساتونكى
دئ.
دا او دې ته ورته گڼ شمېر آيتونه موږ ته همدا
وايي چي هللا تعالى د عالم د چارو واگي بل چا ته نه دي
سپارلې ،امور ټول د ده په واك كي دي ،خپل رزق په
خپله وركوي او خپل فضل په خپله وېشي.
د قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي دا مطلب توضيح شوى
چي هللا تاسو ته درنږدې دئ ،ډېر نږدې ،د غاړي تر رگ هم
زيات درنږدې ،كه دوه ياست درېيم مو هللا دئ او كه درې
وئ څلورم مو هللا دئ ،چي هر ځاى وئ هللا درسره دئ ،ستاسو
دعاگاني اوري او قبلوي ئې ،نه هللا له تاسو لري دئ ،نه
ستاسو او د هللا تر منځ پړاوونه او حجابونه شته ،نه هللا
ته د رسېدو او د خپلو دعاگانو د وړاندي كولو لپاره
واسطې او وسيلې ته ضرورت شته ،هره شېبه ،په هر ځاى
او هر حالت كي ،مخامخ خپل مجيب الدعواة رب ته خپل
عرائض وړاندي كولى شې او مطمئن اوسه چي هللا ئې په خپله
مخامخ اوري او قبلوي ئې .قرآن په دې سره د هغو شركي
عقايدو جرړي ايستلې دي چي هللا ته د دعاگانو په اورېدو
او قبلېدو كي شريك ثابتوي او وايي :ستا دعاء او
عبادت په هغه صورت كي تر خدايه رسي او قبلېدى شي چي
د ده د نازولو له الري وړاندي شي او هغوى ئې د قبلېدو
سپارښتنه وكړي!! پيغمبر عليه السالم خو وايي چي كه د
څپلۍ بند مو وشكېدو دا هم له هللا تعالى وغواړئ.
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هللا د هغه مملوك بنده مثال بيانوي چي پر هيڅ څه
نتوانېږي ،او هغه چي له خپل لوري مو غوره رزق
وركړى چي هغه په پټه او په ډاگه ترې انفاق كوي،
آيا دا دواړه سره برابر دي؟ ستايني ټولي هللا لره دي
خو د دوى ډېرى نه پوهېږي.
( -)75په دې مبارك آيت كي د يوه ښكلي مثال په ترڅ كي
مخكنى مطلب په مزيد وضاحت او تفصيل سره بيان شوى،
يوې خوا ته داسي څوك انځور شوى چي مريي او د بل غالم
دئ ،نه څه په واك كي لري او نه په څه كولو توانېږي،
كه څه ورسره وي د بل دي او كه څه كولى شي د بل په
امر او اجازه ئې كوي او بل لوري ته داسي څوك انځور
شوى چي هللا تعالى غوره رزق وركړى او هغه له دې رزق څخه
په پټه او ښكاره انفاق كوي ،او بيا مخاطب پوښتي :آيا
دا دواړه سره برابر دي؟!! كه دا سره برابر نه دي نو
ته څنگه د هللا تعالى يو بنده ،د هللا تعالى پېرزوينو ته
محتاج بنده ،چي هر څه ئې د هللا تعالى دي ،د هللا تعالى له
إذن پرته نه په خپله څه كولى شي او نه بل ته څه
وركولى شي؛ له هغه هللا تعالى سره برابروې چي د رزق
ټولي خزانې د ده په واك كي دي ،شپه ورځ ټول مخلوق ته
رزق او روزي وركوي؟!! ته څنگه د كور د اصلي خاوند په
ځاى د هغه له غالم او مريي څه غواړې؟!! ته ولي د
كائناتو د څښتن پر ځاى داسي چا ته الس او لمن اوږدوې
چي د عالم هيڅ څه ئې په واك كي نه دي ،نه د شپې او
ورځي په تلو راتلو كي څه ونډه لري ،نه د باران په
ورېدو او نه د دانې او مېوې په پيدا كولو كي.
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او هللا د هغو دوو سړو مثال بيانوي چي يو ئې گونگ دئ
پر هيڅ څه نتوانېږي او هغه د خپل بادار د شا پېټى
دئ ،چي هر لوري ته ئې مخامخ كړى كوم خير (او گټه)
به رانه وړي،آيا دى او هغه څوك سره برابرېدى شي
چي په انصاف سره امر كوي او هغه پر مستقيمي الري
برابر (روان) دئ.
( -)76په دې مبارك آيت كي د بل ښكلي مثال په ترڅ كي
د جعلي معبودانو ماهيت انځور شوى ،او د هللا تعالى د
عظمت په وړاندي د دوى بې ارزښته او واهي حيثيت په
گوته شوى ،دوه څېرې ئې زموږ مخي ته انځور كړې :يو ئې
گونگ دئ ،نه څه اوري او نه څه ويلى شي ،د څه كولو
توان هم نه لري ،نه يوازي خپل مالك ته كومه گټه نشي
رسولى بلكي په خپله د بادار د اوږو پېټى دئ ،هرلوري
ته چي ئې ولېږي او په هر كار چي ئې وگماري كومه گټه
به په الس رانه وړى او د خير كوم كار به ترسره نه
كړي ،بل ئې هغه څوك دئ چي عادل دئ ،هر كار او پرېكړه
ئې عادالنه ده ،او پر مستقيمي الري درومي ،كړنالره او
تگالره ئې مستقيمه او سمه ده ،آيا دا دواړه سره برابر
دي؟!! كه دا دواړه برابر نه گڼئ نو څنگه هغه جعلي
معبودان له هللا تعالى سره برابروئ چي يا بتان دي ،يا
په قبرونو كي پراته دي ،نه څه اوري ،نه څه ويلى شي،
تاسو ئې پر خپلو اوږو له يوه ځاى بل ته وړئ ،د ښخولو
پر مهال هم او هغه وخت هم چي څلي ئې له يوې سيمي بلي
ته وړئ ،كوم لوري ته چي هغه مخامخ كړئ او ترې وغواړئ
چي دغه كار درته وكړي او هغه حاجت مو ترسره كړي هيڅ
خير ئې نه دررسېږي ،نه ځواب دركوي ،نه الرښوونه درته
كوي ،نه مو حاجت ترسره كوي ،تاسو چي دغو خيالي
معبودانو ته كوم كرامات منسوبوئ هغه په حقيقت كي
ستاسو د ذهن زېږنده دي .تاسو دغه جعلي او دروغجن
معبودان له هغه هللا تعالى سره برابروئ چي هره پرېكړه
ئې پر عدالت والړه پرېكړه ده ،تاسو ته د عدالت كولو
امر كوي ،تاسو ته سمه الر ښيي ،او ټولي الرښووني ئې
رښتينې ،روښانه او سمي دي.
 له دې مبارك آيت په ضمني توگه دا خبره هم
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معلومېږي چي مړي داسي دي لكه گونگيان؛ نه څه اوري او
نه څه ويلى شي .ځكه دلته د مشركينو هغه معبودان له
گونگيانو سره تشبيه شوي چي په قبرونو كي دي.











    
    
 
او د آسمانونو او زمكي د پټو (امورو) علم له هللا
سره دئ ،او د قيامت كار خو يوازي د سترگي د يوه
ً چي هللا
رپ په څېر دئ او تر دې هم زيات لنډ ،يقينا
پر هر څه قادر دئ.
( -)77په دې مبارك آيت كي د هغو معاندينو او
معارضينو ځواب ويل شوى چي د قيامت راتگ او د مړو بيا
راژوندي كېدا محال گڼي ،په دې توگه:
 په آسمانونو او زمكي كي چي څه ستاسو له نظره پټ
دي هللا تعالى ته څرگند دي ،تاسو نه پوهېږئ چي د دې
پراخ عالم په غېږ كي ستاسو له سترگو پټ څه روان دي
او دا عالم به له څه برخليك سره مخامخ كوي ،هللا تعالى
ته هر څه څرگند دي ،د دغي پوهي او علم له مخي وايي:
قيامت راتلونكى دئ.
 تاسو ته دا كار گران برېښي خو د هللا تعالى په
وړاندي د قيامت راوستل داسي دي لكه يو كار د سترگو
په يوه رپ او تر دې هم ډېري لنډي مودې كي تر سره
كول .دا ځكه چي هللا پر هر څه قادر دئ.










  



 
او هللا تاسو د خپلو ميندو له گېډي راوايستئ په داسي
حال كي چي په هيڅ څه نه پوهېدئ ،او تاسو ته ئې
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غوږ ،سترگي او زړونه جوړ كړل ،ښايي شكر وكړئ.
( -)78دلته د انسان په اړه د هللا تعالى د بې شمېرو
پېرزوينو څو نوري بېلگي زموږ مخي ته ځلېږي ،چي د
انسان په جوړښت او د ده په استعدادونو پوري مربوط
دي:
 د مور له رحمه د يوه بشپړ ماشوم په بڼي كي دنيا
ته راتگ.
 د غوږونو ،سترگو او زړه په څېر هغه مهم غړي وركول
چي د ده د ژوند ستري ستري اړتياوي دي .د انسان
سترگي ،غوږونه او دماغ دومره حساس او ظريف غړي دي او
دومره مهم مهم كارونه ترسره كوي چي انسان ئې په لويو
لويو پرمختللو كمپيوټرو د هغوى يوه وړه برخه نشي
ترسره كولى ،د انسان سترگي كولى شي تر لسو زرو
رنگونه تشخيص كړي ،هر لوري ته خوځي او په مختلفو
زاويو ليدل كولى شي ،كه دا خوځېدا ئې نه وى نو په
دغو مختلفو زاويو د ليدلو لپاره به زرگونو سترگو ته
اړ وو ،همغسي لكه موچۍ چي سترگي ئې ثابتي دي خو نږدې
( )1811عدسيې لري ،سترگي په لري او نږدې واټن كي د
پرتو شيانو د ليدو ،او د ډېري رڼا ،لږ رڼا او تيارې
په حالت كي د شيانو د سم ليدو لپاره ځان په خپله
عياروي ،عدسيې ئې اتومات پراخي او تنگي كېږي او د
مناسب مقدار نور تېرېدو ته ځان عياروي ،د دې اهميت
هغه چا ته جوتېږي چي د كامرو او دوربينونو له جوړولو
سره تړاو لري يا عكاسي كوي ،هغه پوهېږي چي دا كار
څومره پېچلى دئ او څومره پر مختللې ټيكنالوژي ته
ضرورت لري ،يوازي دا نه بلكي سترگي له داسي حافظې
سره تړلې دي چي نن يو څوك وگوري ،څو كاله وروسته له
هغه سره مخامخ شي او له ځنډه پرته ئې وپېژني او د
سترگو خاوند ورته ووايي :كه په ياد دي وي ما او تا
څو كاله مخكي په فالني ځاى كي سره ليدلي وو ،دا په
داسي حال كي چي په دې اوږدې مودې كي هغه په زرگونو
خلك او ده ته نږدې څېرې ليدلې دي ،د انسان غوږ نه
يوازي له لري فاصلې غږونه اوري بلكي د زرگونو غږونو
د تشخيص توان لري ،نن د چا غږ واوري ،څو كاله وروسته
همغه غږ د ټيلفون په ليكه واوري او له ځنډ پرته ئې
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تشخيص كړي او ورته ووايي :فالنى يې؟ د انسان دماغ
هومره ظريف او پېچلى دئ چي كه د نړۍ ټول كمپيوټرونه
راغونډ كړئ او د كمپيوټرو يو ستر ښار ترې جوړ كړي
هغه كارونه نشي كولى چي د انسان د دماغ يوه وړه برخه
ئې كولى شي .د انسان زړه هم له دې پلوه مهمه عضوه ده
چي ټول بدن ته د وينو رسولو مهمه دنده په غاړه لري
او هم له دې پلوه چي د انسان ځيني عواطف او مشاعر د
زړه له الري منعكس كېږي ،د انسان د مغز لپاره د داسي
حساس غړي په توگه عمل كوي چي له پرېكړو ئې انسان
خبروي ،انسان خپله مينه دلته احساسوي ،كركه دلته،
وېره دلته ،اطمئنان دلته او تصديق او ترديد دلته
احساسوي.
 كله چي انسان په لومړۍ ورځ دنيا ته راځي او سترگي
پرانېزي په هيڅ نه پوهېږي ،خو ورو ورو او د سترېدو
تر څنگ؛ علم او پوهه ترالسه كوي ،دغه غړي ئې مرسته
كوي ،څه د اورېدو له الري زده كړي ،څه د ليدو له الري
او څه د تفكر او تعقل له الري ،همدا زده كړه او پوهه
ده ته دا مجال برابر كړي چي ځان ،خپل ماحول ،ښه او
بد ،مفيد او مضر شيان وپېژني او په دې توگه د ژوندي
پاته كېدا امكان ترالسه كوي.
 د دې الهي پېرزوينو او نعمتونو تقاضاء دا ده چي
انسان خپل منعم رب وپېژني او شكر ئې پر ځاى كړي .خو
عجيبه ده چي كافر انسان دغو ځالندو حقايقو ته شا كړي،
دا نعمتونه له پامه وغورځوي ،د كفر ،انكار او
ناسپاسۍ الر غوره كړي!!

   






     




آيا د آسمان په فضاء كي ئې دغو مرغانو ته پام نه
دئ كړى چي مسخر كړى شوي ،له هللا پرته ئې هيڅوك نه
ً چي په دې كي د هغو وگړو لپاره څرگندي
تموي ،يقينا
نښي دي چي ايمان لري.
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( -)79ته پوهېږې چي هوا ته د يوه شي الوزول څومره
گران كار دئ ،څومره پوهي ،تجربې ،تخنيك ،او پرمختللو
وسائلو ته ضرورت لري ،په ځانگړې توگه كه دا الوتكه
وړه وي او ته وغواړې چي سرعت ئې زيات ،مصرف ئې لږ،
يوې بلي خوا ته ئې خوځېدا سريع او د مانور قدرت ئې
زيات وي!! خو نه گورې چي هللا تعالى څومره ډول ډول
مرغان پيدا كړي ،چا دوى ته د الوت او د آسمان په غېږ
كي د سريع تگ او خوځېدا توان وركړى؟ آسمان څكالي په
توره شپه كي كولى شي ماشي په هوا كي ونيسي!! باز
كولى شي له لوړي فضاء په وښو كي د وښو همرنگه ووړ
سوى وويني او له همغي لوړي نېغ او سريع راكولي شي او
وئې نيسي ،ماشې د شپې په تياره كي كولى شي د انسان د
بدن لوڅ ځاى ومومي ،پرې كښېني او ويني ئې وزبېښي.
آيا د دوى په پيدايښت ،په فضاء كي الوت ،سريع تگ او
تېز مانور كي د هغو وگړو لپاره څرگندي نښي نه دي چي
په حقيقت اعتراف او ايمان راوړو ته چمتو وي او له
ځان سره ئې د ايمان نه راوړو قطعي پرېكړه نه وي
كړې؟!








   












   
او هللا تاسو ته ستاسو له كورونو هستوگنځي جوړ كړي،
او تاسو ته ئې د څارويو له پوستكو داسي كورونه
(كيږدۍ) جوړي كړې چي هم ئې د خپل سفر په ورځو كي
سپك مومئ او هم د خپل اقامت په ورځو كي ،او د
پسونو له وړيو ،د اوښانو له وړيو او د وزو له
وېښتانو (وزغنو) څخه اثاث (پوښاك او فرش) او تر
يوې نېټې برخمن كېدا.
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( -)81انسان ته د كور جوړولو هنر ورښودل او په ده كي
دا استعداد ږدول چي له خټي ،ډبري ،لرگي ،ټوكر،
پوستكي ،وړيو او وزغنو ځان ته كور ،كېږدۍ او خيمه
جوړه كړى شي او كولى شي ځان ته جامې او نور ضروري
سامان جوړي كړي ،دا د هللا تعالى هغه ستره پېرزوينه ده
چي هر سترگور انسان اعتراف ته اړ كوي ،عجيبه ده چي
انسان دا هر څه گوري او پر هللا تعالى ايمان نه راوړي!!















  
   



  
او هللا تاسو ته له هغه څه چي پيدا كړي ئې دي سيوري
جوړ كړي ،او له غرونو ئې تاسو ته سمڅي جوړي كړې
دي ،او داسي جامې ئې درته جوړي كړې دي چي له
تودوخي مو ساتي او داسي جامې چي په جگړو كي مو
ساتي ،همداسي خپل نعمتونه درباندي بشپړوي چي
مسلمان شئ (غاړه كېږدئ).
( -)81دلته د هللا تعالى څو نورو پېرزوينو ته اشاره شوې
چي د انسان له هستوگنځي او د تودوخي ،يخنۍ او د جگړو
له ضرره د انسان له ساتني سره تړاو لري ،په سختي
گرمۍ كي د لمر د وړانگو له خطره سيوري ته ضرورت لري،
په غرونو كي د يخنيو په وړاندي سمڅو ته ،د تودوخي او
يخنۍ په وړاندي جامو ته ،په جگړو كي د تورو ،غشو او
مرميو په وړاندي زغرو ته ضرورت لري ،هللا تعالى هم د
دغو شيانو د جوړولو استعداد په ده كي ايښى او هم ئې
اړوند توكي پيدا كړي .دا دئ گورئ چي نن انسان د دغو
خطرونو په وړاندي څومره ډول ډول وسائل جوړ كړي ،زغره
وال گاډي ،زغره والي چورلكي ،د غرونو په ډډو كي د
اټومي بټيو لپاره خوندي سمڅي ،د جنگياليو لپاره سپكي
او مقاومي زغري ،داسي سپكي او تودې جامې چي له واورو
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ډكو لوړو لوړو غرونو كي ئې له سختي يخنۍ ساتي ،داسي
جامې چي د اور د لمبو په وړاندي كافي مقاومت كوي او
اور مړوونكي له لمبو خوندي ساتي .هللا تعالى دا نعمتونه
د دې لپاره د انسان په برخه كړي چي هغه خپل رب ته
غاړه كېږدي او له بغاوت او عصيان الس واخلي ،د دغو
الهي پېرزوينو تقاضاء همدا ده ،عجيبه ده كه انسان د
دې نعمتونو په مقابل كي د خپل منعم رب په وړاندي د
كفران او عصيان الر غوره كړي.
د هللا تعالى له لوري د نعمتونو د اتمام او بشپړولو
معنى دا ده چي د انسان د ژوندانه د هري برخي اړتياوي
په بشپړه توگه ورته برابروي ،له سترو سترو ضروري
شيانو نېولې بيا تر وړو وړو ضرورتونو ،ټول هغه اړين
شيان ئې ورته پيدا كړي او په مسلسله توگه ئې ورته
پيدا كوي چي دى ورته ضرورت لري.






 
خو كه ئې مخ واړاوو نو پر تا له څرگند پيغام
رسولو پرته بله ذمه والي نشته.
( -)82كه ستا مخاطبين د دغو دالئلو له اورېدو وروسته
بيا هم له حقيقته مخ واړوي او پر خپل كفر او انكار
ټينگار وكړي نو ستا دنده او مسئوليت له دې پرته بل
څه نه دي چي الهي پيغام په بشپړه توگه هغوى ته
ورسوې ،د دې پوښتنه له تا نه كېږي چي ولي ئې ايمان
رانه وړ او حق ته تسليم نشول.

   


 
د هللا نعمتونه پېژني خو بيا انكار ترې كوي ،او د
دوى ډېرى كافران دي.
( -)83دوى نعمتونه پېژني ،په اهميت ئې پوهېږي ،په دې
هم پوهېږي چي منعم ئې هللا تعالى دئ ،بل داسي ذات نه
مومي چي د دغو نعمتونو په وركړي كي كومه ونډه ولري،
خو هم له نعمته انكار كوي او هم له منعمه ،وجه ئې دا

النحل
216
د قرآن پلوشې
ده چي د دوى ډېرى كافران دي ،پر هللا تعالى عدم ايمان د
دې كركجن انكار په ډنډ كي غورځولي.





    




 
او هغه ورځ چي له هري ډلي يو گواه راپاڅوو ،بيا
به نه هغو ته اجازه وركړى شي چي كفر ئې كړى او نه
به له (الهي) عتاب د ځان ژغورني غوښتنه ترې كېږي.
( -)84دوى پرېږده چي خپل انكار ته دوام وركړي ،داسي
ورځ راتلونكي ده چي د هللا تعالى په وړاندي به والړ وي،
نادم ،پښېمانه ،سرټيټى ،زړه به ئې غواړي چي د بخښني
او استغفار اجازت وركړى شي ،څه مهلت ئې په برخه شي
چي د نېكو كارونو په كولو له الهي عتاب وژغورل شي،
خو نه به دا اجازت وركړى شي او نه به ترې وغوښتل شي
چي ځئ اوس داسي څه وكړئ چي له الهي عتاب وژغورل شئ.











 
او كله چي ظلم كوونكي عذاب وگوري نو نه به ترې
سپك كړى شي او نه به مهلت وركول كېږي.
( -)85كله چي له الهي عذاب سره مخامخ شي او له لري
ئې په خپلو سترگو وگوري ،نو بيا به د داسي څه كولو
مجال ورته پاته نه وي چي په كولو او ويلو سره ئې
عذاب راكم شي او مهلت وركړى شي ،په دنيا كي هم الهي
سنت همدا دئ او په آخرت كي هم .نو خبره هغه ځاى ته
مه رسوئ چي مهلت مو پاى ته ورسي او الهي عذاب
درباندي سيورى وغوړوي.
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او كله چي مشرك شوي خپل شريكان (جعلي معبودان)
وگوري وبه وايي :دا زموږ هغه شريكان ول چي له تا
پرته مو رابلل (مرستي مو ترې غوښتې) ،نو خبره به
ورغبرگه كړي چي بې شكه تاسو دروغجن يئ ،او هللا ته
به په دې ورځ (خپله) تسليمي وړاندي كړي او هغه څه
به ترې ورك شي چي له ځانه ئې په درواغو جوړول،
هغه چي كفر ئې كړى او د هللا له الري ئې مخنيوى كړى
عذابونه به ئې يو د بل د پاسه ورته زيات كړو د
هغو فسادونو له كبله چي دوى كول.
( -)88-86دلته د قيامت په ورځ او د هللا تعالى په
و ړاندي د مشركانو او د دوى د جعلي معبودانو تر منځ د
مشاجرې يو زړه راښكونكى انځور زموږ مخي ته ځلول شوى،
چي الندي الرښووني لري:
 كله چي مشركان خپل شريكان وگوري ،له هغو جعلي
معبودانو سره مخامخ شي چي په دنيا كي ئې لمانځل،
مرستي ئې ترې غوښتې ،د دوى څلي او مجسمې ئې جوړي كړې
وي ،د دوى پر قبرونو ئې دنگ دنگ زيارتونه جوړ كړي
وو ،د دوى د څلو او قبرونو طوافونه ئې كول ،د دوى د
زيارتونو په درشل كي ئې لمن غوړوله او دا طمع ئې ترې
كوله چي مشكالت ئې ورته حل كړي او حاجتونه ئې تر سره
كړي ،نو هللا تعالى ته به شكايت وكړي چي موږ پر دغو
غولېدلي وو ،دوى مو ستا شريكان گڼل ،گمان مو دا وو
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چي تا د عالم ځيني چاري دوى ته سپارلې وې ،د دوى له
الري زموږ دعاگاني تر تا پوري رسي ،جعلي معبودان به
خبره ورغبرگه كړي او وبه وايي :تاسو دروغجن يئ ،موږ
نه يئ غولولي ،موږ دا ادعاء نه وه كړې چي د هللا تعالى
شريكان يو ،ستاسو حاجتونه ترسره كولى شو او ستاسو
دعاگاني پر هللا تعالى منلى شو ،په دې ورځ به ټول خپله
تسليمي د هللا تعالى په وړاندي اعالن كړي او هغه څه به
ترې ورك شي چي له ځانه ئې په درواغو جوړول،
افتراءات ،د شركي مذهب په تأييد كي د دوى بې بنسټه
او غلط دالئل ،په دروغو خپل ناچل او شرك لړلي عقايد د
هللا كتاب ،پيغمبرانو او صالحينو ته منسوبول ،دا هر څه
به ترې ورك شي .د دغو كافرانو چي هم په خپله د هللا له
الري تېروتي او منحرف شوي ول او هم ئې د هللا په الر د
نورو د تلو مخنيوى كاوو ،د دوى تابع او متبوع ،كشر
او مشر ته مضاعف عذابونه وركول كېږي ،د خپل شرك عذاب
هم او د نورو د بې الري كولو عذاب هم .دوى مفسدين ول
او د دوى شرك د مفاسدو ستر عامل ،له همدې كبله به په
مضاعف عذاب اخته كېږي.
 دې ته مو پام وي چي دلته له جعلي معبودانو يوازي
هغه شخصيتونه مراد دي چي مشركينو ئې څلي او پر
قبرونو زيارتونه جوړ كړي ول ،لكه نن چي شيعه وو د
علي ﹽ او د ده د اوالد پر قبرونو ستر ستر قصرونه جوړ
كړي او د والړېدو پر مهال وايي :يا علي!! او خپلي
دعاء په وخت وايي :يا علي مدد ،وهمي او له ځانه جوړ
كړي امام زمان ته دعاگاني كوي او مرسته ترې غواړي ،د
كربال له خاوري د سجدې كودري جوړوي ،د دوى د قبرونو
طواف كوي ،د زيارتونو دروازې او زنځيرونه او د
قبرونو پنجرې ئې ښكلوي ،يا لكه بريلويان چي يوه ته د
غوث االعظم دستگير نوم وركوي ،بل ته د گنجبخش ،پر
قبرونو عرسونه جوړوي او د رسول هللا ﹽ په اړه همغه
عقيده لري چي مشرك مسيحيان ئې د عيسى عليه السالم په
اړه لري .په دې آيت كي له جعلي معبودانو بتان مراد
نه دي ،ځكه ويل شوي چي مشركين به د قيامت په ورځ د هللا
تعالى په وړاندي دغو جعلي معبودانو ته گوته ونيسي او
به وايي :دا همغه دي چي موږ له تاسره شريك كړي ول،
او دوى به ووايي :تاسو دروغجن يئ ،زموږ په اړه چي څه
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وايئ ټول دروغ دي .د دې معنى دا ده چي دوى بتان نه
بلكه انسانان ول چي مشركينو معبودان ترې جوړ كړي ول.





   
   






  



  
او كومه ورځ چي په هري ډلي كي د دوى له منځه پر
دوى يو گواه راپاڅوو ،او تا پر دغو خلكو د يوه
گواه په توگه راولو ،او پرتا مو دا كتاب نازل كړى
چي د هر څه لپاره څرگندونكى دئ او د مسلمانانو
لپاره الرښود ،رحمت او زېرى.
( -)89په دې مبارك آيت د ښه پوهېدا لپاره بايد دا
خبري په پام كي ولرو:
 هللا تعالى به د قيامت په ورځ د هر قوم او امت له
منځه د دوى خپل خپل پيغمبر پر دوى د گواه په توگه
راوړاندي كړي ،او رسول هللا ﹽ به پر خپل امت گواه كړي.
هر يو به ووايي چي دوى ته ئې الهي پيغام رسولى وو،
حق ئې ورته څرگند كړى وو ،د هللا تعالى الرښود كتاب ئې د
دوى مخي ته ايښى وو.
 دلته پر رسول هللا ﹽ نازل شوى قرآن د داسي كتاب په
توگه معرفي شوى چي د دې عالم د هر څه بيانوونكى او د
انسان ټولو پوښتنو ته ځواب ويونكى دئ ،يعني هر څه ئې
واضح كړي ،سربېره پر دې هغه داسي الرښود كتاب دئ چي
هر مسلمان ته سمه الر ښيي ،دا كتاب د هللا تعالى له لوري
يوه ستره پېرزوينه ده ،په دې كتاب د تمسك له الري د هللا
تعالى د رحمتونو دروازه د انسان پر مخ پرانيستل
كېږي ،دا كتاب مسلمانانو ته د روښانه مستقبل زېرى
وركوي ،دلته دا پوښتنه راوالړېږي چي آيا د دې خبري
معنى فقط همدا ده چي په دې كتاب كي د هر څه په اړه
الرښووني شوې ،هري پوښتني ته ئې ځواب ويلى ،ټول حقايق
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ئې بيان كړي؟ د دې عالم توكي او اسرار خو بې انتهاء
دي آيا دا ټول اسرار په قرآن كي راغلي؟ د انسان
پوښتني خو بې شمېره دي او ستر ستر كتابونه ترې
جوړېږي آيا د قرآن په دې واړه كتاب كي دې ټولو
پوښتنو ته ځواب ويل شوى؟ او دا څنگه؟ د دې پوښتني په
ځواب كي بايد ووايو :هو؛ د قرآن د دغه آيت او دې ته
ورته نورو آيتونو وينا همدا ده ،له دې پرته بل هر
ځواب ناقص او د قرآن د دغو ويناوو خالف دئ ،په قرآن
كي د دې عالم په اړه ټول ضروري علوم او اړيني
الرښووني زموږ مخي ته اېښودل شوي ،په قرآن كي د هر
هغه څه په اړه وضاحت شوى چي انسان ورته ضرورت لري،
ځيني وضاحتونه دومره څرگند او ځالنده دي چي هر مخاطب
پرې پوهېدى شي ،په ځينو ئې د پوهي او بصيرت خاوندان
پوهېدى شي ،ځيني ئې داسي دي چي يوازي د رسول هللا ﹽ د
تشريح او تبيين له الري پرې پوهېدى شو ،دا ځكه چي په
قرآن كي د عالم د ځينو برخو په اړه وضاحتونه په
مجمله توگه او اختصار او ايجاز سره راغلي ،او د ځينو
په اړه په تفصيل سره ،د ټولو په اړه تفصيلي او مشرح
بحث داسي ستر او ضخيم كتاب ته ضرورت لري چي ډېرى
انسانان به ئې له لوستلو هم عاجز وي ،د قرآن د بيان
اسلوب داسي دئ چي انسان د خپل فهم او بصيرت په
اندازه ترې برخمن كېږي ،لكه هغه باران چي هره شېله
او خوړ د خپل ظرفيت په اندازه ترې ډكېږي ،هر څومره
چي انسان له دې كتاب سره مزيد آشنا كېږي ،همدومره به
د هغه په ابعادو ،اسرارو او رموزو باندي پوهېږي .په
دې مو بايد بشپړ يقين او باور وي چي دا كتاب هومره
اسرار او رموز لري چي په دې ټول عالم كي دومره رموز
نشته ،دا چي هللا تعالى فرمايي :قرآن (تبيانا لكل شئ)
دئ ،دا به مبالغه نه گڼو ،دا بېله خبره ده چي موږ
لدې كتاب سره دومره نه يو آشنا شوي چي له هغه نه د
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
رسېدلى ،دا دنيا او ستا محدود عمر خو پرېږده چي
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.

   
  








  
ً چي هللا د عدل ،احسان او خپلوانو ته د وركړي
يقينا
امر كوي ،او له فحشاء ،منكراتو او بغاوت ممانعت
كوي ،تاسو ته د دې لپاره وعظ كوي چي ښايي پند
واخلئ.
( -)91په دې مبارك آيت كي د هللا تعالى اوامر او نواهي
په شپږو برخو كي په دې توگه راخالصه شوي:
 هللا تعالى په دريو كارونو تاسو گماري :عدل ،احسان
او له خپلوانو سره مرسته ،دا درې الرښووني دومره جامع
دي چي د انسان ټول ژوند او د ژوند ټول فكري،
اعتقادي ،اخالقي او عملي ابعاد احتوى كوي ،د انسان د
ژوند هيڅ اړخ د دغو الرښوونو له دائرې بهر نه پاته
كېږي.
 هللا تعالى له دريو كارونو تاسو منعه كړي يئ-1 :
فحشاء ،يعني هغه كارونه چي بدوالى ئې بربنډ وي او هر
څوك ئې بد گڼي ،پر عمل كوونكي سربېره نورو ته هم د
هغه بدي اغېزې سرايت كوي -2 .منكر ،يعني هغه بد او
كركجن كار چي د انسان سالم فطرت ترې كركه كوي-3 .
بغاوت ،د بل پر حقوقو تېرى او د خپل رب له اطاعته
سرغړاوى .دا درې نواهي هم داسي دي چي د انسان ټول
ژوند احتوى كوي او ټول هغه بد او ناروا كارونه
رانغاړي چي د هللا تعالى د الرښوونو او نېكو كارونو خالف
دي.
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او كله چي ژمنه كوئ نو په الهي ژمني وفا وكړئ او
قسمونه د هغوى له ټينگښت وروسته مه ماتوئ ،په
داسي حال كي چي هللا مو پر خپل ځان وكيل او گواه
ً چي هللا په هغه څه پوهېږي چي تاسو ئې
نيولئ ،يقينا
كوئ .او د هغي ښځي په څېر مه كېږئ چي خپل ورېشلى
تار ئې له مضبوطولو وروسته ټوټې ټوټې كړ ،خپل
قسمونه په خپلو منځونو كي د غولولو وسيله مه
گرځوئ ،په دې موخه چي يوه ډله تر بلي زياته
ً
ً چي هللا تاسو پرې آزمويي ،او يقينا
گټونكي شي ،يقينا
چي هللا به هرومرو تاسو ته د قيامت په ورځ هغه څه
څرگند كړي چي اختالف مو په كي كولو.
( -)92-91په دې مباركو آيتونو كي څو الرښووني شوې:
 تاسو چي له هللا تعالى سره كومي ژمني كړې دي ،كه دا
د ايمان راوړو په ترڅ كي ژمني دي او كه د ژوند په
مختلفو پړاوونو كي او له كړاوونو سره د مخامخېدو پر
مهال ژمني ،په ټولو دغو الهي ژمنو وفا وكړئ.
 د هللا تعالى په نامه چي كوم قسمونه كوئ ،كه دا له
هللا تعالى سره د كوم تعهد په بڼي كي وي او كه له كوم
انسان سره ،له ماتولو ئې ډډه وكړئ.
ً چي هللا په هغه څه پوهېږي چي تاسو ئې كوئ،
 يقينا
پوهېږي چي تاسو په خپلو ژمنو په صادقانه توگه عمل
كوئ كه نه.
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 د هغي ښځي په څېر مه كېږئ چي خپل ورېشلى تار له
مضبوطولو وروسته ټوټې ټوټې كړي ،د قسمونو ماتول دې
ته ورته كار دئ.
 خپل قسمونه په خپلو منځونو كي د غولولو وسيله مه
گرځوئ ،په دې موخه چي يوه ډله تر بلي زياته گټونكې
شي ،د كومي گټي ترالسه كولو په موخه له خپلو قسمونو د
غولولو وسيله او ذريعه مه جوړوئ.
 هللا تعالى تاسو د خپلو ژمنو او قسمونو په ترڅ كي
آزمويي ،گورې چي څه كوئ ،پر خپلو ژمنو عمل كوئ كه
نه ،د خپلو قسمونو درناوى كوئ كه نه.
 په دې پوه شئ چي هللا تعالى به هرومرو تاسو ته د
قيامت په ورځ هغه څه څرگند كړي چي اختالف مو په كي
كولو .كه څوك د خپل باطل دريځ ،ناسمي غوښتني او غلطي
ادعاء د صحيح ثابتولو لپاره له دروغجنو او غولوونكو
قسمونو استفاده وكړي ،د خپلي ډلي د غلطي تگالري د سم
او صحيح ثابتولو په موخه له قسمونو د غولوونكې وسيلې
په توگه كار واخلي ،بايد پوه شي چي د قيامت په ورځ
به هللا تعالى ټول هغه حقايق څرگند كړي چي د هغوى په
اړه خلك په ډلو ډلو وېشل شوي وو او يوه به د بل
پړولو لپاره دروغجنو قسمونو ته پناه وړه.

   
   




   
  
او كه هللا غوښتى نو تاسو به ئې واحد امت گرځولي وئ
خو ليكن هغه څوك بې الري كوي چي دى ئې وغواړي او
هغه هدايتوي چي دى ئې وغواړي ،او هرومرو به له
هغه څه وپوښتى شئ چي تاسو كولو.
( -)93كه هللا تعالى غوښتى نو په خپله به ئې ستاسو تر
منځ د اختالف هيڅ مجال نه پرېښود ،په ټولو قضاياوو كي
به ستاسو نظر يو وو ،متحد امت به ئې درنه جوړ كړى
وو ،خو داسي كار له الهي سنت او د انسان له فطرت سره
اړخ نه لگوي ،د هللا تعالى سنت دا دئ چي ځيني د خپل
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مشيت مطابق هدايت كړي او ځينو ته د الرموندو توفيق
ورنه كړي ،هغه هدايتوي چي د هدايت كېدو وړتيا ولري
او هغه بې الري كوي چي په خپله په سمي الر د تلو اراده
نه لري او په ځان كي ئې د دې وړتيا نه وي راپيدا
كړې .هللا تعالى انسان ته دا اختيار وركړي چي د هدايت
او ضاللت له منځ يو غوره كړي ،د هللا تعالى توفيق د ده
په انتخاب پوري تعلق نيسي ،د همدې اختيار له امله
انسان د خپلو كړو وړو مسئول دئ او پوښتنه به ترې
كېږي ،كه دا واك او اختيار ئې نه وى په برخه شوى او
د نورو بې اختياره مخلوقاتو په څېر وى نو هللا تعالى به
د خپلو كړنو پوښتنه نه ترې كوله ،نو ځكه د آيت په
پاى كي ويل شوى :هرومرو به له هغه څه وپوښتى شئ چي
كوى ئې.




   
  
   
    




   









   





   





 
او خپل قسمونه په خپلو منځونو كي د غولولو وسيله
مه گرځوئ چي په نتيجه كي ئې كوم قدم له مضبوطېدا
وروسته وښويېږي ،او د هغه څه له كبله د كړاو خوند
وڅكئ چي د هللا له الري مو مخنيوى وكړ ،او ستر عذاب
مو په برخه شي .او پر الهي ژمنو لږكۍ بيعه (قيمت)
ً هغه څه چي د هللا په خوا كي دي درته
مه پېرئ ،يقينا
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غوره دي كه پوهېږئ ،هغه
ختمېږي او هغه څه چي له
دي ،او هرومرو به هغو ته
هغه غوره عمل له مخي بدله

څه چي له تاسو سره دي
هللا سره دي پاته كېدونكي
چي صبر ئې وكړ د دوى د
وركړو چي كاوو ئې.

( -)96-94په دې مباركو آيتونو كي دا الرښووني شوې:
 خپل قسمونه په خپلو منځونو كي د غولولو وسيله مه
گرځوئ ،داسي نه چي په دې كار سره د داسي چا د ښوېدا
باعث شئ چي د ايمان په لوري يو گام راوړاندي شوى ،خو
د دې په ځاى چي دلته ئې گامونه مزيد مضبوط شي ستاسو
د دغو دروغجنو قسمونو او ټگماريو په ليدو سره ئې پښې
وښويي او بېرته د كفر لوري ته مخه كړي او له ځان سره
ووايي :ما د ايمان د مدعيانو او كافرانو تر منځ كوم
توپير ونه ليد ،توپير ئې فقط دا وو چي هغوى په
قسمونو سره خلك دوكه كول .په دې كار سره به تاسو له
بد برخليك سره مخامخ او د هللا تعالى په سخت عذاب اخته
شئ ،له دې كبله چي خلك مو د هللا له الري په شا كول.
 پر الهي ژمنو لږكى قيمت مه پېرئ ،د هر څه لپاره
چي قسمونه مات او خپلي ژمني تر پښو الندي كړئ قليله
او بې ارزښته قيمت ئې وگڼئ ،او څه چي د خپلو قسمونو
د درناوي او په خپلو ژمنو د ودرېدا له الري د هللا تعالى
په خوا كي ترالسه كوئ ډېر درته غوره دي كه وپوهېږئ.
 هغه څه چي له تاسو سره دي ختمېږي او هغه څه چي له
هللا سره دي پاته كېدونكي دي.
 هللا تعالى به هرومرو هغو ته چي صبر ئې وكړ ،د نفس
او شيطان وسوسو ته تسليم نشول ،په خپلو ژمنو ټينگ
پاته شول ،د دوى د هغه غوره عمل له مخي بدله وركړي
چي دوى كاوو ،يعني هللا تعالى به د دوى بدله د هغه عمل
له مخي ټاكي چي تر ټولو غوره وو.
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چا چي نېك كار وكړ ،كه نارينه وي او كه ښځه ،خو
چي هغه مؤمن وي ،نو پاكيزه ژوندون به ورپه برخه
كړو او د دوى د هغه غوره عمل له مخي به بدله
وركړو چي كاوو ئې.
( -)97دا مبارك آيت موږ ته الرښوونه كوي چي څوك نېك
عملونه وكړي ،كه نارينه وي او كه ښځه ،خو چي مؤمن
وي ،نو هللا تعالى به په دنيا او آخرت كي پاكيزه ژوندون
ورپه برخه كړي ،او هللا تعالى به د دوى بدله د هغه عمل
له مخي ټاكي چي تر ټولو غوره وو .له دې آيت په ډېر
صراحت سره معلومېږي چي ايمان او صالح عمل په پاكيزه
ژوندون منتج كېږي ،كوم څوك او كومه ټولنه چي له
پاكيزه ژوندون محروم وي عوامل دې په خپلي عقيدې او
عمل كي ولټوي.







  







  
   





 
نو كله چي قرآن لولې هللا ته له رټل شوي شيطان پناه
ً چي هغه داسي دئ چي پر هغو كسانو هيڅ
يوسه ،يقينا
سلطه نه لري چي ايمان ئې راوړى او پر خپل رب توكل
كوي .بې شكه چي د ده سلطه يوازي پر هغو ده چي له
ده سره دوستي پالي او هغه چي د ده له كبله مشركان
شوي.
( -)111-98د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 كله چي قرآن لولې نو هللا تعالى ته له رټل شوي شيطان
پناه يوسه ،هم په ژبه د ده له شره له هللا تعالى پناه
غواړه او هم په زړه كي له ټولو هغو كړنو خپل برائت
او بې زاري اعالنوه او هللا تعالى ته پناه وړه چي شيطان
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د هغوى په سبب د هللا تعالى له رحمته ورټل شو او هم د
قرآن د تالوت په دوران كي له داسي شيطاني وسوسو ځان
ساته چي د قرآن د الرښوونو ،وعد او وعيد په اړه ئې
ستا په زړه كي اچوي او شكوك او شبهات درته راوالړوي.
بايد د قرآن لوستل په صاف او شفاف ذهن سره پيل كړې،
شخصي افكار او آراء لري وغورځوه ،د هغو آراءو لپاره
د دالئلو موندلو لټه مه كوه چي ستا له هوسه راوالړ شوي
يا شيطان درته تلقين كړې ،بايد د يوه داسي طالب په
توگه د قرآن په وړاندي ودرېږي چي د ضمير او ذهن صفحه
ئې له هر راز گرد او غبار پاكه وي.
 په دې باور اوسه چي شيطان پر هغو كسانو هيڅ سلطه
نه لري چي ايمان ئې راوړى او پر خپل رب توكل كوي.
دوى نشي بې الري كولى او وسوسې ئې پر دوى اغېز نه
لري.
 د ده سلطه يوازي پر هغو ده چي له ده سره دوستي
پالي او هغه چي د خپل رب په اړه مشرك دي ،شيطان ئې
له هللا تعالى سره شريك كړى .داسي خلك به د ده د وسوسو
تر اغېز الندي ځي او سمه الر به وركوي.














    
   
   








او كله چي يو آيت د بل پرځاى بدل كړو ،په داسي
حال كي چي هللا په هغه څه ښه پوه دئ چي نازلوي ئې،
(هغوى) وايي :ته افتراء كوونكى يې ،داسي نه ده؛
بلكي د دوى ډېرى نه پوهېږي .ووايه :روح القدس هغه
په حقه ستا د رب له لوري نازل كړى تر څو هغه وگړي
پرې مضبوط كړي چي ايمان ئې راوړى او مسلمانانو ته
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الرښوونه او زېرى وي.
( -)112-111د دې مبارك آيت په اړه څو خبري په پام كي
ولرئ:
 كه څه هم ځينو درنو مفسرينو دا وينا ناسخ او
منسوخ آيتونو ته راجع كړې خو حقيقت دا دئ چي دلته د
ناسخ او منسوخ آيتونو په اړه نه بلكي د هغو آيتونو
تر منځ توپيرونو ته اشاره شوې چي د يوې موضوع په اړه
خو په بېالبېلو الفاظو بحث كوي ،دا ځكه چي دا سوره په
مكه كي نازله شوې او هغه مهال د احكامو اړوند آيتونه
نه وو نازل شوي او پر ناسخ او منسوخ آيتونو د
مشركينو د اعتراض سوال نه راوالړېږي ،دقيقه وينا دا
ده چي په دې مبارك آيت كي د مشركينو هغه اعتراض ته
اشاره شوې چي د قرآن په ځينو آيتونو ئې له دې كبله
درلود چي له نورو اړوند او ورته آيتونو سره په
الفاظو كي توپيرونه لري ،د يوې موضوع په اړه په يوه
آيت كي يو ډول الفاظ او د هغوى تركيب كارول شوى او
په همدې موضوع په بل آيت كي په نورو الفاظو بحث شوى،
ويل ئې :كه دا آيتونه د هللا تعالى له لوري وي نو نه به
د يوې موضوع په اړه دوه ځلي او په بېلو بېلو الفاظو
څه راتلل او نه به د آيتونو په تركيب كي څه توپير تر
سترگو كېدو ،داسي نه چي يو ځل په يوه آيت كي په
مجمله توگه يوې موضوع ته اشاره كېږي او بيا په بل
ځاى كي د همدې موضوع په اړه تفصيلي بحث په نورو
الفاظو سره كېږي .مشركينو به پر دغو توپيرونو د
اعتراض گوته ايښوده او ويل به ئې چي دا آيتونه د هللا
تعالى له لوري نه دي نازل شوي بلكي محمد (عليه
السالم) له ځانه جوړ كړي!! د دوى په ځواب كي ويل شوي:
د دوى دا بې بنسټه او غلط اعتراض د دوى د ناپوهۍ له
كبله دئ ،هللا تعالى ښه پوهېږي چي مخكي ئې څه نازل كړي
او وروسته څه نازلوي ،دا تكرار او په بېلو بېلو
الفاظو د يوې موضوع يادونه د دې لپاره ده چي مؤمنان
ښه پرې پوه شي ،د زړونو په تل كي ئې ځاى ونيسي ،مزيد
ډاډه او مطمئن شي ،د ايمان الر ورته الزياته روښانه
شي ،دا خو د هللا تعالى له لوري مؤمنانو ته زېرى دئ ،د
روښانه او ځالنده مستقبل زېري ،يو په بل پسي ،كله په
يوه صيغه او كله په بله صيغه .دا د محمد عليه السالم
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خپله وينا نه بلكي د روح القدس (جبرئيل عليه السالم)
په الس رسول هللا ﹽ ته لېږل شوى رښتينى الهي پيغام دئ،
دلته جبرئيل عليه السالم د روح القدس (پاكه روح) په
نامه يادول په خپله يو ظريف ټكي ته اشاره ده او هغه
دا چي :د دې الهي پيغام هر جزء او هره فقره ښيي چي د
دې حامل يوه پاكه روح ده ،له هرراز ناولو تمايالتو
پاكه  ،له غرض او مرض خوندي ،د نفس او هوس له غوښتنو
او د شيطان له وسوسو برئ او پاكه روح ،ووايئ :په دې
پيغام كي څه داسي په نظر درځي چي ښيي دا د كوم انسان
له شخصي تمايالتو او نفسي غوښتنو راټوكېدلى؟






   






  
ً په دې پوهېږو چي دوى وايي :خبره له دې
او يقينا
پرته بله نه ده چي يو انسان ئې ورزده كوي ،دا په
داسي حال كي چي د هغه چا ژبه غير عربي ده چي دوى
ورته گوته نيسي او دا خو څرگنده عربي ده.
( -)113دا مبارك آيت د معارضينو يوې بلي افتراء ته
اشاره كوي او هغه دا چي ويل به ئې :محمد (عليه
السالم) ته دا خبري بل څوك ورښيي ،دا د مخكنيو
كتابونو خبري دي چي ده له بل چا زده كړې دي ،د داسي
كسانو نومونه به ئې اخيستل چي عربان نه ول ،ژبه ئې
اعجمي (غير عربي) وه ،د اهل كتابو د مذهبي مشرانو
نومونه به ئې اخيستل ،دا په داسي حال كي چي نه د
هغوى ژبه عربي وه او نه د تورات او انجيل ژبه ،او
رسول هللا ﹽ دوى ته په څرگندي عربي ژبي كي قرآن وړاندي
كړى وو!! دا يوازي د عربو مشركين نه ول چي د قرآن او
رسول هللا ﹽ په اړه ئې دا افتراء كوله ،ډېرو مستشرقينو
دې ته ورته افتراءات كړي ،كه تاسو د هغو مستشرقينو
كتابونه ولولئ چي د اسالم په اړه ئې د څېړنو او
تحقيقاتو په نامه څه ليكلي ،وبه گورئ چي هر يوه ئې
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دا هڅه كړې چي په يوه او بل ډول دا ثابته كړي چي
رسول هللا ﹽ له بايبل (تورات او انجيل) اقتباسات كړي!!
دا افتراء د هغو خلكو په زړونو كي شكوك او شبهات
راوالړولى شي چي نه ئې قرآن لوستى او نه بايبل؛ او د
دې خبري منل هم ورته گران وي چي يو نالوستى انسان
څنگه كولى شي د قرآن په څېر داسي بليغ ،جامع او
اغېزناك كتاب وړاندي كړي چي د يوه ستر فكري ،اخالقي،
اجتماعي او سياسي انقالب باعث شي او د منونكو شمېر ئې
ملياردونو ته ورسېږي!! ډېره حيرانوونكي او عجيبه ده
چي دغو غرضي او مرضي مستشرقينو څنگه دا جسارت كړى چي
د رسول هللا ﹽ او قرآن په اړه دا افتراء وكړي!! دا په
داسي حال كي چي قرآن د بايبل په سلو كي لږ تر لږه د
پنځه نوي ويناوو په قاطع او بشپړه توگه ترديد كوي او
پاته پنځمه سلنه ئې تصحيح كوي .يو مهال ما هم داسي
گمان كاوو چي ښايي د قرآن او بايبل تر منځ به نږدې
شباهتونه وي ،بايبل به همغه تورات او انجيل وي چي پر
موسى عليه السالم او عيسى عليه السالم نازل شوي ،د
همدغي غلطي انگېرني له كبله مي پر هغو درنو مفسرينو
اعتراض نه درلود چي د بايبل پر ځينو ويناوو ئې
استناد كړى ،خو كله چي ما په بايبل كي تحقيق پيل كړ
او هغه مي د قرآن په څنگ كي كېښود او ژورو توپيرونو
ته ئې متوجه شوم ،ومي ليدل چي قرآن په اصل كي د دې
لپاره راغلى چي د دغه محرف بايبل خبري ترديد او
تصحيح كړي ،په دې هم پوه شوم چي هللا تعالى هغه مهال
نوى پيغمبر مبعوث كړى او نوى كتاب ئې رالېږلى چي د
مخكني كتاب هيڅ برخه روغه ،سالمه او له تحريف او
السوهنو خوندي نه ده پاته شوې او د مخنكي پيغمبر د
دعوت ټولي اغېزې په بشپړه توگه له منځه تللې ،د رسول
هللا ﹽ د بعثت پر مهال د اصلي تورات او انجيل هيڅ برخه
روغه نه وه پاته ،په دې حقيقت هغه څوك ښه پوهېږي چي
يا بايبل په دقت او غور سره ولولي او له قرآن سره ئې
مقايسه كړي او يا د بني اسرائيلو د تاريخ هغي برخي
ولولي چي پر دې قوم د سختو بدو ورځو هغه پېښي ئې
څېړلې چي په ترڅ كي ئې د دوى ښارونه وران شوي،
معبدونه ئې نسكور او له خاورو سره برابر شوي ،ټول
مذهبي كتابونه ئې سوزل شوي ،د اسيرانو او غالمانو په
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توگه كله روم او يونان ته او كله فارس ته انتقال
شوي ،نه ئې د مذهب كومه نښه پاته شوې او نه ئې د
تمدن .د تورات او انجيل موجودي عبراني نسخې له
يوناني ژبي ژباړل شوې نسخې دي ،اصلي عبرانې نسخې ئې
نشته ،او دا ښيي چي په تورات او انجيل څه تېر شوي؟
حقيقت دا دئ چي اوسنى محرف بايبل د روميانو په وينا
او د بني اسرائيلو په ضد ليكل شوى ،په دې بايبل كي د
بني اسرائيلو د ټولو پيغمبرانو داسي سپكاوى شوى او
داسي بد بد تورونه پرې لگېدلي چي هيڅ مؤمن او شريف
انسان ئې د ويلو جسارت نشي كولى .اميد دئ بايبل د
قرآن په رڼا كي كتاب ولولئ چي په دې حقيقت الزيات ښه
پوه شئ.





   
   






   


 
ً هغه چي د هللا پر آيتونو ايمان نه راوړي هللا ئې
يقينا
الرښونه نه كوي او دوى ته دردناك عذاب دئ .يوازي
هغه وگړي له ځانه درواغ جوړوي چي د هللا پر آيتونو
ايمان نه راوړي ،او همدا دوى دروغجن دي.
( -)115-114دا مبارك آيتونه موږ ته وايي:
 څوك چي د هللا تعالى په مقروء او مشهود آيتونو ايمان
نه راوړي؛ د هدايت دروازې ئې پر مخ تړل شوې پاته
كېږي او هللا تعالى دا توفيق نه وركوي چي په حقايقو د
پوهېدا سعادت ئې په برخه شي ،دوى ته په دنيا او آخرت
كي دردناك عذاب انتظار كوي.
 يوازي هغه وگړي له ځانه درواغ جوړوي چي د هللا پر
آيتونو ايمان نه راوړي ،او اصلي دروغجن وگړي همدا
دوى دي .تاسو څنگه يو رښتيني انسان چي د هللا تعالى پر
آيتونو كلك او پوخ باور لري او تاسو ته مكرر بلنه
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دركوي چي د هللا پر آيتونو ايمان راوړئ په دې تورنوئ چي
دا قرآن ئې په دروغو له ځانه جوړ كړى؟!!

    
   








   
   
















   
  


   
   
 
چا چي له خپل ايمان وروسته د هللا په اړه كفر كړى،
مگر هغه چي په زور اړ كړى شوى؛ په داسي حال كي چي
زړه ئې پر ايمان ډاډه دئ ،خو هغه چي كفر ته ئې
سينه پرانيستې ،نو پر دوى د هللا له لوري غضب دئ او
دوى ته ستر عذاب دئ .دا له دې كبله چي دوى د دنيا
ژوند پر آخرت غوره وگڼلو او د دې لپاره چي هللا دا
كافر وگړي نه هدايتوي .دا هغه وگړي دي چي هللا د دوى
پرزړونو ،غوږونو او سترگو مهر لگولى او همدا دوى
غافالن دي ،شك نشته چي همدا دوى به په آخرت كي
زيانمن وي.
( -)119-116د دې مباركو آيتونو مهمي الرښووني دا دي:
 څوك چي پر هللا تعالى له ايمان راوړو وروسته د كفر

د قرآن پلوشې
223
النحل
الر غوره كړي ،پرته له دې چي كفر ته اړ كړى شوى وي او
چا داسي څه ويلو او كولو ته اړ كړى وي چي انسان پرې
كافر كېږي ،په خپله خوښه او له جبر او اكراه پرته
كافر شي ،هغه نه چي د مجبورت له مخي په ژبه د كفر
كلمه وايي خو زړه ئې پر ايمان ډاډه وي ،بلكي هغه چي
كفر ته ئې خپله سينه پرانيستې ،او په خپل زړه كي ئې
ځاى وركړى ،پر دوى د هللا له لوري غضب دئ او ستر عذاب
به ئې په برخه وي.
 دوى له دې كبله خپل ايمان ته شا كړه او بېرته ئې
د كفر په لوري مخه كړه چي د دنيا ژوند ئې پر آخرت
غوره وگڼلو ،عقل نه بلكي هوس بېولي ،د دليل نشتوالي
نه بلكي د لذتونو نشتوالي او د ايمان په ليكه كي
پليتو دنيوي اغراضو ته د نه رسېدا له كبله د كفر په
رنگيني غېږ كي پرېوتي او خپل ايمان ئې په لته وهلى،
عقل ئې ايمان ته بللي خو شهوت ئې كفر ته هڅولي ،دوى
د عقل وينا ته د رد ځواب وركړى او د هوس د لمسون په
لومي كي نښتي.
 د دې بله وجه دا ده چي دوى د كفر او انكار هغه
پړاو ته رسېدلي او په دې گنده ډنډ كي داسي نښتي چي د
هدايت ټولي دروازې ئې پر مخ تړلې دي ،ټولي هغه
وړتياوي ئې له السه وركړېي چي له امله ئې هللا تعالى د
چا الرښوونه كوي او په سمي الر د تلو توفيق وركوي ،دوى
داسي دي چي هللا تعالى د دوى پرزړونو ،غوږونو او سترگو
مهر لگولى ،په خپلو مستيو كي غرق دي ،د هوى او هوس
څپانده سيند په سر اخيستي ،ضمير ئې ويده دئ ،وجدان
ئې ځپل شوى ،د دوى هر لوري ته چي كوم ځالنده نښي دي
او د هللا تعالى په لوري بلنه وركوي ،له ټولو غافل دي
او د هغوى په اړه د غور او فكر مجال او فرصت نه لري.
 شك نشته چي همدا دوى به په آخرت كي زيانمن وي.
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ً چي ستا رب د هغو وگړو په اړه له شكه
بيا يقينا
پرته ډېر مهربان بخښونكى دئ چي په آزمېښتونو كي
له اچول كېدو وروسته ئې هجرت كړى ،بيا ئې جهاد او
صبر كړى.
( -)111دا مبارك آيت د مخكني په تړاو موږ ته وايي:
كه يوه لوري ته داسي ضعيف النفس او د هوى او هوس
غالمان گورئ چي د دنيوي مال او متاع لپاره د خپل
ايمان سودا كوي ،بل لوري ته داسي خلك گورئ چي د خپل
ايمان په حكم هري قربانۍ ته چمتو دي ،له سختو سختو
آزموينو سره مخامخ كېږي ،په عذابونو او كړاوونو
ابتالء كېږي ،هجرت ته اړ كېږي ،له كور ،كلي ،مال،
دولت ،خپلوانو ،دوستانو الس اخيستو او پرديو ملكونو
ته په تلو آزمويل كېږي ،خو هغه د خپل ايمان لپاره دا
ټول مني ،نه يوازي هجرت كوي بلكي د خپل ايمان په حكم
جهاد ته مال تړي ،غواړي د ايمان رڼا د نړۍ گوټ گوټ ته
ورسوي او هغه خنډونه له منځه يوسي چي د دې رڼا د
خورېدا مخه نيسي ،او د هجرت او جهاد په دوران كي چي
له كومو ستونزو او كړاوونو سره مخامخ كېږي په صبر
سره او په سړه سينه ئې زغمي.
 هللا تعالى د دغه مهاجر ،مجاهد او صابر مؤمن په اړه
له شكه پرته ډېر ډېر مهربان بخښونكى دئ ،نه يوازي د
ده له اشتباهاتو ،قصور او خطاگانو تېرېږي او بخښنه
ورته كوي بلكي د خپل پراخ رحمت سيورى پرې غوړوي.

















هغه ورځ چي هر څوك به په داسي حال كي راشي چي له
ځانه د دفاع لپاره به مجادله كوي او هر چا ته به
هغه څه په بشپړه توگه وركړى شي چي كړي ئې وو او
پر دوى به ظلم نه كېږي.
( -)111داسي ورځ راتلونكي ده چي هر څوك به په داسي
حال كي د هللا تعالى په وړاندي حاضر شي چي له ځانه پرته

د قرآن پلوشې
225
النحل
به بل مدافع نه لري ،بل څوك به ئې نه يوازي مرسته
نشي كولى بلكي له ده به د دفاع كولو او د ده په گټه
د څه ويلو مجال او فرصت هم نه لري ،هر څوك به په
خپله له ځانه دفاع كوي ،دا دفاع او مجادله به هيڅ
گ ټه نشي وررسولى او د ده سزا به نشي راكمولى ،هر چا
ته به هغه څه په بشپړه توگه وركړى شي چي كړي ئې وو
او پر دوى به هيڅ ظلم نه كېږي.





















  
 
او هللا د هغه كلي مثال بيان كړ چي خوندي او ډاډه وو
او رزق ئې له هر ځايه تازه او پرېمانه ورته راتو،
خو دوى د هللا د نعمتونو ناشكري وكړه ،نو هللا د لوږي
او وېري په جامو د پټېدو خوند وروڅاكو ،د هغه څه
په سبب چي دوى كول.
( -)559دلته هللا تعالى د يوه ښكلي مثال په ترڅ كي يو
ستر حقيقت انځور كړى او يوه جامع الرښوونه ئې زموږ په
وړاندي ايښې ،دا حقيقت چي كله يو قوم د هللا تعالى د
نعمتونو ناسپاسي وكړي ،د نعمتونو د شكر ادا كولو پر
ځاى د منعم په وړاندي د بغاوت الر غوره كړي نو له دوو
سترو مصيبتونو سره مخامخ شي ،دوه ستر نعمتونه ترې
واخيستل شي :د (پراخ رزق) نعمت او د (امن نعمت) ،په
بدل كي ئې (لوږه) او (وېره) خپل تور وزر پرې وغوړوي.
په پورتني مثال كي داسي كلى او كليوال ئې انځور شوي
چي په هغه كي امنيت او اطمئنان وو او رزق ئې له هر
لوري ورته راروان ،خو دوى كفران او ناسپاسي وكړه ،چي
د دې له كبله لومړى (فقر) پرې مسلط شو او بيا (خوف
او وېري) خپل تور وزر پرې وغوړاوو.
په دې مبارك آيت كي د انساني ټولني دوو سترو سترو
آفتونو ته اشاره شوې( :لوږه او وېره) چي دواړه ئې
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څنگ په څنگ او يو وخت راځي .كله ئې يو مخكي راشي او
الره بل ته پرانېزي او كله ئې بل ،كله يو وځي او بل
له ځان سره بيايي او كله ئې بل ،كله گورو چي وېره او
بې امنيتي پر ټولني خپل تور وزر وغوړوي او له دې سره
سم اقتصادي فعاليتونه متوقف شي ،اقتصادي تأسيسات له
منځه والړ شي ،د تجارت بازار سوړ شي ،تاجر او بډاى له
هېواده ووځي ،خپلي شتمنۍ نورو ملكونو ته انتقال كړي،
بندونه وران شي ،نهرونه وچ شي ،زراعتي زمكي شاړي او
بائر پاته شي ،فابريكي تخريب شي ،بزگر خپل بېل لري
واچوي او كارگر خپل څټك او ټوپك ته الس كړي ،جگړه ئې
كسب او پېشه شي او په دې ترتيب فقر او لوږه ټولني ته
مخه كړي او خپل سيورى پرې وغوړوي او كله بيا گورو چي
لومړى فقر او لوږه ټولني ته مخه كړي ،غيرعادالنه او
ظالمانه اقتصادي نظام پر ټولني مسلط شي ،د ټولني
ثروت او شتمنۍ د محدود شمېر بډايانو په الس كي
پرېوځي ،د ټولني اكثريت له فقر او محروميت سره مخامخ
شي ،كله چي د ټولني اكثريت دا گوري چي پر ټولني د
مسلط ظالمانه نظام تر سيوري الندي هيڅكله آرام او
سوكاله ژوند نه شي ترالسه كولى ،له اقتصادي ستونزو نه
شي وتلى او كه دا نظام وي نو دوى به تل په محروميت
كي ژوند كوي ،ناچار د نورو الرو په لټه كي كېږي ،د
خپلي بقا الر ،د دې نظام د ړنگولو الر ،د هغو زندانونو
د ړنگولو او د هغو زنځيرونو د شلولو الر چي د دې نظام
بقا تضمينوي ،د جنگ او مسلحانه قيام الر .همداراز په
ټولني كي فقر هغو داخلي او خارجي ځواكونو ته په
ارزانه بيه د جنگياليو د استخدام موقع په الس وركوي
چي غواړي د جگړو له الري خپل اهداف ترالسه كړي او خپله
لويي او برالسي پر نورو ومني .قرآن په دې آيت كي امن
او اطمئنان د رزق او روزي تر وفرت او كثرت مخكي
يادوي د قريش په سوره كي لومړى له لوږي ژغورنه يادوي
او ورپسې له وېري او خوف نجات ،تفصيل ئې د قريش د
سورې په تفسير كي ولولئ.
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،ً چي دوى ته له دوى څخه يو پيغمبر ورغى
او يقينا
 نو ځكه په داسي حال كي عذاب،چي هغه ئې تكذيب كړ
.ونيول چي ظالمان ول
 دغو مخكنيو ولسونو ته خپل خپل پيغمبران ورغلل-)113(
 نو ځكه په داسي حال كي په الهي،خو هغوى تكذيب كړل
 هم ئې د پيغمبرانو د،عذاب اخته شول چي ظالمان ول
تكذيب په اړه ظلم او تېرى كولو او هم په خپل چلن كي
.ظالمان ول
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نو هغه حالل او پاك رزق وخورئ چي هللا درروزي كړى ،او
د هللا د نعمت شكروكړئ كه په رښتينې توگه د هغه
ً خبره يوازي دا ده چي پر تاسو ئې
عبادت كوئ .يقينا
مړزگه ،وينه ،د خوگ غوښه او هغه څه حرام كړي چي د
غير هللا نوم پرې اخيستل كېږي ،نو كه څوك مضطر شو په
داسي حال كي چي نه بغاوت كوونكى وي او نه تېرى
ً چي هللا مهربان بخښونكى دئ .او د
كوونكى ،نو يقينا
هغه څه په اړه دروغ مه وايئ چي ستاسو ژبي ئې
څرنگوالى بيانوي ،چي دا حالل دئ او دا حرام دئ ،چي
په دې توگه پر هللا په درواغو له ځانه افتراء وكړئ،
ً هغه چي پر هللا دروغجنه افتراء كوي فالح (بريا)
يقينا
نشي موندلى( .حاصل ئې) يوه قليله متاع ده او دوى
ته دردناك عذاب دئ ،او پر هغو چي يهودان شوي وو
هغه څه مو حرام كړل چي مخكي مو تاته بيان كړل ،او
موږ ظلم نه دئ پرې كړى بلكي دوى پر خپلو ځانونو
ً چي ستا رب د هغو وگړو په اړه چي
ظلم كاوو .يقينا
په ناپوهۍ سره ئې بد كار كړي ،بيا ئې له دې
وروسته توبه كړې او سمونه ئې كړې (خپل عمل ئې
ً
ً چي ستا رب تر دې وروسته حتما
اصالح كړى) ،يقينا
ډېر مهربان بخښونكي دئ.
( -)121-114د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هغه حالل او پاك رزق وخورئ چي هللا درروزي كړي او د
هللا د نعمت شكروكړئ كه په رښتينې توگه د هغه عبادت
كوئ .د خپل رب د رښتيني عبادت تقاضاء دا ده چي حالل
او پاكيزه رزق وخورئ ،د (حرام) او (گنده او ناپاك)
رزق له خوړلو ډډه وكړئ او دا چي د هللا تعالى د نعمتونو
شكر پر ځاى كړئ ،له الهي نعمتونو د استفادي په مهال
هم د هغه د احسان مرهون وئ او د حمد او شكر له جذبې
مو زړه ډك وي او هم دا نعمتونه په هغه توگه وكاروئ
چي ستاسو منعم پرې راضي كېږي.
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 هللا تعالى پر تاسو مړزگه ،وينه ،د خوگ غوښه او هغه
څه حرام كړي چي د ذبحي پر مهال ئې د غير هللا نوم پرې
اخيستل كېږي ،خو كه څوك مضطر شو؛ په داسي حال كي چي
نه بغاوت كوونكى وي او نه تېرى كوونكى ،نه ئې د هللا
تعالى له حكم د بغاوت او سرغړاوي په توگه خوري او نه
ً چي هللا تعالى
د خپلي اړتيا له حده زيات خوري ،نو يقينا
مهربان بخښونكى دئ ،مضطر ته ئې د دې حرام خوراك
اجازه وركړې.
 د خوراكي توكو په اړه له خپله ځانه او دروغجني
فتواگاني مه وركوئ ،له دې ډډه وكړئ چي په خپل سر او
په دروغو ووايئ :دا حالل دئ او دا حرام دئ .دا د هللا
تعالى په شأن كي افتراء ده .هغه څوك به هيڅكله
بريالى نشي او د هللا تعالى له عذابه به ونه ژغورل شي
چي پر هللا تعالى دروغجنه افتراء كوي .د دې افتراء
پايله به ئې له دې پرته بل څه نه وي چي يوه قليله
متاع ئې په برخه شي ،يا يو نس خوراك ،يا د خپلي
دروغجني فتوى كومه ذليله اجوره ،د كوم حاكم او واكمن
له لوري كوم شاباسى ،كومه چپنه ،كومه پگړۍ ،او په
پاى كي د هللا تعالى له لوري دردناك عذاب.
 د هللا تعالى له لوري چي پر يهودانو څه حرام شوي وو
بيان ئې تر دې د مخه راغلى ،هغه د دوى د ظلمونو سزا
وه ،هللا تعالى پر دوى ظلم نه دئ كړى بلكي دوى پر خپلو
ځانونو ظلم كاوو.
 څوك چي په ناپوهۍ سره بد كار وكړي ،بيا له خپلي
غلطۍ وروسته توبه وكړي او خپل غلط كار جبران كړي،
ً چي له داسي چا سره ستا
خپل غلط كار اصالح كړي ،يقينا
د رب معامله د بخښني او پېرزويني معامله ده ،دا ځكه
چي هغه ډېر مهربان بخښونكي دئ.
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ً چي ابراهيم (په يوازي سر) يو امت وو ،هللا ته
يقينا
مطيع ،حق ته يومخيزه مائل او داسي نه وو چي له
مشركينو څخه شي ،د نعمتونو ئې شاكر ،غوره ئې كړ
او مستقيمي الري ته ئې هدايت كړ ،او په دنيا كي مو
ً د
ښېگڼه ورپه برخه كړه او هغه به په آخرت كي حتما
صالحانو په ډلي كي وي ،بيا مو تا ته وحي وكړه چي
د حنيف ابراهيم د ملت متابعت وكړه او هغه له
مشركينو څخه نه وو.
( -)123-121د دې مباركو آيتونو په اړه څو خبري په
پام كي ولرئ:
 دلته ويل شوي چي ابراهيم عليه السالم په يوازي سر
يو امت وو ،يا په دې معنى چي د يوه ستر امت بنسټ ئې
كېښود  ،د ده الر د يوه لوى امت الر شوه ،او يا په دې
معنى چي دومره ستر ستر كارونه ئې وكړل چي يو امت ئې
له عهدې وتلى شي.
 ابراهيم عليه السالم هللا تعالى ته مطيع وو ،حق ته
يومخيزه مائل وو ،دې ته چمتو نه وو چي د مشركينو په
څنگ كي ودرېږي او د دوى له ډلي څخه شي .د خپل رب د
نعمتونو په وړاندي شاكر وو ،هللا تعالى د سترو سترو
كارونو لپاره غوره كړى وو ،د يوه موحد امت د باني او
الرښود په توگه غوره شوى وو ،بيت هللا د ده په الس جوړه
شوه ،هللا تعالى مستقيمي الري ته هدايت كړ ،په دنيا كي
ئې ښېگڼه ورپه برخه كړه ،گڼ شمېر پيغمبران د ده په
اوالد كي مبعوث شول ،تر قيامته به د نړۍ موحدين پر ده
درود وايي ،په آخرت كي به د صالحانو په ډلي كي وي.
 رسول هللا ﹽ او د ده له الري اسالمي امت ته ويل شوي چي
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د ابراهيم د ملت متابعت وكړي ،لكه چي هغه په هيڅ څه
كي د مشركينو په څېر نه وو ،تاسو به هم له شركي
عقايدو ځان لري ساتئ.
 دلته د ابراهيم عليه السالم په ارتباط دا ارشادات
د دې لپاره راغلي چي له يوې خوا معترضينو ته ځواب
وركړى شي چي ويل ئې :څنگه ومنو چي محمد (عليه السالم)
د هللا له لوري د پيغمبر په توگه غوره شوى او قرآن د
هللا له لوري راغلى حال دا چي د ده دين له مخكنيو سره
توپير لري ،د ده په دين كي ډېر داسي څه مومو چي د
حاللو اطالق پرې شوى خو همدا شيان په مخكنيو اديانو كي
حرام وو؟ دوى ته تر دې د مخه وويل شول چي پر يهودانو
حرام شوي ځيني شيان د دوى لپاره يوه سزا وه ،دوى په
خپله دا شيان حرام كړي وو ،د محمد عليه السالم دين
همغه د ابراهيم عليه السالم او نورو پيغمبرانو دين
دئ ،رسول هللا ﹽ په دې مأمور شوى چي د ابراهيم عليه
السالم د ملت او مذهب متابعت وكړي ،له بلي خوا قريشو
ته ويل شوي چي تاسو هسي ځان ابراهيم عليه السالم ته
منسوبوئ ،ابراهيم عليه السالم له شرك او مشركينو بې
زار وو ،هغه حنيف او موحد وو ،تاسو په شرك كي غرق
يئ ،نه مو عقايد د ابراهيم عليه السالم په څېر دي او
نه مو اخالق او عمل د هغه په څېر.

   
   





  
  
ً چي سبت (شنبه او په هغې پوري تړلي احكام)
يقينا
پر هغو (الزم) گرځول شوى وو چي اختالف ئې كړى وو،
ً د دوى تر منځ په هغه
ً چي ستا رب به حتما
او يقينا
څه كي پرېكړه كوي چي دوى په كي اختالف كولو.
( -)124په دې ځاى كي د سبت د ورځي يادونه ښايي د دې
لپاره راغلې وي چي دا هم د معاندينو اعتراض وو چي
رسول هللا ﹽ ولي د سبت (شنبه) ورځي هغه ډول درناوى نه

النحل
232
د قرآن پلوشې
كوي چي يهودان ئې درناوى كوي او ولي له هغو كارونو
ډډه نه كوي چي يهودان په دې ورځ ترې ډډه كوي؟ سره له
دې چي وايي :زما دين همغه دين دئ چي د ابراهيم ،موسى
او عيسى عليهم السالم دين وو!! دوى ته په ځواب كي ويل
شوي چي دا ورځ او اړوند احكام ئې د ځينو خاصو او
ځانگړو عواملو له كبله پر دوى الزم شوي وو ،ستر عامل
ئې د دوى اختالف وو .د همدې لپاره د آيت په پاى كي
ً د دوى تر منځ په هغه څه
ويل شوي چي ستا رب به حتما
كي پرېكړه كوي چي دوى په كي اختالف كولو.



  



   
    




   
 
د خپل رب الري ته په حكمت او نېكي موعظې سره بلنه
وركړه ،او په داسي توگه مجادله ورسره كوه چي تر
ً چي ستا رب پر هغو ښه پوه دئ
ټولو غوره وي ،يقينا
چي د ده له الري تېروتي او هغه پر هدايت شوو هم ښه
پوه دئ.
( -)125په دې مبارك آيت كي مؤمن داعي ته څو مهمي
الرښووني شوې:
 مخاطب ته په حكمت سره بلنه وركړه چي ستا د رب په
الري تلو ته چمتو شي ،ستا بلنه بايد حكيمانه وي ،د
مخاطب حالت ته په پام سره ،په داسي الفاظو چي هغه ته
د فهم وړ وي ،په داسي توگه چي د هغه زړه ته الر ومومي
او د زړه دروازه ئې ورته پرانيستل شي ،په مناسب وخت
او مناسب ځاى او حالت كي هغه ته بلنه وركړه ،بايد
متوجه وي چي ستا بلنه په هغه درنه تمامه نشي ،حساسيت
ئې تحريك نشي او تا ته د رقيب او حريف په سترگه ونه
گوري ،داسي ونه انگېري چي ته ځان تر ده لوړ گڼې او
هغه ته د حقارت په سترگه گورې او موخه دي يوازي دا
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ده چي هغه پړ كړې.
 ستا بلنه بايد د يوې نېكي موعظې بڼه ولري ،مخاطب
داسي احساس كړي چي ته ئې خواخوږى يې ،د ده په اړه
زړه سوى لرې ،د ده د خير ،سعادت او فالح تلوسه لرې،
ستا په الفاظو او لهجې كي بايد د يوه دردمن زړه جذبه
او غږ احساس كړي .كه مجادلې ته اړ شوې او د مخاطب له
لوري پوښتنو سره مخامخ شوې نو په داسي توگه مجادله
ورسره كوه چي تر ټولو غوره وي ،په ښكلې او معقوله
توگه ئې پوښتنو ته ځواب ووايه ،له مجادلې نه ستا
موخه او هدف بايد مخاطب قانع كول او د هغه تشويشونه
رفع كول او پوښتني ځوابول وي نه د هغه پرځول ،پړول
او خړول ،د يوه حريف او رقيب په سترگه مه ورته گوره،
داسي الفاظ مه كاروه چي يو غصه ناك انسان ئې د خپل
دښمن په ضد كاروي.
 د هيڅ مخاطب له هدايته مه مأيوس كېږه ،د هيڅ
مخاطب په اړه دا پرېكړه مه كوه چي هغه داسي الروركى
دئ چي د هدايت امكان ئې نشته ،د مخاطب په اړه داسي
پرېكړه ستا د الري خنډ گرځي او له دعوت څخه دي الس
اخيستو ته اړباسي ،دا پرېكړه هللا تعالى ته پرېږده،
ً چي ستا رب الروركي او هدايت كېدونكي ښه پېژني،
يقينا
كه هللا تعالى د الر وركو له پېژندو سره سره پيغمبران
ورلېږي او د دوى په الس ئې سمي الري ته بلي نو ته هم د
دوى له دعوت او بلني الس مه اخله.
 ځيني بې حكمته داعيان دغو الهي الرښوونو ته له پام
پرته د دعوت داسي اسلوب غوره كوي چي دين ته د گټي
رسولو پر ځاى تاوان رسوي ،د دې پر ځاى چي خلك دين ته
راوبلي له دين ئې متنفر كوي ،د دې پر ځاى چي كافر د
قرآن لوستلو ته وهڅوي او د دين په حقيقت د پوهېدا
هڅي ته ئې چمتو كړي هغه له دين سره سختي دښمني ته
هڅوي ،هر كافر ته د محارب دښمن په سترگه گوري ،گمان
كوي چي د هر كافر په وړاندي شدت ،غضب ،توندوالى او
تريخوالى د ثواب كار دئ او گواكي هللا تعالى او د هغه
رسول موږ پر همدې گمارلي يو!! حال دا چي حقيقت په
بشپړه توگه د دې خالف دئ ،برنى آيت ښيي چي په دې اړه
الهي الرښوونه څنگه ده ،د اسالم الرښوونه دا ده چي موږ
خپل مخاطبين طبقه بندي كړو ،محارب كافر ،غير محارب
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كافر ،د محاربو كافرانو زوړ ،ووړ ،ښځه ،راهب ،هغه
كافر چي زموږ مخاطب دئ او اسالم ته ئې رابلو ،هغه
كافر چي له فكري پلوه يا د خپلوۍ له پلوه تر نورو
موږ ته رانږدې دئ ،هغه كافر چي له موږ سره د جنگېدو
اراده نه لري ،نه غواړي په هغو جگړو كي برخه واخلي
چي د ده قوم زموږ په ضد پيل كړې ،د دې ټولو ترمنځ
بايد توپېر وكړو ،له هر يوه سره زموږ چلن بايد له بل
توپير ولري .څوك چي له ټولو سره يو شان چلن كوي او
گمان كوي چي اسالم موږ ته د دوى په ضد د تشدد امر
كړى؛ سخته اشتباه كوي ،د قرآن الرښوونه دا ده چي د
ځينو په اړه به مضبوط دريځ لرو ،د دوى په اړه به نه
زموږ په تعامل كي نرموالى وي ،نه په لهجې كي او نه
په پيغامونو كي ،د ځينو په اړه به هم زموږ تعامل په
نرمښت والړ وي او هم زموږ لهجه خوږه او نرمه ،هغه ته
د ورور ،دوست ،محترم ،د قدر وړ ،ملگري ،گران زوى...،
خطاب كولى شو ،هغه مخاطب كافر ته چي اسالم ته ئې
ً بايد له داسي مينه ناكو الفاظو كار
رابلو حتما
واخلو ،قرآن فرمايي چي زموږ پيغمبر رحمة للعلمين دئ،
دا هسي نوم نه دئ ،دا د عالمينو سره د رسول هللا ﹽ او د
هغه د امت د چلن څرنگوالى موږ ته انځوروي ،او
الرښوونه راته كوي چي ستاسو دعوت بايد حكيمانه او
مهربانۍ او رحمت والړ وي ،د موعظې او پند بڼه ولري او
ستاسو مجادله بايد په ډېره غوره طريقه او خوږو او
مؤدبانه الفاظو سره وي .څوك چي گمان كوي رسول هللا ﹽ نه
د كافرانو د سالم ځواب په ښكلو او نرمو الفاظو وركړى
او نه ئې له دوى سره د مخامخېدو په دوران كي سالم ته
ورته الفاظ ويلى سخته اشتباه كوي ،رسول هللا ﹽ په خپل
چلن كي هومره خوږ او مهربان وو چي ډېر او حتى سخت
سخت دښمنان ئې يوازي په همدې مؤدبانه او محترمانه
چلن سره مسلمانان شوي .رسول هللا ﹽ چي به كله كوم مجلس
ً به ئې درې ځلي سالم ويلو ،لومړى
ته ننوتو نو اكثرا
سالم له ننوتلو سره سم ،بيا ښي او كيڼ لوري ناستو
خلكو ته مخ اړول او سالم اچول ،د يوه روايت له مخي
كافر ته د سالم لفظ كارول صحيح نه دي گڼل شوي ،كه دا
روايت صحيح ومنو نو يوازي د دغه لفظ له كارولو به
ډډه كوو او پر ځاى به ئې نور مناسب او ښكلي الفاظ
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كاروو ،دې ته مو هم بايد پام وي چي كله څوك موږ ته
ووايي :السالم عليكم ،او موږ يوازي دا ورته ووايو:
وعليكم ،نو دا په خپله هغه ته د سالم د كلمې كارول او
د سالمتيا دعاء گڼل كېږي.
 قرآن موږ ته الرښوونه كوي چي كله څوك تاسو ته
هركلى وايي ،سالم درباندي اچوي ،كومه تحيه وايي ،نو د
ده تر الفاظو غوره الفاظ ورته ووايئ ،لږ تر لږه د ده
الفاظ وكاروئ:



   
     
    النساء42:

او كه كله په كوم ښه سالم پر تاسو سالم وويل شو ،نو يا
تر دې غوره سالم ووايئ او يا همغه وروگرځوئ ،بې شكه
چي هللا په هر څه ښه حساب كوونكى دئ.
يعني د سالم ،ښه راغالست او ژوندى دي وې ،ځواب به يا
تر دې په غوره كلماتو وركوئ او يا به همدغه كلمات په
ځواب كي وايئ ،په دې پوه شئ چي هللا تعالى حسيب دئ له
بنده سره په هر څه كي حساب كوي.
نا مناسبه ئې مه گڼئ چي دلته هغه قصه ستاسو مخي
ته ږدم چي د يوه جاهل مبلغ په اړه ده ،د داؤد د
اقتدار په دوران كي او هغه مهال چي زه د دولت تر
تعقيب الندي وم ،د كابل شمال كي د فرزې ولسوالۍ په
يوې غرنۍ سيمي كي اوسېدم ،د اختر لمانځه لپاره جومات
ته والړو ،خطيب وينا پيل كړه ،داسي ناپړيتي ،كچه او
بې خونده خبري ئې له خولې وتلې چي له بازاري سړي سره
هم نه ښايي ،داسي د اخالق او عفت خالف خبري ئې كولې چي
اورېدل ئې گران وو ،دومره ورته بې حوصلې شوم چي بې
اختياره مي السونه اوچت او دا دعا مي سوكه په ژبه
راغله :اې خدايه! خپل عزيز دين د دغو ذليلو له
منگولو وژغوره.
د قرآن الرښووني دا دي چي له محارب دښمن سره د
نښتو په دوران كي بايد قاطع او جدي وو ،دښمن ته مو
عملي ځواب توند ،تېز او پرېكنده وي ،نه سنگر پړېږدو،
نه تېښته وكړو او نه تسليم شو ،تر پايه وجنگېږو ،په
خپله وژل كېدو ته چمتو وو او د دښمن په وژلو صرفه
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ونه كړو ،كله چي له دښمن سره معاهده كوو نو پر خپلو
ژمنو به صادقانه عمل كوو او له غدر او خيانت څڅه به
ډډه كوو ،كله چي له دوى سره مجادلې ته اړ كېږو بايد
په غوره توگه استدالل وكړو ،نه مو تندى تريو وي او نه
الفاظ سخت ،ركيك ،نامناسب او غضبناك ،او كله چي هغوى
اسالم ته رابلو بايد د يوه زړه سواند او حكيم دعوتگر
او واعظ په څېر عمل وكړو ،په دې پړاو كي كولى شو ټول
ښكلي ،زړه راښكونكي او له مهربانۍ دك الفاظ وكاروو.
له هر هغه حركت او لفظ څڅه بايد ډډه وكړو چي د مخاطب
حساسيت پاروي .زموږ رؤف او زړه سواند پيغمبر هغه
مهال چي د يوه يهودي جنازه ئې مخي ته تېرېده د
درناوي يا همدردي ښودلو لپاره ودرېدو ،او د هغه چا
په ځواب كي چي دا كار ورته عجيب وبرېښېدو او پوښتنه
ئې وكړه ،وفرمايل :يو انسان دئ!

  
    
   


   




    
   
   




او كه تېرى درباندي وشو (وځورول شوئ) نو همغسي
تېرى پرې وكړئ چي پر تاسو شوى ،او كه صبر وكړئ دا
ً صابرانو ته غوره دئ .او صبر وكړه ،او صبر
يقينا
دي نه دئ مگر د هللا په توفيق سره ،او پر دوى مه
غمجن كېږه ،او له هغو پټو تدبيرونو ئې مه زړه
ً چي هللا له هغو سره
تنگى كېږه چي دوى ئې كوي ،يقينا
مل دئ چي تقوى (ځان ساتنه) ئې وكړه او هغه چي
محسنين (احسان كوونكي) دي.
( -)128-126دا مبارك آيتونه د مخكنۍ موضوع په اړه
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مزيد الرښووني زموږ په وړاندي ږدي او يوه داعي ته څو
نوري ارزښتناكي سپارښتني كوي:
 كه د دعوت او مجادلې په دوران كي د مخاطب له لوري
وځورول شوئ ،داسي څه ئې درته وويل چي تاسو پرې
وځورېږئ ،نو يا خو صبر وكړئ ،بالمثله ځواب ئې مه
وركوئ ،بده خبره ئې وزغمئ ،دا كار درته غوره دئ ،د
نتائجو له پلوه هم او د هللا تعالى په خوا كي د ثواب له
پلوه هم ،او كه ځواب وركوئ نو يوازي بالمثله ځواب
وركړئ ،همغه څه ورته ووايئ چي مخاطب درته ويلي ،نه
تر هغه زيات ،دا په هغه صورت كي چي د صبر او زغم
ماده مو كمزورې وي ،د داسي كمزورۍ په حالت كي د دې
رخصت دركړى شوى ،خو د عزيمت كار دا دئ چي صبر وكړئ.
 هللا تعالى تاسو ته د صبر سپارښتنه كوي ،د دعوت په
شمول په ټولو چارو كي ،خو د صبر دا ښكلى او هللا تعالى
ته مقبول صفت د هغه چا په برخه كېږي چي الهي توفيق
ئې د الري مل شي ،هر څومره چي انسان هللا تعالى ته نږدې
او مقرب وي ،د هللا تعالى پېرزويني ئې په برخه وي ،او
هللا تعالى ئ ې مل او مرستندوى وي همدومره به صابر او د
لوى زغم خاوند وي.
 ستا د دعوت ،زړه سوي ،شفقت او حكيمانه بلني په
وړاندي د مخاطب بد غبرگون ،ناسم چلن ،تريو تندى ،بده
وينا او پر جهالت او ناپوهۍ والړ دريځ دي تا غمجن نه
كړي ،او د دعوت په كار كي ستا شور ،شوق او نشاط دي
كمزورى او كمرنگى نه كړي.
 د دښمن له پټو تدبيرونو مه زړه تنگى كېږه ،داسي
نه چي د دوى بد چلن او شيطاني تدبيرونه ستا حوصله
كمزورې كړي او داسي كار ته دي وهڅوي چي له بې صبرۍ
نشأت كوي ،ډاډه اوسه چي هللا تعالى به د دوى ټول
تدبيرونه شنډوي.
ً چي هللا له هغو سره مل دئ چي تقوى (ځان ساتنه)
 يقينا
وكړي ،له هغو ناسمو كارونو ډډه وكړي چي په پورتنيو
آيتونو كي ورته اشاره وشوه :له بې صبرۍ ،زړه تنگۍ،
غمجن كېدو ،د دعوت په دوران كي له داسي ناسم چلن چي
د حكمت ،خوږې موعظې او غوره مجادلې خالف وي ،د توندي
او غضبناكي لهجې له كارولو ،دلته تقوى په همدې معنى
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راغلې .او هللا تعالى له هغو سره مل دئ چي محسنين
(احسان كوونكي) وي :د مخاطب د بد چلن په وړاندي نېك
چلن كوي ،د بدي وينا ځواب ئې په نېكي وينا سره
وركوي ،تريو تندى ئې په ورين تندي ځوابوي.
د سورې وروستى آيت كه له يوه پلوه د دې سورې د
يوې درېيمي برخي ښكلې تتمه ده ،له بله پلوه د سورې
له لومړي آيت سره ډېر موزون تړاو لري ،په لومړي آيت
كي دې ته اشاره شوې چي قريشو جدل پيل كړى ،د مجادلې
لويه موضوع ئې دا ده چي وايي :هغه عذاب چېري دئ چي
ته مو پرې گواښې؟!! دا آيت د مجادلې په اړه د الهي
الرښوونو وروستى آيت دئ او په ترڅ كي ئې مؤمنانو ته
اطمئنان وركړى چي كه د مجادلو او مناقشو په دوران كي
د (تقوى) او (احسان) لمن كلكه ونيسئ د هللا تعالى معيت
او تأييد به ترالسه كړئ.
ِرك
ْف
ْت أسْتغ
ِالَ أن
ِله إ
ِك ،أشهد أن ال إ
ْد
ِحم
َ وب
َهم
ْحانك الل
سب
ْك
ِلي
وأتوب إ
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بسم هللا الرحمن الرحيم

االسراء
د سورې پېژندنه:
دا مباركه سوره دوه مشهور نومونه لري :االسراء او
بني اسرائيل ،چي له لومړي او څلورم آيتونو اخيستل
شوي ،دا دواړه د سورې د مضامينو لپاره عنوان نه بلكي
يوازي نومونه دي ،يو سل يولس آيتونه لري ،د رواياتو
له مخي دا سوره د بعثت يولسم كال په پاى يا د دولسم
كال په لومړيو كي نازله شوې ،كه څه هم ځيني په دې
باور دي چي ځيني آيتونه ئې په مدينه كي نازل شوي،
 85 ،33 ،39 ،92او له  53تر  40آيتونه مدني بولي ،خو
جمهور مفسرين ئې كامالً مكي سوره گڼي ،له لومړي آيت
پرته چي په بصير پاى ته رسېدلى د نورو ټولو آيتونو
ً)
فواصل ئې د دوهم او درېيم آيتونو (وكيالً) او (شكورا
ته ورته دي.
دا مباركه سوره په داسي آيت پيل شوې چي د رسول هللا
ﹽ د معراج سفر ئې په لنډه توگه څېړلى ،وايي :پاكي ده
هغه ذات ته چي يوه شپه ئې خپل بنده له مسجدالحرام تر
مسجد االقصى پوري بوت چي ځيني آيتونه وروښيي ،د همدې
سورې په شپېتم آيت كي ويل شوي چي دا يوه رؤيا او
روحاني سفر وو ،د لومړي آيت له الفاظو په وضاحت سره
معلومېږي چي په دې روحاني سفر كي رسول هللا ﹽ ته د قرآن
د ځينو آيتونو حقيقت ورښودل شوى ،د قرآن يوه برخه
آيتونه د داسي شيانو په اړه دي چي په سترگو نه ليدل
كېږي ،لكه جنت ،دوزخ ،آسمانونه ،فرشتې ،تېر شوي
پيغمبران او د هر يوه مقام او منزلت ،هللا تعالى د دغه
روحاني سفر په ترڅ كي رسول هللا ﹽ ته هم اوه آسمانونه
وښودل ،هم فرشتې د جبرائيل عليه السالم په شمول ،هم
جنت او دوزخ او هم په هر آسمان كي يو پيغمبر ،ورپسې
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آيت ښيي چي رسول هللا ﹽ ته آيتونه ښودل داسي دي لكه
موسى عليه السالم ته چي هللا تعالى د طور په غره كي
ليكلى كتاب وركړ ،له دوهم آيت تر اتم آيت پوري د
موسى عليه السالم د قصې دا برخه راغلې چي هللا تعالى ده
ته داسي كتاب وركړ چي د بني اسرائيلو لپاره الرښود وو
او دوى ئې توحيد ته رابلل ،په دې كتاب كي وړاندوينه
شوې وه چي بني اسرائيل به دوه ځلي په ستر فساد الس
پوري كړي او هر ځل به خپله سزا وگوري ،د جنگيالي او
پياوړي دښمن تر بريدونو الندي به راشي او هر څه به ئې
تباه شي ،د بني اسرائيلو تاريخ شهادت وركوي چي دا
دواړه وړاندويني ترسره شوې ،ورپسي په نهم آيت كي د
قرآن په اړه ويل شوي چي دا قرآن هغه څه ته الرښوونه
كوي چي تر ټولو سمه او سيده ده ،او هغو مؤمنانو ته
زېرى وركوي چي نېك عملونه كوي( ،دا زېرى) چي ستر اجر
به ئې په برخه شي .او دا چي هغو ته دردناك عذاب دئ
چي پر آخرت ايمان نه راوړي .او دا همغه څه دي چي د
موسى عليه السالم په تورات كي ويل شوي وو.
كه د د ې سورې ټولو آيتونو ته په غور سره ځير شئ
نو وبه گورئ چي په ټولي سورې كي د همدې لومړۍ ركوع
مطالب په مشرح او مفصله توگه څېړل شوي ،د سورې آخري
ركوع هم د موسى عليه السالم او د ده د نهو معجزو او د
فرعون د مخالفت يادونه كوي او ورپسې قرآن ته راگرځي
او د هغه گڼ شمېر ځانگړتياوي بيانوي ،او په دې پاى
ته رسي چي:
 ستايني ټولي هللا لره دي.
 زوى او ځاى ناستى نه لري.
 په خپل ملك او واكمنۍ كي هيڅ شريك نه لري.
 د هيڅ كار په سرته رسولو كي د بل مرستي ته اړ نه
دئ.
 په لوى لوى يادولو سره ئې ستر گڼه.
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پاكي ده هغه ذات ته چي يوه شپه ئې خپل بنده له
مسجدالحرام (محترم جومات) تر هغه مسجد االقصى (لري
جومات) پوري بوت چي موږ ئې شاو خوا ور بركتي كړې،
ً چي هغه ښه
تر څو ځيني خپل آيتونه وروښيو ،يقينا
ليدونكى اورېدونكى دئ.
( -)1د دې مبارك آيت په ارتباط الندي خبري په پام كي
ولرئ:
 ټول علماء په دې متفق دي چي په دې مبارك آيت كي د
رسول هللا ﹽ د معراج سفر ته اشاره شوې .د معراج دا سفر
له مسجد الحرام پيل شوى او په سدرالمنتهى پاى ته
رسېدلى ،له مسجدالحرام تر مسجد االقصى پوري د اسراء
په نامه ياد شوى او له مسجداالقصى تر سدرة المنتهى
پوري د معراج په نامه .په دې آيت كي يوازې يوې برخي
(اسراء) ته اشاره شوې ،نوري برخي ئې په نورو آيتونو
او په رواياتو كي څېړل شوې.
 دا آيت وايي چي دا سفر د شپې له لوري تر سره شوى
او موخه ئې دا وه چي هللا تعالى غوښتل رسول هللا ﹽ ته د
خپل قدرت او عظمت ځيني څرگندي نښي او د قرآن د ځينو
آيتونو مصداق وروښيي .دا پوښتنه راوالړېږي چي انسان
خو په ويښه ،د شپې له لوري او په تياره كي هيڅ نه
ويني ،نو آيا په دې سفر كي د رسول هللا ﹽ بشري حالت بدل
شوى او داسي حالت ئې په برخه شوى چي د شپې له لوري
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ئې هم د هللا تعالى د قدرت نښي ليدى شوې؟ كه ځواب مثبت
وي د دې خبري دليل به څه وي؟ آيا دا خبره په قرآن كي
راغلې كه د رسول هللا ﹽ په احاديثو كي؟ كه داسي كوم آيت
او حديث نه وي ،چي نشته؛ نو دا خبره به څنگه منو؟
 انسان د شپې په تياره كي خو په خوب كي داسي ليدل
كولى شي چي ډېر ځلي ئې د خوب ليدا تر ويښي ډېره
دقيقه ،پراخه او تېزه وي ،په لنډ وخت كي دومره شيان
وگوري چي په ويښه ئې په اوږدې مودې كي نشي ليدى ،لكه
هغه فيلم چي د يوه كس اوږد عمر په لنډ وخت كي زموږ
په وړاندي انځور كړي .نو آيا دا سفر د عالم رؤيا او
خوب سفر وو؟ كه ځواب مثبت وي نو د دې دليل څه دئ؟
آيا په قرآن او سنت كي داسي دليل مومو چي ښيي دا يوه
رؤيا وه او روحاني سفر وو؟ د دې پوښتني ځواب دا دئ
چي هو ،هم په قرآن كي په ډېر صراحت او وضاحت سره ويل
شوي چي دا يوه رؤيا وه ،هم په گڼ شمېر رواياتو كي ،د
همدې سورې په  61آيت كي داسي راغلي:












   



   
   
اإلسراء61:


ً چي ستا رب پر دغو
او كله چي مو درته وويل :يقينا
خلكو احاطه كړې ،او هغه رؤيا (خوب) چي تا ته مو
دروښود؛ هغه مو فقط د خلكو لپاره يوه آزموينه
گرځولې ،او په قرآن كي (ياده شوې) هغه لعنت شوې ونه
او وېروو ئې ،نو (دغو خبرو) يوازي د دوى ستر طغيان
الزيات كړ.
د دې سورې له لومړني او شپېتم آيتونو دا خبره
ثابتېږي چي دلته د معراج اړوند بحث شوى او په ترڅ كي
ئې دا الرښووني زموږ مخي ته اېښودل شوې:
 دا سفر په شپه كي ترسره شوى.
 له مسجدالحرام تر مسجد االقصى پوري بېول شوى.
 د سفر موخه دا وه چي هللا تعالى خپل آيتونه وروښيي.
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 په دې اړه چي خلكو څه
تبليغات كړي؛ هللا تعالى اورېدلي.
 په دې سفر كي چي پر رسول هللا ﹽ څه تېر شوي هللا تعالى
ليدلي .دا ځكه چي هللا تعالى سميع او بصير دئ.
 دا هر څه فقط يوه رؤيا وه چي رسول هللا ﹽ ته په خوب
كي ښودل شوې.
 خلكو ته دا رؤيا يوه آزموينه وه ،ځينو ته ئې منل
گران وو ،ځينو هغه له ځانه جوړه شوې قصه وگڼله ،ځينو
د تبليغاتو لپاره وكاروله او ويل به ئې دا دئ دا
پيغمبر اوس ادعاء كوي چي په يوه شپه كي تر مسجداالقصى
پورى تللى ،د ټولو پيغمبرانو عليهم السالم امامت ئې
كړى ،تر اوم آسمان پوري رسېدلى ،په هر آسمان كي ئې
يو يو پيغمبر ليدلى ،جنت او دوزخ ئې په خپلو سترگو
ليدلي او ...دا رؤيا د دوى لپاره داسي فتنه وه لكه
په قرآن كي چي د دوزخيانو په اړه يادونه وشوه چي
خوراك به ئې د زقوم هغه تريخ بوټى وي چي د دوزخ په
تل كي به راټوكېږي ،او كافرانو وويل :آيا د اور په
منځ كي هغه هم د دوزخ د تېز اور په منځ كي؛ ونه
راشنه كېدى شي؟!! يا د قرآن هغه وينا چي هللا تعالى
كافران احاطه كړي ،داسي څه نشي كولى چي هللا تعالى ئې د
كولو توان او توفيق ورنه كړي ،او يا د قرآن دا وينا
چي هللا تعالى به داسي څه وكړي چي ستا دښمنان به پرې
ووېروي ،لكه چي قريشو د قرآن پر دغو خبرو ملنډي وهلې
او هغه ئې د منلو وړ نه گڼلې ستا د دغي رؤيا په اړه
هم همدا كار كوي!!
 شپېتم آيت په اصل كي د لومړي آيت شرح او تفسير
دئ ،ځكه په لومړي آيت كي دا سفر د شپې له لوري ښودل
شوى او شپيتم آيت وايي چي دا يوه رؤيا وه ،لومړى آيت
په سبحان سره پيل شوى او دا لفظ په قرآن كي اكثرا
ً
هغه مهال كارول شوى چي هللا تعالى ته د كوم عيب منسوبول
نفي كوي ،قريشو د رسول هللا ﹽ دا سفر مهال گڼلى؛ قرآن د
دوى په ځواب كي وايي :تاسو د ده رب سم نه دئ پېژندلى
چي داسي سفر درته محال برېښي ،تاسو هللا تعالى ته ضعف
او عجز منسوبوئ او هللا تعالى له ضعف او ناتوانۍ منزه
دئ .د لومړي آيت په پاى كي د هللا تعالى دوه صفاتو
ويلي

او

دښمنانو

كوم
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(سميع او بصير) ته اشاره شوې چي ارتباط ئې د آيت له
لومړۍ فقرې سره داسي دئ :په دې اړه چي خلكو څه ويلي
هللا تعالى اورېدلي ،په دې سفر كي چي پر رسول هللا ﹽ څه
تېر شوي هللا تعالى ليدلي .شپيتم آيت همدا مطلب په
تفصيل او پوره وضاحت سره بيانوي او وايي :دا رؤيا د
خلكو لپاره يوه آزموينه وه ،ځينو ته ئې منل گران وو،
ځينو هغه له ځانه جوړه شوې قصه وگڼله.
 څوك چي دا سفر يوه رؤيا نه گڼي د قرآن د دې آيت
په اړه به څه وايي او څه تأويل به وړاندي كوي؟
ً د
متأسفانه ځينو داسي كمزوري تأويلونه كړي چي قطعا
منلو وړ نه دي .ځينو ويلي چي دلته رؤيا د خوب په
معنى نه بلكي په ويښه د څه ښودلو او ليدلو په معنى
راغلې!! خو دا په بشپړه توگه غلطه خبره ده ،څوك چي
رؤيا له خوب پرته په بله معنى تعبيروي او د ويښي
ليدنه ئې گڼي لويه اشتباه حتى د قرآن په اړه جسارت
كوي ،ځكه قرآن اوه ځله دا كلمه (رءيا) راوړې چي په
ټولو كي ئې معنى د خوب رؤيا ده ،دا به ډېر جسارت او
حتى د قرآن آيتونه د يوه ناسم تصور لپاره تحريفول وي
چي څوك د دې كلمې اصلي معنى پرېږدي او د ويښي رؤيا
ئې وگڼي .دا په داسي حال كي چي له ډېرو رواياتو هم
معلومېږي چي دا يو خوب وو او د دغو رواياتو په پاى
كي راغلي چي رسول هللا ﹽ له خوبه راويښ شو .د بخاري دوه
روايتونه همدا خبره كوي .انسان داسي دئ چي په ويښه
په تياره كي او د شپې له لوري څه نشي ليدلى خو په
خوب كي ئې ليدى شي ،كله كله ئې په خوب كي ليدنه
دومره دقيقه ،جامع او وسيع وي چي د ويښي ليدا ئې
ورسره مقايسه كېدى نشي ،په خوب كي په داسي اسرارو
پوهېدى شي چي په ويښه ورته ممكنه نه وي ،د خوب ليدا
ډېره سريع وي ،په لنډ وخت كي دومره څه ليدلى شي چي
په ويښه ئې په اوږدې مودي كي هم نشي ليدلى ،هغه خلك
چي د رؤيا ليدني ته په ټيټه سترگه گوري او خاص اهميت
نه وركوي په دې خبري باور كول ورته گران برېښي چي د
رسول هللا ﹽ د معراج سفر د رؤيا سفر وگڼي ،خو څوك چي
رؤيا ته د قرآن له مخي گوري هغه پوهېږي چي داسي سفر
يوه انسان ته يوازي په رؤيا كي ممكن دئ نه په ويښه.
ً به د ورځي له لوري وو،
كه دا د ويښي سفر وى نو حتما
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ځكه انسان په وېشه د شپې له لوري او په تياره كي څه
نشي ليدلى ،كله چي د انسان روح د كالبد په قيد كي وي
نو د سترگو لري ليد ئې دومره كمزورى وي چي څو كيلو
متره لري لوى لوى شيان هم نشي ليدى ،د نرۍ پردې له
شا څه نشي ليدى ،له رڼا پرته څه نشي ليدى ،د شپې په
تياره كي څه نه ويني ،خو كله چي د كالبد له قيد او
محدودې آزاده شي نو له پرېړو پرېړو حجابونو واوړي،
هم د ماضي له پېښو خبرېږي او هم د مستقبل له اسرارو،
نه ئې تياره مخه نيولى شي او نه حجابونه ،هم د زمان
له محدودې ووځي او هم د مكان ،د شپې په تياره كي
داسي ويني لكه د ورځي په رڼا كي.
 ځيني نور تر دې هم مخكي تللي او ويلي ئې دي چي د
االسراء په سوره كي له ياده شوې رؤيا څخه مراد د
ً چي دا خلك
حديبيې د سفر اړوند رؤيا ده!! خو يقينا
ډېره ستره غلطي كوي ،دا ځكه چي د االسراء سوره په مكه
كي او د بعثت يولسم كال شاوخوا نازله شوې او د
حديبيې پېښه تر دې نږدې اته كاله وروسته وه او اړوند
خوب ئې د حديبيې له پېښي لږ د مخه ليدل شوى ،او هغه
خوب ته د الفتح په سورې كي اشاره شوې .په االسراء كي
ً غلطه
ياد شوى خوب د معراج اړوند خوب دئ ،دا قطعا
خبره ده چي دا د حديبيې اړوند خوب گڼي.
 د شپېتم آيت له الفاظو په ډېر وضاحت سره معلومېږي
چي دلته داسي يوې رؤيا ته اشاره شوې چي قريشو د هغې
په اړه شديد تبليغات پيل كړي ،او د رسول هللا ﹽ دوه
خوبونه داسي وو چي دښمنانو د هغوى په اړه شديد
تبليغات وكړل :يو د حديبي د سفر اړوند خوب او بل دغه
د معراج اړوند رؤيا ،كه دا رؤيا د معراج رؤيا نه وي
نو كومه رؤيا ده؟ قريشو د كومي رؤيا په اړه شديد
تبليغات كړي؟ له دې آيت پرته بل هغه آيت دي ما ته
راوښيي چي وايي د معراج په اړه قريشو تبليغات كړي،
په ټول قرآن كي خو له دې پرته بل داسي آيت نه مومو
چي د معراج په اړه د قريشو شديد تبليغات ترې معلوم
ً د
شي .او كه دا رؤيا د معراج اړوند رؤيا وي چي يقينا
معراج اړوند رؤيا ده نو په كوم جرأت سره به ئې د
معراج له رؤيا پرته په بل څه تعبيروو؟!!
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 ځيني وايي چي د لومړي آيت په دغي فقرې( :اسرى
بعبده ليال) كي د اسرى معنى همغسي ده لكه موسى عليه
السالم ته چي ويل شوي( :اسري بعبادي ليال) ،يعني په
دواړو كي جسماني بېول مراد دي نه روحاني او غير
جسماني .په دې اړه دوه عرائض لرم :لومړى دا چي يوه
ته ئې قرآن رؤيا ويلي موږ به څنگه او ولي هغه ته د
جسماني سفر نوم وركوو؟! ،دوهم دا چي د هللا تعالى په
اړه يو فعل په هغي متبادري معنى نشو اخيستى چي د
انسان په اړه ئې اخلو ،اسرى د موسى عليه السالم په
اړه په دې معنى ده چي بني اسرائيل د شپې له لوري
داسي روان كړه چي دوى وړاندي او ته ئې شا ته ،خو د هللا
ً په دې معنى نشو اخيستى ،دا ځكه
تعالى په اړه ئې قطعا
چي موسى عليه السالم او بني اسرائيل په خپلو پښو او
ً د رسول هللا ﹽ دا سفر داسي
پر زمكه روان شوي او يقينا
نه وو!! نو دا دواړه په هيڅ توگه يو ډول بېول نشو
گڼلى .كه موږ د يوه انسان په اړه ووايو انزل الكتاب
نو معنى ئې دا ده چي له بره ئې كتاب الندي په خپل الس
كي راوړ ،خو د هللا تعالى په اړه انزل الكتاب په دغي
متبادري معنى نشو اخيستى ،هللا تعالى خپل بنده رسول هللا ﹽ
د شپې له لوري له مسجدالحرام تر مسجداالقصى او بيا تر
سدرة المنتهى پوري بېولى ،څنگه ئې بېولى؟!! په كيفيت
ئې له هللا تعالى پرته بل څوك نه پوهېږي خو دا بېول
ً داسي نه وو لكه موسى عليه السالم چي بني
يقينا
اسرائيل بېولي .نو څنگه وو؟ له دې پرته بل څه نشو
ويلى چي دا سفر همغسي وو لكه چي قرآن وايي :يوه رؤيا
وه!! له دې عالوه؛ هغه روايات به څنگه تعبيروو چي
وايي دا يوه رؤيا وه؟!! وايي په داسي حال كي ئې دا
خوب ليدلى چي سترگي ئې ويده وې او زړه ئې ويښ او د
رؤيا په پاى كي له خوبه راويښ شوى!!
 زه نه پوهېږم چي موږ كوم ضرورت او مجبوريت دې ته
اړه كوي چي دا جسماني سفر وگڼو؟ قرآن خو دا خبره نه
ده كړې ،په هيڅ آيت كي نه دي ويل شوي چي دا جسماني
سفر وو ،په كوم صحيح او معتبر روايت كي هم دا خبره
نه ده شوې ،په مقابل كي ئې گورو چي قرآن دې ته د
رؤيا نوم وركړى ،او گڼ شمېر روايات وايي چي دا يوه
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رؤيا وه او رسول هللا ﹽ په داسي حال كي دا سفر كړى چي
سترگي ئې ويده وې او زړه ئې ويښ ،يعني دا يوه رؤيا
وه .نو ضرورت څه چي دې ته د جسماني سفر نوم وركړو؟!!
 كه تاسو د معراج اړوند روايات په دقت سره له نظره
تېر كړئ ،نو وبه گورئ چي په هغوى كي كافي تعارض ،ژور
توپيرونه او جدي تضاد تر سترگو كېږي ،د مثال په توگه
په دې اړه ابن عباس ﹽ ته دوه متضاد اقوال منسوب شوي:
يو ئې وايي چي ابن عباس دا رؤيا مكې ته د رسول هللا ﹽ د
ننوتلو اړوند رؤيا بولي او بل ئې وايي چي دا د اسراء
اړوند رؤيا ده!! په يوه كي دا رؤيا د خوب په معنى
نيول شوې او په بل كي د ويښي ليدا!! په دغو متضادو
او متعارضو رواياتو كي به هغه غوره كوو چي له قرآن
سره اړخ لگوي ،قرآن په هيڅ ځاى كي رؤيا د ويښي ليدا
په معنى نه ده راوړې ،دا رؤيا په هيڅصورت كي هغه
رؤيا نشو گڼلى چي د حديبيې په سفر پوري ارتباط لري،
دا ځكه چي دغه آيت نږدې اته كاله د حديبيې تر سفر
وړاندي نازل شوى.
د االسراء په سوره كي د معراج د سفر په اړه مزيد

وضاحت نه دئ شوى خو د النجم په سوره كي په دې اړه
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نو آيا د هغه څه په اړه ورسره شخړه كوئ چي دى ئې
ويني؟!! په داسي حال كي چي هغه ئې يو ځل بل هم ليدلى
وو ،د سدرة المنتهى (وروستۍ بېري) خوا ته ،چي هغې ته
څېرمه جنت المأوى (د جنت هستوگنځى) دئ ،هغه مهال چي
سدرة المنتهى ځانگړي شي پوښلې وه ،نه سترگي كاږه
ً د خپل رب ځيني ستر ستر
ليدل كړي او نه تېروتې ،يقينا
آيتونه ئې وليدل.
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دا آيتونه ښيي چي:
 قريشو د دغي رؤيا له امله له رسول هللا ﹽ سره سخته
شخړه او مجادله پيل كړې .هغه څه ئې نه منل چي رسول هللا
ﹽ په دې رؤيا كي ليدلي وو.
 رسول هللا ﹽ په دې رؤيا كي جبرئيل عليه السالم په
خپلي اصلي بڼه كي ليدلى او دا د ده دوهم ځل ليدل وو.
 دا ليدنه په سدرة المنتهى كي شوې ،د سدرة المنتهى
له نامه معلومېږي چي دا د آسمانونو پاى او انتهاء
ده ،له دې آخوا نه لوړه شته او نه مخلوق شته ،دا
داسي وگڼئ لكه چي د يوه جگ غره په ډډه كي د ونو ځنگل
وي ،دا وني تر هغه ځايه راټوكېدلې وي چي تر هغه لوړ
د هوا د سوړوالي او د آكسيجن د كموالي له امله نه
بوټي راشنه كېږي او نه وني ،د دې ځنگله د وروستۍ وني
په يادولو سره همدا مطلب افاده كېږي چي تر دې آخوا
نوري وني نشته ،سدرة المنتهى همداسي ده.
 د قرآن د وينا له مخي جنت المأوى هم دلته دئ ،نو
رسول هللا ﹽ هم اوه آسمانونه ليدلي او هم جنت المأوى.
رسول هللا ﹽ تر دغه ځايه تللى او همدلته ئې دا روحاني
سفر پاى ته رسېدلى.
 سدرة المنتهى داسي څه پوښلې وه چي د انسان په
قاموس كي د هغه د تشريح لپاره الفاظ نشته.
 په دې رؤيا كي ئې د هللا تعالى نور ستر ستر آيتونه
هم ليدلي.
 د قرآن صريح آيتونه موږ ته الرښوونه كوي چي پيغمبر
عليه السالم دوه ځلي جبرئيل عليه السالم په خپلي اصلي
څېرې كي ليدلى ،يو ځل داسي چي د آسمان افق پرې ډك
وو ،خو ده ته ډېر (د قاب قوسين په اندازه) ورنږدې
شوى او د هللا تعالى وحي ئې وررسولې ،او بل ځل په سدرة
المنتهى كي او د معراج په شپه .هغه روايات او آراء
ً بې بنسټه دي چي وايي رسول هللا ﹽ په دې سفر كي يا
قطعا
بل وخت هللا تعالى په خپلو سترگو ليدلى.
 د مفسرينو تر منځ په دې اړه اختالف دئ چي له جنت
المأوى نه مراد همغه جنتونه دي چي په آخرت كي به د
مؤمنانو په برخه كېږي كه هغه جنت چي اوس او تر آخرت
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مخكي د شهداوو ارواح په كي اوسي ،په سلف كي هم ځيني
يوه رأيه لري او ځيني بله ،قتاده رحمه هللا په دوهمي
ﷶ هم دغه رأيه لري او دا پرې
رأيي دئ او ابن عباس
اضافه كوي چي د آخرت جنت به په زمكي كي وي نه په
آسمان كي ،حسن بصري رحمه هللا وايي چي جنت المأوى همغه
جنت دئ چي مؤمنان به په آخرت كي ورننوځي.
راشئ وگورو چي د معراج په اړه په رواياتو كي څه
راغلي ،دې ته مو بايد پام وي چي د معراج د څرنگوالي
په اړه په امت كي د شديد اختالف شاهد يو ،دا اختالف له
متعارضو رواياتو راوالړ شوى ،د معراج په اړه روايات
متعدد او تر ډېره حده متعارض دي .يو روايت دا دئ:

عن أم هانئ بنت أبي طالب ،في مسرى النبي صلى هللا
ُسري برسول هللا صلى
عليه وسلم  ،أنها كانت تقول :ما أ
هللا عليه وسلم إال وهو في بيتي نائم عندي تلك
الليلة ،فصلى العشاء اآلخرة ،ثم نام ونمنا ،فلما
كان ُقبيل الفجر ،أهبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
د
فلما صلى الصبح وصلينا معه قال" :يا أم هان
ِئ لقْ
ُم
ِي ،ث
ِهذا الواد
رأيت ب
ِشاء اآلخِرة كما
ْ الع
ُ معكُم
صليْت
ْ
ِ
ُ صالة الغداة
ُم صليْت
ِ ،ث
ِيه
ُ ف
ِسِ فصليْت
ْد
ُ بيْت المق
ْت
جِئ
ُ اآلن كما ترين".
معكُم
ام هاني ﹽ وايي چي رسول هللا ﹽ د معراج په شپه زما په
كور كي وو ،د ماخستن لمونځ ئې وكړ ،ويده شو ،له فجر
لږ وړاندي پاڅېد ،موږ ئې راپاڅولو ،لمونځ ئې وكړ،
موږ هم لمونځ ورسره وكړ ،بيا ئې وفرمايل :اې ام
هاني! لكه چي ودي ليدل د ماخستن لمونځ مي دلته له
تاسو سره وكړ ،بيا بيت المقدس ته والړم او هلته مي
لمونځ وكړ بيا مي دا دئ لكه چي گورئ د سحر لمونځ له
تاسو سره وكړ .له دې روايت څو خبري معلومېږي:
 لمونځونه د معراج تر سفر مخكي فرض شوي وو ،ځكه په
دې روايت كي د ماخستن او سحر د لمانځه يادونه شوې.
او دا ټول هغه روايات ردوي چي وايي :لمونځونه ،د
ركعتونو تعداد او وختونه ئې د معراج په سفر كي فرض
شوي!!
 د معراج روحاني سفر په هغه شپه تر سره شوى چي
رسول هللا ﹽ د ام هاني ﹽ په كور كي ويده شوى ،په همدې

االسراء
251
د قرآن پلوشې
شپه ئې دا خوب ليدلى چي له مسجدالحرامه مسجداالقصى ته
او له هغه ځايه د آسمانونو په لور بېول شوى .په دې
توجيه سره هغه تعارض هم له منځه ځي چي آيت وايي د
معراج سفر له مسجد الحرام څخه د مسجد االقصي په لوري
وو او ځيني روايات وايي چي دا د رسول هللا ﹽ له كور څخه
پيل شوى.
د بخاري ځيني روايات وايي چي دا سفر په خوب كي او
په داسي حال كي ترسره شوى چي سترگي ئې پټي او زړه ئې
ويښ وو ،او د سفر په پاى كي رسول هللا ﹽ له خوبه راويښ
شوى ،خو له نورو رواياتو ئې داسي معلومېږي چي دا سفر
په ويښه كي ترسره شوى!! امام بخاري رحمه هللا نه دي
ويلي چي كوم روايت ئې تر نورو غوره ،دقيق او صحيح
دئ ،هغه له بېلو بېلو راويانو چي څه اورېدلي په
امانت سره ئې رانقل كړي ،له دې پرته بله چاره نه لرو
چي له دغو متعارضو رواياتو به يو غوره كوو.
د بخاري يو روايت دا دئ:
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ُ أن رسُول
دث
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لم
اْ
له انس بن مالک ﹽ نه روايت دئ چي وايي :ابوذر ﹽ به
ويل چي رسول هللا ﹽ وفرمايل( :په داسي حال کي چي زه په
مکه کي وم؛ د کور چت مي پرانيستل شو ،جبريل (عليه
السالم) راکوز شو ،زما سينه ئې پرانيسته ،او د زمزم
په اوبو ئې ومينځله ،بيا ئې د سرو زرو طشت راوړ چي
له حکمت او ايمان نه ډک وو او زما په سينه کي ئې تش
کړ ،بيا ئې سينه راته بنده كړه ،بيا ئې له السه

االسراء
252
د قرآن پلوشې
ونيولم او لومړي آسمان ته ئې وخېژولم ،کله چي لومړي
آسمان ته ورسېدم ،جبريل (عليه السالم) د آسمان خازن
(ساتونکي) ته وويل :دروازه پرانېزه ،هغه وويل :څوک
يې؟ وئې ويل :زه جبريل يم ،هغه وويل :آيا بل څوک
درسره شته؟ جبريل (عليه السالم) وويل :هو ،محمد ﹽ
راسره دئ .هغه (خازن) وويل :آيا په هغه پسي څوك لېږل
شو ى (بلل شوى)؟ جبريل (عليه السالم) وويل :هو ،او کله
چي ئې دروازه پرانيستله نو لومړي آسمان ته پورته
شوو ،گورو چي يو سړى ناست دئ ،ښي اړخ ته ئې سړي دي
او کيڼ اړخ ته ئې هم سړي دي ،کله چي ښۍ خوا ته وگوري
وخاندي او چي کيڼ اړخ ته وگوري نو وژاړي ،ما ته ئې
وويل :صالح پيغمبر او صالح زوى ته هرکلى وايم ،ما
جبريل (عليه السالم) ته وويل :دا څوک دئ؟ هغه وويل:
دا آدم (عليه السالم) دئ او دا چي ښي او كيڼ اړخ ته
ئې گورې دا ئې د اوالد ارواح دي ،هغه چي ښي اړخ ته ئې
دي هغوى جنتيان دي او هغه چي كيڼ اړخ ته ئې دي هغوى
دوزخيان دي ،نو کله چي ښۍ خوا ته گوري خاندي او چي
کيڼې خوا ته گوري ژاړي ،بيا ئې دوهم آسمان ته پورته
کړم ،خازن ته ئې وويل :پرانېزه! دې خازن هم د لومړي
خازن په څېر خبره وکړه ،بيا ئې دروازه پرانيستله.
انس ﹽ وايي چي ابوذر ﹽ وويل :رسول هللا ﹽ په آسمانونو
کي آدم ،ادريس ،موسى ،عيسى او ابراهيم (عليهم السالم)
ليدلي ،خو د هغوى ځايونه ئې نشوى تثبيتولى ،يوازي
دومره ئې په ياد وو چي رسول هللا ﹽ په لومړي آسمان کي
آدم (عليه السالم) او په شپږم آسمان کي ابراهيم (عليه
السالم) وليد .انس ﹽ وايي :کله چي محمد ﹽ له جبريل
(عليه السالم) سره ادريس (عليه السالم) ته ورسېد ،هغه
ورته وويل :صالح پيغمبر او صالح ورور ته هرکلى وايم.
محمد ﹽ وايي( :ما وويل :دا څوک دئ؟) جبريل (عليه
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
عيسى (عليه السالم) ته ورسېدم ،هغه وويل :صالح ورور
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
دئ؟) جبريل (عليه السالم) وويل :دا ابراهيم (عليه
السالم) دئ.
ابن شهاب وايي چي ابن حزم راته ويلي :ابن عباس ﹽ او
ابو حبة انصاري ﹽ به ويل :رسول هللا ﹽ وفرمايل( :بيا
لوړ بېولى شوم او هغه آوار ځاى ته پورته شوم چي د
(مالئکو) د قلمونو آواز مي اورېدو) .انس بن مالک ﹽ
وايي :رسول هللا ﹽ وفرمايل( :بيا هللا تعالى زما پر امت
(هره ورځ) پنځوس لمونځونه فرض کړل ،زه له همدې حکم
سره راوگرځېدم ،ترهغه چي موسى (عليه السالم) ته
ورسېدم ،هغه راته وويل :هللا تعالى ستا پر امت څه فرض
کړل؟ ما وويل :پنځوس لمونځونه ئې فرض کړل .موسى
(عليه السالم) وويل :بېرته خپل رب ته ورشه ،ستا امت د
دې توان نلري ،زه بېرته وروگرځېدم ،نو يوه برخه ئې
ترې كم كړل ،بېرته چي موسى (عليه السالم) ته ورغلم،
ورته ومي ويل :هللا تعالى يوه برخه ترې ساقطه کړه ،موسى
(عليه السالم) وويل :بېرته خپل رب ته ورشه ،ستا امت د
دې توان نلرى ،زه بېرته وروگرځېدم ،هللا تعالى ئې يوه
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
مراجعه وکړه ،هغه راته وفرمايل :دا پنځه دي خو پنځوس
شمېرل كېږي( ،په شمېر پنځه او ثواب ئې د پنځوسو) ،ال
ْل لدىَ :زما خوا ته وينا بدلېدونكې نه ده،
القو
دل ْ
يبَ
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
چي (سدرة المنتهى) ته ئې بوتلم ،او دا ځاى داسي
ر نگونو پوښلى وو چي توصيف ئې نه شم کولى ،بيا جنت ته
داخل کړى شوم ،په جنت کي د ملغلرو مزي ول او خاوره
ئې له مشکو وه).
دا روايت په بخاري كي په دغو شمېرو اوه ځلي نور په
تكرار سره راغلى،5611 ،4964 ،3571 ،3342 ،1636 :
 ،7517 ،6581چي په هغوى كي دا توپيرونه تر سترگو
كېږي :دوه روايتونه وايي چي دا عروج په خوب كي وو،
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ْلً
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َى جاءوا لي
په 3571روايت كي راغلي حت
ِك
ْبه وكذل
ْناه وال ينام قل
ِمة عي
ِيُّ ﹽ نائ
َب
ْبه ،والن
يرى قل
ِيل ثم
ْر
ْ ،فتوالَه جِب
ْ وال تنام قلوبهم
ْينهم
ِياء تنام أع
نب
األْ
َ
ِلى السَماِ
ء او په  7517روايت كي راغلي
ِ إ
ِه
عرج ب
ِ په نورو كي ئې دا برخه
الحرام
ِ ْ
ِي مسْجِد
هو ف
واسْتي
ْقظ وْ
نه ده راغلي او پر ځاى ئې د دې خالف دوه خبري شوې:
يوه دا چي د مسجد الحرام پر ځاى په مكه كي د رسول هللا
ﹽ د كور يادونه شوې گواكي له خپل كور بېول شوى او بل
دا چي دا د ويښي بېول وو!!
د احاديثو په نورو كتابونو كي هم په دې اړه گڼ
شمېر روايات راغلي ،ټول پنځه ويشت روايات دي ،خو تر
منځ ئې ډېر توپيرونه او ژور تعارض تر سترگو كېږي ،د
دغو متعارضو رواياتو له ليدو سره به تاسو ته دغه
پوښتني راوالړېږي :آيا معراج په ويښه وو كه په خوب
كي؟ پر براق كه بې له براقه؟ د رسول هللا ﹽ له كور څخه
ً د آسمان په لور كه
كه له مسجدالحرام څخه؟ مستقيما
لومړى بيت المقدس ته او بيا له هغه ځايه آسمان ته؟
آيا لمونځ تر دې د مخه فرض شوى وو كه له دې وروسته؟
په آسمانونو كي د رسول هللا ﹽ ليدنه له پيغمبرانو عليهم
السالم سره په كوم ترتيب ترسره شوې ،په لومړي ،دوهم،
درېيم ،څلورم ،پنځم ،شپږم او اوم آسمان كي ئې څوك
څوك ليدلي؟ په لومړي آسمان كي ئې آدم عليه السالم
ليدلى كه عيسى عليه السالم؟ ابراهيم عليه السالم ئې په
شپږم آسمان كي ليدلى كه په اوم كي؟ موسى عليه السالم
ئې په اوم كي ليدلى كه ابراهيم عليه السالم؟ هارون
عليه السالم ئې ليدلى كه نه؟ په دغو متعارضو رواياتو
كي كوم يو صحيح دئ؟ سدرة المنتهى چېري ده؟ هلته ئې
جبريل عليه السالم ليدلى كه هللا تعالى؟ هللا تعالى ئې په
خپلو سترگو ليدلى كه نه؟ په هري مراجعې كي پنځه پنځه
لمونځونه كم شوي كه لس لس او كه ځيني؟ ځكه د دغو
متعارضو رواياتو ځيني يوه خبره كوي او ځيني بله،
همدا راز دا پوښتنه به درسره پيدا شي چي د دې معنى
څه ده چي هر ځل د هللا تعالى په پرېكړي كي بدلون راغلى
خو سره له دې ويل شوي :ما يبدل القول لدى؟ آيا دا
آيت په قرآن كي په همدې ارتباط راغلى؟ قرآن د معراج
په اړه څه وايي؟ آيا په قرآن كي د دې رواياتو لپاره
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څه شاهد موندلى شو؟ د معراج په اړه د متعارضو
رواياتو له منځ نه به يو څنگه انتخابوو؟ كوم يوه ته
به په كوم دليل صحيح وايو او بل به يوې خوا ته ږدو؟
دا هغه پوښتني دي چي نه امام بخاري رحمه هللا ځواب ورته
ويلى ،نه ئې د بخاري په رواياتو كي ځواب موندلى شو
او نه په نورو رواياتو كي .له دې پرته بله چاره نه
لرو چي دا روايات به د قرآن په تله تلو او هغه به ئې
صحيح گڼو چي له قرآن سره تطابق ولري يا لږ تر لږه له
قرآن سره تعارض ونه لري .په دې اړه څو خبري په پام
كي ولرئ:
 د قرآن د وينا له مخي د معراج سفر يو روحاني سفر
وو نه جسماني سفر ،يوه رؤيا وه نه د ويښي ليدا ،نو
هغه روايات د قرآن له دې وينا سره اړخ نه لگوي چي
وايي دا سفر په ويښه ترسره شوى او جسماني سفر وو.
 قرآن وايي چي په دې روحاني سفر كي رسول هللا ﹽ ته
ستر ستر آيتونه ښودل شوي ،جبريل عليه السالم ئې يو ځل
بيا په خپلي اصلي بڼي كي ليدلى ،سدرة المنتهى ته
رسېدلى ،په سدرة المنتهى كي ئې جنت المأوى ليدلى ،نو
رسول هللا ﹽ هم اوه آسمانونه ليدلي او هم جنت .هغه
روايات صحيح نه دي چي وايي :رسول هللا ﹽ دلته هللا تعالى
په خپلو سترگو ليدلى ،دا خبره هم له قرآن سره په
بشپړه توگه تعارض لري او هم له گڼ شمېر هغو رواياتو
سره چي وايي :انسان نشي كولى په دنيا كي او په دغو
سترگو هللا تعالى وگوري ،پيغمبر عليه السالم د يو چا په
ځواب كي فرمايي چي هللا تعالى نور دئ نو څنگه به ليدل
كېږي؟! جبريل عليه السالم د رسول هللا ﹽ د دې پوښتني چي
آيا هللا تعالى دي ليدلى؟ په ځواب كي وايي :زما او هللا
تعالى تر منځ د نور اويا زره حجابونه دي ،كه الندني
حجاب ته ورنږدې شم وزرونه مي سوزي!! قرآن دلته وايي
چي هغه ئې يو ځل مخكي هم ليدلى وو ،له دې په صراحت
سره معلومېږي چي دا جبريل عليه السالم وو چي تر دې د
مخه ئې هم ليدلى وو چي دې ليدني ته د التكوير د سورې
په 23آيت كي داسي اشاره شوې  :
 : او بې شكه چي
هغه ئې په افق كې په څرگنده توگه ليدلى .دې دوهم ځل

االسراء
256
د قرآن پلوشې
ليدني ته په احاديثو كي هم اشاره شوې چي په خپل ځاى
كي به ئې وگورئ .عائشهﷹ وايي :كه چا درته وويل:
رسول هللا ﹽ خپل رب ليدلي نو پوه شه چي هغه دروغ وايي.
 هغه روايات له قرآن سره تعارض لري چي وايي
لمونځونه او اوقات ئې د معراج په سفر كي فرض شوي ،دا
ځكه چي د االسراء سوره له ډېرو هغو سورتونو وروسته
نازله شوې چي په هغوى كي هم د لمانځه امر راغلى او
هم د لمانځه وختونو ته اشاره شوې ،خو له دې رواياتو
داسي معلومېږي چي گواكي لمونځونه د معراج په سفر كي
ً اړخ نه لگوي ،په
فرض شوي!! دا خبره له قرآن سره قطعا
ډېر يقين سره ويلى شو چي د معراج له سفر ډېر وړاندي
هم لمونځونه فرض شوي وو او هم ئې اوقات ټاكل شوي وو.
د كوثر ،المدثر ،المزمل ،هود ،طه ،العنكبوت ،االنعام،
الحجر ،الحج ،الروم ،په سورتونو كي د لمانځه امر
شوى ،دا سورتونه ټول تر االسراء وړاندي نازل شوي ،د
هود په سوره كي داسي راغلي:














 :  او د

ورځي په دواړو خواوو كي او (ورپسې نږدې) د شپې ځيني
ً چي ښېگڼي بدي له منځه وړي،
برخي كي لمونځ كوه ،يقينا
دا د پند اخستونكو لپاره پند دئ.
د دې آيت له الفاظو داسي معلومېږي چي له (طرفي
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
ماخستن لمونځونو ته اشاره شوې.
د االسراء په سوره كي هم د لمانځه او اوقاتو په
اړه ئې الرښوونه شوې او وايي:
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االسراء79 -78 :
په دغو مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته د پنځه وخته
فرض لمونځ او د تهجد د لمونځ سپارښتنه شوې ،كه د
االسراء تر سورې وړاندي په نورو سورتونو كي د لمانځه
او د هغه د وختونو هيڅ يادونه نه وى شوې نو ويلى مو
شوى چي لمونځ د معراج د روايت له مخي فرض شوى ،خو
خبره د دې عكس ده ،تر معراج ډېر د مخه هم لمونځ فرض
شوى وو او هم ئې اوقات ټاكل شوي وو .د ام هاني ﹽ
روايت خو ستاسو له نظره تېر شو چي وايي رسول هللا ﹽ د
معراج په شپه د ماخستن او سحر لمونځونه له موږ سره
يو ځاى وكړل ،نه پوهېږم څوك چي د لمانځه او د هغه د
اوقاتو په اړه گڼ شمېر داسي آيتونه گوري چي د معراج
تر شپې ډېر كلونه د مخه نازل شوي او د ام هاني ﹽ
روايت هم گوري ،هغه څنگه داسي روايات مني چي له قرآن
او دغه روايت سره په بشپړه توگه تضاد او تعارض
لري؟!!
د بخاري په رواياتو كي دا خبره هم تر سترگو كېږي
چي گواكي رسول هللا ﹽ د موسى عليه السالم په سپارښتنه
پنځه ،يا نه يا څو ځلي بېرته د هللا تعالى حضور ته
ورغلى او په هر ځل كي د فرض لمونځونو شمېره راكمه
شوې خو په پاى كي هللا تعالى فرمايلي :ما يبدل القول
لدي :زما وينا بدلون نه لري ...بايد واضح كړو چي دا
د (ق) د سورې د  92آيت يوه فقره ده ،چي د قيامت په
ورځ د دوزخيانو تر منځ د شخړي په اړه راغلې او مطلب
ئې دا دئ چي د هللا تعالى پرېكړي پرېكنده او تغيير نه
منونكې دي او هغه پر خپلو بندگانو ظلم نه كوي ،هر چا
ته به عادالنه سزا وركوي ،دا آيت له يوې خوا د معراج
له سفر سره هيڅ تړاو نه لري له بلي خوا د روايت له
هغي برخي سره په بشپړه توگه تعارض لري چي وايي هللا
تعالى د لمانځه په اړه خپله پرېكړه څو څو ځلي بدله
كړې ده!!
دا هم بايد واضح كړو چي په رواياتو كي په دې اړه
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هم شديد تعارض ترسترگو كېږي چي رسول هللا ﹽ په هر آسمان
كي كوم كوم پيغمبر ليدلى ،په دې اړه هغه روايات د
اعتبار وړ گڼلى شو چي له قرآن سره تطابق لري ،كه د
پيغمبرانو عليهم السالم مقام او منزلت ته د قرآن په
رڼا كي ځير شو نو ويلى شو چي په دوى كي پنځه
پيغمبران عليهم السالم تر ټولو لوړ مقام لري :محمد
عليه السالم ،ابراهيم عليه السالم ،موسى عليه السالم،
عيسى عليه السالم او نوح عليه السالم ،د يوسف عليه
السالم او ادريس عليه السالم مقام او منزلت تر دوى
راالندي دئ ،نو ويلي شو چي په آسمانونو كي د
پيغمبرانو عليهم السالم د ليدو ترتيب به داسي وو چي
په لومړي آسمان كي آدم عليه السالم ،بيا ادريس ،يوسف،
نوح ،عيسى ،موسى او ابراهيم عليهم السالم ،هغه روايت
دقيق گڼلى شو چي دا ترتيب په كي مراعات شوى.
نه پوهېږم په هغو خلكو څه شوي چي د قرآن دا
صراحتونه له پامه غورځوي ،هغو رواياتو ته هم اعتناء
نه كوي چي د معراج په اړه ئې وينا قرآن ته ورته ده
او يوه رؤيا ئې گڼي ،خو دوى د معراج په اړه داسي څه
وايي چي په بشپړه توگه له قرآن او دغو رواياتو سره
تعارض لري؟ د دوى مجبوريت څه دئ ؟ ولي دا كار كوي؟
ځيني دا كمزورى عقلي دليل وړاندي كوي چي كه دا يوه
رؤيا وى نو مخالفينو به داسي شديد اعتراضات نه كول!!
دوى ته وايو :جنابانو! قرآن مكرر وايي چي د رسول هللا ﹽ
د رؤيا په اړه ئې اعتراضات كول ،دا خبره هم د االسراء
په سوره كي كوي او هم د النجم په سوره كي ،او ته
جسارت كوې او وايي :كه دا رؤيا وه نو خلكو به اعتراض
نه كولو!!
دې ته مو پام وي چي شيعه هم د معراج په اړه ځانته
روايات لري ،چي هم له قرآن سره تعارض لري ،هم له
صحيح رواياتو سره او هم له عقل او درايت سره ،د دوى
د رواياتو څرنگوالى له دې قياس كولى شئ چي وايي:
فاطمهﷹ د هغي جنتي مېوې له نطفې څخه پيدا شوې چي
رسول هللا ﹽ ته د معراج په سفر كي جبرئيل عليه السالم
وركړه ،هغه څلوېښت ورځي له ځان سره وساتله ،په دې
مودې كي ئې له خديجېﷹ سره نږدېكت ونه كړ ،او په
څلوېښتمه شپه ئې دا مېوه وخوړه او بيا ئې له هغې سره
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نږدېكت وكړ او په همدې سره او همغه شپه د فاطمېﷹ
نطفه خلق شوه!! دا په داسي حال كي چي د معراج واقعه
ﷹ
له هجرت نه يو كال مخكي او هغه مهال شوې چي خديجه
ﷹ پېغلتوب ته
ال څو كاله د مخه وفات شوې وه او فاطمه
رسېدلې وه!! دغسي مسخره رواياتو په امت كي د خرافي
افكارو او غلطو مذاهبو راوالړېدو ته الر آواره كړې او
امت ئې ټوټې ټوټې كړى.
نامناسبه ئې مه گڼئ كه دلته خپله داسي يوه رؤيا
ستاسو په وړاندي كېږدم چي د خوب اهميت او پراخ ابعاد
تمثيلوي:
د داؤد د اقتدار په دوران كي او هغه مهال چي زه د
رژيم په ضد د يوې نظامي كودتا په تور تر تعقيب الندي
وم او زما د اعدام غيابي پرېكړه شوې وه او زما د
نيولو لپاره زما عكسونه په ټول هېواد كي خواره شوي
وو ،په ارگون كي د يوه ورور قابل صديقي كور ته والړم،
څو شپې مي هلته تېري كړې ،ده ته يو بل مېلمه هم
راغلى وو چي نوم ئې حاجي آدم خان او د زرمت
اوسېدونكى وو ،ډېر عابد او صالح انسان معلومېدو ،ويل
ئې چي ما تر نن پوري بې جماعته لمونځ نه دئ كړى ،تل
هللا تعالى د لمانځه په وخت كي په جمعي برابر كړى يم،
ما هغه شپه يو خوب وليد ،دا خوب مي نږدې ديارلس كاله
مكرر ليدلى وو ،هر كال څو څو ځلي ،په خوب كي يوه
داسي زيارت ته والړ شم چي د يوې غونډۍ پر سر جوړ شوى،
خوا ته ئې جومات دئ ،يوه چينه ئې په څنگ كي بهېږي،
پر چينې يوه تياره خونه جوړه شوې چي په منځ كي ئې د
دې چينې د اوبو ډنډ دئ ،خلك په كي غسل كولى شي ،له
دې كوټې اوبه بهر راوځي او د څو غسلخانو مخي ته
تېرېږي ،د زيارت يوې خوا ته باغ دئ ،د توتانو وني
لري ،الندي كلي دئ ،پټي داسي جوړ شوي لكه چي معموالً د
غرونو په ډډي كي جوړېږي ،چي دېوالونه ئې د ډبرو وي،
دې زيارت ته په وار وار په خپلو خوبونو كي تللى يم،
كله مي هلته غسل كړى ،كله مي توتان خوړلي ،كله مي د
كلي په دكان كي څه اخيستي او  ...دغه شپه مي بيا دا
خوب وليد ،سحر مى قابل صديقي او د ده مېلمه ته وويل
چي ما نن شپه داسي خوب ليدلى چي دومره كاله ئې مسلسل
گورم ،حاجي آدم خان راته وويل څنگه خوب دئ ،ما ورته

االسراء
261
د قرآن پلوشې
تېر كړ او د زيارت ټول تفصيالت مي ورته بيان كړل ،هغه
له ځنډه پرته او په تأكيد سره وويل :دا خو د روحاني
صاحب زيارت دئ ،ما هملته تصميم ونيولو چي هلته به ځم
او په دې به ځان پوه كوم چي دا دومره كلونه ما دا
زيارت د څه لپاره په خوب كي ليدو او په دې خوب كي ما
ته څه پيغام مضمر دئ ،د زرمت په لوري روان شوم ،سفر
مي په يوې الرۍ كي وو ،په پوښتنه پوښتنه د روحانى
صاحب تر زيارت پوري ورسېدم ،په هللا تعالى قسم چي ما
ټول هغه شيان په زيارت كي په ويښه او په خپلو سترگو
وليدل چي په وار وار مي په خوب كي ليدلي وو ،ثابت
شيان خو څه كوئ حتى په اوبو كي مي داسي شى روان وليد
چي همغه مي څو كاله وړاندي په خوب كي د اوبو پر سر
روان ليدلى وو ،تصميم مي ونيو چي څو ورځي دلته پاته
كېږم ،د جومات په شاتنۍ كوټي كي مي واړول ،له كټملو
(خسكو) ډكه وه ،خوب ته ئې نه پرېښودم ،په دې دوران
كي مي د خپلو خوبونو په څېر د چينې خوا ته غسل كړى،
د باغ توتان مي خوړلي ،د كلي له دوكانه مي سودا
اخيستې او  ...په دغو ورځو كي د قرآن په تالوت مشغول
وم او غوښتل مي پوه شم چي زما په دغو خوبونو كي څه
رمز او سر او څه پيغام پروت وو ،له يوې اونۍ تېرولو
وروسته دې نتيجې ته ورسېدم چي په دې خوبونو كي ما ته
د تقدير او برخليك په اړه دا ستر درس مضمر وو چي
انسان په خپل ژوند كي له داسي پېښو سره مخامخ كېږي
چي هللا تعالى الدمخه هغه ته ليكلې دي ،دغه زيارت ته د
راتگ خبر ما ته نږدې ديارلس كاله مخكي راكړ شوى وو،
همدا حالت ما ته مقدر شوى وو ،دا دئ ورته راغلم او
هر څه مي همغسي وموندل چي په خوب كي مي ليدلي وو .له
همدې باور او اعتقاد سره له دې ځايه روان شوم او بيا
ً چي په هغو سختو
مي هغه خوب نه دئ ليدلى ،او يقينا
ورځو كي زه داسي يوې الرښووني ته سخت اړ وم او ډاډه
ئې كړم چي له تصادفي پېښو سره نه مخامخ كېږم ،همغه
څه راته انتظار كوي چي زما رب ال دمخه زما لپاره مقدر
كړي دي.
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او موسى ته مو هغه كتاب وركړ او هغه مو بني
اسرائيلو ته الرښود وگرځاوو( ،له دې الرښووني سره)
چي له ما پرته هيڅ وكيل مه نيسئ ،د هغو اوالد چي
ً چي
له نوح سره مو (په بېړۍ كي) سپاره كړل ،يقينا
هغه يو شاكر بنده وو.
(  -)3-2په دې مباركو آيتونو كي الندي الرښووني شوې:
 موسى عليه السالم ته داسي كتاب وركړ شوى وو چي بني
اسرائيلو ته الرښود وو ،د دې الرښود كتاب لومړۍ او
اساسي الرښوونه دا وه چي له هللا تعالى پرته هيڅ بل وكيل
مه نيسئ.
 بني اسرائيل د هغو خلكو اوالد دي چي له نوح عليه
السالم سره يو ځاى په كښتۍ كي ژغورل شوي وو ،د دې
معنى دا ده چي د بايبل دا ادعاء غلطه ده چي وايي :له
نوځ عليه السالم وروسته ټول انسانان د ده له څلورو
زامنو پيدا شوي ،ښه زوى ئ ې د بني اسرائيلو جد دئ او
بد زامن ئې د نورو قومونو اجداد!! دا ځكه چي دا آيت
وايي :دوى د نوح عليه السالم د ملگرو اوالد دي ،نه
يوازي د نوح عليه السالم اوالد.
 اې بني اسرائيلو! كه تاسو ځان نوح عليه السالم ته
ً چي د هللا تعالى يو شاكر بنده
منسوبوئ نو هغه خو يقينا
وو ،تاسو خو د بغاوت او ناشكرۍ الر غوره كړې!!
له مخكني آيت سره د دې آيت په ارتباط پوهېدا لږ
غور غواړي ،په ظاهر كي داسي معلومېږي چي گواكي دا
دواړه دوو بېلو بېلو قضاياوو ته اشاره كوي او تر منځ
ئې كوم تړاو نشته ،خو په حقيقت كي دا آيت د بېلي
موضوع د څېړني تر څنگ د هغو معترضينو ځواب هم وايي
چي د معراج او اسراء په اړه ئې غلط او خصمانه
تبليغات كول ،دوى ته ويل شوي :آيا موسى عليه السالم
ته د هغه ميقات په ترڅ كي تورات نه وو وركړى شوي چي
څلوېښت شپې ئې احتوى كړې ،او هغه هم داسي كتاب چي په
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لوحو كي ليكل شوى وو او د بني اسرائيلو لپاره الرښود
وو؟!! كه يوه پيغمبر ته د ډبرو پر مخ د ليكل شوي
كتاب وركړه منلى شئ نو د رسول هللا ﹽ هغه رؤيا ولي نشئ
!!منلى چي په ترڅ كي ئې هغه روحاني سفر تر سره شو؟
 بلكي د بني اسرائيلو،دا كتاب نه يوازي الرښود وو
په اړه ئې داسي وړاندويني كړې وې چي تر سره شوې او
.دا وړاندويني په وروستيو آيتونو كي توضيح شوې دي


























  
    
   






   














  
  
   
په دې كتاب كي مو بني اسرائيلو ته پرېكړه واوروله
چي دوه ځلي به په زمكي كي فساد كوئ او ستره لويي
 نو كله چي د دوى دواړو لومړۍ وعده،او كبر به كوئ
راورسېږي؛ خپل داسي بندگان به درباندي راولېږو چي
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شديد او پياوړي جنگيالي دي ،چي (ستاسو) كورونو ته
به ننوځي ،او دا يوه ترسره كېدونكې وعده ده .بيا
به تاسو ته پر دوى برى دركړو او په مالونو او
اوالدونو سره به ستاسو مدد وكړو او تاسو به د شمېر
له پلوه زيات كړو .كه مو ښېگڼه وكړه د خپل ځان
لپاره به مو كړې وي او كه مو بد وكړل د ځان لپاره
به مو وي ،نو كله چي دوهمه وعده راشي (موخه به ئې
دا وي چي) ستاسو مخونه سپېره كړي ،او مسجد االقصى
ته همغسي ننوځي لكه چي په لومړي ځل ننوتلي ول او
هر هغه څه ښه نسكور كړي چي پرې برالسي شي.
( -)7-4په دې مباركو آيتونو كي دا الرښووني ځلېږي:
 موسى عليه السالم ته چي كوم كتاب وركړى شوى وو په
هغه كي بني اسرائيلو ته دا الهي پرېكړه اورول شوې وه
چي دوه ځلي به په زمكي كي فساد كوئ او ستره لويي او
كبر به كوئ ،كله چي د دوى دواړو لومړۍ وعده
راورسېږي؛ هللا تعالى به داسي بندگان درباندي مسلط كړي
چي مضبوط او پياوړي جنگيالي به وي ،ستاسو كورونو ته
به ننوځي ،او دا يوه ترسره كېدونكې وعده ده .دا
وړاندوينه ترسره شوه.
 دوهمه وړاندوينه دا وه چي هللا تعالى به بيا تاسو ته
پر دوى برى دركړي او په مالونو او اوالدونو سره به
ستاسو مدد وكړي او تاسو به د شمېر له پلوه زيات كړي.
كه مو ښېگڼه وكړه د خپل ځان لپاره به مو كړې وي او
كه مو بد وكړل د ځان لپاره به مو وي ،دا الهي ژمنه
هم ترسره شوه.
 كله چي د دوهمي وعدې نېټه راورسېږي ،موخه به ئې
دا وي چي ستاسو مخونه سپېره كړي او مسجد االقصى ته
همغسي ننوځي لكه چي په لومړي ځل ننوتلي ول او هر هغه
څه ښه نسكور كړي چي لوړ وي .دا الهي وړاندوينه هم
ترسره شوه ،بني اسرائيل له همداسي برخليك سره مخامخ
شول.
دلته د دښمنانو په الس د يهودو دوو سترو سترو او
وحشتناكو تباهيو ته اشاره شوې ،چي په ترڅ كي ئې دښمن
هم د دوى كورونو ته ننوتى او هم ئې معبدونو ته ،هر
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څه ئې له خاورو سره برابر شوي ،كورونه ئې ،ښارونه
ئې ،قصرونه ئې ،څلي ئې او معبدونه ئې ،دواړه ځله دوى
ته د بغاوت سخته سزا وركړى شوې ،هر څه ئې د دښمن الس
ته ورغلي ،يا د اسيرانو په توگه كله د فارسيانو بابل
ته او كله د روميانو تر سلطې الندي سيمو ته لېږدول
شوي ،تفصيل ئې په (بايبل د قرآن په رڼا كي) ولولئ .د
هللا تعالى په كتاب كي د دغو پېښو وړاندويني شوې وې چي
ټولي ترسره شوې.








   
  
ښايي ستاسو رب رحم درباندي وكړي ،او كه بېرته
وگرځېدئ موږ هم راگرځو ،او دوزخ مو د كافرانو
لپاره حصاروونكى (زندان) گرځولى.
( -)8كه له مخكنيو بدو عملونو توبه وكړئ نو اميد دئ
چي هللا تعالى پر تاسو رحم وكړي او له بدو ورځو مو
وژغوري ،خو كه بېرته د عصيان او بغاوت لوري ته
وگرځېدئ هللا تعالى به بيا ستاسو د تعذيب پرېكړه كوي،
په دنيا كي به له دردناك الهي عذاب سره مخامخ كېږي
او په آخرت كي به د دوزخ په هغه زندان كي پرېوځي چي
د وتلو ټولي الري ئې بندي دي ،كلك حصار ترې راتاو دئ.




   







   





   
ً چي دا قرآن هغه څه ته الرښوونه كوي چي تر
يقينا
ټولو سمه او سيده ده ،او هغو مؤمنانو ته زېرى
وركوي چي نېك عملونه كوي( ،دا زېرى) چي ستر اجر

د قرآن پلوشې
265
االسراء

به ئې په برخه شي .او دا چي هغو ته دردناك عذاب
دئ چي پر آخرت ايمان نه راوړي.
( -)11-9په دې مبارك آيت كي د عظيم الشأن قرآن څو
ځانگړتياوي بيان شوې:
 هغي سمي او روغي الري ته الرښوونه كوي چي تر ټولو
غوره ده .د ژوند په هر اړخ كي او د هرې قضيې په اړه
داسي الرښوونه كوي چي تر هغې آخوا د سمي او سيده
الرښووني تصور نشي كېدى.
 هغو مؤمنانو ته چي نېك عملونه كوي ،دا زېرى وركوي
چي په دنيا او آخرت كي به ستر اجر ترالسه كړي.
 دا حقيقت څرگندوي چي په دنيا او آخرت كي دردناك
عذاب هغو ته انتظار كوي چي پر آخرت ايمان نه راوړي.








  
او انسان د شر په اړه داسي دعاء كوي لكه د خير په
اړه ئې دعاء ،او انسان ډېر عجول (تلواري) دئ.
( -)11دا مبارك آيت د انسان يوه فطري نقص او عيب ته
گوته نيسي او وايي :انسان عجول دئ ،د شر په غوښتلو
كي همغسي تلوار كوي لكه د خير او ښېگڼو په غوښتلو
كي ،كه گوته ئې په درد شي نو غواړي هغه قطع شي چي له
درده وژغورل شي ،كله د عادي ستونزي او كړاو په
وړاندي صبر له السه وركړي او ځان ته به مرگ غواړي.
دلته دا وينا د هغو خلكو په ارتباط شوې چي پيغمبر
عليه السالم ته به ئې ويل :كه دا د الهي عذاب گواښ
حقيقت لري نو ولي ځنډ كوي ،ولي تر اوسه نه راغى؟ دوى
ته ويل شوي چي تاسو د يوه عجول انسان په څېر د شر په
غوښتلو كي عجله او تلوار كوئ!!
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او شپه او ورځ مو دوه څرگندي نښي وگرځولې ،نو د
شپې نښه مو له منځه يووړه او ورځ مو ليد مهال
وگرځوله ،د دې لپاره چي د خپل رب فضل ولټوئ او د
دې لپاره چي د كلونو په شمېر او حساب پوه شئ ،او
هر څه مو په تفصيل سره بيان كړي.
( -)12د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 تلوار او عجله مه كوئ ،د هللا تعالى هر څه د دقيق
نظم او محاسبې له مخي په خپل خپل وخت ترسره كېږي،
لكه دا شپه او ورځ چي هره يوه ئې په خپل خپل وخت
راځي په داسي دقيقه او منظمه توگه چي تاسو د هغې له
مخي د كلونو شمېر او حساب معلومولى شئ.
 دلته د شپې په اړه ويل شوي چي د شپې نښه مو محوه
كړه خو د ورځي په اړه ويل شوي چي د ورځي نښه مو د هر
څه د ليدو او پېژندو وسيله وگرځوله چي په ترڅ كي ئې
د خپل رب فضل ولټوئ ،د بيان له فحوى معلومېږي چي
دلته كفر له شپې سره تشبيه شوى ،او ايمان له رڼا او
ورځي سره ،كافرانو ته ويل شوي چي هللا تعالى د رسول هللا ﹽ
په بعثت سره د كفر تياره شپه پاى ته رسوي او د ايمان
په رڼا روښانه شوې ورځ راولي ،په دې كي تاسو د خپل
رب فضل او پېرزوينه ترالسه كوئ ،عجيبه ده چي تاسو د
رڼا پر ځاى په تياره كي پاته كېدا خوښوئ او د هللا
تعالى له ستر فضل او پېرزويني ځان محروموئ.
 خو دا خبره لږ دقت او غور ايجابوي چي ولي دلته د
(محونا آية الليل) الفاظ راغلي ،كه محو د نابودي او
له منځه تلو په معنى واخلو نو شپه خو له منځه نه ځي،
تل د زمكي پر سر وي ،له يوې سيمي ئې پېڅي بلي ته ورو
ً چي معنى ئې له منځه وړل نه
ورو خوځېږي ،نو يقينا
بلكي تياره كول دي ،ځكه په ورپسې فقره كي ورځي ته
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مبصرة ويل شوي نو معنى ئې دا شوه چي شپه مو تياره
كړه او ورځ مو ليد مهال ،خو دا پوښتنه راوالړېږي چي
دلته د ليل پر ځاى آية الليل راغلي يعني ويل شوي چي
آية الليل مو تياره كړ!! د دې ځواب دا دئ چي د
الفاظو په دغه تركيب كي د قرآن يو ستر علمي اعجاز
مضمر دئ ،تاسو پوهېږئ چي لمر د ورځي نښه ده او
سپوږمۍ د شپې نښه ،نو د دې آيت دقيقه معنى دا ده چي
هللا تعالى د شپې دغه نښه (سپوږمۍ) تياره كړه!! او د
ورځي نښه (لمر) ئې د ليدو وسيله وگرځوله ،او دا هغه
ځالنده حقيقت دئ چي ساينسپوهان په شلمي پېړۍ كي پرې
پوه شول او وئې ويل :سپوږمۍ په سر كي د لمر په څېر
ځالنده وه او خپله رڼا ئې درلوده خو ورو ورو ئې دا
رڼا له السه وركړې او اوسنى حالت ئې غوره كړى.
علي ﹽ او عبدهللا بن عباس ﹽ ته منسوب گڼ شمېر روايات
لرو چي د محونا آية الليل په اړه ئې همدا تفسير
وړاندي كړى او ويلي ئې دي چي په سپوږمۍ كي تور تور
ټپونه د همدې نښه ده ،او تاسو پوهېږئ چي د سپوږمۍ دا
تور تور ټپونه په حقيقت كي هغه ځايونه دي چي د لمر
رڼا نه وررسېږي او كوم سيورى پرې غوړېدلى وي ،كه
سپوږمۍ له ځانه رڼا درلودى نو داسي تور ټپونه به نه
په كي تر سترگو كېدل.



















  
 
او هر انسان ته مو د ده بختليك د ده په غاړه كي
غوټه كړى او د قيامت په ورځ به ئې ده ته د يوه
داسي پرانيستي كتاب په توگه راوباسو چي ورسره
مخامخ به شي ،خپل كتاب دي ولوله ،نن ستا خپل نفس
پر تا باندي د حسابوونكي په توگه كافي دئ.
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( -)14-13دلته هم مخكني عجول انسان ته ويل شوي :د هر
چا عملونه ليكل كېږي ،د همدې عملونو له مخي ئې
برخليك ټاكل كېږي ،بختور او بې بخته د همدې له مخي
پېژندل كېږي ،هر انسان ته خپل بختليك د ده په غاړه
كي غوټه كېږي ،د قيامت په ورځ به ده ته د داسي
پرانيستي كتاب په توگه راوايستل شي چي دى به ئې په
خپلو سترگو وگوري او ورته وبه ويل شي :خپل كتاب دي
ولوله ،نن ستا د مالمتولو لپاره بل گواه ،شاهد او
محاسب ته ضرورت نشته ،ستا خپل نفس پر تا باندي د
حسابوونكي په توگه كافي دئ.




   
   
    







 
څوك چي په سمه الر والړ شي نو د ځان لپاره په سمه
الر درومي او څوك چي بې الري شي نو د ځان په ضرر بې
الري كېږي ،او هيڅ پشا كوونكى د بل پېټى نه پشا
كوي ،او موږ تر هغه تعذيبوونكي نه يو چي كوم
پيغمبر مبعوث كړو.
( -)15دا مبارك آيت موږ ته الرښوونه كوي چي د هر چا د
ښه او بد عمل پايله په خپله ده ته ورگرځي ،كه په سمه
الر والړ گټه ئې ده ته رسي او كه له سمي الري منحرف شو
تاوان ئې ده ته رسي ،هللا تعالى يو د بل په گناه نه
نيسي ،هر څوك به د قيامت په ورځ د خپلو كړنو پېټى په
شا وړي ،نه پالر د زوى پېټى سپكولى شي او نه زوى د
پالر پېټى ،نه نسبي اړيكي څوك ژغورلى شي او نه د چا
سپارښتنه او الس نيوى .دا او دې ته ورته آيتونه او گڼ
شمېر روايات ښيي چي نه د كافر ماشوم د پالر د كفر له
كبله دوزخ ته درومي او نه د مؤمن ماشوم د خپل پالر او
مور د ايمان له امله جنت ته درومي ،ټول ماشومان به
جنت ته درومي دا ځكه چي دوى داسي عمل نه دئ كړى چي
سزا ئې دوزخ ته تگ وي .په دې مبارك آيت كي چي د

د قرآن پلوشې
269
االسراء
مجازات په اړه كومه عادالنه ضابطه او په حق او انصاف
والړ قانون تر سترگو كېږي چي وايي جرم يو داسي شخصي
عمل دئ چي له مجرم پرته هيڅوك نشي پرې مؤاخذه كېدى،
دا هغه څه دي چي نړۍ وال اوس د هغه په اهميت پوه شوي
او د نړۍ په ټولو مدني او اساسي قوانينو كي د هغه
يادونه كېږي!!!
د دې مبارك آيت بله مهمه الرښوونه دا ده چي هللا
تعالى تر هغه يوه قوم ته د سزا وركولو پرېكړه نه كوي
چي دوى ته ئې پيغمبر نه وي لېږلى ،د پيغمبر له لېږلو
وروسته الهي حجت بشپړ كېږي او هللا تعالى وروستۍ پرېكړه
كوي او هغه چا ته سزا وركوي چي له دې وروستي فرصت
گټه وانه خلي او د كفر ،شرك او عصيان الر پرې نږدي .د
آيت له دې فقرې په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي هللا
تعالى د زمانې په هر پړاو او د نړۍ په هر گوټ كي ،هر
قوم ته پيغمبر لېږلى او تر هغه ئې كوم قوم ته سزا نه
ده وركړې چي د كوم پيغمبر بلنه او دعوت نه وي
وررسېدلى.
دې ته مو پام وي چي په مسلمانانو كي دا يوه
اختالفي مسئله ده چي د مؤمنانو او كافرانو ماشومان به
جنت ته درومي كه دوزخ ته ،دوى خو نه ښه عمل كړى او
نه بد ،او نه پر ايمان مكلف شوي ،له بلوغ مخكي د
مړيني په حالت كي به ولي دوى مكافات يا مجازات
كېږي؟! د مؤمنانانو د ماشومانو په اړه خو زيات اختالف
نشته ،خو په دې اړه اختالف زيات دئ چي د كافرانو
ماشومان به دوزخ ته درومي كه به جنت ته او كه د جنت
او دوزخ تر منځ درېيم ځاى ته؟! راشئ په دې اړه
رواياتو ته ځير شو او وگورو چي سمه او د قرآن او
حديث مطابق عقيده كومه يوه ده .د بخاري دې روايت ته
ځير شئ:

ِ
ْالد
ْ أو
ُِ هللا ﹽ عن
ِل رسُول
ابنِ عباس -ﹽ -قال سُئ
عنِ ْ
نوا
ُ ب
ْلم
ْ أع
هم
ِذ
ِين فقال «ُ هللا إ
ِك
مشْر
اْ
ِما كاُ
ْ خلقُ
لُ
ِين »( .بخارى)5343:
ِل
عام
له ابن عباس ﹽ روايت دئ چي وايي :له رسول هللا ﹽ د
مشرکينو د اوالدونو په اړه پوښتنه وشوه ،نو وئې
فرمايل( :كله چي هللا تعالى هغوى پيدا کول په هغه څه ښه
پوه وو چي دوى به ئې كوونكي وي).
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دا روايت چي په بخاري كي له ځينو توپيرونو سره
دوه ځلي راغلى ،د سند له مخي داسي دئ چي په دريو
طبقو كي يو يو راوي لري ،د متن له پلوه له هغو
رواياتو سره توپير لري چي په همدې اړه راغلي ،له
ابوهريره ﷻ هم دې ته ورته روايت راغلى ،ځيني روايات
وايي چي د مشركينو اوالد به له دوى سره په دوزخ كي
وي ،ځيني وايي چي هللا تعالى ښه پوهېږي چي دوى به د
ژوندي پاته كېدو په صورت كي څه كول يعني د همدغه
الهي علم له مخي به جنت يا دوزخ ته درومي!! ځيني
روايات داسي دي چي وايي دوى به په جنت كي وي ،هغه
محققين چي دغو رواياتو ته ترجيح وركوي ،د پورتني
ِين)
ِل
نوا عام
ْلمُ ب
روايت په اړه وايي چي له ُ(هللا أع
ِما كاُ
څخه دا نه معلومېږي چي دوى به دوزخ ته ځي .د مقابل
لوري په ځواب كي څو داليل وړاندي كوي:
 د دې مطلب لپاره چي د مشركينو اوالد به دوزخ ته ځي
نه يوازي په قرآن كي كوم شاهد نشو موندلى بلكي د
قرآن له ډېرو صريحو الرښوونو سره تعارض لري .په هيڅ
آيت كي نه دي راغلي چي د مشركانو كمعمره اوالد به
دوزخ ته ځي .قرآن وايي چي هر چا ته به د هغه د عمل له
مخي بدله وركول كېږي ،ليس لالنسان أال ما سعى ،ماشوم
كه ئې والدين مؤمن وي يا كافر داسي عمل ئې نه وي كړى
چي د عذاب مستحق وگڼل شي ،نو ولي به دوزخ ته ځي؟!
 قرآن فرمايي چي د هر بني آدم (كه كافر وي كه
مسلمان) اوالد له داسي فطري جوړښت سره پيدا كېږي چي
پر هللا تعالى ايمان ئې په خټه كي اېښودل شوى وي ،له دې
پلوه د مؤمن او كافر اوالد سره ورته دي ،ولي به د
مؤمن اوالد جنت ته درومي او د مشرك اوالد دوزخ ته؟!
 رسول هللا ﹽ فرمايلي چي هر ماشوم له روغ فطرت سره
دنيا ته راځي ،وروسته ئې والدين بې الري كړي ،د روغ
فطرت خاوند به ولي دوزخ ته ځي؟!
همداراز په بل روايت كي راغلي:

عن خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت قلت
يا رسول هللا من في الجنة قال النبي في الجنة
والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في
الجنة .رواه احمد إسناده حسن
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خنساء بنت معاويه له خپلي ترور روايت كوي چي وايي:
رسول هللا ﹽ ته مي وويل :يا رسول هللا! څوك به په جنت كي
وي؟ وئې فرمايل :نبي به په جنت كي وي ،شهيد به په
جنت كي وي ،ماشوم به په جنت كي وي ،ژوندۍ ښخه شوې
ماشومه به په جنت كي وي.
بل روايت وايي:

عن أنس مرفوعا سألت ربي الالهين من ذرية البشر أن
ال يعذبهم فأعطانيهم .رواه أبو يعلى إسناده حسن.

له انس ﷻ نه مرفوع حديث دئ چي وايي :رسول هللا ﹽ
فرمايلي :له خپل رب څخه مي وغوښتل چي د بشر ماشومان
تعذيب نه كړي نو دا ئې راپه برخه كړل (زما دا دعاء
ئې قبوله كړه).
د يوه بل روايت په ترڅ كي داسي راغلي:

فنهى رسول هللا ﹽ ،عن قتل األطفال ،ثم قال « :هللا أعلم
بما كانوا عاملين .معجم االوسط للطبراني
نو رسول هللا ﹽ د ماشومانو له وژلو ممانعت وكړ او وئې
فرمايل :هللا تعالى په هغه څه ښه پوهېږي چي دوى به ئې
كوي.
د دې معنى دا ده چي د مشركينو ماشومان له دې امله
مه وژنئ چي گواكي دوى به د خپلو پلرونو په څېر مشرك
ستر شي ،هللا تعالى ښه پوهېږي چي دوى به څه كوي ،له دې
معلومېږي چي د دې وينا موخه د دوى نه وژل دي نه دا
چي په دوزخ كي د دوى د پرېوتو وجه او توجيه وي.
په بل روايت كي ويل شوي چي رسول هللا ﹽ په خپل خوب
كي ابراهيم عليه السالم له بې شمېره ماشومانو سره په
جنت كي ليدلى ،بيا ئې وفرمايل چي دا د مؤمنانو او
كافرانو ماشومان ول.
دغو خبرو ته په پام سره په قاطع توگه ويلى شو چي
ټول ماشومان به جنت ته ځي .ډېره عجيبه ده چي څوك د
صريح آيتونو په شته والي كي داسي روايات مني چي له
قرآن سره په واضح توگه تعارض لري!!! څوك چي په قرآن
ايمان لري او هغه د هللا تعالى د داسي كتاب په توگه مني
چي هر څه ئې په تفصيل سره بيان كړي ،هغه بايد د هري
رأيي او د هر روايت په اړه قرآن ته مراجعه وكړي او
يوازي په هغه صورت كي ئې ومني چي له قرآن سره تعارض
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ونه لري.







  



  
او كله چي د كوم كلي د تباه كولو اراده وكړو نو
مترفينو ته ئې امر وكړو ،او هغوى هلته سرغړاوى
وكړي ،نو د دوى په اړه (د عذاب) وينا محققه شي او
په ځانگړې ورانېدو سره ئې وران كړو.
( -)16په دې مبارك آيت كي د باغي ولسونو د هالكت په
اړه د هللا تعالى دائمي او نه بدلېدونكى سنت بيان شوى
چي تفصيل ئې داسي دئ:
هللا تعالى هغه مهال د يوه ملت د تباه كولو اراده كوي
چي مترفينو ته ئې د ده اوامر ورسېږي ،د پيغمبرانو
عليهم السالم او زړه سواندو داعيانو له خوا د حق لوري
ته وبلل شي ،د بغاوت ،كفر او شرك له بدو پايلو ئې
ووېروي خو هغوى له فساد ،بغاوت او سرغړاوى الس وانه
خلي ،مهلت ئې پاى ته ورسېږي او په بشپړه توگه جوته
شي چي دوى د سزا وړ دي او مزيد مهلت وركول بې گټي،
په دې توگه د دوى په اړه د عذاب پرېكړه محققه شي،
كلى ئې وران او كليوال ئې هالك شي.
د دې مبارك آيت له الرښوونو معلومېږي چي د ملتونو
د تباهۍ اصلي عاملين هغه مترفين ،د شتمنيو خاوندان،
له سوكالۍ برخمن او د ناز او نعمت په جامو كي نښتي
دي چي د ټولني حاكم سياسي ،اجتماعي او اقتصادي نظام
دوى ته بې شمېره او بې حسابه امتيازات وركړي ،په ولس
كي شرك لړلي عقايد ،جهل او خرافات د دوى واكمني
تأمين كړې او جاهل عوام ئې د دوى پښو ته غورځولي،
دوى د پيغمبرانو او زړه سواندو داعيانو په ضد د
مخالف مالتړلې ،په ټولني كي ئې فساد خور كړى او د
الهي عذاب د راتلو اسباب ئې رامنځته كړي.
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او له نوح وروسته مو څومره پېړۍ پېړۍ (خلك) هالك
كړل ،او ستا رب د خپلو بندگانو پر گناهونو د
باخبر او ليدونكي ذات په توگه كافي دئ.
( -)17آيا تاسو ته هغه ستري ستري تاريخي پېښي كافي
نه دي چي په ترڅ كي ئې گڼ شمېر مفسد ،ظالم ،كافر او
مشرك قومونه په سختو سختو الهي عذابونو اخته شوي او
د دوى ښارونه نسكور شوي ،له نوح عليه السالم وروسته
تر نن پوري په تېرو څو پېړيو كي څومره د زر او ځواك
خاوندان د فساد او طغيان له كبله هالك شوي؟!! آيا دا
پېښي نه ثابتوي چي دلته د خبير او بصير ذات له لوري
د مجازات لړۍ روانه ده ،د دې عذابونو پرېكړي د هغه
رب له لوري شوې چي د خپلو بندگانو پر گناهونو ښه
باخبر او د دوى د وضعيت ښه ليدونكي دئ ،همغه چا ته
ئې سزا وركړې چي د سزا وړ ئې موندلى.
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څوك چي عاجله (ژر ترالسه كېدونكې) غواړي ،د دوى
هغه چا ته چي اراده مو ورته وشي په دنيا كي هغه
څه وركوو چي موږ ئې غواړو ،بيا ئې جهنم په برخه
كړو ،چي د بدگڼل شوي او رټل شوي په توگه به
ورننوځي ،او چا چي آخرت وغوښت او له هغه سره وړ
سعي او هڅه ئې ورته وكړه ،په داسي حال كي چي مؤمن
وي ،نو دوى هغه وگړي دي چي د سعي قدرونه ئې كېږي.
هر يوه ته دا (نعمتونه) ورپه برخه كوو ،او دا ټول
ستا د رب له وركړي څخه دي ،او ستا د رب د وركړي
مخنيوى نشي كېدى ،وگوره چي څنگه مو ځينو ته پر
ځينو نورو فضيلت وركړى ،او آخرت خو هم د درجو له
پلوه ستر دئ او هم د فضيلت له پلوه ستر.
( -)21-18په دې مبارك آيت كي د وركړي او عطاء په اړه
د هللا تعالى سنت په دې توگه توضيح شوى:
 څوك چي د خپلو هڅو او عملونو بدله يوازي په دنيا
كي غواړي ،هم او غم ئې دا وي چي بدله ئې ژر او په
عاجله توگه په همدې دنيا كي وركړى شي ،له نږدې دنيوي
اغراضو آخوا بل مقصد او هدف نه لري ،نو هللا تعالى دا
پرېكړه كوي چي د دوى كوم يوه ته څه او څومره په دنيا
كي وركړي ،داسي نه ده چي دوى به هرو مرو خپلو ټولو
موخو ته رسي او ټول اهداف او اغراض به ترالسه كوي ،خو
د دغو عجولو او غرضي دنياپالو وروستى تم ځى دوزخ دئ،
دغه بيماري به په پاى كي جهنم ورپه برخه كړي ،له
سپكاوي او ذلت سره به مخامخ شي او دوزخ ته به په
داسي حال كي ننوځي چي مذموم (بدگڼل شوى) او مدحور
(رټل شوى) به وي.
 څوك چي د اخروي بريا او سعادت په لټه كي وي او دې
هدف ته د رسېدو لپاره هغه سعي او هڅه كوي چي په آخرت
باندي ايمان او اخروي سعادت او بريا ئې غوښتنه كوي،
دا سعي د خپل ايمان په حكم كوي نو هللا تعالى به د ده د
عملونو او هڅو قدرونه كوي او تر هغه به الزياته غوره
بدله وركوي.
 د نعمتونو د وركړې پرېكړه د هللا تعالى له لوري
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كېږي ،د هللا تعالى د وركړي او عطاء مخه هيڅوك نشي
نيولى ،هيڅوك نشي كولى د هللا تعالى د هغي پرېكړي د
تحقق خنډ او مانع شي چي غواړي كوم بنده په كومي
پېرزويني او نعمت سره ونازوي.
 لكه چي گورئ هللا تعالى په دنيا كي د خپلو پېرزوينو
او نعمتونو له پلوه ځينو ته پر ځينو نورو فضيلت
وركړى ،په آخرت كي به دا فضيلت الزيات څرگند او پراخ
وي ،په آخرت كي به د خلكو مقام او مرتبه هم د درجې
له پلوه ستر توپيرونه لري او هم به ئې يو پر بل
فضيلت ستر توپيرونه لري.

    



 
د هللا تر څنگ بل څوك معبود مه گرځوه كه نه نو سپېره
گڼل شوى او يوازي پاته شوى به شې.
( -)22دا مبارك آيت څواساسي الرښووني لري:
 له هللا سره بل معبود ځان ته مه جوړوه ،داسي نه چي د
ده تر څنگ بل څوك او څه هم ولمانځې ،په لمانځني كي
سر ورته ټيټ كړې او په دعاء كي الس ورته اوږد كړې.
 كه بل ته سر ټيټ او الس اوږد كړې او په دعاء او
عبادت كي ئې له هللا تعالى سره شريك كړې نو هم به مذموم
او كركجن وگڼل شې او هم به مخذول او بې مرستندويه
پاته شې ،داسي څوك به ونه مومې چي ستا مرسته وكړى
شي.
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او ستا رب پرېكړه كړې چي له ده پرته د هيچا عبادت
مه كوئ او له والدين (مور او پالر) سره ښېگڼه كوئ،
كه د دوى يو يا دواړه ستا خوا ته زړښت ته ورسېږي
ُف هم مه ورته وايه ،او مه ئې رټه ،او
نو ا
محترمانه وينا ورته كوه .او د پېرزويني او
مهربانۍ ټيټ وزر ورته غوړوه او وايه :اې زما ربه!
داسي رحم پرې وكړه لكه چي زه ئې په وړكتوب كي (په
مهربانۍ سره) وپاللم.
( -)24-23دا مبارك آيت د هللا تعالى څو پرېكړي او اوامر
زموږ مخي ته ږدي:
 له هللا تعالى پرته د هيچا عبادت مه كوئ.
 له مور او پالر سره ښېگڼه كوئ.
 كه د دوى يو يا دواړه ستا خوا ته زړښت ته ورسېږي
نو اف هم مه ورته وايه ،كه د دوى له كومي خبري يا
كړني په تنگ شوئ نو نه يوازي صبر پرې وكړئ بلكي بايد
د اف لفظ هم ستاسو له خولې ونه وځي.
 په هيڅ كار او وينا ئې مه رټئ ،مه ورته وايئ چي
ولي دي داسي وكړل يا داسي دي وويل.
 په هر حالت كي بايد دوى ته ستاسو وينا له درناوي
او احترام ډكه وي.
 ځان تر دوى لوړ مه گڼئ ،داسي څه مه وايئ چي ښيي
ځان تر دوى ستر او مهم گڼئ ،چلن مو بايد داسي وي چي
ښيي پر دوى مهربان او زړه سواند يئ او دوى تر ځان
لوړ گڼئ ،د پېرزويني او مهربانۍ ټيټ وزر ورته غوړوئ.
 دا دعاء ورته كوئ :اې زما ربه! داسي رحم پرې وكړه
لكه چي دوى هغه مهال پر ما مهربان ول چي زه ووړ وم
او دوى په مهربانۍ سره پاللم.
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ستاسو رب په هغه څه ښه پوه دئ چي ستاسو په زړونو
ً چي هغه د ورگرځېدونكو
كي دي ،كه صالح وئ نو يقينا
(توبه كونكو) لپاره بخښونكى دئ.
( -)25د هر عمل او چلن تر شا چي ستاسو په زړونو كي
كومه تلوسه ،اراده او نيت دئ ،كوم احساس چي تاسو كوم
كار ته هڅوي ،هللا تعالى ښه پرې پوهېږي ،كه د مور او
پالر په اړه ستاسو سلوك سم او عمل او نيت مو د صالح
ً د كوم بشري ضعف او كمزورۍ
انسان په څېر وي او احيانا
له كبله كومه غلطي او اشتباه وكړئ خو ژر متوجه شئ او
بېرته سمي الري ته راوگرځئ ،توبه وكړئ او خپله غلطي
ً چي هللا تعالى د داسي توبه كونكو
جبران كړئ نو يقينا
لپاره بخښونكى دئ.









   







  
او خپلوانو ته خپل خپل حق وركړه ،او مسكين او
مسافر ته هم ،او خوشي خوشي لگښتونه مه كوه ،يقينا
ً
چي خوشي لگښت كوونكي د شيطان وروڼه دي او شيطان د
خپل رب په وړاندي ناشكره دئ.
( -)27-26د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 ستا خپلوان ستا په شتمنيو كي ځانگړي حقوق لري ،هر
يوه ته خپل خپل حق وركړه.
 مسكين او مسافر هم ستا په شتمنيو كي ځانگړي حقوق
لري ،دوى ته هم خپل خپل حق وركړه.
ً چي خوشي لگښت
 خوشي خوشي لگښتونه مه كوه ،يقينا
كوونكي د شيطان وروڼه دي ،همغه كار كوي چي شيطان ئې
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كوي او شيطان ئې خوښوي ،د دوى عزائم او احساسات
شيطانانو ته ورته دي .او شيطان د خپل رب په وړاندي
ناشكره دئ .يعني تبذير او د هللا تعالى په نعمتونو كي
شيطاني تصرف د نعمتونو ناسپاسي ده ،د يوه نعمت شكر
ادا كول دې ته وايي چي په هغه نعمت كي د منعم د رضا
او خوښي مطابق تصرف وشي ،په هغه توگه او په هغه الره
ولگول شي چي منعم پرې راضي كېږي .هر هغه تصرف چي د
منعم د رضاء خالف وي د نعمت ناسپاسي ده.







   
  
او كه له دوى دي اعراض كاوو (له څه وركولو دي مخ
اړاوو) د خپل رب د يوې پېرزويني په لټه كي چي
هيله ئې كوې ،نو دوى ته پسته خبره وكړه.
( -)28كه له دغو مستحقينو سره د مرستي لپاره څه
درسره نه وو ،خو دا تلوسه دي په زړه كي وه چي كاش هللا
تعالى څه دركړي وى چي له دغو محتاجانو سره دي مرسته
كړې وى ،نو دوى ته پسته خبره وكړه .داسي چي مأيوس او
ناهيلي والړ نشي ،ورته ووايه :كه مي په الس كي څه وى
نو له تاسو مي نه سپمول او كه كله هم هللا تعالى فضل
وكړ او څه مي الس ته راغلل هرو مرو به ستاسو مرسته
كوم.
د دې مبارك آيت يو بل تعبير هم كېدى شي او هغه دا
چي كه له دغو خپلوانو او محتاجانو دي كومه ستوغه
خبره واورېده خو تا د هللا تعالى د رحمت او پېرزويني په
طمعه ځواب ورنه كړ ،صبر دي وكړ او مخ دي ترې واړاوو
نو پسته خبره ورته وكړه.

   
   



  
مه دې السونه تر خپلي غاړي تړلي ساته (له وركړې الس
مه راتموه) او مه ئې په بشپړ پرانستو سره
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پرانېزه ،داسي چي (سبا ته) مالمت وگڼل شې او حسرت
درباندي وشي.
( -)29د وركړي او له بل سره د مرستو په دوران كي
اعتدال مراعات كړه ،مه بخل كوه دومره چي له مستحقينو
سره له الزمي او ضروري مرستو هم الس راتم كړې او مه
اسراف كوه ،داسي چي له مستحق او غير مستحق سره په
خالص الس دومره مرستي وكړې چي سبا په خپله د بل مرستي
ته اړ شې او هر څوك دي مالمتوي او ستا په حال تأسف
كوي.














 
ً ستا رب چي چا ته وغواړي رزق پراخوي او (چا
يقينا
ً چي هغه د خپلو
ته چي وغواړي) تنگوي ئې ،يقينا
بندگانو په حال ښه خبر او ښه ليدونكى دئ.
( -)31دا مبارك آيت موږ ته الرښوونه كوي چي بندگانو
ته د رزق پراخولو او تنگولو په اړه هللا تعالى د خپل
جامع او بشپړ علم له مخي پرېكړه كوي ،د بندگانو حالت
ته په پام سره كله هغه پراخ كړي او كله ئې محدود او
تنگ ،هغه د خپلو بندگانو په حال ښه خبر او ښه
ليدونكى دئ ،كله دا مناسب بولي چي د آسمان او زمكي د
بركتونو دروازې د خپلو بندگانو پر مخ پرانېزي او كله
دا چي دا دروازې پر دوى نيم بندي كړي ،نه آسمان په
پراخ زړه خپل نعمتونه پرې ووروي او نه زمكه په ورين
تندي او پراخ الس هر څه ورته راوټوكوي .تاسو هم د
وركړي او له محتاجانو سره د مرستي په دوران كي د
پوهي او بصيرت له مخي عمل وكړئ ،د لږ او زيات مستحق،
د ډېر او كم محتاج تر منځ توپير وكړئ ،مه اسراف او
تبذير كوئ او مه بخل.
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او خپل زامن د لوږي له وېري مه وژنئ ،موږ دوى ته
هم روزي وركوو او تاسو ته هم ،بې شكه چي د دوى
وژل لويه گناه او خطا ده ،زنا ته مه نږدې كېږئ چي
دا يوه بې حيايي او كركجنه طريقه ده ،او هغه څوك
مه وژنئ چي هللا ئې وژل حرام كړي مگر په حقه سره ،او
څوك چي په مظلوميت سره ووژل شو نو موږ د ده
خپلوانو ته (د قصاص) واك وركړى ،نو هغه دي په
وژلو كي تېرى نه كوي ،ځكه (د هللا له لوري ئې) مرسته
شوې،
( -)33-31د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 خپل زامن د لوږي له وېري مه وژنئ ،هللا تعالى هم د
دوى د روزي ضامن دئ او هم ستاسو د روزي .څوك چي د
لوږي له وېري خپل ماشومان له پيدا كېدو وروسته يا
مخكي وژني ،سقط جنين كوي ،يا داسي څه كوي چي اوالد ئې
په برخه نشي ،دوى ټول له دې پلوه سره برابر دي چي په
زړونو كي ئې په دې اړه شك دئ چي هللا تعالى د خپلو
بندگانو د رزق او روزي ضامن دئ ،دغه شك ئې له لوږي
وېروي او د اوالد وژلو ته ئې چمتو كوي .كه په مخكنيو
جهل ځپلو او شرك وهلو ټولنو كي بې رحمو او سخت زړو
مشركينو خپل اوالد له پيدايښت وروسته وژل ،شرك او جهل
دې قساوت او بې رحمۍ ته چمتو كول ،د نن زمانې په
ظاهر كي متمدني او په حقيقت كي د جهل ،شرك ،خرافاتو
او مفاسدو په گنده ډنډ كي تر ستوني غرقي ټولني همغه
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پرونى كار كوي ،هغوى د لوږي له وېري خپل ماشومان وژل
او دوى كله د اقتصادي مشكالتو تر نامه الندي ،كله د
ښځي د صحت او روغتيا په بهانه او كله د دې لپاره چي
ښځه د اوالد په پيدا كولو سره خپل پيغلتوب او ښايست
له السه ورنه كړي ،او په ډېرو نورو بهانو او پلمو سره
د اوالد پيدا كېدو مخه نيسي ،هغوى له پيدا كېدو
وروسته وژل ،دوى ئې د مور په رحم كي وژني ،هغوى دنيا
ته له راتلو وروسته ژوندى ښخول او دوى ئې نه پرېږدي
چي د دنيا مخ په سترگو وگوري ،نه هغوى دې ته كتل چي
هللا تعالى د ماشوم له پيدايښت مخكي د ده د مور په تيو
كي د داسي شيدو په بڼي كي روزي تعبيه كوي چي د ده
ټولو اړتياوو ته ځواب وايي او د داسي مهرباني او
زړاه سواندي مور په الس ئې ده ته رسوي چي د ده لپاره
د هر كړاو گاللو ته چمتو وي او نه دا بې رحمه متمدن
انسان دې ته اعتناء كوي چي دا ماشوم د ژوند همغسي حق
لري لكه دى چي ئې لري.
 هغه څوك چي خپل اوالد وژني ستره گناه كوي او لوى
خطاكار دئ ،دا كار ئې له دې كبله گناه ده چي د هللا
تعالى د حكم مخالفت ئې كړى او له دې كبله لويه
اشتباه ده چي باعث ئې د هللا تعالى په اړه يو غلط باور
او يوه غلطه انگېرنه ده.
 زنا ته مه نږدې كېږئ چي دا يوه بې حيايي او كركجن
كار دئ ،زنا پليت او ناپاك عمل دئ ،د پاكيزه او
قانوني جنسي اړيكو مغاير عمل دئ ،د بل پر حق ستر او
تر ټولو بد تېرى دئ ،هغه فطري قانون تر پښو الندي كول
دي چي د انساني نسل سالمه بقا ورپوري تړلې ده ،هر
سالم الفطرت انسان له دې كركه لري چي د ده پر ناموس
او عزت تېرى وشي او د ژوند همسفر او ملگرى ئې خائن
او بې وفا وخېژي.
 هغه ژوى مه وژنئ چي هللا ئې وژل حرام كړي مگر په حقه
سره.
 څوك چي په مظلوميت سره ووژل شي نو هللا تعالى د ده
خپلوانو ته د قصاص واك او حق وركړى ،د مقتول ورثه دي
د قاتل په قصاص كي تېرى نه كوي ،له اصلي قاتل پرته
دي بل څوك په بدل كي نه وژني ،د قصاص په اخيستو كي
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دي له هر هغه كار ډډه كوي چي تېرى گڼل كېږي .د هللا
تعالى د دې حكم درناوى دي وكړي چي د مقتول ورثه ته
ئې د قصاص واك او توان وركړى.







   










او د يتيم مال ته مه نږدې كېږئ ،مگر په هغه توگه
چي ترټولو غوره وي ،تر څو خپل پوخوالي ته ورسېږي،
او په ژمنو وفا وكړئ ،دا ځكه چي د ژمنو خامخا
پوښتنه كېږي.
( -)34دا مبارك آيت له يوې خوا د يتيم په اړه
سپارښتنه كوي او وايي :د يتيم مال ته مه نږدې كېږئ،
مگر په داسي توگه چي ترټولو غوره وي ،د يتيم له مال
سره احتياط كوئ ،تر خپل مال زيات احتياط ،داسي تصرف
په كي وكړئ چي يتيم ته ئې گټه ورسېږي ،تر هغه ئې مال
ورته وساتئ او په ښه او غوره توگه تصرف په كي وكړئ
چي دا يتيم د خپل عمر پوخوالي ته ورسېږي او د خپل
مال د ساتلو او پاللو جوگه شي .له بلي خوا موږ ته
الرښوونه كوي چي په خپلو ژمنو وفا وكړو ،دا ځكه چي د
ً د ژمنو
ژمنو خامخا پوښتنه كېږي ،هللا تعالى به حتما
پوښتنه كوي ،كه څه هم د آيت دوهمه الرښوونه بېله او
مستقله الرښوونه برېښي خو په حقيقت كي له لومړنۍ سره
ژوره اړيكه لري ،دا ځكه چي كله انسان د يتيمانو
پالنه او ساتنه په غاړه اخلي ،يا د ټولني د دود
دستور مطابق يا د شرعي ضوابطو له مخي د مړو خپلوانو
يتيمان ده ته پاته كېږي نو دا په حقيقت كي له هللا
تعالى او له دغو يتيمانو سره يوه ژمنه ده ،هللا تعالى
به هرو مرو د دې ژمني په اړه له ده پوښتنه كوي.
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او كله چي څه پيمانه كوئ نو پيمانه بشپړه كړئ او
په سمي تلي تلل وكړئ ،دا غوره دئ او د پايلي له
مخي ډېر ښه.
( -)35دا مبارك آيت موږ ته الرښوونه كوي چي په تلي او
پيمانې كي صادق وو او له غدر او خيانت ډډه وگړو ،كه
څه هم پيمانه او تله په حقيقي معنى په تجارتي
معامالتو او پېر پلور كي كارول كېږي ،خو په مجازي
توگه د انسان د معنوي قضاوتونو په اړه هم كارول
كېږي ،د چا په اړه دا قضاوت چي دروند يا سپك سړى دئ،
درنې يا سپكي خبري ئې وكړې ،تلل او پيمانه كول گڼل
كېږي ،نو ويلى شو چي د آيت مفهوم عام دئ او د پېر
پلور تر څنگ د انسان ټول قضاوتونه احتوى كوي .په تلي
او پيمانې كي صداقت ،په سمي او صحيح تلي تلل او له
څه كمولو ډډه كول؛ او په قضاوتونو كي د حقيقت او
عدالت مراعات د ستايني او قدر وړ عمل دئ او پايله ئې
ښه او غوره ده.

     






   
 
او په هغه څه پسي مه ځه چي پرې نه پوهېږې ،دا ځكه
چي غوږ ،سترگي او زړه داسي دي چي د هر يوه پوښتنه
كېږي.
( -)36په دې مبارك آيت كي هم يوه ستره او ځالنده الهي
الرښوونه زموږ په وړاندي ځلېږي :موږ ته ويل شوي چي له
غور او دقت پرته هيڅ خبره ونه منو ،د غوږ دړه د هري
خبري اورېدو ته داسي پرانيستې پرې نږدو چي د زړه تل
ته مو الر ومومي؛ پرته له دې چي زموږ عقل ئې وڅېړي او
د صحت او سموالى پرېكړه ئې وكړي ،يوازي هغه مهال
بايد يوې خبري ته په خپل زړه كي ځاى وركړو چي پرې
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پوه شوي يو ،كه د كوم شي په اړه څه اورو نو هغه مهال
ئې ومنو چي يا ئې په خپلو سترگو وگورو او يا زموږ
عقل او زړه گواهي وركړي چي دا خبره رښتيا ده .هللا
تعالى موږ ته غوږونه ،سترگي او زړه د دې لپاره راكړي
چي د سم او ناسم په پېژندو كي ترې استفاده وكړو ،د
قيامت په ورځ پوښتل كېږو چي دا د معرفت او پېژندو
استعدادونه مو څنگه كارولي ،مهمل او بې استفادې مو
پرېښي وو او كه مو سمه استفاده ترې كړې وه .هللا تعالى
به پوښتنه كوي چي ولي مو غلطي خبري ته غوږ كېښود ،له
تحقيق پرته مو ومنله ،عمل مو پرې وكړ او بل ته مو
وكړه .هغه خبره ومنه چي په حقانيت ئې پوه شوى يې ،له
تحقيق وروسته په يوې خبري باور كوه ،په پټو سترگو په
هري خبري پسي مه درومه.

    
    
   

او په زمكي كي په كبر او نخرو مه درومه ،ځكه ته
خو نه زمكه سورۍ كولى شې او نه په خپل لوړوالي كي
د غرونو څوكو ته رسېدى شې.
( -)37كبر او لويي مه كوه ،ځان تر نورو لوړ مه گڼه،
نورو ته په سپكه سترگه مه گوره ،په زمكي كي په كبر
او نخرو مه درومه ،ځكه ته خو نه د ځواك او قوت له
پلوه دومره ځواكمن يې چي زمكه دي تر پښو الندي سورۍ
شي او نه د جسامت له پلوه دومره ستر او لوړ چي سر دي
د غرونو څوكو ته رسي!! دا مبارك آيت يو كمعقله مغرور
او كبرجن انسان ډېر ښكلى انځوروي :داسي به درومي لكه
چي زمكه ئې له وړلو عاجزه وي ،لكه زمكه چي د ده د
دروندوالى په وړاندي تاب نشي راوړى ،نږدې ده سورۍ
شي ،لكه چي سر ئې د لوړو لوړو غرونو له څوكو هم
اوښتى وي!! پښتانه هم بې عقله مغرور انسان له هغه
چرگ سره تشبيه كوي چي د بام پر سر داسي درومي چي ته
به وايې وېرېږي بام ئې تر پښو الندي ړنگ نشي!!
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د دې هر يوه بدوالى ستا د رب په خوا كي كركجن دئ.
( -)38ټول هغه كركجن خويونه او كړني چي په پورتنيو
مباركو آيتونو كي ورته اشاره وشوه؛ د هللا تعالى په
وړاندي منفور او د غندلو وړ كارونه دي .هللا تعالى هغه
خلك نه خوښوي چي په دغو گنده او كركجنو خويونو اخته
وي .هغه كركجن كارونه دا دي :شرك ،د غير هللا عبادت،
مور او پالر ځورول ،تبذير (خوشي لگښتونه) ،بخل او
اسراف ،د اوالد وژنه ،زنا ،ناحقه قتل ،له تحقيق پرته
څه منل او عمل پرې كول ،كبر او لويي.







    
   



 
دا د حكمت هغه برخي دي چي ستا رب درته وحي كړې،
او له هللا سره بل معبود مه گرځوه كه نه نو په دوزخ
كي به مالمت شوى او رټل شوى وغورځول شې.
( -)39له ( )22تر (( )38آيت پوري چي كومي ستري ستري
الرښووني زموږ په وړاندي اېښودل شوې ،د قرآن له نظره
د پوهي او حكمت اساسي خبري همدا دي ،هللا تعالى خپل
پيغمبر ته د دغو خبرو الرښوونه كړې ،دا همغه څه دي چي
رسول هللا ﹽ ته ئې وحي شوې .لكه چي گورئ د دې الرښوونو
په پيل او پاى كي پر توحيد او يوازي د يوه هللا په
عبادت تركيز شوى او ويل شوي ( 
 :   او له هللا سره
بل معبود مه گرځوه) ،د دې خبري معنى دا ده چي توحيد
د حكمت او پوهي اساسي بنسټ دئ او پر ټولو ښېگڼو ئې
احتوى كړې ،د انسان ټول ښه اخالق او نېك اعمال له دغي
چيني خړوبه كېږي ،نه پر وران بنسټ ماڼۍ جوړېدى شي او
نه وچه او خوسا چينه تږى خړوبولى شي.
راشئ د حكمت په اړه د بايبل وينا د قرآن د دغو
مباركو آيتونو په خوا كي كېږدو او وگورو چي د دوى تر
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منځ توپير څومره ژور او پراخ دئ ،د بايبل د امثال
كتاب چي د متلونو مجموعه ده ،او مواعظ او نصائح د
متلونو په ژبه وړاندي كوي ،د دې كتاب په مقدمه كي
راغلي :د امثال د كتاب ډېرى برخي د سليمان ،د نړۍ تر
ټولو باحكمته انسان ،لخوا ليكل شوې ،د كتاب اصلي
موضوع كولى شو په خالصه توگه په اووم ،اتم او نهم
آيتونو كي ومومو چي وايي :د حكمت او پوهي د ترالسه
كولو لپاره لومړى گام له خداى وېره ده ،څوك چي حكمت
او ادب خوار گڼي احمق دئ ،اې ځوانه! د پالر نصيحت
واوره او د مور له الرښوونو مخ مه اړوه ،ځكه د دوى
خبري به د ملغلرو په څېر ستا تاج ښايسته كړي ...د
امثال كتاب ډېرى برخي د حكيمانو او پوهانو د كارونو
په اړه بحث كوي او د ناپوهانو له كړو وړو سره ئې
مقايسه كوي ،لكه دا :ناپوه انسان داسي فكر كوي چي د
ده هر كار سم دئ ،د چا نصيحت ته ضرورت نه لري ،خو
پوه انسان د نورو نصيحت ته غوږ نيسي ،د امين او
چغلگر په هكله وايي :چغلگر انسان چي هر چېري والړ شي
د نورو اسرار افشاء كوي او امين انسان اسرار په خپل
زړه كي ساتي ... ،دا كتاب دوه ډوله انسانان موږ ته
معرفي كوي :هغه چي د خپل نفس د ارضاء په لټه كي وي
او هغه چي د خداى رضاء لټوي ...د دې كتاب په اړه
دومره ويلى شو چي د بايبل تر نورو كتابونو ئې گټه
وري برخي ډېري دي ،خو اهميت ئې ښايي دومره وي لكه د
پښتو د متلونو يوه مجموعه!!
خو تاسو د حكمت په اړه د قرآن جامع او زړه
راښكونكې الرښووني هم وليدې او مو ليدل چي قرآن څه ته
د (حكمت) نوم وركړى او كوم كوم كارونه د حكمت كارونه
گڼي؟ د حكمت په اړه د بايبل انگېرنه داسي ده لكه هوا
گزول ،لكه د باد په سر ماڼۍ جوړول ،لكه له هغه چا د
ښېگڼي او نېكۍ طمعه درلودل چي نه ئې زړه ورته چمتو
دئ او نه ذهن ،له ښوره زمكي د ښېرازه فصل طمع ،څوك
چي خداى نه پېژني له هغه دا انتظار درلودل چي له
خداى ووېرېږي او له گناه ځان وساتي ،بې ځايه توقع
ده ،بايبل د خداى په اړه واضح تصور نه لري ،د قيامت
او حساب و كتاب ،مكافات او مجازات په اړه واضح خبره
نه كوي ،د بيا ژوندون د اثبات لپاره هيڅ دليل نه
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وړاندي كوي ،برعكس وايي چي مسيح زموږ د گناهونو فديه
وركړې ،نو د بايبل منونكي ته دا خبره كول چي له خداى
وېره د حكمت سرچينه ده ،يوه بابيزه خبره ده ،خو د
بايبل په مقابل كي د قرآن وينا نه يوازي داسي ده چي
د انسان له عملي ژوند سره ژور ارتباط لري ،انسان ته
الرښوونه كوي چي خپل ژوند او له نورو سره خپلي اړيكي
څنگه تنظيم كړي ،چي هم په دنيا كي له حسرت او ندامت
خوندي وي او هم په آخرت كي ،بلكي لومړى خداى ورمعرفي
كوي ،داسي معرفي چي هم د انسان ژور محبت ورسره
راپيدا شي او هم ژوره وېره ،رحمت ته ئې امېدوار او
له مواخذې ئې په وېري كي ،د اثبات لپاره ئې مضبوط
داليل مخي ته ږدي ،بياژوندون او مكافات او مجازات
ورته ثابتوي ... ،له دې وروسته ورته وايي چي څه به
كوي او له څه به ځان ساتي.



  






 
نو آيا خپل رب (تاسو) په زامنو سره ستايلي يئ او
ً چي
له فرشتو ئې (ځان ته) لوڼي نيولې دي؟!! يقينا
تاسو ستره (غلطه) خبره كوئ!!
( -)41آيا عجيبه نه ده چي تاسو د خپل رب په اړه دا
غلطه انگېرنه لرئ چي تاسو ته ئې زامن دركړي او ځان
ته ئې د فرشتو په بڼي كي لوڼي غوره كړې؟!! دا په
داسي حال كي چي په خپله د لوڼو له درلودو كركه لرئ
ً چي په دې كركجني
او ځان ته ئې پېغور گڼئ!! يقينا
وينا سره د هللا تعالى په اړه ستر جسارت كوئ او ستره
بده او غلطه وينا په خوله راوړئ ،هللا تعالى نه اوالد
لري او نه ئې فرشتې لوڼي دي.
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ً چي په دې قرآن كي مو د دې لپاره پوره
او يقينا
وضاحت وكړ چي پند واخلي خو قرآن دوى ته له كركي
پرته بل څه ورزيات نه كړ.
( -)41په قرآن كي دوى ته كافي او شافي وضاحتونه
وشول ،حقايق په وار وار او بېلو بېلو بڼو كي څرگند
شول ،په دې موخه چي عقل ئې سر ته راشي او پند واخلي،
خو د دې پر ځاى چي د قرآن له دغو ځالندو او پرله پسې
څرگندونو پند واخلي ،د باطل ملگرتيا پرېږدي او د حق
لوري ته مخه كړي؛ په خالف د دې ئې د حق رڼا ته شا كړه
او له حقيقته د تېښتي او كركي الر ئې غوره كړه ،نفرت
او كركه ئې تر مخكي الزياته شوه!!








   


















    
   




  
ووايه :كه له هللا سره نور معبودان وى ،همغسي چي دوى
ئې وايي؛ نو هرومرو به ئې د عرش وال په لور لټه
كوله ،پاك والى ئې دئ او له هغه څه ډېر ډېر لوړ
دئ چي دوى ئې وايي ،اوه آسمانونه او زمكه او څه
چي په دوى كي دي؛ ده ته تسبيح وايي ،داسي څه نشته
چي له ستايني سره د ده په تسبيح لگيا نه وي ،خو
تاسو ئې په تسبيح نه پوهېږئ ،بې شكه چي هغه
بخښونكى حليم دئ.
( -)44-42په دې مبارك آيت كي څو ستر ستر مطالب زموږ
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مخي ته ځلېږي:
 كه داسي چي مشركان ئې وايي له هللا تعالى سره نور
معبودان هم وى ،نو هر يوه به غوښتل چي تر عرش ځان
ورسوي ،د عرش له اصلي خاوند سره په نزاع الس پوري كړي
او د آسمانونو او زمكي واكمني په خپل الس كي ونيسي،
او يا د جوړ جاړي الر غوره كړي او د عرش واكمني په
خپلو منځونو كي سره ووېشي ،په دواړو صورتونو كي به
هغه نظم او يووالى چي د عالم په ټولو برخو كي تر
سترگو كېږي په بشپړه توگه له منځه تلو ،په عالم كي
دا كامل او بشپړ يو والى ،نظم او تنسيق ښيي چي دلته
هر څه د يوه ځواكمن ،عليم او حكيم ذات تر واك او
سلطې الندي دي ،دا عالم گواهي وركوي چي خالق ،پالونكى
او ساتونكى ئې يو دئ ،له دې عيب پاك او منزه دئ چي
شريك ولري او له هغه څه ډېر ډېر لوړ دئ چي مشركان ئې
هللا تعالى ته منسوبوي.
 اوه آسمانونه او زمكه او څه چي په دوى كي دي ،د هللا
تعالى په عبادت لگيا دي ،د حال او قال په ژبه د هللا
تعالى تسبيح وايي ،هم هر ليدونكي ته دا ثابتوي چي هللا
تعالى له هر عيب منزه او د ټولو ستاينو وړ دئ ،هم
عمالً د هللا تعالى اوامرو ته منقاد دي او همغه څه كوي چي
هللا تعالى پرې گمارلي او هم په داسي توگه د هللا تعالى
حمد او تسبيح وايي چي موږ پرې نه پوهېږو.
 دا چي هللا تعالى مشركانو ته د دوى د شرك ،هللا تعالى
ته د شريكانو او لوڼو منسوبولو او د هللا تعالى په اړه
كركجنو ويناوو فوري سزا نه وركوي ،دا ښيي چي هللا تعالى
بخښونكى حليم دئ.
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او كله چي قرآن لولې ستا او د هغو خلكو تر منځ
پټوونكې پرده رامنځته كوو چي پر آخرت ايمان نه
راوړي .او پر زړونو ئې داسي غالف جوړوو چي پرې پوه
نشي او غوږونو كي ئې دروندوالى ،او كله چي په
قرآن كي خپل رب په يووالي سره ياد كړې نو هغوى له
كركي سره په شا واوړي.
( -)46-45دا مبارك آيتونه په پرېكنده توگه وايي چي
پر آخرت د عدم ايمان پايله او نتيجه دا ده چي د
انسان زړه د حقيقت له درك او پېژندو عاجز شي او منل
ئې ورته گران ،د زړه دړه ئې د حق په وړاندي وتړل شي،
پر حقيقت ايمان د ده زړه ته الر نه مومي ،د ده او هغه
داعي تر منځ پرېړ پرېړ حجابونه رامنځته شي چي دى د
حق لوري ته بلي ،غوږونه ئې درانه شي او هغه حساسيت
له السه وركړي چي د حق په اورېدو سره څك شي او زړه ته
د باور كولو او منلو پيغام ولېږي ،كار ئې هغه پړاو
ته ورسېږي چي نه يوازي د قرآن په څېر جذاب ،اغېزناك
او زړه راښكونكي كالم په وړاندي ئې نه زړه دربېږي ،نه
ئې غوږونه څك كېږي او نه ئې ضمير او وجدان ويښېږي،
بلكي د هللا تعالى د نامه په وړاندي حساسيت ښيي او كله
چي هغه په يووالي سره ياد شي نو دا تور زړى او
مړضميره انسان په داسي حال كي مخ اړوي چي زړه ئې له
كركي ډك وي.





















   



  
موږ په هغه څه ښه پوه يو چي دوى هغه مهال پرې
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اورېدا كوي چي تا ته غوږ نيسي ،او هغه مهال چي
دوى نجوى كوي ،هغه وخت چي دا ظالمان وايي :تاسو
فقط د يوه مسحور (جادو وهلي) سړي متابعت كوئ،
وگوره چي څنگه مثالونه درته بيانوي! نو په همدې
سره تېروتي ،او هيڅ الر نه مومي.
( -)48-47دا آيتونه د معاندينو او د آخرت د منكرينو
هغه روحي حالت او كيفيت انځوروي چي د رسول هللا ﹽ د
دعوت اورېدو پر مهال او په خپلو منځونو كي د پټو
غونډو په وخت كي به ئې درلود ،په مخكني آيت كي د
رسول هللا ﹽ په مجلس كي ،د قرآن د اورېدو او توحيد ته د
بلني په وخت كي د دوى روحي كيفيت توضيح شو ،چي د
زړونو دړي به ئې تړلې وې ،غوږونه به ئې درانه او د
دوى او رسول هللا ﹽ تر منځ به پرېړ پرېړ حجابونه ول،
شرك او پر آخرت عدم ايمان دا حجابونه رامنځته كړي
ول ،د دوى زړونه ئې مړه او غوږونه ئې درانه كړي ول،
خو په خپلو پټو غونډو كي بيا د دوى حالت داسي وو چي
د مؤمنانو په اړه به ئې ويل :تاسو له دې پرته بل څه
نه كوئ چي د يوه جادو وهلي سړي متابعت كوئ!! هللا تعالى
ښه پوه دئ چي د قرآن اورېدو پر مهال د دوى روحي
كيفيت څنگه وي او په پټو غونډو كي د دوى قضاوت څنگه.
 د دوى دغه حالت ،دا غلط قضاوتونه او د حقيقت خالف
تبصرې او خياالت د دې باعث شوي چي تېروتنه وكړي او
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
راپاڅېدونكي يو؟ ورته ووايه! تيږي شئ يا اوسپنه
او يا بل داسي څه چي ستاسو په سينو كي درته ستر
برېښي ،ژر ده چي وبه وايي :څوك مو بېرته راپيدا
كوي؟ ورته ووايه! هغه ذات چي د لومړي ځل لپاره ئې
تاسو راپيدا كړئ ،خو ډير ژر ده چي دوى به خپل
سرونه تاته خوځوي او وايي به :دا "دوهم ځلي
پيدايښت" به كله وي؟ ورته ووايه :ښايي نږدې وي.
هغه ورځ چي تاسو به وربلي ،نو د ده له ستايني سره
به د منني ځواب وركوئ او گمان به كوئ چي يوازي
لنډه موده ځنډېدلي يئ.
( -)52-49گورئ چي دوى د بيا ژوندون په اړه څو پوښتني
او اعتراضات لري :كله چي زموږ غوښي توى شي ،په هډوكو
بدل شو ،د بدن ټول اجزا مو وراسته شي ،بيا به څنگه
په يوه نوي هيئت او جوړښت كي راژوندي كېږو؟ دا خبره
ورته محال برېښي چي انسان دي په ورستو هډوكو بدل شي
او هر څه دې تجزيه شي ،بيا دي بېرته راژوندى شي!! په
ځواب كي ورته ويل شوي :تاسو خو د هغو سننو او ضوابطو
مطابق مرئ چي هللا تعالى وضع كړي ،د همدې ضوابطو په حكم
په هډوكو ،ورستو اجزاوو او خاورو بدلېږئ او له همدې
خاوري پيدا شوي يئ ،ولي له دغي خاوري بيا راپيدا
كېدل درته محال برېښي؟!! آيا اوس مو له همدې خاوري
نه پيدا كوي؟ آيا نه گورئ چي د همدې خاوري اجزاء په
دانې او مېوى بدلېږي او له هغه څخه د انسان نطفه
جوړېږي .تاسو خو له مرگه وروسته نه په اوسپنه بدلېږئ
او نه په بل داسي څه چي له هغه څخه د انسان پيدايښت
محال او ناممكن وي!! په دې قاطع او روښانه دليل ئې
سر نه خالصيږي؛ بيا هم پوښتنه كوي چي څوك به مو بيا
راژوندي كوي؟ اوس خو له ميندو پيدا كېږو ،د قيامت په
ورځ به څنگه او له څه پيدا كېږو؟ د دوى په ځواب كي
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ويل شوي :كوم ذات چي تاسو د لومړي ځل لپاره له خاوري
پيدا كړئ ،هغه به مو بيا راپيدا كوي .ولي له مور او
پالر پرته او مخامخ له خاوري بيا پيدايښت درته محال
او گران برېښي؟!! دوى به د دې روښانه او قانع كوونكي
دليل له اورېدو وروسته بيا هم خپل سرونه د انكار په
توگه خوځوي او وايي به :دا "دوهم ځلي پيدايښت" به
كله وي؟ ولي تر اوسه نه دئ راغلى او تر ننه مو داسي
څوك نه دئ ليدلى چي بيا راژوندى شوى وي؟ د دوى په
ځواب كي رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :ورته ووايه :ښايي نږدې
وي ،هغه ورځ به ژر راشي چي هللا تعالى به مو وربلي ،نو
په داسي حال كي به د ده بلنه منئ چي ستاينه به ئې
كوئ او گمان به كوئ چي يوازي لنډه موده ځنډېدلي يئ.
كه نن دا موده درته ډېر اوږده ښكاري هغه ورځ به ئې
ډېره لنډه گڼئ.

  
    
  








او زما بندگانو ته ووايه :هغه څه ووايي چي تر
ً چي شيطان د دوى تر منځ د
ټولو غوره وي ،يقينا
ً چي شيطان د انسان
شخړو باعث وسوسې راوالړوي ،يقينا
څرگند دښمن دئ.
( -)53په دې مبارك آيت كي مؤمنانو ته الرښوونه شوې چي
له خپل او پردي ،دوست او دښمن ،مخاطب او مجادل سره
ئې خبري او وينا په غوره توگه وي او ښكلي الفاظ
وكاروي ،له بدي وينا ،غلطو خبرو ،پاروونكو الفاظو او
ستغو او سپورو الفاظو ډډه وكړي ،داسي الفاظ ونه
كاروي چي شيطان ئې خوښوي او شيطان ترې استفاده كوي
او ستاسو او مخاطبينو تر منځ منازعات او شخړي
راوالړوي ،شيطان ستاسو څرگند دښمن دئ ،په كمين كي
درته ناست دئ ،له يوې خوا تاسو پاروي چي تندى تريو
كړئ او له كركي او غصې ډك الفاظ وكاروئ او له بلي
خوا ستا مخاطب هڅوي چي په خپل نامناسب او ناښايسته
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چلن سره تا بې صبره كړي او په دې توگه ستاسو تر منځ
تريخوالى او دښمني راوالړه كړي.

    
    



  

ستاسو رب ډېر ښه درباندي پوه دئ ،كه وغواړي
پېرزوينه به درباندي وكړي او كه وغواړي په عذاب
به مو اخته كړي ،او ته مو پر دوى وكيل او ذمه وال
نه يې لېږلى.
( -)54دا مبارك آيت هم د مخكنۍ موضوع اړوند يوه بله
الرښوونه كوي او د هللا د الري دعوتگرانو ته دا سپارښتنه
كوي چي د مخاطب په اړه دا پرېكړه مه كوه چي د هللا
تعالى د رحمت وړ دئ كه د عذاب ،د ايمان راوړو امكان
ئې شته كه نه ،هللا تعالى به خپل رحمت ورپه برخه كړي او
د ايمان راوړو سعادت به ئې په نصيب شي كه نه ،دا ستا
كار نه دئ ،كېدى شي هغه څوك د هللا تعالى د پېرزويني او
رحمت وړ وگرځي چي ته ترې مأيوس يې او د همدې يأس له
كبله توند او تريخ چلن ورسره كوې!! د هيڅ مخاطب له
هدايته مه مأيوس كېږه ،د هيڅ مخاطب په اړه دا پرېكړه
مه كوه چي هغه داسي د هللا تعالى له رحمته محروم دئ چي
د هدايت امكان ئې نشته ،د مخاطب په اړه داسي پرېكړه
ستا د الري خنډ گرځي او له دعوت څخه دي الس اخيستو ته
ً چي ستا
اړباسي ،دا پرېكړه هللا تعالى ته پرېږده ،يقينا
رب د ټولو په حال ښه پوه دئ ،د رحمت او نقمت پرېكړه
هللا تعالى په خپله كوي ،كه وغواړي پېرزوينه به درباندي
وكړي او كه وغواړي په عذاب به مو اخته كړي ،ته د
نورو وكيل او ذمه وال نه يې ،ستا دنده دا ده چي د هللا
تعالى دين تر نورو ورسوې ،حق ته بلنه وركړې او په دې
اړه خپل الهي مسئوليت اداء كړې.
دا الرښوونه همغسي ده لكه د النحل د سورې په  125آيت
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او ستا رب په هغو چي په آسمانونو او زمكي كي دي
ً چي ځينو پيغمبرانو ته مو پر
ښه پوه دئ ،او يقينا
ځينو نورو فضيلت وركړى ،او داؤد ته مو زبور وركړ.
( -)55له مخكنيو آيتونو سره د دې مبارك آيت د تړاو
او ارتباط په اړه د مفسرينو بېل بېل تعبيرونه او
توجيهات مومو ،په ځينو تعبيرونو كي ډېر تكلف شوى او
داسي تعبير ئې وړاندي كړى چي لوستونكو ته الزياتي
پوښتني راوالړوي ،خو دا مبارك آيت له يوه پلوه له
ورپسې آيتونو سره ژور ارتباط لري او له بله پلوه د
دې سورې له يوې اساسي موضوع سره چي د اسراء او معراج
سفر دئ دقيق ارتباط لري ،له ورپسې آيتونو سره ئې
تړاو داسي دئ :څوك چي د پيغمبرانو په شمول د لويو
لويو او هللا تعالى ته د مقربو شخصيتونو په نامه
زيارتونه ،څلي او حتى مجسمې او بتان جوړوي ،له هغوى
مرسته غواړي ،گمان كوي چي هغوى اوس په آسمان كي؛ د هللا
تعالى خوا ته ،د عرش شا و خوا او حتى پر عرش ناست
دي ،د خپلو محبانو په اړه هللا تعالى ته سپارښتني كوي
او هغه ئې سپارښتني له ځنډه پرته مني ،په دې آيت كي
دوى ته ويل شوي :څوك چي په آسمانونو كي دي هللا تعالى
پرې ښه خبر دئ ،هللا تعالى دا فضيلت وركړى ،دا د دوى
ذاتي كمال نه دئ ،د هللا تعالى عطاء او پېرزوينه ده ،نه
يوازي دا چي پيغمبرانو عليهم السالم ته ئې پر نورو
انسانانو فضيلت وركړى بلكي د دوى تر منځ ئې هم يوه
ته پر بل فضيلت وركړى ،خو هللا تعالى تاسو ته وايي :كه
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تاسو له هللا تعالى پرته هر څوك ،كه په زمكي كي وي كه
په آسمان كي ،انسان وي او كه فرشته ،پيغمبر وي كه د
هللا تعالى كوم بل مقرب بنده ،مرستي ته دروبلئ او په
درشل كي ئې د دعاء السونه لوړ كړئ ،نه تاسو ته كومه
گټه دررسولى شي او نه كوم ضرر دفع كولى شي ،د هللا
تعالى مقرب بندگان په خپله هللا تعالى ته د مزيد نږدې
كېدو اسباب لټوي .د معراج له قضيې سره ئې تړاو داسي
دئ :پيغمبر عليه السالم ويلي وو چي د معراج په سفر كي
مي له فالن فالن پيغمبر سره په فالن فالن آسمان كي
وليدل ،د غوره او تر ټولو صحيح روايت له مخي ،له اوو
پيغمبرانو سره ليدنه شوې ،په لومړي كي له آدم عليه
السالم سره او په اوم كي له ابراهيم عليه السالم سره،
په دوى كي د داؤد عليه السالم يادونه نه ده شوې ،يهود
او مسيحيان د داؤد عليه السالم مقام تر ډېرو نورو
پيغمبرانو لوړ گڼي ،د معراج په اړه چي معاندينو كوم
اعتراضات لرل يو ئې همدا وو چي ولي د داسي جليل
القدره پيغمبر نوم ئې نه دئ اخيستى او له هغه سره ئې
د مالقات وينا نه ده كړې؟!! دوى ته ويل شوي :هللا تعالى
ښه پوهېږي چي په آسمانونو كي څوك دي ،د پيغمبرانو د
فضيلت مراتب څنگه دي ،هو؛ داؤد عليه السالم ته دا
فضيلت وركړى شوى وو چي د زبور په څېر الهي كتاب پرې
نازل شوى وو ،خو دا پوښتنه څه ارزښت لري چي ولي د
معراج په سفر كي د ده يادونه نه ده شوې؟!! د ډېرو
نورو پيغمبرانو يادونه هم نه ده شوې ،يوازي د اوو
نومونه اخيستل شوي.
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ووايه :له هللا تعالى پرته چي "پر هر چا او هرڅه د
ملجأ او مرجأ" گمان كوئ؛ "خپلي مرستي ته" ئې
دروبلئ ،هغوى نه له تاسو د ضرر دفع كولو توان لري
او نه ئې د بدلولو ،هغه چي مشركان ئې مرستي ته
وربلي؛ هر يو ئې چي هللا ته ډېر نږدې وي په خپله د
هللا دربار ته د تقرب وسيله لټوي ،د هغه رحمت ته ئې
سترگي دي او له عذابه ئې وېره لري ،بې شكه چي ستا
د رب عذاب د دې وړ دئ چي وېره ترې وشي.
( -)57-56قرآن د دغو مباركو آيتونو په ترڅ كي خپلو
مخاطبينو ته الرښوونه كوي چي له شرك څخه ځان وساتئ،
او له هللا تعالى پرته بل چا ته د مرستي الس مه اوږدوئ،
يوازي له هللا تعالى مرسته او مدد وغواړئ او د هللا لوري
ته ورلنډ شئ .مشركان چي له هللا تعالى پرته په بل درشل
كي لمن غوړوي او د هللا تعالى مقرب بندگان د ملجأ او
مرجع په توگه نيسي او له هغوى غواړي د دوى حاجتونه
تر سره او دعاگاني قبولي كړي ،په دې نه پوهېږي چي دا
مقرب بندگان نه يوازي د چا مرسته نشي كولى ،نه ئې
حاجت ترسره كولى شي او نه ضرر او كړاو ترې دفع كولى
شي بلكي په خپله هڅه كوي چي د هللا تعالى لوري ته د
تقرب وسيله ترالسه كړي .لكه چي گورئ دا مبارك آيت
وايي چي د هللا تعالى او بنده تر منځ اشخاص نشي وسيله
كېدى ،كه دا اشخاص هر څومره د هللا تعالى مقرب بندگان
وي ،د هللا تعالى په وړاندي د تقرب وسيله كوم نازولى
شخصيت نه بلكي د انسان خپله هڅه او عمل دئ ،مقرب
بندگان هم هللا تعالى ته د مزيد تقرب لپاره دغه وسيله
لټوي .په داسي حال كي چي دا مبارك آيت د شرك د نفى
لپاره راغلى او په ډېر صراحت سره وايي چي هيڅ مقرب
بنده نشي كولى د بل لپاره د هللا تعالى په وړاندي وسيله
او واسطه شي ،خو متأسفانه عوام غولوونكي او ټگماران
دا آيت تحريفوي او داسي معنى ترې راباسي چي د دوى
شرك توجيه كړي او له ماسوى هللا مرسته غوښتل جائز وگڼي،
وايي :دا دئ په قرآن كي د وسيلې يادونه شوې نو په
كار ده چي موږ د هللا تعالى د مقربو بندگانو لمن ونيسو،
دوى هللا تعالى ته شفيع كړو ،د دوى له الري خپلي دعاگاني
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هللا تعالى ته وړاندي كړو ،له دوى وغواړو چي زموږ
حاجتونه ترسره كړي!! عجيبه ده!! داسي څرگند آيت چي
شرك او ماسوى هللا ته الس اوږدول او مرسته ترې غوښتل په
پرېكنده او قاطع الفاظو نفي كوي؛ ټگماران ئې داسي
تحريفوي چي له ماسوى هللا د مرستي غوښتلو د جواز دليل
ترې راوباسي!! د اهل سنت و جماعت ټول علماء او معتبر
تفاسير؛ وسيله يا د تقرب يعني نږديوالي په معنى اخلي
او يا د هغه عمل په معنى چي د تقرب موجب گرځي ،په
احاديثو كي چي چېري د وسيلې كلمه راغلې نو مطلب ترې
تقرب (نږدېوالى) او د هللا په وړاندي لوړ مقام دئ.

    







    
  
او هيڅ كلى داسي نه دئ چي يا ئې موږ د قيامت له
ورځي وړاندي هالكوونكي نه يو او يا په شديد عذاب
سره تعذيبوونكي ،دا په كتاب كي ليكل شوي.
( -)58په دې مبارك آيت كي معاندينو ته ويل شوي :تاسو
هسي دوكه شوي يئ او گمان كوئ چي دا موجود حالت به
همداسي د تل لپاره دوام كوي ،نه به ستاسو اقتدار او
واكمني پاى ته رسي ،نه به دا نظام نسكورېږي چي تاسو
ته ئې له هره پلوه بې شمېره امتيازات درپه برخه كړي
او نه به د هغو گناهونو ،بغاوتونو او ظلمونو سزا
دركول كېږي چي تاسو ئې كوئ ،د هللا تعالى ليكلى او
تغيير نه منونكى سنت دا دئ چي هيچا ته تلپاتى ژوند
نه وركوي ،هيڅ ظالم د تل لپاره په اقتدار كي نه
پرېږدي ،تر قيامت مخكي ئې ټغر ورټولوي ،يا په طبيعي
توگه او يا په شديد عذاب سره.
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او له دې پرته بل څه موږ د څرگندو نښو (معجزو) له
لېږلو منع نه كړو چي مخكنيو هغه تكذيب كړې ،او
ثموديانو ته مو اوښه د ليدونكې نښي په توگه وركړه
چي ظلم ئې پرې وكړ ،او څرگندي نښي نه لېږو مگر د
وېرولو لپاره.
( -)59قريشو له رسول هللا ﹽ څخه د داسي معجزو وړاندي
كول غوښتل چي مخكنيو پيغمبرانو ته وركړى شوې وې ،ويل
ئې :څنگه ومنو چي ته د هللا تعالى پيغمبر يې حال دا چي
يوه داسي معجزه دي وړاندي نه كړه چي مخكنيو
پيغمبرانو لرلې ،د دې مبارك آيت په ترڅ كي دوى ته
ويل شوي :معجزې د هللا تعالى له لوري ښودل كېږي ،د
معجزې ښودل د پيغمبر ذاتي كار نه وي ،هللا تعالى له دې
كبله رسول هللا ﹽ ته هغه معجزې نه دي وركړې چي مخكنيو
پيغمبرانو ته ئې وركړې وې چي مخكنيو قومونو هغه
تكذيب كړې ،كه مخالفينو د معجزو په ليدو سره ايمان
راوړلى نو پر مخكنيو پيغمبرانو به ئې ايمان راوړى وو
او د دوى معجزې به ئې نه تكذيبولې ،آيا ثموديانو
داسي يوه ستره معجزه تكذيب نه كړه چي له ورايه ئې په
خپلو سترگو ليدله ،د يوې اوښي په بڼي كي معجزه ،نه
يوازي دا چي دا معجزه ئې ونه منله بلكي تېرى ئې پرې
وكړ ،د هغې الس پښې ئې پرې كړل!! چا چي د عيسى عليه
السالم ستري ستري معجزې ونه منلې نوري معجزې به څنگه
ومني؟!! تاسو چي معجزې غواړئ آيا دې ته هم متوجه يئ
چي معجزې د هغه چا لپاره د الهي عذاب پېالمه وي چي په
ليدو سره ئې ايمان رانه وړي ،هللا تعالى ټول هغه قومونه
هالك كړي چي د معجزو له ليدو سره سره ئې ايمان نه دئ
راوړى ،آيا غواړئ له تاسو سره همداسي وشي؟!! خو
ستاسو مهربان رب دا نه غواړي ،دې پيغمبر ته ئې د
مخكنيو پيغمبرانو معجزې نه دي وركړې ،غواړي د ده امت
تر قيامته پوري پاته شي ،ده ته ئې داسي تلپاته معجزه
وركړې چي تر قيامته پوري د ټولو قومونو او نسلونو
لپاره ستره معجزه ده ،دا قرآن د ده معجزه ده ،د ده د
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نبوت د اثبات لپاره دا معجزه كافي ده ،څوك چي د قرآن
په اورېدو سره او د قرآن د سترو سترو دالئلو په
اورېدو سره قانع نه شي او ايمان رانه وړي هيڅ څه ئې
نشي قانع كولى.
له دې او دې ته ورته آيتونو په ډېر صراحت او
وضاحت سره معلومېږي چي رسول هللا ﹽ د مخكنيو پيغمبرانو
په څېر معجزې نه لرلې.

    




  







  
   
 
ً چي ستا رب پر دغو
او كله چي مو درته وويل :يقينا
خلكو احاطه كړې ،او هغه رؤيا (خوب) چي تا ته مو
دروښود؛ هغه مو فقط د خلكو لپاره يوه آزموينه
گرځولې ،او په قرآن كي (ياده شوې) هغه لعنت شوې
ونه او وېروو ئې ،نو (دغو خبرو) يوازي د دوى ستر
طغيان الزيات كړ.
( -)61د دې مبارك آيت په ټولو فقرو د ښه پوهېدو
لپاره دا مطالب په پام كي ولرئ:
 د دې آيت په څلورو فقرو كي داسي څلورو خبرو ته
گوته نيول شوې چي د مخالفينو عناد ،دښمني او طغيان
ئې الزيات كړ.
 لومړۍ خبره ئې د قرآن دا وينا وه چي هللا تعالى پر
خلكو احاطه كړې ،داسي څه نشي كولى چي هللا تعالى ئې د
كولو توان او توفيق ورنه كړي ،مخالفينو ويل :موږ خو
په خپلي شاوخوا كي داسي څوك نه گورو چي موږ ئې احاطه
كړي يو!! موږ خو ډېر داسي څه كوو چي ته وايې هللا تعالى
ئې نه خوښوي ،ستا د رب احاطه چېري ده؟
 دوهمه خبره د رسول هللا ﹽ هغه رؤيا وه چي د اسراء او
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معراج په نامه ياده شوه ،خلكو ته دا رؤيا يوه
آزموينه وه ،ځينو ته ئې منل گران وو ،ځينو هغه له
ځانه جوړه شوې قصه وگڼله ،ځينو د تبليغاتو لپاره
وكاروله او ويل به ئې دا دئ دا پيغمبر اوس ادعاء كوي
چي په يوه شپه كي تر مسجداالقصى پورى تللى ،د ټولو
پيغمبرانو عليهم السالم امامت ئې كړى ،تر اوم آسمان
پوري رسېدلى ،په هر آسمان كي ئې يو يو پيغمبر ليدلى،
جنت او دوزخ ئې په خپلو سترگو ليدلي او...
 درېيمه خبره د قرآن دا وينا وه چي د دوزخيانو
خوراك به د زقوم هغه تريخ بوټى وي چي د دوزخ په تل
كي به راټوكېږي ،او كافرانو وويل :آيا د اور په منځ
كي هغه هم د دوزخ د تېز اور په منځ كي؛ ونه راشنه
كېدى شي؟!!
 څلورمه خبره د قرآن دا وينا وه چي هللا تعالى به ستا
د دښمنانو د تنبيه لپاره داسي څه وكړي چي دوى پرې
ووېروي ،مخالفينو وويل :دا تنبيه او تهديد ولي
ځنډېدلى ،ولي د دومره كلونو له تېرېدو وروسته هم دا
گواښونه ترسره نشول؟
 د آيت خالصه دا ده :لكه څنگه چي قريشو د قرآن پر
دغو دريو خبرو ملنډي وهلې او هغه ئې د منلو وړ نه
گڼلې ستا د دغي رؤيا په اړه هم همدا كار كوي!!
له دې مبارك آيت څخه دوه خبري په ډېر وضاحت سره
معلومېږي:
 د معراج سفر يوه رؤيا وه.
 قريشو د ملنډو او شديدو تبليغاتو موضوع گرځولې
وه.
د دغي رؤيا په اړه ابن عباس ﹽ ته دوه متضاد اقوال
منسوب شوي :يو ئې وايي چي ابن عباس دا رؤيا مكې ته د
رسول هللا ﹽ د ننوتلو اړوند رؤيا بولي او بل ئې وايي چي
دا د اسراء اړوند رؤيا ده!! په يوه كي دا رؤيا د خوب
په معنى نيول شوې او په بل كي د ويښي ليدا!! په دغو
متضادو او متعارضو رواياتو كي به هغه غوره كوو چي له
قرآن سره اړخ لگوي ،قرآن په هيڅ ځاى كي رؤيا د ويښي
ليدا په معنى نه ده راوړې ،دا رؤيا په هيڅصورت كي
هغه رؤيا نشو گڼلى چي د حديبيې په سفر پوري ارتباط
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 دا ځكه چي دغه آيت نږدې اته كاله د حديبيې تر،لري
.سفر وړاندي نازل شوى

  


   



   
   
   


   
   





  





  
  






    
    




 آدم ته سجده وكړئ؛:او كله چي مو فرشتو ته وويل
) (هغه،نو له ابليس پرته نورو (ټولو) سجده وكړه
 آيا هغه چا ته سجده وكړم چي له خټي دي پيدا:وويل
 آيا پوهېږې چي كه تر قيامته مي:كړى؟! وئې ويل
وځنډوې نو دغه چي پر ما دي غوره والى وركړ؛ زامن
) (ورته،به ئې له لږو پرته ټول هرومرو تباه كړم
 ځه؛ د دوى هر څوك چي ستا متابعت وكړي:وئې ويل
 په خپل. پوره او وافره سزا،جهنم به ستاسو سزا وي
غږ سره د دوى هغه څوك وښويوه چي له وسه دي پوره
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وي ،او خپل سپاره او پلي پرې وهڅوه ،او په مالونو
او اوالدونو كي ئې ورسره شريك شه ،او ژمني ورسره
وكړه ،شيطان خو يوازي غولوونكې ژمني ورسره كوي.
ً چي زما پر بندگانو دي هيڅ برالسى او سلطه
يقينا
نشته ،او ستا رب د وكيل په توگه كافي دئ.
( -)65-61دا مبارك آيتونه چي په مجموع كي د مخالفينو
د هغه اعتراض جامع ځواب دئ چي ويل ئې :په الهي عذاب
كي ځنډ د څه لپاره دئ او ولي تر اوسه رانه غى؟ دوى
ته ويل شوي :د انسان د پيدايښت پر مهال هللا تعالى دا
پرېكړه كړې وه چي شيطان ته به مهلت وركوي ،دا ځنډ د
هغه مهلت له كبله دئ ،مشرح مطالب ئې دا دي:
 هغه مهال چي هللا تعالى فرشتو ته وويل :آدم ته سجده
وكړئ؛ نو له ابليس پرته نورو ټولو سجده وكړه ،هغه
وويل :آيا هغه چا ته سجده وكړم چي له خټي دي پيدا
كړى؟! څنگه هغه چا ته سجده وكړم چي زه ترې غوره يم.
 شيطان نه يوازي له سجدې ډډه وكړه بلكي په تأكيد
سره ئې وويل :كه ما ته تر قيامته مهلت راكړې نو دغه
انسان چي پر ما دي غوره والى وركړ؛ زامن به ئې له
لږو پرته ټول هرومرو تباه كړم ،څنگه هغه چا ته سجده
وكړم چي زه ئې په آسانۍ سره غولولى او بې الري كولى
شم ،داسي كارونه پرې كولى شم چي د هالكت كندي ته ئې
وغورځوي ،آيا داسي كمعقله او غولېدونكى د دې وړ دئ
چي زه ورته سجده وكړم؟!!
 هللا تعالى هغه ته وفرمايل :ځه؛ د قيامت تر ورځي
مهلت دركوم ،د دوى هر څوك چي ستا متابعت وكړي نو
جهنم به ستا او د دوى سزا وي ،پوره او وافره سزا .په
خپل غږ ،بلني او وسوسو سره د دوى هغه څوك وښيوه چي
له وسه دي پوره وي ،خپل ټول فوځ؛ سپاره او پلي دي د
دوى په ضد بريدونو ته وهڅوه ،په مالونو كي ئې ورسره
شريك شه ،چي ستا د خوښي له الري ئې ترالسه كړي او ستا
د خوښي په الرو ئې ولگوي ،اوالدونو كي ئې ورسره شريك
شه ،چي ستا د خوښي په كارونو ئې وگماري ،ژمني ورسره
وكړه ،هيلي او اميدونه ئې په زړونو كي راپيدا كړه ،د
شيطاني تگالرو او كړنالرو پايلي ورته ښايسته وبرېښوه،
ته خو يوازي غولوونكې ژمني ورسره كولى شې چي نه
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ً چي زما
حقيقت لري او نه ئې ته ترسره كولى شې ،يقينا
پر بندگانو دي هيڅ برالسى او سلطه نشته ،نه مي ته
داسي پيدا كړى يې چي پر انسانانو مسلط وې او نه مي
دوى داسي پيدا كړي چي ستا تر سلطې الندي وي ،هللا تعالى
د وكيل په توگه كافي دئ ،كه څوك پر هللا تعالى توكل
وكړي نو هللا تعالى د شيطان د وسوسو او بريدونو په شمول
د هر څه په وړاندي ورته كافي دئ. .

   



   
   

ستاسو رب هغه دئ چي كښتۍ په بحر كي درته خوځوي،
ً چي هغه پر تاسو ډېر
چي فضل ئې ولټوئ ،يقينا
مهربان دئ.
( -)66ستاسو رب هغه دئ چي په څپانده سيند كي ئې د
كښتيو د تلو انتظام درته كړى ،د دې لپاره چي فضل ئې
ولټوئ ،هم ئې په وچي كي ستاسو لپاره د رزق او روزي
اسباب تعبيه كړي او هم په اوبو كي ،په كښتيو سره له
يوې خوا د اوبو له منځه خپله روزي ترالسه كوئ او له
بلي خوا له يوې سيمي بلي سيمي ته تگ كولى شي او
تجارتي توكي انتقالولى شئ .چي هري خوا ته سترگي
وغړوئ د مهربان رب د بې شمېرو پېرزوينو آثار به مو
تر سترگو شي .ولي د دغو ځالندو نښو له ليدو سره سره
پر خپل مهربان رب ايمان نه راوړئ.
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او كله چي په بحر كي كوم ربړ درورسېږي؛ له ده (هللا)
پرته ټول هغه ورك شي چي (مرستي ته ئې) دربلئ ،خو
چي كله مو وچي ته وژغوري نو اعراض او ډډه كوئ او
انسان ډېر ناسپاسه دئ ،آيا له دې خوندي شوي يئ چي
د وچي په ژۍ كي مو ښخ كړي او يا تونده سيلۍ
درباندي راولېږي ،بيا هيڅ وكيل درته ونه مومئ او
آيا له دې خوندي شوي يئ چي يو ځل بيا مو بېرته
وروگرځوي او ستاسو د كفر او ناسپاسۍ په وجه د باد
تونده سيلۍ درباندي راولېږي او غرق مو كړي او بيا
د دغي سزا په وجه پر مونږ كوم نيوونكى ونه مومئ.
( -)69-67په دغو مباركو آيتونو كي د شرك او توحيد
حقيقت په ډېره ښايسته او ښكلې توگه انځور شوى او د
دواړه څرنگوالى او مقتضيات په دې توگه زموږ مخي ته
ږدي:
 توحيد يعني دا چي انسان له هللا تعالى پرته هيچا ته
طمع او اميد ونه لري او بل چا ته د دعاء الس اوږد نه
كړي ،حالت ئې هغه چا ته ورته وي چي په كښتۍ كي سپور
دئ ،د طوفان هيبتناكو څپو احاطه كړى ،هيچا او هيڅ څه
ته د اميد سترگي نشي غړولى او د مرستي غږ نشي كولى،
له هللا تعالى پرته هره بله مرجع او ملجأ هېره كړي او
يوازي له ده مرسته غواړي.
 شرك يعني له دې پرته هر هغه حالت چي د هللا تعالى تر
څنگ بلي مرجع ته د طمعي او اميد سترگي واوړي ،يعني
هغه حالت چي د احتياج السونه د بل په درشل كي لوړ شي
او له كړاو ژغورنه بل ته منسوب شي .دا د قرآن له
نظره هم شرك دئ او هم د هللا تعالى د پېرزوينو ستره او
كركجنه ناسپاسي.
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 دغو ناسپاسه مشركينو ته ويل شوي :آيا له دې ځان
خوندي گڼئ چي د بحر په ژۍ كي مو ښخ كړي؟ چا دا ضمانت
دركړى؟ چا درته ويلي چي كه د طوفان له هيبتناكو څپو
وژغورل شوى نو د بحر په ژۍ كي به له هر خطر او گواښ
خوندي وئ؟ آيا داسي څوك شته چي تضمين كړي تونده سيلۍ
به نه درباندي راځي او هر څه به نه درباندي
نسكوروي؟!! آيا داسي كوم تضمين مو ترالسه كړى چي بيا
به د سيند له هيبتناكو څپو سره نه مخامخ كېږئ ،او هللا
تعالى به ستاسو د كفر او ناسپاسۍ له كبله د باد
تونده سيلۍ نه درباندي رالېږي او په سيند كي به مو
نه غرقوي؟!! كه داسي وشي آيا داسي څوك موندلى شي چي
له تاسو څخه د دفاع په موخه د هللا تعالى پر پرېكړي
نيوكه وكړي؟
په قرآن كي به گڼ شمېر آيتونه دې ته ورته ومومئ،
په ټولو دغو آيتونو كي دا حقيقت ستاسو مخي ته راځي
چي انسان هغه وخت هللا تعالى ته مخه كوي ،دعاء ورته كوي
او عبادت ته ئې چمتو كېږي چي د احتياج او اړتيا
احساس وكړي ،د "عبادت" اراده ئې د "نيازمندۍ له
احساسه" راوالړېږي ،خو چي د استغناء او بې نيازۍ
احساس وكړي نو له هللا تعالى مخ واړوي او د عصيان او
طغيان الر غوره كړي ،په دې ترتيب گورئ چي د هللا په اړه
د انسان معرفت او د ده د ربوبيت په اړه د ده علم او
پوهه په انسان كي د نيازمندۍ احساس راوالړوي ،د ده
دعاء له هغه "معرفته" خړوبه كېږي چي د رب العالمين
په اړه ئې لري.













   
 
ً چي موږ د آدم اوالدې ته كرامت ور په برخه
او يقينا
كړ او په وچه (زمكه) او بحر كي مو حمل كړ (د حمل
وسايل مو ورته پيدا كړل) ،پاكيزه رزق مو وركړ او
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دوى ته مو په ډېرو هغو فضيلت وركړ چي موږ پيدا
كړي.
( -)71دا آيت موږ ته الرښوونه كوي چي هللا تعالى
انسانانو ته عزت او كرامت ورپه برخه كړ ،د دوى لپاره
ئې د حمل وسائل پيدا كړل ،په وچه كي د آس او اوښ په
څېر حيوانات ،او د موټرو گاډو په څېر وسايل ،په
بحركي كښتۍ ،لكه څنگه چي په بحر كي كښتۍ ترې مراد
دي ،همدغسي په وچه كي دا د حمل ټول وسائل ترې مراد
دي ،د دغو وسايلو اړوند مواد ،ضوابط ،سنن او قواعد
هم هللا تعالى پيدا كړي ،كوم مواد چي له هغوى څخه په
استفادې سره انسان موټرې ،طيارې او كښتۍ جوړوي ،ټول
هللا تعالى پيدا كړي او په انسان كي له دغو امكاناتو د
استفادې استعداد هم د هللا تعالى پېرزوينه ده ،هللا تعالى
د دوى لپاره د رزق او روزي انتظام هم كړى ،په دنيا
كي دغه پاكيزه رزق چي تاسو ئې گورئ ،دغه مېوې چي هللا
ئې د زمكي له مړو اجزاوو ،له خټي او خاوري راپيدا
كوي ،په دومره پاكيزگۍ سره ،له ظرافت ،لطافت او
نظافت سره ،ښايسته او خوندور ،داسي چي ته ئې له
خونده لذت اخلې ،له بوى او رنگ ئې خوند اخلې ،هغه ته
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
او روزي انتظام وكړ ،دوى ته ئې پر ډيرو هغو مخلوقاتو
فضيلت وركړى چي هللا تعالى پيدا كړي ،له هره پلوه ئې
دوى ته فضيلت وركړ :د صورت له پلوه ،د عقل او پوهي
له پلوه ،د گڼ شمېر استعدادونو له ناحيې ،دا چي هغه
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
په دې ترتيب ئې د ټولو مخلوقاتو په نسبت دوى ته
فضيلت او لوړوالى وركړى.
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هغه ورځ چي هره ډله خلك به د خپل مشر په نامه
راوبلو ،نو چا ته چي خپل كتاب (عملپاڼه) په ښي الس
كي وركړى شي نو دوى به خپل كتاب لولى او پر دوى
به د (خرما د زړي د) نري تار په اندازه هم ظلم نه
كېږي .او څوك چي دلته "په دې دنيا كي" ړوند وو،
هغه به په آخرت كي هم ړوند او تر دې زيات تېروتى
او الروركى وي.
( -)72-71د قيامت په ورځ به هره ډله خلك د خپل خپل
زعيم او امام په نامه د محاسبې لپاره وبلل شي ،ځيني
به بريالي وگڼل شي ،دوى ته به خپلي عملپاڼي په ښي الس
كي وركړى شي ،خپلي عملپاڼي به لولي ،نورو ته به ئې
اوروي ،بدله به ئې په بشپړه توگه وركړى شي .ځيني نور
به له خپلو قبرونو ړانده راپاڅي ،دا هغه خلك دي چي
په دنيا كي ئې په پټو سترگو ژوند كړى وو ،له خپل
بصيرت او سترگو ئې هغه كار نه وو اخيستى چي ورسره
ښايي ،نه ئې د دنيا له پېښو او حوادثو عبرت او پند
اخيستى وو او نه ئې په عالم كي د عبرت نښو ته اعتناء
كړې وه ،د ټولو هغو نښو له خوا د ړندو په څېر تېر
شوى وو چي انسان ته د خپل رب په لوري بلنه وركوي او
په آخرت ايمان ته ئې بلي ،په دنيا كي ئې د ړانده په
څ ېر ژوند وكړ ،په آخرت كي به هم ړوند حشر كېږي ،څوك
چي په دې دنيا كي له بصيرته محروم وي ،د دنيا له
عبرتناكو پېښو او صحنو پند او عبرت وانه خلي ،په
عالم كي دا دقيق نظم ،يووالى او هدفمني ئې د هللا لوري
ته هدايت نه كړ ي ،ړوند پاته شي ،د ړندو په شان ژوند
وكړي ،هغه به په آخرت كي ړوند حشر كېږي ،لكه په دنيا
كي چي تېروتى او الروركى وو ،د سمي الري له پېژندو
عاجز او په سمي الري له تلو بې زاره وو هلته به تر دې
زيات تېروتى او الروركى وي ،د جنت په لوري به الر نشي
موندلى ،د دوزخ په لوري به درومي او د جهنم په كندو
كي به لوېږي ،لكه څنگه چي هغه په دنيا كي الر وركه

د قرآن پلوشې
319
االسراء
كړې وه ،په آخرت كي به هم الر ترې وركه وي ،لكه څنگه
چي هغه په دنيا كي د ړندو په څېر ژوند كړى ،په آخرت
كي به هم ړوند وي.
دا مطلب د طه په سورې كي په دې الفاظو سره راغلى:





 
 
   
    
    










طه126-124 :
ً چي
او چا چي زما له ذكره اعراض او ډډه وكړه نو يقينا
تنگ او ضيق ژوند به ئې په برخه وي او د قيامت په ورځ
به ئې ړوند حشر كړو .هلته به وايي :اې زما ربه! ولي
دي ړوند حشر كړم په داسي حال كي چي سترگه ور وم ،هللا
تعالى به وفرمايي :همدا راز زما آيتونه درغلل خو تا
هېر كړل "هغه دي ونه منل" نو همداسي به نن هېر كړى
شې.
يعني چا چي په دنيا كي د هللا تعالى له ذكر او
يادولو او د الهي كتاب له پند او الرښوونو ډډه وكړه،
هللا جل شأنه ئې هېر كړ ،د ړندو په څېر ئې ژوند وكړ ،د
هغه دنيايي ژوند به له تنگۍ ،اضطراب ،پرېشانۍ او
تشويش سره توأم وي ،هغه به د واقعي اطمئنان او آزادۍ
مخ ونه گوري ،په اختناق او وحشت كي به ژوند كوي ،كه
څه هم له زياتو امكاناتو برخمن وي ،ډېر وسائل ،ذرايع
او امكانات ئې په واك كي وي ،خو زړه به ئې ډاډه نشي،
تل به مضطرب او پرېشانه وي .د انسان ترټولو لويه
شتمني د زړه ډاډ او اطمئنان دئ ،هغه به له دې شتمنۍ
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
چي هللا ورپه ياد نشو او كوم كتاب چي هللا تعالى نازل كړى
هغه ئې خپل الرښود نكړ ،د هغه په رڼا كي ئې ژوند ونه
كړ ،هغه د ده د الري ډېوه او د ژوند په ټولو برخو كي
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الرښود نه وو او د هغه له منلو ئې ډډه وكړه ،د دې
اجتناب په وجه به په دنيا كي مضطرب او پرېشانه ژوند
لري او د قيامت په ورځ به ړوند حشر كېږي .ورته وبه
ويل شي :لكه څنگه چي تا د هللا آيتونه هېر كړل ،پند او
عبرت دي ترې وانه خيست ،همداسي به هللا 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.

  



  
   




   
   





    
  
او نږدې وه په فتنه كي دي واچوي او له هغه څه دي
واړوي چي تا ته مو دروحي كړي ،په دې توگه چي د
وحي خالف خبره له ځانه موږ ته منسوب كړې او هغه
مهال به ئې ته نږدې دوست نيولې ,او كه مو مضبوط
ً چي نږدې وه لږ شانته د دوى
كړى نه وى نو يقينا
لوري ته متمايل شې ،چي په هغه صورت كي به مو په
ژوند كي هم دوه برابره عذاب درڅكلى وو او له مرگه
وروسته هم دوه برابره ،بيا به دي زمونږ په خالف
كوم مالتړى نه شو موندلى.
( -)75-73په دې آيتونو كي داسي له عتابه ډكي صيغي
مومو چي نظير ئې په ټول قرآن كي نشو موندلى!! رسول هللا
ﹽ ته ويل شوي :كه د دښمن دا غوښتنه دي منلې وى چي په
الهي وحي كي د لږ قدري تغيير مطالبه ئې كوله او له
ځانه دي څه ويلي وى نو هم به مو په دنيا كي تا ته
دوه برابره عذاب درڅكلى وو او هم په آخرت كي!! خو د
هللا تعالى د پېرزويني له امله پر خپل دريځ ثابت او
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ټينگ پاته شوې او د دوى غلطي غوښتني ته تسليم نشوې!!
دا آيت د قريشو هغو مسلسلو غوښتنو ته اشاره كوي چي
رسول هللا ﹽ ته به ئې په وار وار او په بېلو بېلو
الفاظو ويل :زموږ د معبودانو په ضد له څه ويلو ډډه
وكړه ،داسي څه ووايه چي ټول پرې راغونډ شو ،د تلفيق
او روغي جوړي كوم مناسب صورت راپيدا كړه ،لږ ته
راكوز شه او لږ به موږ او په دې سره به د دښمنيو او
مخالفتونو دا لړۍ پاى ته ورسوو!! خو گورئ چي رسول هللا
ﹽ ته په دې اړه الهي الرښوونه څنگه وه او په كومو
الفاظو ئې له داسي روغي جوړي منع كړى!! گورئ چي د
پيغمبرانو عليهم السالم دنده څومره حساسه ده او په دې
دروند الهي مأموريت كي د معمولي اشتباه پايله څومره
جدي او هيبتناكه!! گورئ چي د دښمن د خوشحالولو او
ارضاء لپاره معمولي تنازل څنگه د هللا تعالى د سخت غضب
سبب گرځي!! همدا راز گورئ چي كه د دښمن لوري ته ډېر
لږ تمايل دومره جدي نيول كېږي او د داسي سختي مؤاخذې
وړ گڼل كېږي ،له دښمن سره د مصالحې او سازش عاقبت به
څنگه وي؟!!

  



    

















او تلوار ئې كاوو چي له دې زمكي دي پښې سپكي كړي
او ترې ودي باسي ،او په دې صورت كي به دوى هم له
تا وروسته نه وو ځنډېدلي مگر لنډه موده .دا زموږ
د هغو پيغمبرانو په اړه (الهي) سنت دئ چي تر تا د
مخه مو لېږلي ول او زموږ سنت ته هيڅ بدلون نشې
موندلى.
( -)77-76دښمنانو په تلوار سره هڅه كوله چي د مكې
زمكه درته انگار كړي او وتلو ته دي اړ كړي ،دې ته ئې
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نه كتل چي په دې ظلم سره به په الهي عذاب اخته شي او
ستا له ايستلو وروسته به دوى ته هم زيات مهلت ورنه
كړى شي ،هغه تغيير نه منونكي الهي سنت ته ئې پام نه
وو چي له مخكنيو پيغمبرانو سره د مخالفت له كبله تېر
قومونه په سخت الهي عذاب اخته شوي .مطمئن اوسه چي د
پيغمبرانو په اړه الهي سنت همدا دئ او الهي سنت ته
هيڅ بدلون نشې موندلى.

  













د لمر له زواله د شپې تر پخېدو پوري لمونځ كوه او
ً چي د سباوون
په سباوون كي د قرآن قرائت ،يقينا
قرآن وينه مشهوده وي.
( -)78د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 د آيت په لومړۍ فقرې كي ويل شوي چي د لمر له
زواله د شپې تر پخېدو پوري لمونځ كوه او په سباوون
كي د قرآن قرائت ،په دې سره پنځو لمونځونو ته اشاره
شوې :د ماپښين ،مازديگر ،ماښام ،ماخستن او سحر
لمونځونه.
 د سحر لمانځه ته د قرآن الفجر :د سباوون قرآن
وينه نوم وركړى شوى ،او له دې معلومېږي چي همدا د
قرآن تالوت د دې لمانځه يو امتيازي ځانگړتيا ده ،د
رسول هللا ﹽ د سنت په رڼا كي هم معلومېږي چي د سحر په
لمانځه كي به ئې تر نورو زيات قرآن لوستلو .له دې
وينا دا هم معلومېږي چي په لمانځه كي قرآن لوستل د
ركوع او سجدې په څېر ضروري دئ ،د قرآن په گڼ شمېر
آيتونو كي لمونځ په داسي نومونو ياد شوى چي هر يو ئې
د لمانځه يو جزء دئ ،لكه سجده ،ركوع او دلته قرآن
الفجر ،رسول هللا ﹽ د دغو آيتونو په رڼا كي د لمانځه
هيئت او څرنگوالى او بېلي بېلي برخي موږ ته راښودلې.
ً چي د سباوون قرآن
 د آيت په پاى كي ويل شوي :يقينا
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وينه مشهوده وي .يا په دې معنى چي فرشتې ئې ليدو ته
راغونډېږي او يا په دې معنى چي د دې قرآن ويني آثار
او اغېز د ورځني ژوند په ټولو چارو كي تر سترگو
كېږي ،د سحر په لمانځه سره نوې ورځ پيلول او په دې
لمانځه كي د قرآن قرائت ته ځانگړې پاملرنه او اهتمام
د دې باعث كېږي چي انسان په سم لوري تگ پيل كړي ،خپل
تگلورى د ايمان او قرآن په رڼا كي غوره كړي ،د ورځي
په اوږدو كي ئې هغه ژمني په ياد وي چي د سحر په
لمانځه كي ئې له خپل رب سره كړې دي ،هغه حالت ئې
مسلسل مخي ته ودرېږي چي سحر د هللا تعالى په وړاندي د
مطيع بنده په څېر درېدلى ،ركوع او سجده ئې كړې ،د
لمانځه په پيل كي ئې السونه لوړ كړي وو او په دې سره
ئې د هللا تعالى په وړاندي خپله تسليمي او له بغاوت او
سرغړاوي الس اخيستل اعالن كړي وو ،طبيعي ده چي دا روحي
او معنوي حالت او كيفيت به د ده پر ټول ورځني ژوند
سيورى غوړوي او اغېز به ئې په هر گام او هر كار كي
راڅرگندېږي.
 دې ته مو پام وي چي ځيني گمان كوي پنځه وخت
لمونځونه د همدې آيت له مخي فرض شوي او گواكي لمونځ
د معراج په سفر كي فرض شوى او شمېر او اوقات ئې د
همدې سفر په دوران كي ټاكل شوي!! خو دا انگېرنه نه
له قرآن سره اړخ لگوي او نه له گڼ شمېر هغو رواياتو
سره چي وايي رسول هللا ﹽ تر دې د مخه او حتى د بعثت په
لومړيو كي لمونځ كړى .د قرآن په گڼ شمېر هغو سورتونو
كي د لمانځه يادونه شوې چي د االسراء تر سورې د مخه
نازل شوي ،په گڼ شمېر آيتونو كي د لمانځه سپارښتنه
شوې او په ډېرو كي د لمانځه اوقاتو ته هم اشاره شوې،
د كوثر ،المدثر ،المزمل ،هود ،طه ،العنكبوت ،االنعام،
الحجر ،الحج ،الروم ،په سورتونو كي د لمانځه امر
شوى ،دا سورتونه ټول تر االسراء وړاندي نازل شوي ،د
هود په سوره كي داسي راغلي:














 :  او د
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ورځي په دواړو خواوو كي او (ورپسې نږدې) د شپې ځيني
ً چي ښېگڼي بدي له منځه وړي،
برخي كي لمونځ كوه ،يقينا
دا د پند اخستونكو لپاره پند دئ.
له شك پرته او په بشپړ يقين سره ويلى شو چي لمونځ
او اوقات ئې د معراج تر سفر ډېر د مخه او د االسراء د
سورې له نزول ډېر وړاندي فرض شوي.




    



 
او د شپې په يوې برخي كي تهجد كوه (پر لمانځه بې
خوبي گاله) ستا لپاره اضافي (كار) ،هيله ده چي
ستا رب دي په ستايل شوي مقام راپاڅوي.
( -)79په دې مبارك آيت كي رسول هللا ﹽ ته د تهجد لمانځه
سپارښتنه شوې ،دا د ده لپاره يو اضافي مكلفيت گڼل
شوى ،پايله ئې ستايل شوى مقام ترالسه كول ښودل شوي ،د
تهجد لغوي معنى بې خوبي گالل دي ،دلته ويل شوي چي پر
لمانځه او د قرآن پر تالوت بې خوبي گاله .كه څه هم د
دې آيت لومړنى مخاطب رسول هللا ﹽ دئ ،خو د المزمل سورې
له آيتونو معلومېږي چي صحابه وو د تهجد په لمانځه كي
د خپل الرښود ملگرتيا كوله ،د المزمل د سورې لومړي
آيتونه د تهجد په اړه وايي:
   
    
     



   
    
    





المزمل6-1 :
اې په جامو كي نغښتيه!! د شپې پاڅه پرته له لږ (برخي
ئې) .نيمايي ئې يا لږ ترې راكم كړه .يا پرې زيات كړه
او قرآن لوله په صفا لوستلو سره .بې شكه چي ژر به پر
تا درنه وينا نازله كړو .بې شكه چي تر پښو الندي كولو
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كي د شپې پاڅېدونكى مضبوط وي او په وينا كي تكړه.
دلته د قرآن مخاطب د مزمل په لفظ سره ياد شوى او
په دې توگه خطاب عام شوى ،هر مخاطب احتوى كوي ،د
پيغمبر عليه السالم صحابه وو له دې آيته همدا مطلب
اخيستى ،د همدې لپاره ئې په قيام ليل كي د خپل الرښود
ملگرتيا كوله ،د دې سورې په شلم آيت كي د دې رأيي په
تائيد كي څرگندي نښي مومو ،هلته لولو چي نه يوازي
پيغمبر عليه السالم د شپې دوه برخي ،نيمايي او درېيمه
برخه په قيام ليل او د قرآن په تالوت تېروله بلكي د
ده يارانو هم په دې سنت عمل كاوو ،او په هماغه آيت
كي لولو چي اوس ئې درته عفوه وكړه او دا اجازه ئې
دركړه چي په دې كي تخفيف وكړئ او هومره تالوت وكړئ چې
درته آسانه وي ،كه په لومړني آيت كي خطاب عام نه وى
او ټول مخاطبين ئې نه احتوا كولى نو بايد په شلم آيت
كي د جمعي د صيغې (فتاب عليكم) په ځاى د مفرد صيغه
(فتاب عليك) او د (فاقرءوا) په ځاى (فاقرأ) راغلې
وى.
 د االسراء د سورې په پورتني آيت كي د تهجد پايله
او نتيجه مقام محمود ترالسه كول ښودل شوي او د المزمل
په سوره كي ويل شوي چې د (قيام ليل) گټه دا ده چي په
دې سره ته په قول ثقيل (درنه وينا) د پوهېدو جوگه
كېږې ،كوم دراك استعداد او حساس ذهن چي د ثقيل قول،
درنې وينا او ژور كالم په پېچلو ،پراخو او ظريفو
ابعادو د ښه او دقيق پوهېدا لپاره ضروري دئ ،هغه د
همدې قيام ليل په ترڅ كي د انسان په برخه كېږي او په
هغه كي وده كوي .له (قول ثقيل) څخه مراد قرآن مجيد
دئ چي د آيتونو محتوى او مفهوم ئې لوړ او ژور ،وعدې
ئې گراني ،انسان ته چي كوم مسئوليتونه سپاري هغه ډېر
ستر ستر او درانه ،عمل پرې گران او د لوړ همت او عزم
غوښتونكى ،د قرآن له القاء نه مراد يا دا دئ چې خطاب
متوجه پيغمبر عليه السالم ته دئ او هغه ته ويل شوي چي
په قيام ليل او د قرآن تالوت سره به د قرآن د نورو
درنو درنو برخو ترالسه كولو ته الزيات چمتو شې ،دا
درنې برخي به ډېر ژر پر تا نازلې كړو ،او يا ئې مراد
دا دئ چي د شپې په زړه كي د قرآن په تالوت سره به ته
د قرآن د آيتونو په ژورو او پراخو معانيو او مفاهيمو
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ال ښه پوه شې ،د قرآن د اسرارو دروازې به ستا پر مخ
پرانيستى شي .همدا راز ويل شوي چي د شپې پاڅېدا
انسان ته دا وړتيا ورپه برخه كوي چي وينا ئې اقوم او
ډېره سمه مضبوطه وي ،كولى شي خپل ما في الضمير په
اغېزمنو الفاظو او مؤثره بڼه كي وړاندي كړي.

   






















او ووايه :اې زما ربه! په رښتيني ننوتو سره مي
ننباسه او په رښتيني وتو سره مي وباسه ،او له خپل
لوري مرستندويه واك را ،او ووايه :حق راغى او
ً چي باطل له منځه تلونكى
باطل له منځه والړ ،يقينا
دئ.
( -)81-81خپل رب ته دا دعاء كوه :اې زما ربه! كوم
ځاى ته چي ما ننباسې له صدق او رښتينولۍ سره مي
ننباسه او له كومه ځايه چي مي باسي له صدق سره مي
وباسه ،له خپل لوري داسي واك او ځواك راپه برخه كړه
چي د حق او صدق په الر كي زما مرستندوى وي ،پر دې
حقيقت بشپړ باور لره او تل ئې وايه :حق راغى او باطل
ً چي باطل له منځه تلونكى دئ.
له منځه والړ ،يقينا
د دې مباركو آيتونو له فحوى معلومېږي چي دا برخه
د رسول هللا ﹽ له هجرت لږ مخكي نازله شوې ،په دې كي
وتلو او ننوتلو ته اشاره شوې ،د مدخل صدق او مخرج
صدق الفاظ راغلي ،رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي خپل رب
ته دا دعاء وكړي چي له يوه ځايه وتل او بل ته ننوتل
ئې له رښتينولۍ سره مل وي او هيڅكله د صداقت لمن پرې
نږدي .د دغو مباركو آيتونو په ترڅ كي چي رسول هللا ﹽ ته
د كومو دعاگانو الرښوونه شوې وه ټولي به بشپړه توگه
ترسره شوې ،له مكې ئې سالم او روغ وتل او مدينې
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منورې ته ئې عزتمن ننوتل په برخه شول ،هللا تعالى له
خپل لوري په مدينې منورې كي د صادقو او مخلصو انصارو
داسي مجاهد لښكر په واك كي وركړ چي د حق په الر كي
هري قربانۍ ته چمتو وو ،د دوى په مباركو السونو د هللا د
دين بيرغ د نړۍ په گوټ گوټ كي ورپېدو ،د دوى د
سرښندونو او قربانيو په نتيجه كي دا الهي شعار محقق
ً چي باطل
شو چي :حق راغى او باطل له منځه والړ ،يقينا
له منځه تلونكى دئ.
له دې دعاء د اسالم او د رسول هللا ﹽ د رسالت يوه
مهمه ځانگړتيا څرگندېږي ،ښيي چي دا دين د دعوت او
بلني تر څنگ داسي (سلطان او نصير) ته ضرورت لري چي
پلى ئې كړي ،د انساني ژوند په ټولو برخو ئې حاكم
كړي ،هغه ځواكونه وځپي چي د دې دين د غلبې او سلطې
مانع كېږي ،هغه خنډونه له منځه يوسي چي د هللا پر زمكي
د هللا د دين د پلي كېدو مخه نيسي ،د شر او فساد د هغو
ځواكونو مقابله وكړي چي مظلومان په خپلي غالمۍ كي
ساتي او نه پرېږدي چي خلك يوازي د يوه هللا بندگي وكړي
 ،دا دين داسي ولي او نصير ايجابوي چي دا ځالنده ډېوه
بله وساتي او د طوفانونو په وړاندي ئې تتېدو ته پرې
نږدي .دا دعاء او د قرآن گڼ شمېر نوري دعاگاني ښيي
چي د پيغمبرانو عليهم السالم رسالت يوازي په تبليغ،
وعظ او نصيحت كي نه راخالصه كېږي ،د دعوت او تبليغ تر
څنگ د هجرت ،جهاد او شهادت مطالبه كوي ،دا دئ گورئ
چي هللا تعالى خپل وروستي پيغمبر؛ رسول هللا ﹽ ته الرښوونه
كړې چي هجرت او وتلو ته چمتو شه ،د ډاډمن مهجر او
مرستندوى سلطان په لټه كي خپل رب ته د دعاء السونه
اوچت كړه .د هر چا له دعاگانو معلومېږي چي هغه په
خپل ژوند كي كوم اهداف ځان ته غوره كړي ،تگلورى ئې
كوم دئ ،دوست او دښمن ئې څوك دئ ،د چا په دعاگانو كي
چي پر كافرانو د بري دعاء شامله نه وي ،وانصرنا على
القوم الكافرين :پر كافرانو برى را؛ واجعل لنا
سلطانا نصيرا :مرستندويه ځواك را په برخه كړه؛ او دې
ته ورته دعاء نه كوي ،مه په هغه پسي لمونځ كوه ،مه
ئې له اسالم او رسول هللا ﹽ سره د ميني پر دروغجني دعوى
باور كوه .دا قرآني دعاگاني موږ ته ښيي چي د هغه چا
په صداقت كي شك ولرو او دا ادعاء ئې ونه منو چي وايي
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د رسول هللا ﹽ په سنت عمل كولو ته چمتو يم ،له هغه سره
مينه لرم ،هغه او رسالت ته ئې اخالص او وفا لرم خو په
دعاگانو كي ئې دا مهمي برخي نشته .دا د يوه معيار او
مالك په توگه په پام كي ساته ،كله چي كوم جومات ته
والړ شې ،كوم خطيب د منبر د پاسه وگورې چي د خداى،
قرآن ،پيغمبر او د هغه د سنت نوم اخلي خو نه د دين د
غلبې او حاكمولو په اړه څه وايي ،نه د ظالم په خالف
او د مظوم په دفاع كي ،پوه شه چي دا خطيب نه د دين
له حقيقته خبر دئ او نه له هللا تعالى ،د هغه له كتاب
او پيغمبر سره اخالص او وفا لري ،كه څوك په محراب كي
وگورې چي السونه ئې د دعاء لپاره لوړ كړي ،اوږدې
اوږدې دعاگاني كوي خو په دعاگانو كي ئې دا نشته چي
خدايه! موږ ته پر كافرانو برى را ،پوه شه چي دا امام
د دې وړ نه دئ چي په هغه پسي لمونځ وكړې ،مه د داسي
خطيب خبرو ته غوږ نيسه او مه په داسي امام پسي لمونځ
كوه.

  
   








او د قرآن داسي څه نازلوو چي هغه مؤمنانو ته
درملنه او پېرزوينه ده ،او ظالمانو ته له تاوان
پرته بل څه نه زياتوي.
( -)82دلته د قرآن څو ځالندو ځانگړتياوو ته اشاره
شوې :قرآن داسي الرښووني لري چي له يوې خوا د مؤمنانو
لپاره داسي روحي او معنوي شفاء او درملنه ده چي ټولي
فردي ،اجتماعي ،اخالقي او روحي بيماري معالجه كوي ،له
بلي خوا ئې الهي رحمتونه او پېرزويني په برخه كوي،
څوك چي پر قرآن ايمان راوړي او د قرآن له الرښوونو
سره سم خپل فردي او اجتماعي ژوند عيار كړي ،له ټولو
هغو بيماريو به ژغورل كېږي چي فرد او ټولنه پرې اخته
كېږي ،خو هغه چي د تېري او ظلم الر ئې غوره كړې او د
قرآن مخالفت ته ئې مال تړلې دوى به له زيات تاوان
پرته بل څه ترالسه نه كړي.

د قرآن پلوشې
319
االسراء







   
   




  





او كله چي پر انسان (د كوم نعمت) پېرزوينه وكړو
اعراض كوي او خپل څنگ اړوي ،او چي شر (كړاو)
ورورسېږي نو ناهيلي (مأيوس) وي ،ووايه :هر څوك پر
خپلي كړنالري عمل كوي ،او ستاسو رب پر هغه چا ښه
پوه دئ چي الر ئې تر ټولو سمه ده.
( -)84-83انسان داسي دئ چي كله هللا تعالى كوم نعمت
ورپه برخه كړي نو له خپل منعم موال اعراض كوي او مخ
اړوي او كله چي له كړاو سره مخامخ شي نو بيا ئې حالت
د يوه ناهيلي او مأيوس په څېر وي .دغو كمظرفو
انسانانو ته ووايه :هر څوك پر خپلي هغي كړنالري عمل
كوي چي ورته غوره برېښي او خپل نفس ورته ښايسته كړې،
بخيل ته بخل ښه ښكاري او هغه څوك كمعقله گڼي چي
سخاوت كوي ،منافق ته نفاق ښه برېښي او هوښياري ئې
گڼي او هغه مجاهد ته د سفيه او ناپوه په سترگه گوري
چي د ايمان په الر كي ستونزي گالي او له خطرونو سره
ډغري وهي ،هغو ته چي خپلي غلطي كړنالري ورته ښايسته
برېښي ووايه :ستاسو رب پر هغه چا ښه پوه دئ چي الر ئې
تر ټولو سمه ده.

  
    
   
   
د روح په اړه تا پوښتي ،ورته ووايه چي روح زما د
رب كار دئ او تاسي ته (پدې اړه ډېره) كمه پوهه
دركړل شوې.
( -)85د دې مبارك آيت په اړه الندي خبري په پام كي
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ولرئ:
 ځينو مفسرينو ويلي چي دلته د قريشو هغي پوښتني ته
اشاره شوې چي رسول هللا ﹽ څخه ئې د روح د كيفيت او
څرنگوالي په اړه كوله ،دوى ته په ځواب كي ويل شوي :د
روح حقيقت يوازي هللا تعالى ته معلوم دئ ،تاسو دومره
علم نه لرئ چي د روح په حقيقت پوه شئ ،دې ته مو بايد
ْم
ِل
الع
ْ ْ
ِن
ْ م
ِيتم
پام وي چي د قرآن الفاظ دا دي (وما أوت
ِ
ِيال) د دې الفاظو دقيقه معنى دا ده چي ستاسي علم
إ
َِال قل ً
دومره نه دئ چي د روح حقيقت پرى درك كړى شئ ،معنى ئې
دا نه ده چي تاسي ته د روح په اړه لږ علم دركړل شوى،
ِها ) الفاظ نه دي راغلي بلكه ويل شوي
ِن علم
دلته د (م
(من العلم) د دې دواړو تعبيرونو ترمنځ زيات توپير
شته.
 ځيني نور مفسرين په دې نظر دي چي دا پوښتنه د روح
د كيفيت په اړه نه ده ،د هغي وحي په اړه ده چي د
قرآن په بڼه كي پر رسول هللا ﹽ نازله شوې ،د دې لپاره
دوه مضبوط دالئل وړاندي كوي :لومړى ئې دا چي دلته په
مخكنيو او وروستنيو آيتونو كي د بحث موضوع روح ،د
روح كيفيت او دا چي هللا تعالى څنگه مړي ژوندي كوي او
روح ورپه برخه كوي؛ نه ده ،بلكي تر دې وروسته هم د
وحي په اړه خبره شوې او تر دې مخكي هم د قرآن په اړه
خبره شوې ،تر دې آيت وړاندي ويل شوي چي قرآن د
مؤمنانو لپاره شفاء او رحمت دئ ،تر دې وروسته ويل
شوي :كه وغواړو هغه څه به له منځه يوسو چي تا ته مو
وحي كړي ...كه دلته روح د وحي په معنى تعبير نشي نو
بيا خو د آيتونو تر منځ مناسبت او ارتباط په بشپړه
توگه له منځه ځي .دوهم دليل ئې دا دئ چي په قرآن كي
روح د وحي په معنى راغلې ،لكه دا آيتونه :







    




غافر 15 :او  
...     
الشورى52 :

دغو دالئلو ته په پام سره دا نتيجه ترالسه كوو چي دا
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وروستى تعبير صحيح او دقيق دئ.













 
     



 
او كه وغواړو هغه څه به له منځه يوسو چي تا ته مو
وحي كړي بيا به زموږ په خالف ځان ته كوم وكيل ونه
مومې ،مگر ستا د رب له لوري كومه پېرزوينه ،يقينا
ً
پر تا باندي د هغه فضل ډېر ستر دئ.
( -)87-86په دې مبارك آيت كي ويل شوي چي د رسول هللا ﹽ
له لوري وړاندي شوى قرآن د ده د ذاتي افكارو او
نظرياتو مجموعه نه ده ،دا هغه الهي كتاب دئ چي د هللا
تعالى له لوري ده ته وحي شوى ،كه هللا تعالى وغواړي هم
به د وحي لړۍ متوقف كړي او هم به هغه څه د رسول هللا ﹽ
له ذهنه وباسي چي تر دې وړاندي ده ته وحي شوي ،داسي
څوك به ونه مومي چي د هللا تعالى د دې پرېكړي په خالف د
ده مرسته وكړى شي ،خو حقيقت دا دئ چي رسول هللا ﹽ د خپل
رب د پراخ رحمت تر سيوري الندي دئ او پر ده باندي د هللا
تعالى فضل ډېر ستر دئ.




   












   
   
   
   
ووايه :كه ټول انسانان او پيريان پر دې راغونډ شي
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چي د دې قرآن په څېر (كوم كتاب) راوړي ،هغه ته
ورته (كتاب) نشي راوړلى كه څه هم ځيني ئې د ځينو
ً چي په دې قرآن كي مو
نورو مالتړي شي .او يقينا
خلكو ته هر راز مثالونه بيان كړي ،خو ډېرى خلك
يوازي له له ناسپاسۍ ډډه نه كوي.
( -)89-88دا مبارك آيتونه د هغي موضوع وروستۍ برخه
ده چي د قرآن د عظمت او د انسان په الرښووني او د ده
د ژوند په ښه سمبالولو كي د هغه د ژور اغېز په اړه
له  78آيت پيل شوى ،دلته ويل شوي :كه ټول انسانان او
پيريان د دې لپاره سره راغونډ شي چي د دې قرآن په
څېر كوم كتاب راوړي ،په هيڅ توگه نشي كولى هغه ته
ورته كتاب راوړي؛ كه څه هم ځيني ئې د ځينو نورو
مالتړي شي .په دې قرآن كي خلكو ته هر راز مثالونه
بيان شوى؛ خو ډېرى خلك داسي دي چي د هللا تعالى د دغه
ستر نعمت د قدروني پر ځاى ناسپاسي كوي ،حالت ئې داسي
دئ چي ښيي له كفران او ناسپاسۍ پرته د بل څه كولو
اراده نه لري.
ځيني د دې مبارك آيت په اړه داسي څه وايي چي ښيي
قرآن يوازي د ادبي لوړ او اغېزناك تركيب له پلوه
معجز كتاب دئ او هيڅوك نشي كولى دې ته ورته كتاب
وړاندي كړي ،حال دا چي قرآن تر دې زيات له نورو
زاويو يو معجز كتاب دئ ،د هغو مطالبو له پلوه چي
قرآن څېړلي ،د احكامو او الرښوونو له پلوه ،د پرېكړو
او قضاوتونو له پلوه ،د هللا تعالى ،انسان او ټول عالم
د جامع او دقيقي معرفي له پلوه ،د داسي پراخو علمي
اعجازونو له پلوه چي انسان ورو ورو او د خپلو علمي
پرمختگونو په تناسب پرې پوهېږي او حقيقت ئې ورته
څرگندېږي ،د خپلو وړاندوينو له پلوه ،د هغو سترو
سترو سياسي ،فكري ،اخالقي بدلونو له پلوه چي قرآن
رامنځته كړل ،د هغه جامع نظام له پلوه چي قرآن
وړاندي كړ او  ...له پلوه داسي معجز كتاب دئ چي
هيڅوك ئې مثل نشي وړاندي كولى.
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 تر هغه درباندي ايمان نه راوړو چي له:او وئې ويل
 او يا دي د خرما.زمكي كومه چينه راته ونه بهوې
او انگورو داسي باغ نه وي چي په منځ كي ئې ويالې
 او يا لكه څنگه چي گمان كوې دا آسمان.رواني كړې
پر موږ ټوټې ټوټې راپرې باسې او هللا او مالئكي موږ
ته مخامخ راحاضر كړې او يا دي د سرو سپينو زرو
كور وي او يا آسمان ته وخيژې او ختل دي هم تر هغه
نه منو چي كوم داسي ليكلى كتاب راته راوړې چي موږ
 سبحان هللا! مگر زه له يوه: ورته ووايه،ئې لوستى شو
لېږل شوي انسان پرته بل څه يم؟! او د هدايت له
 خلك له دې پرته بل څه له ايمان،راتلو وروسته
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راوړلو منع نه كړل چي ويل ئې :آيا هللا يو انسان د
پيغمبر په توگه مبعوث كړى؟ ورته ووايه :كه په
زمكي كي مالئكي اوسېدى او ډاډمنه گرځېدى ،نو
هرومرو به مو له آسمانه پر دوى يوه مالئكه د
پيغمبر په توگه لېږلې وه.
( -)95-91دا مبارك آيتونه څو مهمي او اساسي الرښووني
زموږ مخي ته ږدي:
 منكرينو نه د رسول هللا ﹽ د دعوت او بلني محتوى ته
كتل ،نه د ده دالئلو ته ،نه د ده الرښوونو ته ،نه د ده
شخصيت ته ،نه د ده ويناوو او كړنو ته ،نه د قرآن
اغېزناكو او ځالندو څرگندونو او روښانه الرښوونو ته او
نه هغو شخصيتونو ته چي د قرآن په غېږ كي او د رسول هللا
ﹽ په الس وروزل شول او هر يو ئې د يوه ځالنده ستوري په
څېر وو ،له رسول هللا ﹽ څخه ئې داسي معجزې غوښتې چي
خارق العاده او حيرتناكي وي ،لكه :له زمكي كومه
روانه چينه راوخوټوه ،ځان ته د خرما او انگورو داسي
باغ راپيدا كړه چي په منځ كي ئې ويالې رواني كړې،
لكه څنگه چي ته گمان كوې دا آسمان به پر موږ ټوټې
ټوټې راپرېوځي دا كار همدا اوس زموږ په وړاندي ترسره
كړه ،هللا او مالئكي موږ ته مخامخ راحاضر كړه ،ځان ته د
سرو سپينو زرو كور جوړ كړه ،آسمان ته وخيژه ،ختل دي
هم تر هغه نه منو چي كوم داسي ليكلى كتاب راته راوړې
چي موږ ئې لوستى شو!! د دې مباركي سورې په  59آيت كي
د دوى د داسي غوښتنو په اړه ويل شوي :له دې پرته بل
څه موږ د معجزو له لېږلو منع نه كړو چي مخكنيو هغه
تكذيب كړې ،دلته رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي د دوى د دغو
غوښتنو په ځواب كي ورته ووايه :سبحان هللا! مگر زه له
يوه لېږل شوي انسان پرته بل څه يم؟!
 گورئ چې (خلك) دغي خبري له ايمان راوړلو منع كړي
چي پيغمبر ئې د نورو انسانانو په څېر يو انسان
موندلى ،داسي چي حيرتناك او خارق العاده كارونه نشي
كولى ،د ده په خوا كي نه څوك خداى په څرگنده گوري او
نه د فرشتو لښكري ،آسمان ته نشي ختلى ،له زمكي چينې
نشي راخوټولى ،سره او سپين زر ئې په الس كي نشته ،د
باغونو او بنگلو خاوند نه دئ!! د يهودانو مذهبي
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مشرانو د خپلو پيغمبرانو په اړه خلكو ته همدا ويلي
وو چي دوى دغه ټول كارونه كولى شو ،نو ځكه ئې د عيسى
عليه السالم په څېر په هغه پيغمبر هم ايمان رانه ووړ
چي معجزې ئې تر ټولو پيغمبرانو زياتي وې!!
 مشركينو هم له دې كبله پر پيغمبر عليه السالم له
ايمان راوړو ډډه كړې چي هغه ئې د ځان په څېر يو
انسان موندلى ،د دوى انگېرنه او انتظار دا وو چي د هللا
تعالى پيغمبر بايد له انسانانو په هر څه كي توپير
ولري او داسي ستر ستر او خارق العاده كارونه وكړى شي
چي عادي انسانان ترې عاجز وي!! د دوى په اړه ويل
شوي :كله چې خلكو ته د هللا تعالى له لوري او د كوم
پېغمبر په الس هدايات راغلي نو دوى له ايمان راوړلو
بل څه منع نه كړل مگر دې خبري چي ويل ئي :آيا هللا يو
انسان د پيغمبر په توگه مبعوث كړى؟ ورته ووايه :كه
په زمكه كي مالئكي اوسېدى او ډاډه په كي گرځېدى نو
ً له آسمانه يوه فرشته د پيغمبر په توگه
مونږ به حتما
رالېږلې وه .دا ځكه چي فرشته د فرشتې په ژبه پوهېدى
شي او انسان د انسان په ژبه.
 كه هللا تعالى غوښتى چي پيغمبر عليه السالم داسي
معجزې وښيي نو دغو كافرانو ته به ئې ورښودلې وې ،ځكه
معجزه په اصل كي د مخالفينو د عاجزولو او پړ كولو
لپاره وي ،د همدې لپاره د پيغمبرانو عليهم السالم
خارق العاده كارونو ته د معجزې نوم وركړى شوى .د
موسى عليه السالم د عصا په يوه گوزار سره له تېږي
دولس چينې راوخوټېدې ،خو هغه معجزه د همغه وخت لپاره
وه ،اوس هغه چينې نشته ،كه رسول هللاﹽ ته داسي معجزې
وركول كېدى نو دا به تر قيامته پوري تلپاته وې ،ځكه
د ده دعوت تلپاته دئ او تر قيامته دوام كوي .كه هللا
تعالى غوښتى چي رسول هللاﹽ ته د مخكنيو پيغمبرانو عليهم
السالم په څېر معجزې وركړي نو دا معجزې به هم تر
مخكنيو ستري وې او هم تلپاته ،دا ځكه چي د رسول هللاﹽ
رسالت د همدې تقاضاء كوي ،دا معجزې بايد تر قيامته
ليدل كېدى ،كه ئې غوښتى چي د موسى عليه السالم په څېر
معجزه وركړي نو له يوې ډبري به ئې داسي چينه ورته
راخوټولې وه چي تر قيامته به اوبه ترې راخوټېدې ،له
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آسمانه به ئې داسي ليكلى قرآن پرې نازل كړى وو چي د
خلكو په وړاندي به په فضاء كي والړ وو ،هر چا به په
خپلو سترگو ليدو ،دا كار هللا تعالى ته ډېر آسان دئ ،كه
لمر ،سپوږمۍ او دا ټول بې شمېره ستوري په فضاء كي
ساتلى شي د يوه كتاب ساتل به څه گران كار وي!! كه ئې
غوښتي وى چي د عيسى عليه السالم په څېر كومه معجزه
وركړي او مړي ورته راژوندي ،ړانده سترگور او بيماران
روغ كړي نو د قرآن په لوستلو سره به ئې په حقيقي
معنى تل مړي راژوندي كول ،او ناروغان به ئې روغول ،هللا
تعالى ته دا ټول كارونه آسان دي ،څوك چي رسول هللاﹽ ته
وړې وړې معجزې ثابتوي هغوى په حقيقت كي د هغو خلكو د
تبليغاتو تر اغېز الندي تللي چي ويل ئې :ولي رسول هللاﹽ
ته د مخكنيو پيغمبرانو په څېر معجزې نه دي وركړى
شوې؟ خو دې ته ئې پام نه دئ چي هللا تعالى د كافرانو د
دغي غوښتني څه ځواب وركړى؟ ځواب دا دئ :كه له آسمانه
مو داسي كتاب درباندي نازل كړى وى چي كافرانو په خپل
الس لمس كولى شوى ،مړي پرې راژوندي شوي وى ،بيا هم
دوى ايمان نه راوړ.
 له دې مباركو آيتونو معلومېږي چي د مشركينو او
اهل كتابو ټگمارو او دوكه مارو مذهبي مشرانو خلكو ته
ويل :مخكنيو پيغمبرانو ،د هللا مقربو بندگانو او اولياء
كرامو دغسي خارق العاده او حيرتناك كارونه كولى شو،
هغه څوك د پيغمبر په توگه مه منئ چي دا كارونه ونه
كړى شي .د دوى په ځواب كي ويل شوي :معجزه د پيغمبر
په خوښه نه رامنځته كېږي ،د ده په واك كي نه وي ،د هللا
تعالى په إذن او هغه مهال رامنځته كېږي چي هللا تعالى
ئې وغواړي او پيغمبر ته ئې د ښودلو امر ،اجازه او
واك وركړي.
 د دوى ځيني نور بيا داسي ول چي د خپلو پيغمبرانو
په اړه به ئې همداسي گمانونه كول ،ويل به ئې چي زموږ
پيغمبر په غيب پوه وو ،د امورو متصرف وو ،هللا ورته خاص
خاص اختيارات وركړي وو ،موږ هغه پيغمبر نه منو چي
دغه ځانگړتياوي ونلري!!
بيمار ذهنيتونه دغسي وي ،خداى په (اعجازونو)،
(خارق العاده پېښو) او (فوق طبيعي اسرارو) كې لټوي،
او پيغمبر د خارق العاده معجزو له مخي مني ،پر هللا
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تعالى د ايمان راوړو لپاره دا په طبيعت كي خواره بې
شمېره نښي او شواهد ورته كافي نه وي ،دا د هللا له لوري
نه گڼي ،طبيعي پېښي ئې بولي ،غواړي خداى د داسي پېښو
له مخي ثابت كړي چي غيرطبيعي وي ،په (رازونو) او
(رموزونو) سره نه په (ښكاره وو) او (څرگندو) سره!!
او پر پيغمبر د ايمان لپاره د هغه (الرښود كتاب)،
(ځالنده پيغام)( ،لوړ شخصيت)( ،صالح ملگري)( ،پر حق
او عدالت والړ دعوت)( ،د ظلم ،فساد او بې عدالتۍ په
خالف د هغه مسلسل جهاد)( ،له ظالمانو او مفسدينو سره
د هغه عدم مصالحت او له هر راز تمايل ،نږدې والي او
جوړ جاړى ډډه كول) ،كافي نه گڼي ،له هغه داسي معجزې
غواړي چي انسان ئې له وړاندي كولو عاجز وي!!! خو د
قرآن اسلوب بېل دئ ،قرآن د هستي هرڅه او هر حركت د هللا
تعالى د ذات او صفاتو نښه او مظهر گڼي ،په همدغو
څرگندو شيانو استناد كوي او په دې سره خپله مدعا
ثابتوي ،په همدې څرگندو ،په طبيعت كې خورو ورو شيانو
باندي لوړه كوي او د خپلي مدعا لپاره ئې د شاهد په
توگه وړاندي كوي .د پيغمبر د حقانيت ثابتولو لپاره
هغه كتاب شاهد گڼي چي دى ئې خلكو ته وړاندي كوي:
 
فرمايي:








 :     له
حكمته ډك قرآن شاهد دئ چي ته (اې محمده!) د
پيغمبرانو له ډلي څخه يې ،په مستقيمي الري برابر.
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ووايه :هللا زما او ستاسو تر منځ د شاهد په توگه
ً چي هغه د خپلو بندگانو په اړه ښه
كافي دئ ،يقينا
باخبره او ليدونكى دئ .او هللا چي څوك هدايت كړي
هدايت شوى همدا دئ ،او څوك چي بې الري كړي نو له
ده پرته به هيڅ اولياء ورته ونه مومې ،او د قيامت
په ورځ به ئې پر خپلو مخونو (پراته) ړانده ،گونگي
او كاڼه راغونډ كړو ،تم ځى به ئې جهنم وي ،هر كله
چي تت شي لمبې به ورته زياتي كړو ،دا د دوى سزا
ده له دې كبله چي زما له آيتونو ئې انكار كاوو او
ويل ئې :كله چي هډوكي او وراسته شو آيا بيا به په
نوي پيدايښت كي راپاڅول كېږو؟!
( -)98-96كه دا جاهل ،لجوج او د شرك او خرافاتو په
ډنډ كي نښتي مخاطبين ټولو دغو څرگندو او ځالندو دالئلو
ته اعتناء نه كوي ،نو هغوى ته ووايه :هللا زما او ستاسو
ً چي هغه د خپلو
تر منځ د شاهد په توگه كافي دئ ،يقينا
بندگانو په اړه ښه باخبره او ليدونكى دئ .هغه څوك په
سمه الر روان دئ او حقيقي الرښوونه ئې په برخه شوې چي
د الهي الرښوونو ځالنده مشعل ئې په الس كي دئ او په رڼا
كي ئې درومي ،هغه څوك بې الري دئ او په كږو الرو سر
شوى چي له الهي الرښوونو محروم پاته شوى ،داسي الروركي
انسان ته هيڅ ولي او مرستندوى نشې موندلى ،هيڅوك نشي
كولى هغه له بدو پايلو وژغوري او د هدايت بله سمه الر
ورته پرانېزي .هللا تعالى به ئې د قيامت په ورځ په داسي
حال كي ړانده ،گونگي او كاڼه راغونډ كړي چي پر خپلو
مخونو به پراته وي ،تم ځى به ئې جهنم وي ،د دوزخ په
سرو او سركښو لمبو كي به سوزي ،نه به ئې اور تت كېږي
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او نه لمبې كمېږي ،دا د دوى سزا ده له دې كبله چي د
هللا تعالى له آيتونو ئې انكار كاوو او ويل ئې :كله چي
هډوكي او وراسته شو آيا بيا به په نوي پيدايښت كي
راپاڅول كېږي؟! دوى په دنيا كي د ړندو ،گونگيانو او
كاڼو په څېر ژوند كړى ،د قيامت په ورځ به ئې سزا عمل
ته ورته وي ،ړانده ،گونگيان او كاڼه به حشر كېږي،
دوى په دې پراخ عالم كي په هر لوري او هر گام بې
شمېره نښو او آيتونو ته اعتناء ونه كړه ،د قيامت په
ورځ به ئې سزا گناه ته ورته وي پړ مخي به حشر كېږي،
دوى له آخرت ،بياژوندون ،جنت او دوزخ ،مكافات او
مجازات انكار كاوو ،د قيامت په ورځ به دوزخ او د هغه
سرې لمبې په خپلو سترگو وگوري.





  
   











 
آيا دې ته ئې ونه كتل چي هغه هللا چي آسمانونه او
زمكه ئې پيدا كړي پر دې قادر دئ چي دوى ته ورته
راپيدا كړي ،او دوى ته ئې داسي اجل ټاكلى چي هيڅ
شك په كي نشته ،نو ظالمانو يوازي له كفران څخه
ډډه ونه كړه.
( -)99آيا د قيامت او بياژوندون منكرين دې ته نه
گوري چي د آسمانونو او زمكي پيدا كوونكى هللا پر دې
قادر دئ چي د دوى په څېر خلك بيا راپيدا كړي ،همغه هللا
چي دوى ته ئې داسي اجل ټاكلى چي هيڅ شك په كي نشته،
ً راتلونكې ده ،د دوى په ژوند كي د اجل
هغه نېټه حتما
گڼ شمېر انكار نه منونكې بېلگي شته ،پيدايښت ئې ،د
مور په رحم كي پاته كېدا ئې ،مرگ ئې ،ټول د ثابت
الهي اجل له مخي وو ،بياژوندون به ئې هم دې ته ورته
په خپلي نېټې وي ،خو دغو ظالمانو د انكار الر غوره
كړې او له دې پرته له بل هر څه ډډه كوي!!
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ووايه :كه تاسو زما د رب د رحمت خزانو واكمن وى
نو د انفاق له وېري به مو بخل كولو ،او انسان ډېر
كنجوس دئ.
( -)111د دې مبارك آيت په مطلب او له مخكنيو سره
تړاو باندي هغه مهال صحيح پوهېدى شو چي دې ته ورته
آيات په پام كي ولرو ،داسي آيات په هغو ځايونو كي
راغلي چي د مخالفينو په دې چلن نيوكه شوې چي ويل ئې:
هللا تعالى ولي زموږ له منځه بل څوك د پيغمبرۍ لپاره نه
دئ غوره كړى؟ ولي ئې دا دنده داسي چا ته نه ده
سپارلې چي د نوم ،شهرت ،وجاهت او دولت خاوند وي؟ د
دوى په ځواب كي ويل شوي :هللا تعالى خپل فضل په خپله
وېشي ،دا وېښ ئې بل چا ته نه دئ سپارلى ،هغه پوهېږي
چي څوك ئې د فضل مستحق دئ او وړتيا ئې لري ،دلته هم
د آيت مطلب همدا دئ ،دوى د كوم معقول دليل له مخي د
رسول هللا ﹽ د رسالت او دعوت مخالفت نه كوي ،مخالفت ئې
له دې كبله دئ چي دا فضيلت ئې پر نورو نه لورېږي ،نه
غواړي د قوم زعامت او مشري د دوى له السه ووځي او د
بل الس ته ورشي ،كه څه هم دوى ئې وړتيا نه لري او بل
ئې مستحق دئ ،د دوى حالت داسي دئ چي كه د هللا تعالى د
پراخو خزانو واك وروسپارل شي نو له دې وېري چي د دوى
برخه كمه نشي هيچا ته به څه ورنه كړي ،دا د رسول هللا ﹽ
مخالف انسان سخت كنجوس دئ ،د مخالفت اصلي وجه ئې
همدا ده .په ورپسې آيت كي د موسى عليه السالم او د
فرعون قصه د همدې پورتني مطلب لپاره د يوې تاريخي
بېلگي په توگه وړاندي شوې ،هللا تعالى موسى عليه السالم
د بني اسرائيلو د مظلوم ولس له منځه انتخاب كړ،
څرگندي نښي او معجزې ورسره وې ،خو فرعون د دې لپاره
د هغه مخالفت ته كلكه مال وتړله چي موسى عليه السالم
او د ده دعوت ئې د خپل اقتدار لپاره گواښ گڼلو ،د
قريشو مشران د رسول هللا ﹽ په اړه همغه څه كوي چي فرعون
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.كول
:د دې يو مثال په الندي آيت كي ليدلى شئ








   
    
   
...




32-31 :الزخرف
 ولي دا قرآن د دواړو كليو په يوه ستر:او وئې ويل
 په دنيا، آيا ستا د رب رحمت دوى وېشي،سړي نازل نشو
كي خو دا موږ يو چي د دوى تر منځ مو د دوى معيشت
...وېشلى




   
   









    








  
   

















   
ً چي موسى ته مو نه څرگندوونكي آيتونه
او يقينا
 چي كله، نو له بني اسرائيلو وپوښته،(نښي) وركړل
 اې موسى! زه په كوډو د:ورغى نو فرعون ورته وويل
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اخته شوي گمان درباندي كوم ،وئې ويل :ته ښه
پوهېدلى يې چي دا د بصيرت رڼا د آسمانونو او زمكي
له پالونكي رب پرته بل چا نه ده رالېږلې ،او اې
فرعونه! زه درباندي گمان كوم چي تباه شوى يې ،نو
وئې غوښتل چي له زمكي ئې پښې ورسپكي كړي نو دى او
ټول هغه مو غرق كړل چي ورسره ول ،او تر ده وروسته
مو بني اسرائيلو ته وويل :په دې زمكي كي مېشت شئ،
نو كله چي د آخرت وعده راورسېږي ټول به په گډه
راولو.
( -)114-111له پيغمبرانو عليهم السالم سره د اقتدار د
خاوندانو د نه پخال كېدونكي مخالفت يوه څرگنده بېلگه
له موسى عليه السالم سره د فرعون مخالفت دئ ،هغه ته
يوه نه بلكي نه ( )9ځالنده او انكار نه منونكې معجزې
وركړى شوې وې ،له بني اسرائيلو پوښتنه وكړه چي د ده
په وړاندي د فرعون دريځ څنگه وو ،آيا د ده پر ټولو
معجزو ئې سترگي پټي نه كړې؟ آيا تر پايه ئې د موسى
عليه السالم مخالفت ته دوام ورنه كړ؟ آيا موسى عليه
السالم ته ئې د جادوگر ،د جادوگرانو استاد او په جادو
مبتال خطاب ونه كړ؟ آيا موسى عليه السالم ورته ونه
ويل :ته ښه پوهېدلى يې چي زما دا معجزې د هغه هللا له
لوري دي چي د آسمانونو او زمكي خالق او پالونكى دئ،
داسي معجزې چي د بصيرت خاوندانو ته حقايق څرگندوي؟
آيا فرعون ونه غوښتل چي موسى عليه السالم او بني
اسرائيل د زمكي له سره ورك كړي؟ اې د قريشو مشرانو!
دا همغه څه دي چي نن ئې تاسو له رسول هللا ﹽ سره كوئ،
خو په دې پوه شئ چي ستاسو پايله به هرو مرو همغسي وي
چي فرعون ورسره مخامخ شو ،دى او د ده پلويان مو غرق
كړل او د فرعون تر واك او سلطې الندي زمكه مو بني
اسرائيلو ته په ميراث وركړه .لكه چي رسول هللا ﹽ تاسو
ته وايي چي د قيامت په ورځ به ټول له خپلو قبرونو
راپاڅئ او د هللا تعالى په وړاندي به راغونډ كړى شئ،
بني اسرائيلو ته همدا خبره د موسى عليه السالم له
لوري شوې وه.
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او په حقه مو نازل كړى او په حقه نازل شوى ،او ته
مو يوازي يو زېرى وركوونكى او خبردارى وركوونكى
لېږلى يې ،او قرآن مو ټوك ټوك كړ ،ترڅو ئې په ځنډ
ځنډ سره پر خلكو ولولې او په ځانگړي كوزولو سره
مو راكوز كړ.
( -)116-115د دې مباركو آيتونو په اړه دا خبري په
پام كي ولرئ:
 ځينو درنو مفسرينو دا دواړه (انزلناه) او (نزل)
قرآن ته راجع كړي ،ځينو مخكني آيت ته په پام سره د
موسى عليه السالم كتاب (تورات) ته راجع كړي ،خو د كالم
له فحوى داسي معلومېږي چي په دوى كي يو قرآن ته راجع
دئ او بل تورات ته ،يعني هغه مو هم په حقه نازل كړى
وو او دا هم په حقه نازل شوى ،ځكه تر دې وړاندي
لومړى د قرآن يادونه شوې ،بحث ئې له  88آيت پيل شوى،
د بحث په پاى كي د موسى عليه السالم يادونه د يوه
تاريخي مثال په توگه شوې.
 پيغمبر عليه السالم ته د مبشر :زېرى وركوونكى او
نذير :خبردارى وركوونكى ،القاب وركړى شوي ،چي دا ښيي
د رسول هللا ﹽ په دعوت كي هم زېري شته او هم گواښونه او
تهديدونه ،صالحانو ته زېري لري ،په دنيا او آخرت كي
د ښه ژوند او روښانه مستقبل ،او بدانو ته په دنيا او
آخرت كي د بدو پايلو انذار او خبردارى ،د پيغمبرانو
عليهم السالم اساسي دندي دا دي چي نېكانو ته په دنيا
او آخرت كي د ښې او روښانه راتلونكې زېرى وركړي او
بدان د خپلو گناهونو له بدو پايلو ووېروي ،پيغمبر هم
بشير وي او هم نذير ،د ده د دعوت وارثان به هم بشير
او هم نذير وي ،د بدانو او ظالمانو مخي ته به ودرېږي
او د ظلم او فساد له بدو پايلو به ئې وېروي او
مظلومانو ته به د حق الر ښيي او په سمه الر د تلو د
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نېكو پايلو زېرى به وركوي .كه پيغمبرانو يوازي
نېكانو ته د جنت زېرى وركولى ،فضايل ئې بيانولى ،په
بدانو ئې غرض نه درلودى ،دوى ئې د ظلم او فساد له
بدو پايلو نه وېرولى ،په دوى ئې نيوكي نه كولى ،له
ظلم او فساده الس اخيستو ته ئې نه رابللى ،نو هيڅكله
به د دوى له مخالفتونو سره نه مخامخ كېدل .د
پيغمبرانو عليهم السالم د ورثه وو دنده هم دا ده چي
بشير او نذير به وي ،چا چي هغه كار وكړ او دا نه،
رښتينى وارث نه دئ ،څوك چي د ظالمانو او بد كارانو
له مخالفت سره مخامخ نه وو ،د پيغمبرانو عليهم السالم
په الر روان نه دئ.
 قرآن تدريجي او ټوك ټوك نازل شوى ،د خلكو حالت او
هغو پېښو ته په پام سره چي د ژوند په مختلفو پړاوونو
كي ورسره مخامخ شوي ،د تدريجي نزول يوه موخه دا وه
چي خلك ئې په ځنډ ځنډ سره ترالسه كړي او د هري برخي د
پوهېدا او پلي كېدا لپاره مناسب وخت وركړى شي ،د
نزول څرنگوالى ئې ډېر دقيق او حكيمانه وو .د قرآن په
نورو آيتونو كي هم دې تدريجي نزول ته اشاره شوې ده،
لكه دا آيت:



















فرقان 32 :
او كافرانو وويل :ولي دا قرآن په يوه وار ټول يو ځاى
پر ده نه دئ نازل شوى؟ داسي مو وكړل تر څو ستا زړه
پرې مضبوط كړو او ورو ورو ئې ولولو.
دا آيتونه په ډېر وضاحت سره ښيي چي د قرآن (نزول)
تدريجي ،ټوك ټوك ،ورو ورو او له ځنډ او وقفې سره
توأم وو او دا د هغو خلكو په رأيي د بطالن كرښه
راكاږي چي پر پيغمبر عليه السالم د قرآن په يو وار او
يو ځاى نزول باور لري .شيعه او بريلويان په دې عقيده
دي ،دا ځكه چي دواړه د قرآن د صريح او محكمو آيتونو
خالف په دې باور دي چي پيغمبران ،ائمه او اولياء هللا په
غيب پوهېږي ،دا انگېرنه د قرآن له تدريجي نزول سره
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مغايرت لري ،د تدريجي نزول معنى دا ده چي رسول هللا ﹽ د
هري وحي له نزول مخكي نه پوهېدو چي راتلونكې وحي به
څه مهال راځي او ده ته به څه الرښووني له ځان سره
لري ،د دغو دواړو ډلو غلطه انگېرنه ښيي چي هغه له
لومړۍ ورځي په ټولو اسرارو خبر وو او پوهېدو چي هره
وحي به كله راځي او ده ته به څه الرښوونه كوي!! دا په
داسي حال كي چي هللا تعالى رسول هللا ﹽ ته فرمايي:
  
     







    
    





الشورى52:
او همداسي مو تا ته له خپل لوري د يوه خاص امر وحي
وكړه ،ته نه پوهېدې چي كتاب څه دئ او نه د ايمان (په
معنى او حقيقت) پوهېدې ،خو موږ داسي نور وگرځاوو چي
له خپلو بندگانو هغه څوك پرې هدايتوو چي غواړو ئې،
او بې شكه چي ته د مستقيمي الري خوا ته الرښوونه كوې.
دا آيت په صراحت سره او په پرېكنده توگه وايي چي
رسول هللا ﹽ له بعثت مخكي نه د كتاب له څرنگوالي خبر وو
او نه د ايمان په معنى او حقيقت پوهېدو .د رسول هللا ﹽ
ټول ژوند پر دې گواهي وركوي چي هغه نه په غيب پوهېدو
او نه د راتلونكې وحي له وخت او څرنگوالي خبر وو ،د
قرآن گڼ شمېر آيتونه همدغه خبره كوي.
هغه څوك چې اورېدلي ئې دي يا گمان كوي او يا په
تكلف سره هڅه كوي چي ثابت كړي؛ د انزال او تنزيل تر
منځ توپير شته ،يو ئې تدريجي راكوزېدل او بل ئې يو
ځايي راكوزېدل افاده كوي ،اشتباه ئې كړې او دا ځكه
چي قرآن په ځاى ځاى كي د باران د ورېدو لپاره د
(انزلنا) صيغه كارولې ،چې په ټولو كي تدريجي ورښت
ترې مراد دئ نه د ټولو اوبو يو ځايي راتويېدل .د دوى
اصلي مشكل دا نه دئ چي د لغت په كوم كتاب كي ئې دا
قاعده لوستلې ،اصلي مشكل ئې دا دئ چې پيغمبرعليه
السالم او ائمه عالم الغيب گڼي او دا خبره د دوى له
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غلطي عقيدې سره سمون نه خوري چي پيغمبر عليه السالم
په سر كي او د وحي په لومړۍ ورځ د قرآن له هغو برخو
خبر نه وو چي وروسته وروسته پرې نازلي شوې .د غلطي
عقيدې په نسبت جاهالنه تعصب دغسي وي ،د دې په ځاى چي
خپله غلطه عقيده د سمي خبري په اورېدو سره تصحيح كړي
برعكس سمه خبره غلطه توجيه كوي ،حتى د قرآن خبره.
قرآن په دې خبري شهادت وركوي چي پر پيغمبر عليه
السالم باندي د وحي د نزول پيل د روژې په مباركي
مياشت كي او د ده د بعثت په لومړي شپه شوى ،لكه چي
فرمايي:




   



...  

البقرة185 :
د روژې مياشت هغه ده چي قرآن په كي نازل شوى ،د خلكو
الرښود ،څرگندي الرښووني او فرقان (د حق او باطل تر
منځ د تفريق او توپير ذريعه).
او قرآن موږ ته وايي چي نږدې  23كاله وروسته او هغه
مهال د قرآن نزول بشپړ شو چي رسول هللا ﹽ د حجة الوداع
له سفره راستنېدو:



...






المائده3 :
...   

 ...نن مي ستاسو دين درته مكمل كړ ،خپل نعمت مي
درباندي بشپړ كړ او اسالم مي د دين په توگه درته غوره
كړ...
آيا د قرآن دا صريح آيتونه كافي نه دي چي هغه
خبره په دېوال ووهو چي وايي قرآن يو ځايي نازل شوى
او پيغمبر په غيب پوه وو او پوهېدو چي وحي كله راځي
او څه ورته راوړي!!
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ووايه :يا ايمان پرې راوړئ يا ايمان مه راوړئ
ً هغه چي تر دې وړاندي علم
(ستاسو خپله خوښه) يقينا
وركړى شوى كله چي پرې ولوستل شي د سجدې په توگه
زنو ته ټيټېږي ،او وايي :زموږ رب ته پاكوالى دئ
ً ترسره كېدونكې ده،
ً چي زموږ د رب وعده حتما
يقينا
په داسي حال كي زنو ته نسكورېږي چي ژاړي ،او ترهه
ئې زياتوي.
( -)119-117ستاسو خپله خوښه چي ايمان پرې راوړئ او
كه ئې نه راوړئ ،داسي د علم او پوهي خاوندان شته چي
د دې كتاب د الرښوونو او موعظو په اورېدو سره نه
يوازي ايمان راوړي بلكي داسي حالت پرې طارئ شي:
سرونه ټيټ كړي ،زنې ئې له سينو سره ولگېږي ،اوښكي ئې
بهېږي ،زړه ئې له وېري او خشوع دربېږي ،په خوله ئې
ً چي زموږ د رب هغه وعدې
دا وينا وي :سبحان هللا ،يقينا
ً ترسره كېدونكې دي چي په دې كتاب كي راغلې دي.
حتما
كه څه هم ځينو درنو مفسرينو په ډېر تكلف سره
ً پر زمكه تندى اېښودل گڼلي خو دا
يخرون لالذقان سجدا
تعبير له الفاظو سره اړخ نه لگوي ،سجده په هر ځاى كي
په دې معنى نشو نيولى .كه دلته له سجدې نه مراد تندى
پر زمكه اېښودل وى نو د اذقان راوړلو ته څه ضرورت نه
وو.
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ووايه! يا هللا دروبولئ يا رحمن ته دعاء وكړئ ،په هر
يوه چي ئې دربولئ ،ده لره ښايسته او غوره نومونه
دي او مه دي دعاء په لوړ آواز كوه او مه ئې پټوه،
(بلكي) د دواړو ترمنځ وسط الره غوره كړه.
( -)111په دې مبارك آيت كي څو مهمي مهمي الرښووني
زموږ په وړاندي ځلېږي چي د تفصيلي بحث غوښته كوي:
 موږ ته الرښونه كوي چي د دعاء په وخت كي بايد هللا
تعالى په خپلو غوره نومونو سره ياد كړو ،هللا تعالى نېك
او غوره نومونه لري ،بايد په همدغو نومونو ياد شي او
دعاء ورته وشي ،په هري دعاء كي ئې هغه نوم ياد شي چي
زموږ له دعاء او غوښتني سره مناسبت ولري ،د مثال په
توگه يا رحمن ارحمني :اې مهربانه ربه پر ما رحم
وكړې ،ياحفيظ احفظني :اې ساتونكې ربه ما وساتې.
 د هللا تعالى په وړاندي دعاء كي بايد هغه طريقه غوره
كړو چي په دغه مبارك آيت كي ئې موږ ته الرښوونه شوې:
نه به په ډېر لوړ غږ دعاء كوو او نه په ډېر ټيټ،
بلكي د دواړو ترمنځ به متوسطه الره غوره كوو .په دې
اړه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرمايي:
أيها الناس أربعوا على أنفسكم ،فإنكم ما تدعون أصم
ً إن الذي تدعون
ً بصيرا
ً ،إنما تدعون سميعا
وال غائبا
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
كوئ هغه ستاسو هر يوه ته د خپلي سورلۍ تر غاړي ډېر
درنږدې دئ.
قرآن موږ ته الرښوونه كوي چي نه يوازي د دعاء په
وخت كي به د دعاء ضروري آداب مراعاتوو بلكي هللا تعالى
به په ښكلو نومونو يادوو او د هللا په نوموني كي به له
انحراف او له ځانه د اسماوو او صفاتو له ايښودلو ډډه
كوو.
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االعراف181 :
او هللا لره غوره نومونه دي نو په دغو نومونو سره ئې
دروبلئ او هغه كسان پرېږدئ چي د ده په نومونو كي
ً به د خپلو كړنو له امله
الحاد كوي (په كږه ځي) ،حتما
سزا وركړى شي.
مخكي له دې چي د دې آيت د تفسير په اړه څه ووايو
بايد دا واضح كړو چي ځيني خلك دا ادعاء كوي چي هللا
تعالى به يوازي په هغو نومونو يادوو چي په قرآن او
حديث كي راغلي ،له عربي نومونو پرته په نورو نومونو
ئې يادول جائز نه دي!! دا نومونه نورو ژبو ته ژباړل
هم جائز نه گڼي!! راشئ وگورو چي آيا هللا تعالى د خداى
په نامه يادول جائز دي؟ آيا له آدم عليه السالم تر نن
پوري په ټولو الهي كتابونو كي خداى د هللا په نامه ياد
شوى؟ آيا له آدم عليه السالم تر عيسى عليه السالم پوري
ټولو پيغمبرانو او د دوى امتونو خداى د هللا په نامه
ياد كړى؟ آيا د دوى ژبه عربي وه ،او پر دوى نازل شوي
كتابونه په عربي ژبي نازل او هللا تعالى ئې په همغو
نومونو ياد كړى چي په قرآن كي ياد شوى؟ دې پوښتنو ته
د ځواب لپاره بايد ووايو:
 هر پيغمبر چي په كوم قوم كي مبعوث شوى نو پر هغه
نازل شوى كتاب او صحيفه هم د ده د قوم په ژبه وو او
هللا تعالى په هغو نومونو ياد شوى چي دغو خلكو د هللا
تعالى لپاره د كتاب له نازلېدو مخكي وضع كړي وو او
په دغو كتابونو كي هللا تعالى په هغو صفاتو ستايل شوى
چي دا قوم پرې پوهېدو او په دوى كي معمول ول ،نه د
الهي كتاب كوم لفظ ورته نامأنوس او پردى وو او نه د
هللا تعالى كوم نوم او صفت.
 آدم عليه السالم او تر ده وروسته ټولو پيغمبرانو
لكه :نوح ،ابراهيم ،اسحاق ،يعقوب ،يوسف ،موسى،
هارون ،يونس ،داؤد ،سليمان او عيسى عليهم السالم هيڅ
يوه خداى جل شأنه د هللا په نامه نه دئ ياد كړى ،او په
هغو صفاتي نومونو ئې نه دئ ستايلى چي هللا تعالى په
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قرآن كي پرې ستايل شوى .بلكي هم ئې هللا تعالى د خپل
خپل قوم د ژبي په نومونو ياد كړى او هم ئې د هللا تعالى
صفتونه او صفاتي نومونه د خپلي ژبي له قاموس نه غوره
كړي.
 كه هللا تعالى په پښتنو كي كوم پيغمبر مبعوث كړى وى
او پر هغه ئې كتاب نازل كړى وى نو دا كتاب به پښتو
وو او هللا تعالى به د خداى په نامه يادېدو او صفتونه
به ئې دې ته ورته ول :پالونكى ،ساتونكى ،څارونكى،
بخښونكى ،خاوند ،څښتن ،او ټول هغه نومونه به په پښتو
كي وو چي اوس په عربي كي ورته راغلي .كه دا كار شوى
وى ،هم پيغمبر پښتون وى او هم د هللا له لوري لېږل شوى
كتاب او هم د هللا تعالى نومونه ،او بيا چا ويلي وى چي
خداى به يوازي د پښتو په نومونو يادوو او په پښتو
صفتونو به ئې ستايو او خداى د هللا په نامه يادول او په
هغو صفاتو ئې ستايل چي اوس په عربي كي پرې ستايل
كېږي حرام او ناروا كار دئ!! نو ووايئ چي د دې كس
وينا به څومره صحيح وه؟! او ديني او علمي ارزښت به
ئې څومره وو؟ په دې كي هيڅ شك نشته چي دا ادعاء
خوشې ،بې بنسټه او له خپله ځانه جوړه شوې ده ،يوازي
كمعقله او كمعلمه خلك به دا خبره كوي چي هللا تعالى د
خداى په نامه يادول حرام دي!! له عربو پرته هيڅ قوم،
هيڅ پيغمبر او هيڅ الهي كتاب خداى د هللا په نامه نه دئ
ياد كړى .هللا تعالى د خداى په نامه يادول نه يوازي
جائز دي بلكي د هللا تعالى ټول نومونه او صفات له عربي
ژبي بلي ژبي ته ژباړل ضروري دي او له دې پرته بله
چاره نشته ،كه دا كار ونه شي نو له عربو پرته به
هيڅوك نه خداى پېژندى شي او نه د هغه صفات .څنگه به
يوه چينايي ،روسي ،انگرېز او نورو ته ښيو چي هللا يعني
څه ،د رب ،مالك ،غفار ،قهار ،رحمان ،رحيم ،كريم...،
معنى څه ده؟ آيا له ژباړي پرته بله چاره شته؟!
كه څوك ووايي چي خداى د هللا په نامه يادول غوره دي ،په
دې خبري هيڅ اعتراض نه لرو ،خو كه ووايي چي هللا د خداى
په نامه يادول حرام دي نو دا د هغه چا خبره گڼو چي
ډېر كمعقله او بې علمه وي او له ځانه حالل او حرام
جوړوي ،كه څوك ووايي چي مأثوره دعاگاني غوره دي؛
ورسره موافق يو ،خو كه ووايي چي په پښتو او له عربي
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خبره ئې واهي او
چي په عربي نه
تر دې ډېر غوره
په معنى ئې نه

پرته په بله ژبه دعاء كول ناروا دي؛
چټي ده او هيڅ ارزښت نه لري .څوك
پوهېږي نو په خپلي ژبي ئې دعاء كول
دي چي په هغو الفاظو دعاء وكړي چي
پوهېږي.
قرآن موږ ته هغه نومونه راښودلي چي بايد خپل رب
پرې ياد كړو ،د هللا تعالى هر نوم د يوه الهي صفت ښوونه
كوي ،موږ د هللا تعالى نومونه او صفات د هغه كتاب له
الرى پېژندلى شو چي هللا تعالى نازل كړى او رسول ﹽ ته ئې
د هغه علم وركړى ،له دې پرته د هللا تعالى د نومونو او
صفاتو د پېژندلو بله صحيح الره نشته .خو تاسو پوهېږئ
چي الهي كتابونه د مختلفو قومونو په ژبه نازل شوي او
په هر يوه كي هللا تعالى په بېلو بېلو نومونو ياد شوى،
كه څه هم په دغو الهي كتابونو كي د هللا تعالى د نومونو
الفاظ مختلف دي ،خو معنى او مفهوم ئې يو دئ ،دا
نومونه په قرآنكريم ،تورات ،انجيل او زبور كي په يوه
ډول الفاظو ندي ياد شوي ،لدې معلومېږي چي پدغو
نومونو كي ترټولو د پام وړ خبره هغه صفات دي چي دا
نومونه ئې په گوته كوي.
په قرآنكريم كي له ذكر شوو نومونو عالوه ،هللا تعالى
نور نومونه هم لري چي يا ئې په نورو آسماني كتابونو
كي ذكر كړي دي او يا ئې له ځان سره ساتلي او هيڅ څوك
ئې ندئ پرى خبر كړى ،لكه چي رسول هللا ﹽ فرمايي...:
ِن
ً م
ِكُل اسم هو لك سميت به نفسك اوعلمته احدا
لك ب
اساُ
ِ الغيب
ِلم
خلقك اوانزلته في كتابك او استأثرت به في ع
رواه احمد
عندك*
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
خپل كتاب كي نازل كړى او يا دي په خپل علم غيب كي چي
له تاسره دئ ځانته ځانگړى او خاص كړى.
لدې مبارك حديث څخه دا څرگندېږي چي د هللا تعالى
نومونه محدود نه دي ،يو شمېر ئې پدې كتاب كي ذكر شوي
او نور ئې په نورو كتابو كي راغلي دي ،ځيني ئې
پيغمبرانو عليهم السالم ته ورښودلي او ځيني ئې هللا
تعالى له خپل ځان سره ساتلي او هيچا ته يى نه دي
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
ذات چي ليدونكي دئ ،الرحمن :هغه ذات چي ډېر مهربان
دئ .خو هغه نومونه چي د ده په علم غيب پوري منحصر
بلل شوي دا نومونه د هللا تعالى داسي صفات افاده كوي چي
انسان پرې نه پوهېږي.
خو دا چي د هللا تعالى په نوموني كي له كوږوالي نه
مراد څه دئ؟ آيا په قرآن او حديث كي له راغلو عربي
نومونو پرته په بل نامه د هللا تعالى يادول الحاد دئ؟
ځيني خلك په دې اړه زياته غلو كوي او هللا تعالى له
عربي نومونو پرته په بل نامه يادول او بلي ژبي ته د
هللا تعالى د نومونو ژباړه حرام او ناروا گڼي!! حال دا
چي هللا تعالى په داسي نومونو يادول حرام دي چي له ده
سره نه ښايي  ،د ده صفت نشي منعكس كولى ،غلطه او
ناقصه معنى وركوي ،په غلطو مواردو كي كارول كېږي
لكه :معشوق ،جانان ،نگار ،صنم ،ساقي ،پيرمغان او دې
ته ورته نومونه ،هغه نومونه چي مختلف قومونه ئې د هللا
تعالى لپاره كاروي لكه خداى او  ،GODاو له عربي نه
نورو ژبو ته د هللا تعالى د نومونو ژباړه لكه د مالك په
ځاى څښتن يا خاوند ،د رب په ځاى پالونكى ،د حفيظ په
ځاى ساتونكى؛ نه يوازي څه مانع نه لري بلكي د هللا
تعالى د نومونو او صفاتو په حقيقي معنى د ښه پوهېدو
لپاره ضروري او گټور دي ،هللا تعالى په خپله دا كار
كړى ،په تورات ،زبور او انجيل كي چي كوم نومونه
راغلي وو ،په قرآن كي ئې هغه موږ ته په عربي ژبي كي
بيان كړي .كه قرآن په پښتو نازل شوى وى نو د هللا تعالى
ټول نومونه به په پښتو كي وو ،بيا به پښتنو اهل
ظاهرو ويل :له پښتو څخه عربي ته د هللا تعالى نومونه
ژباړل او څښتن تعالى د هللا او مالك په نامه يادول منعه
دي!!
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او ووايه :ستايني هغه هللا ته دي چي نه ئې زوى
نيولى ،نه په ملك كي كوم شريك ورته شته ،او نه د
ناتوانۍ له كبله كوم ولي او مرستندوى ورته شته،
او په لوى يادولو سره ئې ستر گڼه.
( -)111دا مبارك آيت چي د سورې وروستى آيت او د ټولو
مضامينو لپاره ئې ډېره ښكلې او موزونه تتمه ده؛ د
قرآن هر مخاطب ته د څو خبرو كولو او پر هغوى باور
لرلو الرښوونه كوي:
 ستايني ټولي هللا لره دي.
 زوى او ځاى ناستى نه لري.
 په خپل ملك او واكمنۍ كي هيڅ شريك نه لري.
 د هيڅ كار په سرته رسولو كي د بل مرستي ته اړ نه
دئ.
 په لوى لوى يادولو سره ئې ستر گڼه.
ِرك
ْف
ْت أسْتغ
ِالَ أن
ِله إ
ِك ،أشهد أن ال إ
مد
َ وب
َهم
ْحانك الل
سب
ِحْ
ْك
ِلي
وأتوب إ
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الكهف
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم الكهف دئ چي له نهم آيت
اخيستل شوى ،دا د سورې د مضامينو لپاره عنوان نه
بلكي يوازي نوم دئ ،يو سل لس آيتونه لري ،د ټولو
ً
ً او ولدا
ً ،حسنا
آيتونو فواصل ئې سره ورته او د عوجا
په څېر دي .د سورې له مضامينو داسي معلومېږي چي دا د
مكي دور په هغو كلونو كي نازله شوې چي قريشو د رسول
هللا ﹽ او د ده د يارانو په ضد د تشدد الر غوره كړه،
دومره چي ځيني مجبور شول مكه پرېږدي او هجرت وكړي،
په دې سورې كي د اصحاب كهف قصه په همدې مناسبت
راغلې.
په دې مباركي سورې كي پنځه قصې زموږ مخي ته راځي،
يوه ئې د اصحاب كهف د مؤمنو زلميانو او د دوى د مشرك
او ظالم قوم تر منځ د مبارزې قصه ،بله ئې د يوه مشرك
شتمن او مؤمن نيستمن د عبرتناكي مركې او محاورې قصه،
بله ئې د خضر عليه السالم او موسى عليه السالم د گډ
سفر قصه ،بله ئې د ذوالقرنين د سترو سترو فتوحاتو
قصه او پنځمه ئې د انسان د پيدايښت هغه قصه چي مالئكو
د ده په وړاندي سجده وكړه او ابليس سرغړاوى وكړ؛ په
حقيقت كي دا سوره د همدې پنځو قصو مجموعه ده ،خو
لنډي لنډي ،ډېرښكلې ،اغېزناكې او عبرتناكې قصې،
الفاظ ئې جامع ،اسلوب ئې ډېر جذاب او جالب ،په هري
يوې كي گڼ شمېر مهم مهم درسونه او گټوري الرښووني ،دا
قصې د دې سورې د محوري او اساسي موضوعاتو لپاره د
تاريخي بېلگو په توگه وړاندي شوې ،د سورې محوري
موضوعات په لومړيو آيتونو كي په اجمال سره په دې
توگه راغلې:
 هللا تعالى پر خپلو بندگانو ستره پېرزوينه وكړه چي
پر خپل پيغمبر ئې دا كتاب راولېږو ،د دې ستري
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پېرزويني تقاضاء دا ده چي د هللا تعالى شكر پر ځاى كړئ
او ستاينه ئې وكړئ.
 دا كتاب قيم دئ ،ويناوي ئې سمي او پخې دي ،له كږو
او خامو خبرو خوندي دئ.
 موخه ئې دا ده چي له يوې خوا نېك عمله مؤمنانو ته
دا زېرى وركړي چي غوره اجر به ئې په برخه شي ،تر
ابده به په هغه كي پاته كېدونكي وي ،او له بلي خوا
هغه وگړي ووېروي او د شديد عذاب خبردارى وركړي چي
وايي :هللا زوى او ځاى ناستى ځان ته غوره كړى ،دا خبره
يا په ناپوهۍ سره كوي ،نه دوى پرې څه علم لري او نه
ئې پلرونه ،يا ئې له ځانه په دروغو جوړه كړې ،او دا
ستره غلطه او دروغجنه وينا ده چي له خولو ئې وځي.
 دا د اهل كتابو اړوند قصې دي او د هغوى په مذهبي
او تاريخي كتابونو كي ئې يادونه شوې ،او قريشو د يوه
شرارت په موخه له رسول هللا ﹽ په دې اړه پوښتني كړې او
غوښتل ئې رسول هللا ﹽ د دغو قصو په اړه داسي څه ووايي
چي د اهل كتابو له ويناوو او تاريخي څرگندونو سره
توپير ولري چي بيا ئې د يوې تبليغاتي حربې په توگه
وكاروي او خلكو ته ووايي :دا دئ محمد (عليه السالم) د
دغو تاريخي قصو په اړه د مخكنيو الهي كتابونو خالف
خبري كوي!! د دې سورې له  43آيت چي وايي :و يسئلونك
ً* همدا خبره
ِكرا
ْه ذ
ْكم من
تلوا علي
ْنينِ قل
القر
ِى ْ
عن ذ
ْ سأْ
معلومېږي.
ځيني وايي چي رسول هللا ﹽ د دوى د پوښتنو په ځواب كي
ويلي :سبا به د دې پوښتنو ځواب دركړم ،گواكي انتظار
ئې دا وو چي د وحي له الري به د دغو قصو تفصيل
وروښودل شي خو داسي ونشول او څو ورځي وحي وځنډېده،
خو د دې رأيي لپاره نه يوازي كوم واضح شاهد نه مومو
بلكي د همدې سوري له پورتني آيت سره تعارض لري .ځكه
په دې آيت كي رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :ژر به د هغه په
اړه ځيني يادوني درواوروم.
د دغو قصو په ترڅ كي د مكې د هغه مهال حالت ،د
رسول هللا ﹽ او د ده د يارانو وضعيت ،د قريشو دريځ او د
مؤمنانو په ضد د دوى كړني په داسي حكيمانه ،جالبي او
جامع بڼي كي انځور شوي چي نه يوازي حقايق د هر مخاطب
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مخي ته ږدي او د قريشو ټول غلط عقايد او بې بنسټه
 تگالري،انگېرني ترديدوي بلكي دوى او د دوى باورونه
او كړنالري د دغو قصو له هغو لوريو سره ورته ثابتوي
چي د باطل پلوي ئې كړې وه او له بدو پايلو سره مخامخ
.شوي وو

  

   







   










   






















   
  
ستايني هغه هللا ته دي چي پر خپل بنده ئې دا كتاب
نازل كړ چي سم او پوخ دئ او هيڅ كوږوالى ئې نه دئ
 تر څو د خپل شديد عذاب خبردارى وركړي،ورته پرېښى
او هغو مؤمنانو ته چي نېك عملونه كوي د دې زېرى
 تر ابده په،وركړي چي غوره اجر به ئې په برخه شي
 او هغه وگړي ووېروي چي،هغه كي پاته كېدونكي
 په داسي حال كي چي نه دوى پرې، هللا زوى نيولى:وايي
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څه علم لري او نه ئې پلرونه ،ستره (غلطه) وينا ده
چي له خولو ئې وځي ،دوى له درواغو پرته بل څه نه
وايي.
( -)5-1دا مبارك آيتونه د دې سورې محوري او اساسي
موضوعات په دې توگه زموږ مخي ته ږدي:
 هللا تعالى پر خپلو بندگانو ستره پېرزوينه وكړه چي
پر خپل پيغمبر ئې دا كتاب راولېږو ،د دې ستري
پېرزويني تقاضاء دا ده چي د هللا تعالى شكر پر ځاى كړئ
او ستاينه ئې وكړئ.
 دا كتاب قيم دئ ،ويناوي ئې سمي او پخې دي ،له كږو
او خامو خبرو خوندي دئ.
 موخه ئې دا ده چي له يوې خوا نېك عمله مؤمنانو ته
دا زېرى وركړي چي غوره اجر به ئې په برخه شي ،تر
ابده به په هغه كي پاته كېدونكي وي ،او له بلي خوا
هغه وگړي ووېروي او د شديد عذاب خبردارى وركړي چي
وايي :هللا زوى او ځاى ناستى ځان ته غوره كړى ،دا خبره
يا په ناپوهۍ سره كوي ،نه دوى پرې څه علم لري او نه
ئې پلرونه ،يا ئې له ځانه په دروغو جوړه كړې ،او دا
ستره غلطه او دروغجنه وينا ده چي له خولو ئې وځي.





























  
نو ښايي ته به په دوى پسي د دې اندېښنې او تأسف
له كبله خپل ژوند له السه وركوونكى شې ،چي پر دې
ً چي موږ ټول
وينا (قرآن) ايمان نه رواړي ،يقينا
هغه څه چي پر زمكه دي د هغې سينگار گرځولي ،تر څو
دوى پرې وآزمويو چي كوم يو ئې د عمل له پلوه غوره

الكهف
348
د قرآن پلوشې

دئ ،او موږ له ټولو هغو شيانو تش ډاگ جوړوونكي يو
چي د پاسه ئې دي.
( -)8-6د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 رسول هللا ﹽ د داسي زړه سواند او مهربان داعي په
توگه معرفي كوي چي په ډېر تلوار او تلوسې سره د خلكو
د هدايت هڅه كوي ،گام په گام ورپسې دئ ،د دوى له بدي
وضعي دومره پرېشان او په ايمان نه راوړو ئې دومره
خفه او متأسف دئ چي نږدې ده زړه ئې وچوي.
 خو د ده ناپوه مخاطبين داسي دي چي د دنيا مال او
متاع مشغول كړي ،همدا ئې وروستى هدف دئ ،د هغه څه په
اړه بې باكه او بې پروا دي چي هللا تعالى ،د هغه پيغمبر
او د دوى فطرت ئې ترې غواړي ،دوى له وسيلې هدف جوړ
كړى ،دا په داسي حال كي چي هللا تعالى د زمكي پر سر هر
څه د دې لپاره پيدا كړي چي دوى د ژوند په امتحان كي
بريالي شي ،دا ثابته كړي چي د هللا تعالى نېك بندگان او
غوره مخلوق دي.
 له هغي ورځي غافل دي چي د زمكي د سينگار اسباب به
هللا تعالى له منځه يوسي ،زمكه به په داسي تش او سپېره
ډاگ بدله كړي چي نه بوټى ورباندي وي ،نه ونه او نه د
دوى بنگلې.
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آيا گمان دي كړى چي اصحاب كهف او رقيم زموږ له
عجيبو نښو څخه ول؟ هغه مهال چي دغو زلميانو هغي
سمڅي ته پناه يووړه او وئې ويل :اې زموږ ربه! له
خپل لوري رحمت راباندي وكړه او زموږ په كار كي
الرښوونه راپه برخه كړه .نو څو كاله مو په سمڅي كي
د دوى غوږونه دپ كړل ،بيا مو راپاڅول چي وگورو له
دواړو ډلو كومه يوه ئې د دوى د پاته كېدا د مودې
ښه شمېرونكې ده!!
( -)12-9د دې آيتونو په اړه الندي خبري په پام كي
ولرئ:
 ټول مفسرين پر دې متفق دي چي (كهف) د يوه غره هغه
سمڅه ده چي د مؤمنو ځوانانو يوه ټولگي پناه وروړې
وه ،گڼ شمېر كالونه ئې په خوب ويده تېر كړي ،داسي
مهال بېرته راويښ شوي چي نه د دوى د پېړۍ خلك تر
سترگو كېدل او نه هغه سكې چي مخكي چلېدې .دوى څو
كسان ول ،څومره كلونه ئې په ويدو تېر كړي ،دا ځاى
چېري دئ ،د رقيم معنى څه ده؟ په دې اړه بېل بېل آراء
وړاندي شوي.
 د رقيم په اړه عبدهللا بن عباس ﹽ ته درې متعارض
اقوال منسوب شوي :دا د كلي نوم وو ،دا د درې نوم وو
او دا چي زه نه پوهېږم چي د كوم كتاب نوم دئ كه د
كوم بنيان!! غوره رأيه دا ده چي دا پر ډبري ليكل شوې
كومه ليكنه (رقيم) وه ،چي د همدې سمڅي (كهف) په خوله
كي نصب شوې وه .كېدى شي د سمڅي خوا ته كلى يا هغه
دره وروسته وروسته د دې ليكني له كبله د رقيم په
نامه ياده شوې وي.
 مه دا گمان كوه چي اصحاب كهف په خپله د هللا تعالى
كوم عجيب غوندي مخلوقات ول او مه د دوى اړوند قصه
عجيبه او ناشونې گڼه.
 دوى څو زلميان ول ،د ايمان له كبله له ستونزو سره
مخامخ شوي وو ،د خپل ولس له دين او نظام په بغاوت
تورن شوي ول ،مجبور شول خپل كلى كور پرېږدي او د يوه
غره سمڅي ته پناه يوسي ،او خپل رب ته داسي دعاء
وكړي :اې زموږ ربه! له خپل لوري رحمت راباندي وكړه
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او زموږ په كار كي الرښوونه راپه برخه كړه .د آيتونو
له فحوى او د دعاء له الفاظو معلومېږي چي دوى له يوې
خوا غوښتي چي هللا تعالى پرې رحم وكړي او ستونزي ئې
ورته حل كړي او له بلي خوا ئې ترې غوښتي چي د دعوت
په كار كي د دوى مزيد الرښوونه وكړي او هدف ته د
رسېدو الر ورته پرانېزي.
 هللا تعالى د دوى دعاء قبوله كړه ،څو كاله ئې په هغي
سمڅي كي په داسي ژور خوب ويده كړل چي غوږونو ئې هيڅ
نه اورېدل ،بيا ئې راپاڅول چي معلومه كړي له دواړو
ډلو كومه يوه ئې د دوى د پاته كېدا د مودې ښه
شمېرونكې ده!! له دې الفاظو څو خبري معلومېږي -1 :د
دوى قوم آخرت او بيا ژوندون نه منلو ،له دې مؤمنو
ځوانانو سره ئې په دې اړه مخالفت كولو ،او ورته ويل
ئې چي انسان به له مړيني وروسته او په داسي حال كي
چي اوږده موده پرې تېره شوې وي څنگه بيا راژوندى
كېږي؟!! د دغو ځوانانو دا اوږد خوب او په داسي حال
كي بېرته راپاڅېدل چي د دوى د پېړۍ هيڅوك ژوندى نه
وو پاته ،د بياژوندون لپاره د څرگند دليل په توگه
وړاندي شوى -2 .قريشو هم له رسول هللا ﹽ او هغو زلميانو
سره چي پر ده ئې ايمان راوړى وو دې ته ورته مخالفت
كولو او همغه څه ئې ورسره كول چي د اصحاب كهف قوم له
هغوى سره كول .دوى هم آخرت او بياژوندون نه منلو،
دوى هم مسلمانان دومره تنگ كړي ول چي مجبور ول مكه
پرېږدي او كوم ډاډمن پناه ځى ته پناه يوسي او د هجرت
الر غوره كړي -3 .قريش بايد پوه شي چي هللا تعالى به
مسلمانان همداسي ژغوري لكه اصحاب كهف چي ئې وژغورل.
 -4مسلمانان دي مطمئن وي چي هللا تعالى به خپل رحمت پرې
نازلوي ،هدف ته د رسېدو الري به ئې پر مخ پرانېزي ،او
پر دښمنانو به برى ورپه برخه كوي -5 .له دوو ډلو څخه
مراد اصحاب كهف او د دوى مخالفين دي ،يوه د مرگ په
خوب ويده شوې او بله په داسي ښكلي ژور خوب چي بېرته
راپاڅېدلي ،خو نه پوهېږي چي څومره موده پرې تېره شوې
او دا د دې لپاره چي هللا تعالى غوښتل د دوى د قوم او د
آخرت او بياژوندون د ټولو منكرينو دا پوښتنه ځواب
كړي چي بياژوندون ئې نه منلو ،د همدې لپاره ئې دوى
په اوږده خوب ويده كړل ،اوږده موده وروسته ئې بيا
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راپاڅول ،يوه بل ته ويل :دلته څومره وځنډېدو؟ ځواب
ئې وركړ :نه پوهېږم ،ښايي يوه ورځ يا خو د يوې ورځي
يوه برخه ،يوه ئې وويل :هللا تعالى ښه پوهېږي چي څومره
ځنډېدلي يو ،او تاسو پوهېږئ چي يوه له هغو خبرو چي د
بيا ژوندون په اړه د انسان ذهن تر خپل سيوري الندي
نيسي او باور كول ورته گرانوي ،د اوږدې زمانې تېرېدل
دي ،كه په يوه مړي يوه دوه ورځي تېري شوې وي
بياژوندى كېدل ئې ورته دومره گران نه برېښي لكه د
هغه چي اوږده موده ورباندي تېره شوې وي ،د د غي قصې
په ترڅ كي ويل شوي چي زمانه نسبي امر دئ ،له يوه تر
بل او له يوه حالت تر بل ئې وضع بدلېږي ،ويښ او
ويده ،مړ او ژوندى ،لټ او تېز ته يو شان نه وي ،دا
دئ گورئ چي پر يوې ډلي كلونه كلونه په خوب كي تېر
شوي خو هم روغ رمټ پاته شوي او هم نه دي پوهېدلي چي
څومره وخت پرې تېر شوى ،قرآن دغه حقيقت ته په څو
نورو مواردو كي هم اشاره كړې او فرمايي :د هللا لپاره
يوه ورځ هومره ده لكه ستاسو پنځوس زره كاله ،دا تاسو
يئ چي كلونه او پېړۍ درته اوږده زمانه برېښي او په
واړه ذهن مو د دې سيورى پروت دئ چي په مړو باندي د
اوږدې مودې له تېرېدو وروسته به څنگه بيا راژوندى
كېږي .دوهم څه چي په دې اړه د انسان ذهن ته راځي هغه
دا دئ چي په مرگ سره د انسان ټول بدن په خاورو بدل
شي ،د اوږدې زمانې په تېرېدو سره ئې له غوښي او
هډوكو هيڅ اثر پاته نشي ،دا به څنگه بېرته راژوندى
كېږي؟ په دې قصې كي ښودل شوې چي هللا تعالى ته هم د
انسان د وجود روغ رمټ ساتل ممكن او آسان دي او هم د
ده روح ،كه اصحاب كهف د اوږدې مودې لپاره د خوب په
حالت كي ژوندي ساتلى شي نو د مړو د روح ژوندۍ ساتل
به هغه ته څه گرانه وي؟!! په دې اړه د مزيد معلومات
لپاره د البقره د سورې  259آيت تفسير ته مراجعه
وكړئ -6 .له دغو آيتونو دا هم معلومېږي چي د انسان د
ډېر ژور خوب حالت هغه دئ چي غوږونه ئې له اورېدو
ولوېږي ،په سطحي خوب كي د انسان غوږونه په نسبي توگه
ويښ وي او د غږ په وړاندي عكس العمل ښيي ،هر څومره
چي خوب ژور كېږي د غوږونو حساسيت هم كمېږي ،او دا هم
هغه حقيقت دئ چي علم اوس پرې پوه شوى ،او دا ښيي چي
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!!قرآن د خپلو مطالبو په بيانولو كي څومره دقيق دئ
.ً چي دا د قرآن يو علمي اعجاز دئ
يقينا

   
   





  






   








  











   






   
   






  
 دوى،موږ د دوى قصه په رښتيني توگه درته بيانوو
يوه داسي ډله وه چي په خپل رب ئې ايمان راوړ او
الزيات مو هدايت كړل او د دوى زړونه مو ورمضبوط
 زموږ رب: هغه مهال چي پاڅېدل او وئې ويل،كړل
 له ده پرته،همغه دئ چي د آسمانونو او زمكي رب دئ
به هيڅ معبود ونه لمانځو (مرسته به ترې ونه
ً چه هغه مهال به مو خوشې او پوچه
غواړو) يقينا
 زموږ دغه قوم خو له ده پرته نور،خبره كړې وي
معبودان غوره كړي! ولي كوم څرگند دليل نه پرې
وړاندي كوي؟! نو تر هغه چا به ستر ظالم څوك وي چي
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پر هللا دروغجنه افتراء كوي؟! او كه له دوى او هغه
څه چي دوى ئې له هللا پرته لمانځي گوښه او بېل شئ نو
هغي سمڅي ته پناه يوسئ چي ستاسو رب خپل رحمت
درباندي خور كړي او ستاسو په كار كي د آسانتيا
اسباب درته مهيا كړي.
( -)16-13دا مبارك آيتونه موږ ته دا الرښووني كوي:
 د اصحاب كهف رښتيني قصه همدا ده چي په قرآن كي
راغلې ،چا چي له دې پرته بل څه ويلي ،له ځانه ئې
ويلي او حقيقت نه لري.
 دوى د مؤمنو زلميانو يوه داسي ډله وه چي په خپل
رب ئې ايمان راوړ او هللا تعالى د هدايت دروازې د دوى
پر مخ پرانيستې ،الزيات ئې هدايت كړل او د دوى زړونه
ئې مضبوط او عزم او اراده ئې كلكه كړه .دا الهي
پېرزويني ئې هغه مهال په برخه شوې چي پاڅېدل ،جهاد
ته ئې مال وتړله او وئې ويل :زموږ رب همغه دئ چي د
آسمانونو او زمكي رب دئ ،له ده پرته به هيڅ معبود
ونه لمانځو ،كه له هللا تعالى پرته بل چا ته د بندگۍ سر
ټيټ كړو او د هللا تر څنگ ئې ولمانځو خوشې او ناپړيته
خبره به مو كړې وي .د دوى دغه الفاظ ښيي چي د خپل
قوم له دين او مذهب او د خپلي ټولني له حاكم نظام ئې
بغاوت كړى ،پرېكړه ئې كړې چي نه دا دروغجن معبودان
منو او نه دا حاكم نظام.
 وئې ويل :زموږ قوم خو له هللا تعالى پرته نور
معبودان غوره كړي! په داسي حال كي چي هيڅ څرگند دليل
ورته نه لري ،دوى هم ظالمان دي او هم دروغجن ،داسي
دروغجن چي خپل غلط مذهب په درواغو هللا تعالى ته
منسوبوي او وايي :دا همغه څه دي چي هللا تعالى ئې خوښوي
او د خپلو پيغمبرانو په الس ئې موږ ته رالېږلي ،دوى
داسي ظالمان دي چي د هللا تعالى په حق كي له ظلم او
تېري ډډه نه كوي ،تر هغه چا به ستر ظالم څوك وي چي
پر هللا دروغجنه افتراء كوي؟!!
 دوى پرېكړه وكړه چي هم له خپل مشرك او ظالم قوم
او هم د دوى له مذهب او دين سره خپلي اړيكي وشلوي او
هم له دې سيمي ووځي ،يوه ئې دوى ته وړانديز كړى چي
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راځئ هغي سمڅي ته پناه يوسو ،اميد دئ هللا تعالى د رحمت
وزر راباندي وغوړوي او زموږ په كار كي د آسانتيا
اسباب راته مهيا كړي.
دې ته مو پام وي چي د اصحاب كهف د شمېر ،وطن ،د
كهف موقعيت ،د هغه دور د پاچا نوم ،دا چي دوى څومره
موده ويده پاته شوي ،د كوم واكمن د اقتدار په دوران
كي راوبښ شوي او دې ته ورته نورو مسائلو په اړه چي
څه زموږ په تفسيرونو كي راغلي ټول ئې له مسيحي
منابعو او په ځانگړې توگه د عيسايي كشيش جيمس سروجي
د مواعظو له كتاب اخيستل شوي ،هغه د اصحاب كهف له
وفاته څو كاله وروسته په  452ميالدي كال كي زېږېدلى
او د 474ميالدي كال شاوخوا كي ئې دا كتاب په سرياني
ژبي كي ليكلى .دا په داسي حال كي چي قرآن نه يوازي
مسلمانانو ته الرښوونه كړې چي په دغو قضاياوو له بحث
او مناقشې ډډه وكړي ،او آرام ترې تېر شي بلكي وايي
په دې اړه څه ويل داسي دي لكه په تياره كي غشي
ويشتل!! كه په دې اړه څه ويل ضروري او گټور وى نو هللا
ً په قرآن كي له بشپړ تفصيل سره موږ ته
تعالى به حتما
ښودلي ول ،او كه په دې اړه څه ويل مضر نه وى نو هللا
تعالى به موږ له څه ويلو نه منع كولو ،قصه خوښي خلك
دا غواړي چي پوه شي د قصې اتل څه نومېدو ،د پالر نوم
ئې څه وو ،قوم ئې څه نومېدو ،كله پيدا شوى او كله
وفات شوى ،ملگري ئې څه نومېدل ،د كوم وطن وو ،پاچا
ئې څه نومېدو ....د قصې تر موخي او هدف دغو خبرو ته
زيات اهميت وركوي ،همدا راز په دې خبرو بحث له اصلي
موضوع توجه بل لوري ته اړوي او هسي د وخت د ضياع
باعث كېږي.
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او لمر به گورې چي كله راخېژي د دوى له سمڅي ښي
لوري ته كږېږي ،او چي پرېوځي دوى كيڼ لوري ته
پرېږدي ،او دوى د سمڅي په پراخي برخي كي ول ،دا د
هللا آيتونه دي ،هللا چي څوك هدايت كړى نو همدا هدايت
شوى دئ ،او څوك چي بې الري كړي نو هيڅ الرښود دوست
به ورته ونه مومې .او وېښ به ئې بولې په داسي حال
كي چي دوى ويده دي ،او په ښي لوري او كيڼ لوري ئې
اړوو رااړوو ،او سپى ئې په درشل كي (داسي پروت دئ
چي) څنگلي ئې غوړولې دي ،كه پرې ورښكاره شوې (ودي
ليدل) نو په تېښته به له دوى مخ اړوې او د دوى له
هيبته به ستا زړه ډك شوى وو.
( -)18-17د دې مباركو آيتونو مطالب دا دي:
 د دوى د سمڅي موقعيت داسي وو چي لمر به د راختو
پر مهال له سمڅي ښي لوري ته كږېدو او د پرېوتو پر
مهال به ئې دوى كيڼ لوري ته پرېښودل ،دوى د سمڅي په
منځنۍ پراخي برخي كي او د لمر له وړانگو خوندي ول.
 د دوى په اړه چي دلته څه ويل شوي دا د هللا د كتاب
آيتونه دي ،حقيقت همدا دئ چي په دې آيتونو كي ئې
گورئ ،په حقايقو هغه څوك پوه ،سمه الر ئې موندلې او
هدايت ئې په برخه شوي چي الهي الرښووني ئې د الري مشعل
شي ،او څوك چي له الهي الرښوونو محروم شي ،الروركى دئ،
داسي څوك به ورته ونه مومې چي د الرښود دوست په توگه
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د ده مرسته وكړي او په سمه الر ئې برابر كړي.
 په سمڅي كي د خوب په دې اوږدې مودې كي د دوى حالت
داسي وو چي كه چا ليدلي وى نو د وېښو گمان به ئې پرې
كاوو ،حال دا چي دوى ويده ول.
 هللا تعالى به په ښي او كيڼ لوري اړول رااړول ،او په
دې توگه ئې د دوى د بدن له زخمي كېدو او شړېدو
مخنيوى كاوو.
 سپى ئې د سمڅي په درشل كي داسي پروت وو چي څنگلي
ئې غوړولې وې.
 د دوى حالت او د سمڅي مجموعي وضعه داسي وه چي كه
چا دوى ليدلي وى نو په تېښته به له تر شا كېدو او
زړه به ئې له وېري ډكېدو.
په دې مباركو آيتونو كي ځيني هغه دالئل په گوته
شوي چي له امله ئې له يوې خوا اصحاب كهف د خلكو له
مزاحمت ،السوهني او مداخلې خوندي پاته شوي او له بلي
خوا د دومره اوږدې مودې په تېرېدو سره د دوى بدنونه
له شړېدو ژغورل شوي ،لكه د لمر له تېزو وړانگو خوندي
والى ،د سمڅي پراخوالى ،د سمڅي د خولې پرانيسته ،په
ښي او كيڼ پلو د دوى اړول رااړول ،د سمڅي داسي
هيبتانكه فضاء چي په هر چا كي ئې وېره راوالړوله او
تېښتي ته ئې اړ كولو.
د دغو ويناوو په اهميت او حقيقت يا هغه څوك ښه
پوهېدى شي چي ماهر ډاكټر وي ،دفلج او ځاى پر ځاى
پرتو ناروغانو معالجه ورپه غاړه وي او نرس ته كلكه
سپارښتنه كوي چي ناروغ وخت په وخت په يوه او بل اړخ
واړوي ،د لمر له تېزو وړانگو ئې وساتي او د اطاق هوا
ئې تازه كړي .او يا هغه مجاهدين چي په غرونو كي
اوسېدلي ،شپنو ليدلي خو له ويري ئې هيچا ته د دوى په
اړه د څه ويلو جرأت نه دئ كړى او له همدې كبله تر
اوږدې مودې په سيمي كي پاته شوى خو دښمنان نه دي پرې
خبر شوي.
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همداسي مو راپاڅول چي په خپلو منځونو كي يو بل
وپوښتي؛ د دوى يوه ويونكي وويل :څومره (دلته) تم
شوئ( ،ځينو) وويل :يوه ورځ او يا د ورځي يوه برخه
تم شوي يو( ،نورو) وويل :ستاسو رب په هغې مودې ښه
پوه دئ چي تم شوي يئ ،نو يو كس مو له دغو سكو سره
ښار ته ولېږئ او هغه څوك دي ولټوي چي د خوراكي
توكو له پلوه ډېر پاكيزه وي ،نو تاسو ته دي له
هغه خواړه راوړي او حتما دي دقت او احتياط كوي او
هيڅوك بايد پر تاسو خبر نشي ،كه دوى درباندي
برالسي شي نو يا به مو رجم كړي ( د ډبرو په ويشتلو
سره به مو ووژني) او يا به مو خپل مذهب ته
ورواړوي او په دې صورت كي به هيڅكله بريا درپه
برخه نه شي.
( -)21-19په دې مباركو آيتونو كي دا مطالب زموږ مخي
ته اېښودل شوي:
 هللا تعالى په دې توگه او له دغو الهي تدبيرونو سره
سم دوى د اوږدې مودې لپاره ژوندي وساتل او په خاص
وخت كي ئې راپاڅول .داسي چي دوى هم نه پوهېدل چي
څومره موده ئې په خوب تېره كړې.
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 له راپاڅېدو سره سم ئې په خپلو منځونو كي يوه بل
پوښتلى؛ يوه ئې وويل :دلته څومره تم شوئ ،ځينو وويل:
يوه ورځ او يا د ورځي يوه برخه تم شوي يو ،ښايي يوه
شپه او ورځ به راباندې تېره شوې وي ،او يا خو څو
گنټې ،نورو وويل :ستاسو رب په هغي مودې ښه پوه دئ چي
تم شوي يئ .د آيت له الفاظو معلومېږي چي د اوږدې
مودې لپاره د اصحاب كهف ويده كولو او بېرته راپاڅولو
په دې خارق العاده پېښي كي د هللا تعالى يو ستر حكمت
مضمر وو ،غوښتل ئې خلكو ته وښيي چي د مړي په اړه
اوږده زمانه داسي ده لكه د دغو ويده شوو په اړه چي
څو پېړۍ ئې يوه ورځ يا د ورځي يوه برخه گڼله ،ستاسو
دا انگېرنه غلطه او بې بنسټه ده چي مړي به له اوږدې
مودې تېرېدو وروسته څنگه راژوندي كېږي!! زمان نسبي
مفهوم دئ نه مطلق ،ژوندي ئې لنډ او اوږد گڼي ،مړي او
ويده نه پرې پوهېږي ،هللا تعالى ته اوږده او لنډه موده،
ماضي او مستقبل هيچ توپير نه لري.
 د لوږي احساس ئې كړى ،پرېكړه ئې كړې چي يو كس د
سپينو زرو له څو سكو سره ښار ته ولېږي ،هغه ته ئې
ويلي :داسي څوك ولټوه چي پاكيزه خوراكي توكي پلوري،
داسي نه چي حرام او ناپاك خواړه درباندي وپلوري،
 ده ته توصيه شوې چي په احتياط سره ښار ته ننوځي،
په تلو راتلو كي دي محتاط وي ،داسي چي نه څوك پرې شك
وكړي او نه زموږ له موقعيته څوك خبر شي ،او دا ښيي
چي دوى له كوم ستر ښار تښتېدلي وو نه له كوم واړه
كلي.
 په خپلو منځونو كي ئې ويلي :كه دوى راباندي خبر
شي او پر نيولو مو برالسي شي نو يا به مو رجم كړي او
يا به مو دومره تعذيب كړي چي خپل مذهب ته مو ورواړوي
او كه خداى مه كړه داسي وشول او د عذابونو په وړاندي
مو صبر ونه كړى شو او د دوى دين ته ورواوښتو نو
هيڅكله به بريا او سعادت ترالسه نه كړو .او دا له يوې
خوا ښيي چي د دوى دښمنان ډېر بې رحمه او سخت زړي ول،
ډېر ئې تر دې د مخه يا رجم كړي ول او يا په سختو
عذابونو سره تعذيب كړي ،له بلي خوا ښيي چي د ښار
واكمني د كومي مذهبي ډلي په الس كي وه ،او له بلي خوا
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دا حقيقت په گوته كوي چي دا مؤمن ټولى په خپل ايمان
 هم.كلك والړ وو او د هر خطر او گواښ منلو ته چمتو وو
.او غم ئې فقط دا وو چي پر خپل ايمان كلك پاته شي
د ځينو تاريخي اسنادو له مخي معلومېږي چي دا شهر
 هغه مهال د نړۍ ستر مذهبي،د افسس په نامه يادېدو
 هلته د ډائنا په نامه يو ستر معبد وو،ښار گڼل كېدو
چي شهرت ئې په ټولي نړي كي خور شوى وو او له لرو لرو
 تعويذ، فال نيوونكو، د كوډگرو،سيمو خلك ورته راتلل
 په دې چارو،ليكونكو او نجوميانو بازار په كي گرم وو
كي د يهودانو هم لوى الس وو او د شكرانو او نذرانو په
.زړه پوري برخه ئې ترالسه كوله
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او همداسي مو (خلك) پرې خبر كړل ،تر څو پوه شي چي
د هللا وعده رښتينې ده او دا چي په (راتلو د) قيامت
كي هيڅ شك نشته ،هغه مهال چي په خپلو منځونو كي
ئې د خپل كار په اړه شخړه كوله نو (ځينو ئې)
وويل :كومه ماڼۍ پرې جوړه كړئ ،د دوى رب ښه پرې
پوهېږي ،هغو چي د دوى اړوند كار كي برالسي شول وئې
ً كوم مسجد پرې جوړوو ،وايي به :درې ول
ويل :حتما
څلورم ئې د دوى سپى وو او وايي به :پنځه ول شپږم
ئې د دوى سپى وو ،دا هسي په تياره كي كاڼي ويشتل
دي او وايي به :اوه ول او اتم ئې د دوى سپى وو!!
ووايه :زما رب د دوى له شمېره ښه خبر دئ ،يوازي
لږ كسان ئې پېژني ،د دوى (د شمېر) په اړه له سر
سري بحثه پرته له چا سره شخړه مه كوه او د دغو
خلكو له هيچا څخه د دوى په اړه پوښتنه مه كوه.
( -)22-21د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 د آيت له الفاظو معلومېږي چي ښار ته د همدې يوه
كس له ننوتلو سره سم خلك پرې راغونډ شوي ،د ده وضع
او جامې ئې داسي موندلې چي پرې راغونډ شي ،وئې
پوښتي ،د مخكنيو زمانو سكې ورسره ومومي ،شك ئې الزيات
شي ،د ښار ساتونكي پرې خبر شي ،او په دې توگه هر څه
ښكاره شي.
 هللا تعالى غوښتل چي همداسي وشي ،تر څو خلك پوه شي
چي د هللا وعده رښتينې ده او دا چي د قيامت په راتلو كي
هيڅ شك نشته ،دا دئ خلك په خپلو سترگو د داسي عجيبي
صحنې شاهد دي چي ښيي د قيامت او بياژوندون په اړه د
هللا تعالى هغه وعده رښتينې ده چي د انبياوو له الري ئې
له دوى سره كړې ده ،د دوي مخي ته داسي انكار نه
منونكي شاهدان والړ دي چي هر څه ئې د همدې وعدې د
رښتينولۍ شهادت وركوي ،يو كس نه بلكي يوه ډله زلميان
ئې مخي ته والړ دي چي څو سوه كاله په خوب كي ژوندي
پاته شوي ،همزولي او له هغوى وروسته څو نسلونه ئې
مړه شوي ،هډوكي ئې وراسته شوي خو دوى ژوندي دي ،جامې
ئې د څو نسله مخكنيو خلكو او په الس كي ئې د هغي
زمانې سكې!!
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 د آيت له فحوى دا هم معلومېږي چي كله خلكو دا
صحنه په سترگو وليده او ټولو ته ثابته شوه چي د
قيامت او بياژوندون په اړه د هللا تعالى هغه وعده
رښتينې ده ،نو اصحاب كهف همغه شېبه په دائمي خوب
ويده او وفات شوي .همدا مهال خلكو په خپلو منځونو كي
دا شخړه پيل كړې چي د دوى په اړه څه وكړي .ځينو ئې
ويلي :كومه ماڼۍ او خونه پرې جوړوو ،همداسي ئې
پرېږدو چي خلك راځي او دا حيرتناكه صحنه په خپلو
سترگو گوري.
 د آيت له دې فقرې (ربهم اعلم بهم :د دوى رب ښه
پرې پوهېږي) معلومېږي چي هللا تعالى نه غوښتل د دغو
خلكو له غوښتني او پرېكړي سره سم دوى همداسي ژوندي
او ويده پرېږدي ،ځكه دا د همدغي پېړۍ خلكو لپاره يوه
فوق العاده او استثنايي پېښه او د اتمام حجت لپاره
وه ،نه د دې لپاره چي تر قيامته پوري ئې همداسي
پرېږدي.
ورپسې فقره وايي چي برالسي او ځواكمني ډلي د

اصحاب كهف له قبرونو زيارت او معبد جوړ كړى ،او دا
ښيي چي دا مهال د ملك واگي د داسي مذهبي ډلي په واك
كي وې چي د مخكنيو شخصيتونو پر قبرونو ئې معبدونه او
زيارتونه جوړول .او دا هغه انحراف دئ چي له توحيد،
حقيقي خداى پالني او د الهي دين له څرگندو الرښوونو
سره تضاد لري او د قومونو د انحراف او د شرك په ډنډ
كي د لوېدو لړۍ له همدې ځايه پيل كېږي .رسول هللا ﹽ د
همدې لپاره تر رحلت لږ وړاندي وفرمايل :پر يهودو او
نصاراوو دي د هللا تعالى لعنت وي چي د خپلو پيغمبرانو
پر قبرونو ئې مسجدونه (معبدونه) جوړ كړل .دې ته مو
پام وي چي نبوي جومات د رسول هللا ﹽ له رحلت مخكي جوړ
شوى وو ،نه پر قبر جوړ شوى او نه د قبر خوا ته ،قبر
ئې د عائشې ﹽ په كور كي وو ،د جومات او قبر تر منځ
دېوال حائل وو ،په كور كي د دفنولو يو حكمت دا وو چي
نه خلك گنبده پرې جوړه كړى شي او نه معبد ترې جوړ
شي ،ډېر وروسته جاهلو امراوو دا حائل دېوال له منځه
وړى چي په دې سره قبر د جومات منځ كي راغلى .په اسالم
كي نه د قبرونو پر سر د گنبدو ،زيارتونو او قصرونو
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جوړولو جواز موندى شو او نه په جومات كي د قبرونو
جوړولو جواز .مسجد د هللا تعالى په وړاندي د سجدې ځاى
دئ ،په مسجد كي د هر هغه څه راوړل او جوړول حرام دي
چي له هللا تعالى پرته بل ته د سجدې شائبه راوالړه كړي.
 وروستى آيت هغو ويناوو ته اشاره كوي چي د اصحاب
كهف د شمېر په اړه ويل كېدې يا به وروسته تر دې وويل
شي ،ځينو به ويل :درې ول څلورم ئې د دوى سپى وو،
ځينو ويل :پنځه ول شپږم ئې د دوى سپى وو ،هللا تعالى د
دوى په ځواب كي فرمايي :دا هسي په تياره كي كاڼي
ويشتل دي ،يعني د دوى ادعاء د بې بنسټه حدس او گمان
له مخي ارقام وړاندي كولو سره مترادف دي .ځينو ويل:
اوه ول او اتم ئې د دوى سپى وو!! هللا تعالى د دوى په
ځواب كي رسول هللا ﹽ ته الرښوونه كوي چي ورته ووايه :زما
رب د دوى له شمېره ښه خبر دئ ،يوازي لږ كسان ئې
پېژني .د دې الهي الرښووني معنى له دې پرته بل څه نه
ده چي دا ادعاء هم غلطه ده ،حقيقي شمېر ئې له هللا
تعالى پرته بل چا ته معلوم نه دئ ،دا ځكه چي يوازي
لږو كسانو دوى پېژندل او د دوى په اړه ئې څه علم او
پوهه لرله ،او د دې معنى دا ده چي اصحاف كهف داسي
زلميان نه وو چي ټولو خلكو پېژندل ،او كله چي غره ته
ختل او سمڅي ته ئې پناه وړله نو ډېر خلك پرې خبر شوي
وي ،يوازي د دوى نږدې خپلوانو پېژندل او يوازي دوى
پوه شوي وو چي پټ شوي ،خو هغوى هم داسي نه ول چي ټول
پټ شوي زلميان ئې پېژندل او له شمېره ئې خبر ول ،كله
چي راويښ شول بيا هم ټولو خلكو نه بلكي لږو كسانو دا
صحنه په سترگو لېدلې او ښايي د سمڅي خوا ته ټولو
راغونډ شوو خلكو نه بلكي ځينو ئې ټول زلميان يا ځيني
ئې ليدلي وي ،طبيعي ده چي له دوى خوله په خوله
انتقال شوې شمېرې د اعتبار وړ نشي گڼل كېدى ،دا بېل
بېل ارقام په خپله گواهي وركوي چي د اعتبار وړ نه
دي .كه څه هم ځينو درنو مفسرينو داسي گمان كړى چي
ښايي دا وروستۍ شمېره به (اوه ول او اتم ئې د دوى
سپى وو) صحيح شمېره وي!! دا په داسي حال كي چي له
يوې خوا د مخكنيو آيتونو الفاظ د دې رأيي ترديد كوي
او له بلي خوا ورپسې آيت په ډېر صراحت سره وايي :د
دوى د شمېر په اړه له سر سري بحثه پرته له چا سره
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شخړه مه كوه او د دغو خلكو هيڅوك د دوى په اړه مه
پوښته .يعني نه دا د بحث او مناقشې وړ موضوع ده او
نه د شمېر په اړه د دغو خلكو ادعاء د اعتناء او منلو
وړ .د قصې اصلي خبري دا دي :قيامت راتلونكى دئ ،مړي
به بياراژوندي كېږي ،مؤمنان بايد د اصحاب كهف په څېر
له هللا تعالى پرته بل چا ته سر ټيټ نه كړي ،له شرك
ځپلې ټولني ووځي او له شرك لړلي مذهبه بغاوت وكړي،
پر هللا تعالى توكل وكړي ،هللا تعالى د داسي مؤمنانو
ساتونكى او د دوى د بريا او نجات ضامن دئ.

   
    
    













او د هيڅ څه په اړه مه وايه چي زه ئې سبا كوونكى
يم ،مگر دا چي (ووايې) كه هللا وغواړي ،او كه دي
هېره شوه نو خپل رب ياد كړه ،او ووايه :هيله ده
زما رب مي تر دې الزيات رشد او هدايت ته نږدې (كار
ته) هدايت كړي.
( -)24-23د دې مباركو آيتونو په اړه دا خبري په پام
كي ولرئ:
 دلته رسول هللا ﹽ او د ده له طريق ټولو مؤمنانو ته
الرښوونه شوې چي د راتلونكو چارو په اړه همدومره
احتياط كوئ لكه چي د مخكنيو پېښو په اړه د څه ويلو
په ارتباط ئې بايد وكړئ ،لكه چي د اصحاب كهف د شمېر،
نومونو ،په سمڅي كي د پاته كېدو موده ئې او نورو
خبرو په اړه بايد د هر چا خبرو ته اعتناء ونه كړئ او
داسي څه ونه وايئ چي بشپړ علم پرې نه لرئ همدا راز د
ً به دا
راتلونكې په اړه په قاطع توگه مه وايئ چي حتما
او دا كوم ،مگر دا چي إن شاء هللا ورسره ووايئ ،دا ځكه
چي معلومه نه ده تاسو دا كار كولى شئ كه نه ،نن چي
كوم كار درته غوره برېښي ښايي سبا بل كار تر دې درته
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ً د راتلونكو چارو په اړه په
غوره معلوم شي ،نو حتما
احتياط سره پرېكړه وكړئ ،له قاطع او پرېكنده پرېكړو
ً د إن شاء هللا ويل درنه هېر شول له
ډډه وكړئ ،كه احيانا
رايادولو سره سم خپل رب ياد كړه ،او ووايه :هيله ده
زما رب مي داسي كار ته هدايت كړي چي تر دې الزيات
غوره او رشد او هدايت ته نږدې وي.
ځينو درنو مفسرينو داسي انگېرلې چي گواكي قريشو
له رسول هللا ﹽ د دريو قضيو په اړه پوښتنه كړې وه :د
اصحاب كهف ،ذوالقرنين او روح په اړه ،ده وعده ورسره
كړې وه چي سبا ئې ځواب دركوم ،خو تر پنځلسو ورځو
پوري وحي رانه غله ،ځواب وځنډېدو او په دې سره قريشو
ته فرصت په الس ورغى چي د ده په خالف ډول ډول تبليغات
پيل كړي ،گواكي پنځلس ورځي وروسته دغه سوره د دوى په
ځواب كي نازله شوه!! په دې اړه بايد ووايو :د دې
تعبير لپاره نه يوازي په قرآن كي واضح شاهد نه مومو،
بلكي دا د دغي سورې د  43آيت خالف دئ چي وايي :د ذي
القرنين په اړه تا پوښتي ،ووايه :ژر به ئې څه يادونه
درواوروم .څوك چي په دې اړه په مخكني آيت استناد كوي
دا كمزورى استناد دئ ،له بله پلوه په دې سوره كي د
روح په اړه څه نه دي ويل شوي ،د روح په ارتباط په
مخكنۍ سوره كي بحث شوى خو هلته هم له روح څخه مراد
وحي ده نه د روح څرنگوالى( ،اميد دئ تفصيل ئې د بني
اسرائيل سورې د  48آيت په تفسير كي وگورئ) ،همدا راز
ډېره بعيده معلومېږي چي رسول هللا ﹽ به دوى ته ويلي وي
چي ستاسو د پوښتنو ځواب به سبا دركړم ،ځكه هغه ښه
پوهېدو چي د وحي نزول د هللا تعالى په خوښه وي نه د ده
په خوښه.
دې ته مو هم پام وي چي شيعه د هري دعاء په پاى كي
وايي :إن شاء هللا ،خداى دي وبخښه إن شاء هللا ،بريالى شې
إن شاء هللا او دې ته ورته دعاگاني ،او دا ښيي چي دوى د
إن شاء هللا د ويلو وخت او محل هم نه پېژني ،دعاء بايد
له بشپړ تأكيد سره توأم او له هر راز شك او تردد
فارغه وي ،همدا د رسول هللا ﹽ الرښوونه ده او همدا د
دعاء تقاضاء ده ،د پورتني آيت معنى دا نه ده چي تاسو
په خپلو دعاگانو كي هم إن شاء هللا ووايئ!! معنى ئې دا
ده چي كله په راتلونكې زمانه كي د كوم كار كولو
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پرېكړه كوئ نو إن شاء هللا ورسره ياده كړئ.







  
























  
او (وئې ويل) په خپلي سمڅي كي درې سوه كاله پاته
شول او نه ئې پرې زيات كړل ،ووايه :هللا په هغي
(مودې) ښه پوه دئ چي (هلته) پاته شول ،د آسمانونو
او زمكي د غيبو (علم) له ده سره دئ ،ښه ليدونكى
ئې او ښه اورېدونكى ،نه دوى ته له ده پرته كوم
ولي (مالتړى) شته او نه ئې په خپل حكم (حاكميت) كي
څوك شريك كړى.
( -)26-25د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 معارضينو د مخكنيو خبرو په لړ كي دا هم وويل چي
اصحاب كهف په خپلي سمڅي كي درې سوه كاله پاته شول او
ځينو نورو نه كاله پرې عالوه كړل او درې سوه نه ئې
ترې جوړ كړل ،يعني درې سوه نه كاله ويده پاته شول ،هللا
تعالى د دې ادعاء ترديد كوي او رسول هللا ﹽ ته فرمايي:
ووايه :هللا په هغي مودې ښه پوه دئ چي هلته پاته شول،
هغه هللا چي د آسمانونو او زمكي د غيبو علم له ده سره
دئ ،د هر څه ښه ليدونكي دئ او د هر غږ ښه اورېدونكى،
يعني تاسو د داسي څه په اړه قضاوت او حكم كوئ چي
ستاسو له سترگو پټ دي ،نه مو هغوى په خپلو سترگو
ليدلي او نه مو د هغوى غږ اورېدلى ،نو ستاسو ادعاء،
حكم او قضاوت به د اصحاب كهف په اړه څه ارزښت ولري؟!
 د اصحاب كهف په ارتباط د دوى دا تبليغات يوه
ځانگړې منشأ لري ،هغوى ئې په الوهيت او ربوبيت كي له
هللا تعالى سره شريك كړي ،د دوى د قبر خوا ته ئې معبد
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جوړ كړى ،په درشل كي ئې دعاگاني كوي او مرستي ترې
غواړي ،حال دا چي له هللا تعالى پرته نه كوم ولي او
مالتړى شته او نه هللا تعالى په خپل حاكميت او د عالم په
ساتني او پالني كي څوك له ځان سره شريك كړى.
ځينو داسي گمان كړى چي د  25آيت لومړۍ فقره د هللا
تعالى وينا افاده كوي او گواكي هللا تعالى ويلي چي دوى
په خپلي سمڅي كه درې سوه نه كاله پاته شول ،دا
انگېرنه په څو دالئلو كمزورې ده او د آيتونو له
ً اړخ نه لگوي -1 :په ورپسې
الفاظو او تركيب سره قطعا
فقره كي ويل شوي چي ووايه :هللا په هغي مودې ښه پوه دئ
چي هلته پاته شول ،يعني د دوى ادعاء غلطه ده ،ورته
ووايه چي هللا تعالى ښه پوهېږي چي څومره ويده پاته شوي.
ً
 -2قرآن په داسي مواردو كي د ارقامو وړاندي كول قطعا
نه خوښوي ،څرگنده بېلگه ئې د دوى د شمېر په اړه
مخكني آيتونه دي -3 .دا تركيب چي درې سوه كاله پاته
شول او نه ئې پرې زيات كړل په خپله ښيي چي دا د
مقابل لوري ادعاء ده او قرآن په داسي بڼي كي
رااخيستې چي سست والى او شكمنوالى ئې په گوته كوي او
ښيي چي ځينو وويل :درې سوه كاله تم شول ځينو نه كاله
نور پرې عالوه كړل.

   








   

هغه څه تالوت كړه چي ستا د رب له كتاب څخه تا ته
وحي شوي ،د ويناوو ئې بدلوونكى نشته او له ده
پرته به هيڅ پناځى ونه مومې.
( -)27د دې آيت په اړه څو خبري ضروري برېښي:
 دا آيت په داسي حال كي چي د نوي مبحث پيل دئ ،له
مخكنۍ موضوع سره خاص ارتباط لري ،ارتباط ئې داسي دئ
چي د اصحاب كهف په اړه خلكو ته د قرآن دغه وينا
واوروه ،نه كم نه زيات ،له هر راز تغيير او تبديل
پرته ،او د نوي مبحث په ارتباط ئې معنى دا ده چي
قريشو له رسول هللا ﹽ څخه دوه اساسي مطالبې درلودې-1 :
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زموږ د معبودانو او مذهب په ضدو له خصمانه تبليغاتو
الس واخله ،د روغي جوړي او تلفيق كوم صورت راپيدا
كړه ،لږ ته راكوز شه او لږ به موږ دركوز شو او په دې
توگه به دا د دښمنيو لړۍ پاى ته ورسوو -2 .ستا خوا
ته د ټولني هغه خلك راغونډ شوي چي يا زموږ غالمان دي
او يا بې وزلي او پرېوتي خلك ،خو ته ئې له نورو سره
برابر گڼې ،د ټولني له دود دستور سره سم بايد له دوى
او د مكې له اشرافو سره چلن وكړې .په دې آيت كي د
دوى د لومړۍ غوښتني په ځواب كي ويل شوي :ستا دنده دا
ده چي هغه څه خلكو ته واوروې چي ستا د رب له لوري ئې
وحي درته شوې ،هللا تعالى هيچا ته دا حق نه دئ وركړى چي
د ده په كتاب كي السوهنه وكړي ،څه تبديلي او تغيير په
ً ته دا كار وكړې نو د هللا تعالى له
كي راولي ،كه احيانا
سختي مؤاخذې به د نجات هيڅ پناځى ونه مومې .او د دوى
د دوهمي غوښتني په اړه ئې په وروستنيو آيتونو كي په
دې توگه رسول هللا ﹽ ته الرښوونه كړې.







 










    



  
   
د هغو خلكو په څنگ كي صبر وكړه چي خپل رب ته سبا
او ماښام دعا كوي ،په داسي حال كي چي رضاء ئې
لټوي او له دوى دي ستا سترگي بل پلو وانه وړي ،د
دنيوي ژوند د زينتونو په لټه كي ،او د هغه چا
متابعت مه كوه چي د ده زړه مو له خپل ذكر غافل
كړى او د خپل نفس او هوس متابعت كوي او كار ئې
زياتى او افراط دئ.
( -)28دا مبارك آيت د قريشو د دوهمي جاهالنه مطالبې
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په ځواب كي رسول هللا ﹽ ته دا الرښووني كوي:
 د هغو خلكو په څنگ كي صبر وكړه چي خپل رب ته سبا
او ماښام دعا كوي ،په داسي حال كي چي رضاء ئې لټوي،
كه د دوى په ملگرتيا كي له كوم كړاو او ستونزي سره
مخامخ شوې وئې گاله ،د مشكالتو له كبله د دوى له
ملگرتيا الس مه اخله ،ستا د ملگرتيا لپاره تر ټولو
غوره خلك همدا دي ،يوازي دوى كولى شي په دې سفر كي
ستا ډاډمن همسفري وي ،د مغرورو جاهالنو دې غوښتني ته
اعتناء مه كوه چي دوى له خپلي خوا لري كړه او په څنگ
كي دي د ټولني شتمنو ،واكمنو ،د جاه او جالل خاوندانو
ته ځاى وركړه ،دوى ستا ملگرتيا نشي كولى.
 پام كوه چي د دنيوي ژوند د زينتونو په لټه كي دي
سترگي له دوى بل پلو وانه وړي ،داسي نه چي د دوى په
اړه بې اعتنائي وكړې او هغه چا ته ترجيح وركړې چي د
مال ،دولت او قدرت خاوند دئ.
 د هغه چا متابعت مه كوه ،وينا ئې مه منه او
غوښتنو ته ئې مه تسليمېږه چي زړه ئې د هللا تعالى له
ذكر غافل دئ او د خپل نفس او هوس متابعت كوي او كار
ئې زياتى او افراط دئ .يعني دا غوښتنه د هغه چا له
لوري شوې چي هللا تعالى ئې هېر كړى ،د نفس او هوس بنده
دئ ،او له هر چا سره ئې معامله او چلن پر تېري او
افراط والړه ده.
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او ووايه :دا ستاسو د رب له لوري يو حقيقت دئ ،نو
څوك چي غواړي ايمان دي راوړي او د چا چي خوښه وي
كافر دي شي ،بې شكه چي مونږ د ظالمانو لپاره داسي
اور تيار كړى چي دېوالونه به ئې پرې راتاو وي او
چي كله د مرستي لپاره غږ كړي نو په داسي اوبو به
ئې غږ ته ځواب ويلى شي چي خوټېدونكې ،توري او
بويناكي دي او مخونه وريتوي ،څومره بد څښاك او
څومره بد ټاټوبى او بې شكه هغو چي ايمان ئې راوړى
او صالح عملونه ئې كړي ،مونږ د هغه چا اجر نه
ضايع كوو چي د عمل له مخي ښه وي .دوى هغه وگړي دي
چي داسي تلپاته جنتونه به ئې په برخه وي چي ترې
الندي ويالې بهېږي ،د سرو زرو په الس وندو به
سينگار كړى شي او د نريو او پرېړو ورېښمو شنې
جامي به اغوندي په داسي حال كي چي پر تختونو به
تكيه كوونكي وي ،څومره غوره ثواب او ښايسته تكيه
ځى!!
( -)35-92د دې مباركو آيتونو مهمي مهمي الرښووني دا
دي:
 دلته د (الحق من ربكم) مراد يا هغه ويناوي دي چي
تر دې د مخه راغلې او يا ټول قرآن ،مطلب ئې دا دئ چي
دا ستاسو د رب له لوري او حقيقت دئ ،نه د رسول هللا ﹽ
ذاتي افكار او ويناوي دي او نه په هغه كي د حق او
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حقيقت خالف څه نښه موندى شئ.
 د هر چا خپله خوښه ده چي ايمان راوړي او كه كافر
كېږي ،دا واك او اختيار انسان ته وركړى شوى چي د
ايمان او كفر ترمنځ يو ئې غوره كړي ،هللا تعالى ئې نه
ايمان راوړو ته اړ باسي او نه ئې كفر او انكار ته.
 څوك چي له دې اختيار او آزادي غلطه استفاده وكړي،
د ظلم او تېري الر غوره كړي نو هللا تعالى دغو ظالمانو
ته داسي اور تيار كړى چي دېوالونه به ئې پرې راتاو
وي او كله چي له ډېري تندي چيغي كړي او په چيغو چيغو
سره مرسته وغواړي نو په داسي اوبو به ئې غوښتنه
ځوابېږي چي خوټېدونكې ،توري او بويناكي دي او مخونه
وريتوي ،څومره بد څښاك او څومره بد ټاټوبى.
 او چا چي ايمان راوړى او صالح عملونه ئې كړي ،نو
هللا تعالى د هغه چا اجر نه ضايع كوي چي عمل ئې صالح
وي .نه په دنيا كي او نه په آخرت كي ،هم به د خپل
ايمان او صالح عمل غوره نتائج په دنيا كي ترالسه كوي
او هم په آخرت كي.
 په آخرت كي به ئې داسي تلپاته جنتونه په برخه شي
چي ترې الندي ويالې بهېږي ،د سرو زرو الس وندي به
ورواغوستل شي او د نريو او پرېړو ورېښمو شنې جامي به
اغوندي؛ په داسي حال كي چي پر تختونو به ئې تكيه كړې
وي ،څومره غوره ثواب او ښايسته تكيه ځى!! په جنت كې
د سپينو زرو الس وند ته اشاره هم د انسان دې تمايل ته
اشاره ده چي غواړي د سپينو زرو الس وند ئې په الس وي،
مگر نه گورئ چي اوس اكثر السونه ،كه د نارينه دي كه د
ً د گړۍ بند سره ښايسته شوي ،او
ښځو ،په الس وند مخصوصا
ً گورو چي سپينو زرو ته ورته تر نورو زيات
اكثرا
خوښوي .گورئ چي په جنت كي به د انسان دغه تمايل ته
هم ځواب ويل كېږي ،د زړه دا غوښتنه به ئې هم ترسره
كېږي ،چا ته د سرو زرو او چا ته د سپينو زرو الس وندي
به ورواغوستل شي او د نريو او پرېړو ورېښمو شنې جامي
به اغوندي!! كه لږ ځير شئ دلته د انسان يوه بل تمايل
ته هم اشاره شوې ،شين رنگ او نرم لباس ،كه دا نرى وي
او كه پرېړ ،دا اوس د نړۍ د ډېرى خلكو لباس شين بخون
دئ ،د اكثرو هېوادو د فوځيانو لباس دغه رنگ دئ ،د
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انسان هغه سيمه خوښېږي چي ډول ډول شنو بوټو او ونو
پوښلې وې ،په داسي ځاى كي دا خوښوي چي د ده جامه هم
د سيمي له رنگ سره نږدې والى ولري.
 له دې او دې ته ورته گڼ شمېر آيتونو په ډېر صراحت
او وضاحت سره معلومېږي چي انسان ته دا اختيار او واك
وركړى شوى چي په خپله خوښه يا د ايمان او صالح عمل
الر غوره كړي او يا د كفر او ظلم الر ،د همدې واك او
اختيار له امله او د خپل انتخاب د څرنگوالي له مخي
به سزا گوري ،دا مطلب د النبأ په سوره كي په دې
الفاظو سره راغلى:
ِ مآبا*
ِلى ربه
تخذ إ
الحق
ْ
ْم
اليو
ْ
ِك
ذل
ُّ فمن شآء اَ
النباء 39 :
دا رښتيني ورځ ده ،نو څوك چي غواړي ،د خپل رب په
لوري دي د ورتگ الر غوره كړي.
يعني دا هم د انسان په انتخاب پوري اړه لري چي د
خپل رب لوري ته د ورتلو الر اختيار كړي او د صالح عمل
په نتيجه كي د هللا خوا ته غوره مقام ترالسه كړي.
خو دا چي د دې آيتونو تر څنگ په قرآن كي داسي
آيتونه هم مومو چي د انسان مشيت او اراده د هللا تعالى
د ارادې تابع بولي او داسي ترې معلومېږي چي انسان د
ثابتو او تغيير نه منونكو مقدراتو تابع دئ او د هغوى
مخالفت نشي كولى ،نو دا دواړه به څنگه تلفيقوو او د
مقدراتو او اختيار تر منځ به وسط الر څنگه ټاكو؟ لكه
چي قرآن فرمايي :و ماتشاءون اال ان يشاء هللا :تاسو
غوښتى نه شئ تر څو د عالمونو رب هللا نه وي غوښتي .دا
مطلب به څنگه د انسان له نسبي آزادۍ او اختيار سره
متصادم نه گڼو او څنگه به دا آيتونه سره همغږي
ثابتوو ،ځواب ئې دا دئ:
كه دا آيت او دې ته ورته آيتونه ،مستقل او له
نورو بېل نه بلكي د ټولو هغو آيتونو ترڅنگ وڅېړو او
ټول هغه آيتونه په پام كي ولرو چي د قضاء ،قدر،
اراده ،مشيت او اختيار مفاهيم په كي راغلي ،نو په
مطلب ئې پوهېدل آسانه او له خبط او خطا خوندي پاته
كېدى شو ،متأسفانه بادي الرأى كسان او د لنډ نظر
خاوندان دا آيت يوازي او نورو ته له پامه پرته څېړي،
له همدې امله په مطلب پوهېدل ورته گران شي او گمان
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كوي چي دا آيت د انسان په بې وسۍ ،مجبوريت او عدم
اختيار داللت كوي ،دوى دې ته نه دي متوجه چي په دې
آيتونو كي د دې موضوع يوه څنډه څېړل شوې او نوري
برخي ئې په نورو آيتونو كي ،په كار ده په موضوع د ښه
پوهېدو لپاره ټول اړوند آيتونه په پام كي ونيسو ،د
دغي غلطۍ له كبله ځينو كسانو د قضاءاو قدر په اړه
داسي څه ويلي چي په موضوع د پوهېدو په ځاى ئې هغه
مزيد گرانه كړې ،خلكو ته ئې شكوك او شبهات راپيدا
كړي او دښمنانو ته ئې د دې خبري كولو موقع وركړې چي
ووايي :په قرآن كي تعارض تر سترگو كېږي ،قرآن له يوې
خوا انسان بې اختياره او مجبور مخلوق گڼي او په عين
حال كي ئې كړه وړه د محاسبې وړ بولي ،په داسي حال كي
چي مجبور مخلوق د خپلو كړو وړو په اړه هيڅ مسئوليت
نه لري ،د مجبور مخلوق د ټولو كړنو مسئوليت د هغه چا
په غاړه وي چي دى ئې ورته مجبور كړى!! او له بلي خوا
وايي چي انسان ته له دوو بديلونو د يوه د انتخاب واك
او اختيار وركړى شوى ،دوى ته بايد حقيقت توضيح شي او
پوښتنو ته ئې قانع كوونكى ځواب وويل شي ،قرآن دا
ځواب وركړى ،په كار ده چي د قرآن دا ځواب د دوى مخي
ته كېږدو ،ځيني داسي دي چي په دې اړه هم له څه ويلو
ډډه كوي او هم ممانعت ،او په دې ئې ټينگار وي چي د
قضاءاو قدر موضوع بايد مجمل ومنو او تفصيل ته ئې له
ننوتو ډډه وكړو!! په داسي حال كي چي دا يوه مهمه
اعتقادي موضوع ده او ايمان پرې ضروري ،ايمان له علم
او پوهي پرته نه شي كېدى ،ايمان په حقيقت كي د پوهي
انتهاء او پايله ده ،قرآن د گڼ شمېر آيتونو په ترڅ
كي او په ډېر تفصيل سره دا موضوع څېړلې .كه په
قضاءاو قدر پوري مربوط ټول آيتونه د يوه بل څنگ ته
كېږدو ،د يوه لپاره بل له پامه ونه غورځوو او د ټولو
په رڼا كي نتيجه راوباسو ،نو نه به په اصل مطلب
پوهېدل راته گران وي او نه به له كوم مشكل سره مخامخ
كېږو.
دې ته مو بايد پام وي چي قرآن كه له يوې خوا دا
ويلي چي دلته تغيير نه منونكې قضاء او قدر شته ،هر
كار د قضاء او قدر مطابق او له هغو سننو او ضوابطو
سره سم ترسره كېږي چي هللا تعالى د دې عالم لپاره وضع
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كړي ،د الهي مقدراتو په محدوده كي او د هللا تعالى په
اراده او إذن ترسره كېږي ،له بلي خوا ئې دا هم ويلي
چي انسان ته نسبي واك او اختيار وركړى شوى ،هغه كولى
شي له دوو الرو يوه غوره كړي ،كولى شي له دوو كارونو
د يوه د كولو اراده وكړي ،پر قرآن د ايمان غوښتنه دا
ده چي مونږ به په دواړو خبرو ايمان لرو ،نه دا چي
يوه ئې ومنو او پر هغې ټينگار وكړو او له بلي سترگي
پټي كړو او له پامه ئې وغورځوو .هغه چا ته چي په
قرآن كي لږ غور وكړي ،د دې دواړو خبرو تلفيق گران
كار نه دئ او په ډېره آسانۍ سره دې نتيجې ته رسېږي
چي انسان ته د نسبي اختيار او واك وركول او له دوو
بديلونو څخه د يوه د انتخاب قدرت او صالحيت وركول ،د
همدې الهي (قضاء ) او (قدر) يوه برخه ده ،هللا تعالى دا
سنت وضع كړى چي انسان كولى شي په ځينو مواردو كي او
د يوې خاصې محدودې په انگړ كي د خپل مشيت او غوښتني
مطابق اقدام وكړي ،كه دا الهي سنت نه وى او د ده دا
اختيار د قضاء او قدر جزء نه وى نو انسان به د
جماداتو په څېر په كامله توگه محكوم او بې اختياره
وو ،هيڅ څه به ئې په خپله خوښه نه شو ترسره كولى!!
خو د هللا تعالى مشيت داسي تللى ،هللا تعالى داسي اراده
كړې ،هللا تعالى داسي غوښتي چي انسان دي نسبي واك او
اختيار ولري ،د همدې لپاره وايو چي انسان هر څه كوي
د هللا په اراده ،إذن او اجازه ئې كوي ،هللا تعالى ورته د
يوې پرېكړي عزم او د يوه كار د كولو توفيق وركوي .د
(قضاء) او (قدر) معنا دا نه ده چي انسان بې اختياره
او بې ارادې مخلوق دئ ،چي نه د انتخاب اختيار لري او
نه په خپل تقدير او برخليك كي د ده اراده او عزم څه
اغېز لري .دا د قضاء او قدر ډېر غلط او ناسم تعبير
دئ( ،قدر) يعني دا چي دلته د هر څه لپاره خاصه او
تغيير نه منونكې اندازه ټاكل شوې او (قضاء) يعني دا
چي دلته هرڅه د ثابتو سننو او ضوابطو مطابق ترسره
كېږي ،انسان ته د همدغو سننو او مقدراتو په محدودې
كي د انتخاب واك او اختيار وركړى شوى ،په سم انتخاب
ئې سم نتائج مرتب كېږي او خراب انتخاب ئې خراب نتائج
وركوي.
اهل سنت و جماعت په دې عقيده دي چي انسان نه
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مجبور مطلق دئ او نه مختار مطلق ،بلكي په يوې محدودې
كي د اختيار خاوند دئ ،د دوى له نظره د انسان په اړه
دا عقيده درلودل چي هغه په مطلقه توگه محكوم او
مجبور دئ هم د واقع خالف خبره ده ،هم له څرگندو نصوصو
سره متصادم ،او هم د الهي عدالت خالف ،عمالً گورو چي
انسان نه د جماداتو په څېر بې واكه او محكوم دئ ،او
نه داسي فعال مايشاء چي هر څه ئې زړه وغواړي وئې كړى
شي ،خبره داسي نه ده بلكي د ځينو كارونو د كولو واك
او اختيار لري او د ځينو له كولو عاجز او ناتوانه ،د
همدغه واك او اختيار له امله له هغه سره محاسبه
كېږي ،ده ته چي د كومو كارونو كول ممكن دي د هغوى له
منځه يو غوره كولى شي ،خو د ده په دې انتخاب چي كوم
نتايج مرتب كېږي ،دى ئې په خپله نه بلكي هللا تعالى ئې
پرې مرتب كوي ،په دې الر كي چي دى له كومو لوړو ژورو
سره مخامخ كېږي دا ټول د ده له واكه بهر شيان دي ،كه
هغه مجبور او بې اختياره وى نو نه محاسبه ورسره صحيح
وه او نه ئې مجازات ،دا ځكه چي د هغه چا مجازات او
تعذيبول د عدالت خالف كار دئ چي د اختيار او واك
خاوند نه وي او د هر كار په كولو اړ شوى وي ،هللا تعالى
په خپلو بندگانو ظلم نه كوي ،څنگه به هغه څوك
تعذيبوي چي بل گناه ته اړ كړى وي ،هللا تعالى خو د
مجبوريت او اضطرار په وخت كي حرام كار هم انسان ته
روا كړي .د دې مزيد تفصيل د التكوير سورې د  92آيت
په تفسير كي وگورئ.
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او د هغو دوو سړيو مثال ورته تېر كړه چي يوه ته
ئې موږ دوه د انگورو داسي باغونه وركړي وو چي د
خرما په ونو مو احاطه كړي وو او د باغونو په منځ
كي مو كرونده ورته برابره كړې وه ،دواړو باغونو
به خپله بشپړه مېوه وركوله او هيڅ څه به ئې نه
ترې كمول ،او د دوى په منځ كي مو نهرونه وبهول،
او مېوې (حاصل) ئې په برخه وې ،نو په داسي حال كي
چي له خپل ملگري سره ئې خبري كولې هغه ته ئې
وويل :زه تر تا د مال او پلويانو له پلوه وړاندي
يم ،او خپل باغ ته په داسي حال كي ننوت چي پر خپل
ځان ئې ظلم كولو ،وئې ويل :گمان نه كوم چي دا به
كله هم له منځه والړ شي ،او گمان نه كوم قيامت به
ً
راشي او كه د خپل رب لوري ته وروگرځول شم نو حتما
به تر دې غوره منقلب (د ورگرځېدو ځاى) ومومم.
ملگري ئې د خبرو په ترڅ كي ورته وويل :آيا د هغه
چا په اړه كافر شوى يې چي له خاوري ،بيا ئې له
نطفې پيدا كړې او بيا ئې د يوه بشپړ سړي په څېر
برابر كړې؟! خو زه داسي يم چي همغه هللا مي رب دئ او
له خپل رب سره هيڅوك نه شريكوم ،هغه مهال چي خپل
باغ ته ننوتې ولي دي ونه ويل (ما شاء هللا ال قوة اال
باهلل ):دا همغه څه دي چي هللا غوښتي ،هيڅ توان د هللا له
مرستي پرته نشته ،كه ته مي د مال او اوالد له پلوه
تر ځان كم گڼې نو هيله ده چي زما رب ستا تر باغ
غوره شى راته راكړي ،او كېدى شي ستا پر باغ له
آسمانه داسي آفت نازل كړي چي په نتيجه كي ئې ښوى
ډاگ شي ،يا ئې اوبه (په زمكي كي) ژوري ننوځي او
ته ئې هيڅكله د ترالسه كولو توان ونه مومې ،او
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مېوه ئې (په آفت) مبتال شوه ،نو داسي شو چي په خپل
هغه لگښت ئې السونه سره موښل چي پر باغونو ئې كړى
وو ،او (اوس ئې باغونه داسي ليدل چي) پر خپلو
څپريو او چجو رانسكو شوي او ويل ئې :كاش له خپل
رب سره مي هيڅوك نه وى شريك كړى ،او نه ئې له هللا
پرته داسي ډله درلوده چي مالتړ او مرسته ئې وكړي
او نه ئې په خپله د ځان مرسته كولى شوى .همدلته
څرگنده شوه چي واليت او مرسته حقيقي هللا ته مختص ده،
هغه هم د ثواب وركولو له پلوه غوره دئ او هم د
پايلو ټاكلو له پلوه غوره.
( -)44-32په دې مباركو آيتونو كي يوه بله اغېزناكه
او الرښوونكې قصه زموږ مخي ته اېښودل شوې او ټول هغه
مطالب په كي انځور شوي چي د سورې اساسي مضامين دي او
د دې سورې په قصو كي په بېل بېل انداز او اسلوب
توضيح شوي .دلته دوه شخصيتونه يو د بل څنگ كي درول
شوي ،د دواړو باورونه او د دې باورونو پايلي د دوى
په ژوند او اغېز ئې د دوى پر كړنو زموږ مخي ته
ځلېږي ،يو ئې شتمن او د مال او دولت خاوند دئ ،اوالد
او پلويان ئې زيات دي ،دوه سمسوره او شېرازه باغونه
لري چي هر كال ډېر حاصل وركوي ،خو مشرك دئ ،پر آخرت
ايمان نه لري ،گمان كوي چي قيامت نه راځي ،هللا تعالى
له بنده سره محاسبه نه كوي ،په الهي مكافات او
ً
مجازات باور نه لري ،گمان ئې دا دئ چي كه احيانا
قيامت راشي او الهي محاسبه ترسره شي نو هلته به هم
ده ته غوره مقام ورپه برخه شي ،همغسي لكه په دنيا كي
چي ورپه برخه شوى ،بل ئې نيستمن دئ ،مال او دولت نه
لري ،خو پر هللا تعالى او آخرت ايمان لري ،باور ئې دا
دئ چي د انسان هر څه د هللا تعالى عطيه او وركړه ده،
قرآن د دوى دواړو ترمنځ يوه محاوره او مركه په ډېر
اغېزناك او خوندور اسلوب او ډېرو ښكلو الفاظو سره
داسي وړاندي كوي:
مشرك شتمن چي د انگورو دوه سمسور باغونه لري له خپل
مؤمن نيستمن ملگري سره يو ځاى خپل باغ ته ننوځي ،باغ
ئې د خرما په ونو سره احاطه شوى ،په منځ كي ئې
كرونده ده ،د اوبو وياله په كي بهېږي ،كله چي خپل
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باغ سمسور او وني له مېوو ډكي گوري نو خپل ملگري ته
مخ اړوي او له غرور او تكبر ډكي لهجې سره هغه ته
وايي :زه تر تا د مال او پلويانو له پلوه وړاندي يم،
گمان نه كوم چي دا سمسور باغ به كله هم له منځه والړ
شي ،او گمان نه كوم چي قيامت به راشي او كه د خپل رب
ً به هلته تر دې هم غوره
لوري ته وروگرځول شم نو حتما
مقام او منزلت راپه برخه شي .ملگري ئې د خبرو په ترڅ
كي ورته وويل :آيا د هغه رب په اړه كافر شوى يې چي
ته ئې له خاوري ،بيا له نطفې پيدا كړې او بيا ئې د
يوه بشپړ سړي په څېر برابر كړې؟! ته تر دې د مخه يوه
وړه نطفه وې ،دا نطفه له هغو مېوو او دانو جوړه شوې
چي له خاوري راټوكېږي ،ونو او بوټو له خاورو جوړي
كړې ،هللا تعالى له هغي خاوري بشپړ انسان درنه جوړ كړ،
آيا د هللا تعالى دا پېرزوينه دي هېره كړې؟! خو زه داسي
يم چي همغه هللا مي رب دئ او له خپل رب سره هيڅوك نه
شريكوم ،هغه مهال چي خپل باغ ته ننوتې ولي دي ونه
ويل (ما شاء هللا ال قوة اال باهلل ):په كار خو دا وه چي د
هللا تعالى د نعمت شكر دي ادء كړى وى او دا اعتراف دي
كولى چي هم وركړه د هللا تعالى له لوري ده او هم په كوم
كار د برالسي توفيق د هللا تعالى له لوري ،كه ته مي د
مال او اوالد له پلوه تر ځان كم گڼې نو هيله ده چي
زما رب ستا تر باغ غوره شى راته راكړي ،په دنيا يا
په آخرت كي ،او كېدى شي ستا پر باغ له آسمانه داسي
آفت نازل كړي چي په نتيجه كي ئې ښوى ډاگ شي ،يا ئې
اوبه په زمكي كي ژوري ننوځي او ته ئې هيڅكله د ترالسه
كولو توان ونه مومې ،آيا څوك كولى شي د هللا تعالى د
داسي پرېكړو مخنيوى وكړى؟ همداسي وشول ،باغونه او
مېوه ئې په الهي آفت مبتال شول ،ليدل ئې چي د انگورو
څپرۍ او چجې ئې رانسكوري شوې ،مېوه او كرونده ئې
تباه شوې ،نو السونه ئې سره موښل او په هغو لگښتونو
ئې تأسف كولو چي پر باغونو ئې كړي ول ،ويل ئې :كاش
له خپل رب سره مي هيڅوك نه وى شريك كړى ،او حالت ئې
داسي وو چي هيچا ئې مرسته نشوى كولى ،د خپلوانو او
پلويانو هغه ډله هم د ده خوا ته نه راتله او د ده
مرسته ئې نشوى كولى چي دى پرې مغرور وو ،او په خپله
ئې هم د ځان مرسته نشوى كولى ،له هللا تعالى پرته ئې
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بله ملجأ او مرجأ نه موندله .همدلته څرگنده او ثابته
شوه چي واليت او مرسته حقيقي هللا ته مختص ده ،هغه هم د
ثواب وركولو له پلوه غوره دئ او هم د پايلو ټاكلو له
پلوه غوره.









  



  
    
















 
د دنيايي ژوند مثال ورته تېر كړه چي داسي دئ لكه
هغه اوبه چي موږ ئې له آسمانه راووروو او په همدې
سره د زمكي بوټي گڼ گڼ راوټوكېږي ،او (ژر) داسي
مات مات شي چي باد ئې الوځوي ،او هللا په هر څه
توانمن دئ ،دا مال او اوالد د دنيايي ژوند زينت او
ښايست دئ او پاته شوي صالح عملونه ستا د رب په
وړاندي هم د ثواب له پلوه غوره دي او هم د طمعي
او هيلي له پلوه.
( -)46-45په دې مباركو آيتونو كي د طبيعت په غېږ كي
او د طبيعي حوادثو په استناد د هغو مطالبو د اثبات
لپاره دالئل وړاندي شوي چي تر دې د مخه په تاريخي قصو
كي وړاندي شول ،زموږ پام د هغه باران لوري ته اړوي
چي له آسمانه وورېږي ،په همدې سره له زمكي ډول ډول
بوټي راوټوكېږي ،د زمكي مخ شين كړي ،داسي چي د هر چا
توجه ځان ته راكاږي ،خو همدا شنه او زړه راښكونكي
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بوټي ډېر ژر وچ شي ،ټوټې ټوټې شي او گورې به چي سيلۍ
ئې يوې خوا بلي خوا ته الوځوي!! د دنيا مال او متاع،
اوالد ،خپلوان او پلويان همداسي دي ،جالب ،جاذب،
غولوونكي ،موقتي او ژر فنا كېدونكي ،خو په مقابل كي
ئې د انسان صالح او نېك عملونه داسي دي چي بقا او
دوام ئې په برخه شي ،هللا تعالى غوره ثواب او بدله پرې
مرتب كړي او د نېكو پايلو طمعه او هيله ئې كېدى شي.

  



  












    






















   




   
او هغه ورځ چي غرونه روان كړو او زمكه به بربنډه
گورې ،او دوى به راغونډ كړو ،داسي چي هيڅ يو ئې
پرې نږدو ،او ليكه ليكه به ستا رب ته وروړاندي
ً چي موږ ته همغسي راغلئ لكه چي په
كړى شي ،يقينا
لومړي ځل مو پيدا كړي وئ ،خو تاسو گمان كولو چي
هيڅكله به د وعدې تر سره كېدو كومه نېټه درته ونه
ټاكو ،او كتاب به كېښودى شي ،نو مجرمين به گورې
چي له هغه څه وېرېدونكي دي چي په دې (كتاب) كي
دي ،او وايي به :افسوس پر موږ! دا څنگه كتاب دئ!
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نه ئې ووړ (عمل)پرېښى او نه ستر مگر هغه ئې درج
كړى ،او هر هغه څه به حاضر ومومي چي كړي ئې ول،
او ستا رب به پر هيچا ظلم نه كوي.
( -)49-47په دې مباركو آيتونو كي د قيامت دوه
پړاوونه په مجمله خو ډېري جامع بڼي كي انځور شوي،
داسي:
 هغه ورځ به راشي چي دا غرونه له خپل خپل ځايه
وخوزوو ،يوې بلي خوا ته ئې روان كړو ،زمكه له غرونو
بربنډه شي ،خور او پراخ ډاگ ترې جوړ شي.
 ټول انسانان راژوندي كړو ،داسي چي هيڅ يو ئې مړ
او تر خاورو الندي پاته نشي ،ټول په دې پراخ بربنډ
ډاگ كي راغونډ كړو ،ليكه ليكه ستا رب ته وروړاندي
كړى شي.
 دوى ته به وويل شي :نن د هللا تعالى په وړاندي همغسي
راغلئ لكه چي په لومړي ځل ئې پيدا كړي وئ ،دا دئ بيا
ئې د لومړي ځل په څېر راپيدا كړئ ،همغسي بربنډ لكه
چي له خپلو مېندو بربنډ پيدا كېدئ .تاسو گمان كولو
چي هيڅكله به د وعدې تر سره كېدو كومه نېټه درته ونه
ټاكو ،خو دا دئ هغه نېټه راغله او هغه وعده ترسره
شوه.
 محاسبه به پيل شي ،د هر چا په وړاندي به د ده خپل
كتاب او عملپاڼه كېښودى شي ،مجرمين به گورې چي د
خپلي عملپاڼي په ليدو سره وېري اخيستي او په پرېوتي
او له تأسف ډك غږ سره وايي :افسوس پر موږ! دا څنگه
كتاب دئ! نه ئې زموږ ووړ عمل پرېښى او نه ستر ،هر څه
په كي درج شوي ،هر هغه څه به حاضر ومومي چي كړي ئې
ول.
 ستا رب به هر چا ته مناسبه او عادالنه سزا وركړي
او پر هيچا به ظلم نه كوي.
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او هغه مهال چي مالئكو ته مو وويل :د آدم لپاره
سجده وكړئ ،نو ټولو سجده وكړه پرته له ابليس ،چي
هغه له پېريانو څخه وو او د خپل رب له امر ئې
سرغړاوى وكړ ،نو آيا تاسو هغه او اوالد ئې له ما
پرته اولياء او مرستياالن نيسئ ،حال دا چي هغه مو
دښمن دئ؟!! د ظالمانو څومره كرغېړنه او بده
بدلونه.
( -)51د دې مبارك آيت مهمي مهمي الرښووني دا دي:
 انسانانو ته ويل شوي :هللا تعالى تاسو ته ستر كرامت
درپه برخه كړ ،مالئكو ته ئې امر وكړ چي ستاسو جد آدم
عليه السالم ته سجده وكړي ،ټولو سجده وكړه ،د دوى د
سجدې معنى دا وه چي د عالم هر څه انسان ته مسخر او
تابع وي ،همداسي وشول ،خو په ټول عالم كي يوازي يوه
مخلوق (ابليس) له دې ډډه وكړه چي انسان ته مسخر او
تابع وي ،دا ځكه چي هغه له پېريانو څخه وو ،پېريان د
انسانانو په څېر بااختياره دي ،هللا تعالى داسي پيدا
كړي چي كولى شي له دوو الرو او دوو چارو يوه غوره
كړي ،د ايمان يا كفر الر ،اطاعت يا عصيان ،نېك يا بد
عمل ،د فرشتو او نورو مخلوقاتو په څېر نه دي چي د هللا
تعالى له امر او حكم څخه عصيان او سرغړاوى نشي كولى،
نو شيطان له همدې واك او اختيار په استفادې سره د
خپل رب له امر څخه سرغړاوى وكړ ،عصيان ئې هغه پړاو
ته ورسېد چي د هللا تعالى په لوري د بېرته گرځېدو ټولي
دروازې ئې پر مخ وتړلې او د ده له رحمته سخت مأيوس
او ناهيلى (ابليس) شو ،نو اې انسانانو! آيا تاسو
همغه ابليس او اوالد ئې له هللا تعالى پرته اولياء او
مرستياالن نيسئ ،حال دا چي هغه مو دښمنان دي؟!! دا
څومره ظالمانه ،بده او كرغېړنه بدلونه ده ،خپل رب
پرېږدئ او خپل دښمن ته پناه وړئ او هغه خپل ولي او
پالونكى گرځوئ!!!
د دې مبارك آيت له څرگندو الرښوونو په ډېر وضاحت
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سره معلومېږي چي د قرآن له نظره له هللا تعالى پرته د
بل چا متابعت شرك او د هللا تعالى پر ځاى بل د ولي په
توگه نيول دي.




  
   








  












  
  
نه مو د آسمانونو او زمكي د پيدايښت پر مهال
شاهدان گرځولي ول او نه په خپله د دوى د پيدايښت
پر مهال ،او نه موږ الروركي مرستندوى نيسو ،او هغه
ورځ چي ووايي :زما هغه شريكان دروبلئ چي (همدا)
گمان (مو پرې) كولو ،نو وروبه ئې بلي خو اجابت به
ئې نشي كولى او د دوى تر منځ به د دوزخ دائمي
كنده حائل كړو ،او مجرمان به اور وگوري او گمان
به وكړي چي په كي لوېدونكي دي ،او له هغه به د
څنگ ته كېدا ځاى ونه مومي.
( -)53-51دا مبارك آيت د مخكني مزيد وضاحت كوي او
وايي :تاسو څنگه د شيطان متابعت كوئ ،څنگه ئې په
متابعت كي د هللا تعالى شريك او ند گرځوئ ،حال دا چي
هغه نه د آسمانونو او زمكي د پيدايښت پر مهال حاضر
او شاهد وو او نه د خپل پيدايښت پر مهال ،څوك چي د
عالم د پيدايښت له څرنگوالي خبر نه وي ،د خپل ځان د
پيدايښت له څرنگوالي خبر نه وي هغه به ځنگه ستاسو
الرښوونه وكړى شي؟!! څنگه گمان كوئ چي هللا تعالى به د
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شيطان په څېر الر وركي د ځان شريكان او مرستياالن
گرځوي .د دغو وهمي او دروغجنو شريكانو او مرستياالنو
ماهيت به هغه ورځ ښه بربنډ شي او دوى ته د دعاء كولو
او له دوى د مرستي غوښتلو پايله به ښه جوته شي چي
ټول انسانان ،پېريان د ابليس په گډون او دروغجن
معبودان د هللا تعالى په وړاندي راغونډ شي او هللا تعالى
ورته ووايي :زما هغه شريكان دروبلئ چي همدا گمان مو
پرې كاوو ،زما شريكان مو گڼل ،په هغوى پسي روان وئ
او د هغوى په درشل كي مو دعاگاني كولې ،مشركان به
هغوى وروبلي خو هغوى به نه ځواب وركولى شي او نه به
ئې مرسته كولى شي ،د دوزخ لمبې به ئې تر منځ حائل
شي ،ټول مجرمان به د دوزخ په ليدو سره پوه شي چي
همدا ئې ځاى دئ او په همدې كندي كي لوېدونكي دي او
هيڅ پناه ځى به ترې ونه مومي.















 
ً چي په دې قرآن كي مو د خلكو لپاره ډول
او يقينا
ډول مثالونه وړاندي كړل ،او انسان تر هر څه زيات
جگړاوو (جدل كوونكى) دئ.
( -)54دا مبارك آيت وايي چي په قرآن كي ټول هغه
مثالونه راغلي چي د خلكو د الرښووني او پوهاوي لپاره
ضروري دي ،څوك چي د قرآن د مثالونو ،دالئلو او
الرښوونو له اورېدو سره سره په حقيقت پوه نشي او
ايمان رانه وړي نو هيڅ مثال ،دليل او الرښوونه ئې نشي
پوهولى او ايمان راوړو ته ئې نشي چمتو كولى ،د قرآن
د دغو الرښوونو او مثالونو له منلو به يوازي هغه
انسان ډډه كوي چي سخت جگړاوو او جدل كوونكى وي .تاسو
وليدل چي د دې سورې له پيل تر دې ځايه څومره ښكلي،
جامع او اغېزناك مثالونه زموږ مخي ته كېښودل شول،
همداسي به د قرآن په نورو برخو كي وگورئ چي خپل
مطالب ئې د الرښوونكو مثالونو په ترڅ كي توضيح كړي او
د مخاطب هره پوښتنه ئې ځواب كړې او هر تشويش ئې رفع
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كړى.

















  

او دا خلك يوازي دې خبري له ايمان راوړلو او له
خپل رب بخښني غوښتلو څخه منع كړل چي د مخكنيو سنت
(دود دستور) ورته راشي او يا عذاب مخامخ ورته
راشي.
( -)55دلته د مشركينو د ايمان نه راوړلو او له خپل
رب د بخښني نه غوښتلو دوه وجهي بيان شوې -1 :دوى له
خپل پيغمبر داسي دين او مذهب غوښتو چي د دوى له
پلرني مذهب او قومي دود دستور سره ورته وي ،نوى دين
او له هغه مذهب سره مخالف دين چي دوى ته له خپل پالر
او نيكه په ميراث پاته دئ نه مني ،يعني دلته سنت د
مذهب او دود دستور په معنى راغلى ،نه د عذاب په
معنى ،كه دا د عذاب په معنى ونيول شي بيا خو غير
ضروري تكرار راځي ځكه د عذاب يادونه ورپسې شوې ده.
 -2پيغمبرانو ته ئې ويلي چي هغه الهي عذاب چېري دئ
چي ته موپرې گواښې ،په هغه صورت كي دي منو چي دا
عذاب مخامخ په خپلو سترگو وگورو.
دې ته مو پام وي چي د دې آيت د تفسير په اړه د
مفسرينو تر منځ ډېر او ژور اختالف تر سترگو كېږي،
ځينو اوږده اوږده بحثونه پرې كړي ،ځينو درنو مفسرينو
دا آيت په داسي توگه ژباړلى او تعبير كړى چي د آيت
له الفاظو سره اړخ نه لگوي او په ډېر تكلف سره د دوى
تعبير ترې راوځي .چا ما استفهاميه گڼلې او آيت ئې
داسي ژباړلى :څه شي خلك له دې منع كړل چي ايمان
راوړي او  ....خو دا تعبير د آيت له وروستۍ برخي سره
اړخ نه لگوي ،ځينو سنة االولين پر مخكنيو قومونو
راغلى عذاب گڼلى خو دا تكلف ئې كړى چي ووايي :اوس نو
دوى له دې پرته د بل څه انتظار نشي كولى چي همغه پر
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مخكنيو قومونو نازل شوي عذابونه پرې راشي!! خو د آيت
په الفاظو كي د دې خبري لپاره كوم شاهد او مؤيد نه
 بل لوري ته د قرآن گڼ شمېر آيتونو په تكرار.مومو
سره او په بېلو بېلو الفاظو موږ ته ويلي چي د
پيغمبرانو عليهم السالم د مخالفينو د ايمان نه راوړلو
:همدا دوه سببونه وو چي په دې آيت كي ورته اشاره شوې
د دوى دعوت ئې د خپل پالر نيكه له دود دستور سره
مخالف موندلى او د عذاب وعيد ئې هسي تش گواښونه
 وروستني آيتونه هم په واضح توگه ښيي چي همدا.گڼلي
.تعبير دقيق او صحيح دئ

  
   
  

















   







   













   














  
او پيغمبران يوازي د مبشرينو او منذرينو په توگه
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لېږو ،او هغه چي كفر ئې كړى د باطل په مرسته جدل
كوي د دې لپاره چي حق پرې راوپرځوي ،او زما
آيتونه او هغه څه ئې تر ملنډو الندي نيولي چي
خبردارى پرې وركول كېږي ،او تر هغه به لوى ظالم
څوك وي چي د خپل رب په آيتونو سره پند وركړى شي
او هغه ډډه ترې وكړي او هغه څه هېر كړي چي السونو
ً چي موږ د دوى پر زړونو پرده
ئې وړاندي كړي ،يقينا
غوړولې چي پرې پوه نشي او په غوږونو كي ئې
دروندوالى ،او كه د هدايت لوري ته ئې وبلې نو په
دې حالت كي به تر ابده هيڅكله هدايت نشي ،او ستا
رب د رحمت خاوند بخښونكى دئ ،كه ئې دوى د خپلو
كړنو له كبله نيولى نو ژر به ئې عذاب ورپه برخه
كړى وو ،خو د دوى لپاره د وعدې (د تحقق) داسي ځاى
ټاكل شوى چي له هغه پرته كومه ملجأ نشي موندلى.
( -)58-56د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 پيغمبران د هللا تعالى له لوري لېږل شوي ،د هللا تعالى
پيغام خلكو ته رسوي ،د دغه پيغام په رڼا كي د ايمان
خاوندانو ته زېرى وركوي او كافران د خپل كفر له بدو
پايلو وېروي ،له دوى څخه دا مطالبه چي ستاسو پلرنى
مذهب تأييد كړي يا د هغه خالف له څه ويلو ډډه وكړي او
يا الهي عذاب مخامخ دروښيي؛ خوشې او بې بنسټه غوښتنه
او مطالبه ده.
 كافرانو له باطل مذهب او غلطي تگالري او كړنالري د
دفاع لپاره مالتړلې ،د همدې باطل مذهب په مرسته او
گټه جدل كوي ،موخه ئې دا ده چي حق راوپرځوي ،دوى د هللا
تعالى آيتونه او هغه څه تر ملنډو الندي نيولي چي
خبردارى پرې وركول كېږي.
 تر هغه چا به لوى ظالم څوك وي چي كله پند وركړى
شي ،هغه هم د ده د رب په آيتونو سره ،خو هغه نه
يوازي مخ واړوي او له منلو ئې ډډه وكړي بلكي خپل ټول
هغه گناهونه ،ظلمونه ،فسادونه ،كفر او شرك هېر كړي
او بې اهميته او عادي ئې وگڼي چي تر دې د مخه ئې
كړي؟!!
 دوى د شرك ،كفر ،جهل او ړوند تعصب په ډڼډ كي داسي
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نښتي چي راوتل ورته گران شوي ،پر زړونو ئې داسي
پرېړي پرېړي پردې غوړېدلي چي د حق وړانگي ترې تېرېدى
نشي ،په غوږونو كي ئې داسي دروندوالى دئ چي د حق له
اورېدو ئې عاجز كړي ،نو په دې حالت كي كه څوك هغوى د
ً چي تر ابده به هدايت
هدايت لوري ته وبلي نو يقينا
نشي.
 په الهي عذاب كي د ځنډ وجه دا ده چي ستا رب د
رحمت خاوند بخښونكى دئ ،كافر او مشرك ته هم مهلت
وركوي ،د توبې دروازه ورته پرانيستې پرېږدي ،په
نيولو او تعذيب كي ئې تلوار نه كوي ،كه ئې دوى د
خپلو كړنو له كبله نيولى نو الډير د مخه به ئې عذاب
ورپه برخه كړى وو .خو د دوى لپاره ئې د وعدې د تحقق
داسي ځاى ټاكلى چي له هغه پرته كوم بله ملجأ او منجأ
نشي موندلى.
دې ته مو پام وي چي ځينو درنو مفسرينو دلته موعد
د اسم زمان صيغه گڼلې او په (من دونه) كي ضمير هللا
تعالى ته راجع بولي ،ويلي ئې دي چي "هللا تعالى كافرانو
ته د وعدې د تحقق ثابته نېټه ټاكلې او له هللا تعالى
پرته بل پناځى نشي موندلى ،دا تعبير دقيق نه برېښي
او د فقرو تر منځ تړاو او ارتباط نشي تأمينولى ،اصوالً
بايد ضمير نږدې اسم ته راجع شي ،دلته نږدې اسم موعد
دئ نه د هللا نوم ،غوره تعبير همدا دئ چي دلته موعد اسم
مكان دئ او په دې سره دوزخ ته اشاره شوې او په
(دونه) كي اشاره همدې موعد ته شوې .او په ورپسې آيت
كي د اسم زمان په معنى راغلى ،دا تعبير هغه تكرار هم
منتفي كوي چي د كالم بالغت ته تاوان رسوي .په ټول قرآن
كي د هللا تعالى لپاره د موئل صيغه نه ده راغلې ،دا
ً سره ښايي.
صيغه له هللا تعالى سره نه ښايي ،له موعدا


 





 
او دا هغه كلي دي چي هالك مو كړل ،هغه مهال چي ظلم
ئې وكړ او د دوى د هالكت لپاره مو خاصه نېټه ټاكلې
وه.
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( -)59دا مبارك آيت د مخكني مضمون ښكلې او جامع تتمه
ده او دا الرښووني په كي ځلېږي:
 دا د هغو كليو قصې دي چي هللا تعالى هالك كړي.
 د هالكت وجه ئې ظلم وو.
 د هر يوه د هالكت لپاره ځانگړې ثابته نېټه ټاكل
شوې وه ،او همدا د هللا تعالى ثابت او نه بدلېدونكى سنت
دئ.
تر دې ځايه د سورې اساسي مضامين د دريو تاريخي
قصو په ترڅ كي انځور شول ،يوه ئې د اصحاب كهف د
مؤمنو زلميانو او د دوى د مشرك او ظالم قوم تر منځ د
مبارزې قصه ،بله ئې د يوه مشرك شتمن او مؤمن نيستمن
د عبرتناكي مركې او محاورې قصه ،بله ئې د انسان د
پيدايښت هغه قصه چي مالئكو د ده په وړاندي سجده وكړه
او ابليس سرغړاوى وكړ ،خو اوس موږ ته د دوو سترو
سترو شخصيتونو د مالقات او گډ سفر قصه رااوروي ،د
موسى عليه السالم او خضر عليه السالم ،يو ئې د پنځو
اولوالعزمو پيغمبرانو له ډلي او بل ئې د هللا تعالى
داسي نېك او عالم بنده چي موسى عليه السالم ترې زده
كړه كړې او له هغه سره ئې د مالقات په موخه د اوږده
او ستونزمن سفر لپاره مال تړلې وه .د دې قصې په هر
پړاو او هري برخي كي گڼ شمېر عبرتناك درسونه او
ځالنده الرښووني زموږ په وړاندي ځلېږي ،قصه داسي پيل
شوې:

   

 




  
او كله چي موسى خپل زلمكي ته وويل :تر هغه به له
تلو تم نشم چي مجمع البحرين (د دوو سيندونو يو
ځاى كېدو سيمي) ته ورسېږم يا به تر اوږدې مودې
(كالونه كالونه) درومم.
( -)61په دې مباركو آيتونو كي څو الرښووني زموږ
مخي ته اېښودل شوې:


موسى عليه السالم په يوه اوږد سفر وتلى ،غوښتل ئې
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مجمع البحرين (د دوو سيندونو د يو ځاى كېدو سيمي) ته
ورسېږي ،په ورپسې آيتونو كي به درته جوته شي چي د دې
سفر موخه ئې له يوه عالم او مجاهد شخصيت سره مالقات
او له هغه څه زده كول وو ،د آيتونو له فحوى معلومېږي
چي ده ته د دې شخصيت يادونه شوې ،د اوسېدو ځاى ئې
ً
مجمع البحرين ښودل شوى ،ده اراده كړې چي دا كس حتما
وگوري ،څه وخت ورسره پاته شي او څه ترې زده كړي .په
همدې موخه خوزېدلى.
 يو كس ئې د خادم او ساتونكي په توگه له ځان سره
كړى .دلته د موسى عليه السالم د سفر ملگرى د (فتا:
غالم او خادم) په نامه ياد شوى او له دې معلومېږي چي
دا د هغه وخت قصه ده؛ او دا سفر هغه مهال ترسره شوى
چي موسى عليه السالم د فرعون په كور كي او د شاهي
كورنۍ د يوه غړي په توگه اوسېدو او ساتونكي او غالمان
ئې په خدمت كي ول ،دا ځكه چي قرآن د يوسف عليه السالم
ساتونكي او خدمتگاران هم په دغه نامه يادكړي.
 دا سفر اوږد او ستونزمن وو ،د ده دا وينا چي يا
به مجمع البحرين ته رسم او يا خو به همداسي تر اوږدې
مودې درومم ،همدا مطلب افاده كوي .د هغو خلكو انتباه
صحيح نه ده چي وايي :موسى عليه السالم سحر خوزېدلى ،د
غرمې شاوخوا مهال داسي ځاى ته رسېدلى چي ستړى او وږى
شوى ،هملته پوخ ماهي ترې ورك شوى او خضر عليه السالم
ئې هملته موندلى!!
 كه د مصر نقشې ته ځير شو نو وبه گورو چي په ټول
مصر كي داسي ځاى نشته چي دوه سيندونه سره يو ځاى شوي
وي ،مصر په حقيقت كي داسي هېواد دئ چي د نيل دواړو
خواوو ته آباد شوى ،د نيل له دواړو خواوو آخوا ټوله
صحراء ده ،نيل له دوو سترو سيندونو جوړ شوى (نيل
االبيض او نيل االزرق) ،دا دواړه د سودان په مركز
خرطوم كي سره يو ځاى شوي ،له مصر تر خرطوم پوري بل
مجمع البحرين نه ترسترگو كېږي ،او دا تر دوو مياشتو
زيات پلي مزل غواړي ،د موسى عليه السالم له وينا
معلومېږي چي دى په اوږده سفر وتلى وو ،د ده له دې
وينا چي يا به د دوو سيندونو د يوځاى كېدو ځاى ته
رسېږم او يا خو به تر اوږدې مودې همداسي درومم ،همدا
خبره معلومېږي ،په لنډ سفر كي هيڅوك دا خبره نه كوي
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چي يا به آخري مزل ته رسېږم او يا خو به همداسي تر
اوږدې مودي روان يم .د هغو مفسرينو رأيه دقيقه ده چي
له مجمع البحرين څخه د نيل د دوو څانگو د يوځاى كېدا
محل اخلي ،دلته له بحرين څخه مراد دوه روان سيندونه
اخلي نه دوه والړي اوبه ،د والړو اوبو لپاره د (مجمع
بينهما) الفاظ كارول مناسب نه برېښي.
 ځينو مفسرينو داسي انگېرلې چي ښايي دا سفر به د
موسى عليه السالم له بعثت وروسته او هغه مهال ترسره
شوى وي چي دى د سينا په بيديا كي اوسېدو او گمان كوي
چي له مجمع البحرين به مراد د خليج عقبه او خليج
سويس يا د بحرالروم او بحر القلزم يوځاى كېدا وى ،خو
دا انگېرنه ځكه كمزورې ده چي له يوې خوا دا ځايونه
كومي نښي ته ضرورت نه لري ،حال دا چي موسى عليه
السالم ته كب د نښي په توگه ټاكل شوى وو او ورته ويل
شوي وو چي دا به په مجمع البحرين كي له تا غائب شي،
له بلي خوا دا ځايونه داسي نه دي چي له موسى عليه
السالم څخه ئې دومره اوږد سفر غوښتو چي ووايي :يا به
مجمع البحرين ته رسېږم يا به كلونه كلونه (حقبا) مزل
كوم.
 همدا راز دا آيتونه وايي چي موسى عليه السالم له
هغه پوه او مجاهد سړي څه زده كول غوښتل ،او دا ښيي
چي دغه سفر د ده له بعثت مخكي وو ،ځكه له بعثت
وروسته هغه د نورو لپاره ستر الرښود وو ،تر ده بل پوه
او عالم كس په نړۍ كي نه وو.
 قرآن وايي چي موسى عليه السالم له بعثت وروسته
يوازي څلوېښت ورځي له خپل قوم څخه لري شوى چي د ده
په غياب كي سامري وغولول ،كه دا سفر له بعثت وروسته
ً به ئې قرآن وضاحت كړى وو .له بعثت وروسته
وى نو حتما
هغه د سينا په صحرا كي وو ،هلته نه سيندونه وو او نه
مجمع البحرين.
 دې ته مو بايد پام وي چي دا قصه د مخكنيو په څېر
قريشو ته اورول شوې او په ترڅ كي ئې هغوى ته ويل
شوي :موسى عليه السالم له يوه داسي عالم څخه چي هللا
تعالى څه علم وركړى وو ،د څه زده كولو لپاره دومره
اوږد او ستونزمن سفر وكړ او پرېكړه ئې كړې وه چي كه
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دا سفر كلونه كلونه هم ونيسي دوام وركوم ،خو تاسو
كمبختان د رسول هللا ﹽ په څېر د داسي ستر عالم شخصيت
څخه چي هللا تعالى د پيغمبر په توگه غوره كړى او د قرآن
په څېر كتاب ئې وركړى ،نه يوازي د څه زده كولو هڅه
نه كوئ بلكي د هغه مخالفت ته مو مال تړلې!!




  



   






   
   






  









    








نو كله چي د دواړو يوځاى كېدو سيمي ته ورسېدل؛ نو
دواړو خپل كب هېر كړ ،چي په سيند كي ئې خپله الر
ونيوله او والړ .نو كله چي تېر شول خپل زلمكي ته
ئي وويل :غرمنى (خوراك) مو راته راوړه؛ په رښتيا
چي له دې سفره مو ستړيا په برخه شوه (دې سفر ډېر
ستومانه كړو) ،وئې ويل :په ياد دي دي كله چي هغي
لويي ډبري ته مو پنا يووړه؛ نو ما كب هېر كړ ،هسي
شيطان رانه هېر كړ چي يادونه ئې (درته) وكړم ،او
په عجيبه توگه ئې په سيند كي خپله الر ونيوله .وئې
ويل :همدا هغه څه دئ چي موږ ئې غواړو ،پر خپلو
پلونو گام په گام په شا وگرځېدل.
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( -)64-61په دې مباركو آيتونو كي الندي مطالب زموږ
مخي ته ځلېږي:
 د دې آيتونو له فحوى معلومېږي چي دا سفر د دوبي
په گرميو كي ترسره شوى ،د سفر اوږدوالي له يوې خوا
او تودوخي له بلي خوا دومره ستومانه كړي وو چي موسى
عليه السالم وويل :دې سفر ډېر ستومانه كړو ،همدا راز
د تودوخي له امله ئې د غرمې مهال د يوې لويي ډبري
سيوري ته پنا وړې وه.
 دلته ويل شوي چي كله مجمع البحرين ته ورسېدل نو
دواړو هغه كب هېر كړ ،چي په عجيبه توگه ئې په سيند
كي خپله الر ونيوله او والړ .له دې الفاظو په ډېر
وضاحت سره معلومېږي چي دا كب په سيند كي روان كب وو،
چي په مجمع البحرين كي ئې خپله الر بدله كړې او په بل
لوري تللى ،دلته ويل شوي چي دواړو خپل كب هېر كړ ،د
دې معنى دا ده چي دواړو دا خبره هېره كړې وه چي كب
به تر نظر الندي نيسي ،دې ته ئې پام نه وو چي د كب د
غائبيدو ځاى همغه مجمع البحرين دئ چي دوى ئې په لټه
كي ول ،له دې پرته بل تعبير صحيح نه دئ ځكه په آيت
كي ويل شوي چي زلمكي تر دې وړاندي او په مجمع
البحرين كي هغه كب ليدلى وو چي په بل لوري والړ ،خو
دا خبره ئې هېره شوې وه او موسى عليه السالم ته ئې
وروسته وكړه.
 نو كله چي له دې ځايه تېر شول موسى عليه السالم
خپل زلمكي ته وويل :غرمنى خوراك مو راوړه؛ هغه ورته
وويل :په ياد دي دي كله چي هغي لويي ډبري ته مو پنا
يووړه؛ نو ما كب هېر كړ ،هسي شيطان رانه هېر كړ چي
يادونه ئې درته وكړم ،او په عجيبه توگه ئې په سيند
كي خپله الر ونيوله .د زلمي له دې وينا په ډېر وضاحت
سره معلومېږي چي ده ته دا وظيفه وركړى شوې وه چي په
بحر كي روان كب به تر نظر الندي نيسي ،كه ترې ورك شو
نو ده ته به اطالع وركوي ،ده كب ليدلى چي خپله الر ئې
بدله كړې او په بلي الري تللى ،خو له ياده ئې وتلي چي
دا خبره موسى عليه السالم ته وكړي ،هغه مهال ئې موسى
عليه السالم ته كړې چي هغه د خوراك غوښتنه ترې كړې.
 ځينو ويلي چي دا وريت شوى كب وو چي دغه مهال
ژوندى شوى او سيند ته ئې ټوپ كړي!! حال دا چي كه دا
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د وريت شوي كب ژوندي كېدا وى نو د داسي پېښي هېرول
محال برېښي ،د موسى عليه السالم ملگري به د داسي پېښي
له ليدو سره سم چيغه كړې وه او همغه مهال به ئې موسى
عليه السالم پرې خبر كړى وو.
 ځينو له دې خبري چي موسى عليه السالم غرمنى خوراك
غوښتى او زلمكي ورته ويلي :كب هغه مهال په بله الر
والړ چي موږ لويي ډبري ته پناه وړې وه خو شيطان رانه
هېره كړه چي تا ته ئې ووايم ،دا انتباه اخيستې چي
گواكي موسى عليه السالم وريت كب ترې غوښتى او هغه
ورته ويلي چي هغه ژوندى شو او سيند ته ئې ټوپ كړل او
والړ!! دا په داسي حال كي چي نه يوازي د آيت په
ً او نه
ً نشته ،نه اشارتا
الفاظو كي داسي څه قطعا
ً ،نه دلته او نه په كوم بل آيت كي دا خبره شوې
صراحتا
چي دا وريت شوى كب وو ،بلكي د آيت الفاظ په بشپړه
توگه دا رأيه ردوي ،كه دا وريت شوى او پوخ كب وو او
د دوى لپاره د نښي په توگه ټاكل شوى وو نو موسى عليه
السالم به څنگه خپل خادم ته ويل چي هغه د خوراك لپاره
راوړه؟!! په دې صورت كي خو به ئې تل له ځان سره
خوندي ساتو او له خوړلو به ئې ډډه كوله .ځيني بيا د
دې كمزوري رأيي په تأييد كي په داسي رواياتو استناد
كوي چي هم د سند له پلوه كمزوري دي او هم د متن له
پلوه له نورو رواياتو سره تعارض لري ،او هغه روايات
ئې له پامه غورځولي چي وايي دا ژوندى او په سيند كي
روان كب وو .د دې تفصيل به إن شاء هللا د دې بحث په پاى
كي وگورئ .حقيقت دا دئ چي دا ژوندى او په سيند كي
روان كب وو ،تاسو پوهېږي چي هللا تعالى كبان داسي پيدا
كړي چي په ژمي كي تودو سيمو ته كوزېږي او په دوبي كي
بېرته خپلو اصلي سړو سيمو ته درومي ،كله كله د دوى
دا ژمنى او دوبنى سفر سلگونه كيلومتره اوږد وي ،د
نيل كبان په ژمي كي د مصر په لوري تودو سيمو ته
راكوزېږي او د دوبي (اوړي) په موسم كي بېرته له مصر
د سودان او په يوگندا او ايتوپيا كي د نيل د سرچينو
په لوري درومي ،موسى عليه السالم ته داسي كب د نښي په
توگه ښودل شوى چي د دوبي په موسم كي د سودان په لوري
ځي ،په مجمع البحرين كي كيڼ لوري ته خپله الر بدلوي
او د نيل هغي څانگي ته درومي چي سرچينه ئې د ايتوپيا
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په غرونو كي ده (چي البحر االزرق نومېږي) ،دا هم
ً كوم خاص كب وو،
ضروري نه ده چي څوك ووايي دا به حتما
دقيقه خبره دا ده چي دا يو ډول كب وو ،همغه چي پلرنى
ټاټوبى ئې د ايتوپيا په غرونو كي وو ،دا داسي ده لكه
چا ته چي ووايې :دا برگ كب ستا لپاره نښه ده ،دا به
د دوو سيندونو د يو ځاى كېدو په سيمي كي خپله الر
بدلوي او د سيند هغي څانگي ته به درومي چي له كيڼ
لوري راغلې ،همدغه ځاى مجمع البحرين دئ .له برگ كب
څخه ستا مراد د كبانو يو ډول دئ نه خاص كب.
 كله چي زلمي د ماهي د وركېدو خبره موسى عليه
السالم ته كړې نو هغه ويلي :دا همغه مجمع البحرين دئ
چي موږ ئې په لټه كي وو ،پر خپلو پلونو گام په گام
په شا وگرځېدل او هملته ئې خضر عليه السالم وموند.
دلته د زلمي دا وينا راغلې چي د كب په اړه ئې وويل:
ً
په عجيبه توگه ئې په سيند كي خپله الر ونيوله .حقيقتا
چي دا د ډېر حيرت او تعجب وړ خبره ده چي كبان څنگه
كولى شي په ژمي كي له خپل اصلي ټاټوبي څو سوه
كيلومتره لري تودو سيمو ته والړ شي ،په دوبي كي بېرته
ستانه شي پرته له دې چي الر وركه كړي او په بل لوري
والړ شي ،حتى په هغه ځاى كي چي څو سيندونه سره يو ځاى
كېږي دوى؛ خپل لورى نه غلطوي او په بل لوري نه
درومي .دا دئ گورئ چي دوى له نښو پرته خپله الر
موندله او د موسى عليه السالم په څېر ستر شخصيت نښي
ته اړ وو.
 دې ته مو هم بايد پام وي چي هغه پلي نابلد مسافر
ته چي د لوى سيند په ژۍ بري خوا ته روان وي ،دا ډېره
گرانه وي چي د دوو سيندونو د يو ځاى كېدو ځاى په
دقيقه توگه تشخيص كړي ،دا ځكه چي ډېر ځلي لوى
سيندونه په يوه ځاى كي ووېشل شي او په بل ځاى كي ئې
وېشل شوې څانگي بېرته سره يو ځاى شي ،نو ځكه موسى
عليه السالم د مجمع البحرين موندلو لپاره يوې نښي ته
ضرورت درلود.
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نو زما له بندگانو ئې داسي يو بنده وموند چي له
خپل لوري مو پېرزوينه ورپه برخه كړې وه او له خپل
لوري مو څه علم ورزده كړى وو.
( -)65د دې مبارك آيت مهمي مهمي الرښووني دا دي:
 له راستنېدو سره سم ئې هغه څوك موندلى چي دوى ئې
په لټه كي ول او هللا تعالى ئې داسي معرفي كوي :زما يو
داسي بنده چي له خپل لوري مي پېرزوينه پرې كړې وه او
له خپل لوري مي څه علم ورزده كړى وو.

د دې آيت د
 )له فقرې څخه ځينو متصوفينو د (لدني
علم) اصطالح راايستلې او وايي چي دا علم د تعليم،
ً او
تعلم ،ليك او لوست له الري نه ترالسه كېږي ،آنا
له مقدمې پرته انسان ته القاء كېږي ،دا اصلي او
حقيقي علم بولي او هغه علم ته د پوستكي او ظاهري
علم په سترگه گوري چي د تعليم او تدريس له الري او
په ليك لوست ترالسه كېږي!! د دغو جنابانو په ځواب
كي وايو -1 :دا له ځانه جوړه شوې بې بنسټه اصطالح
ده -2 .د دې الفاظو نه دا معنى ده چي خاص علم
وركړى شوى وو او نه دا چي دا كوم ځانگړى علم (علم
لدني) وو ،بلكي دقيقه معنى ئې دا ده چي هللا تعالى
له خپل لوري څه علم وركړى وو ،دلته مزيد وضاحت د
دې لپاره ضروري گڼم چي متصوفينو له دغي قصې او په
ځانگړې توگه له دغي فقرې داسي له خرافاتو ډك
باورونه راايستلي چي د قرآن له څرگندو الرښوونو
سره په بشپړه توگه تضاد لري .دوى وايي :خضر عليه
السالم په غيب پوهېدو!! دا په داسي حال كي چي د
قرآن په لسگونه آيتونه په قاطع توگه او په واضح
الفاظو وايي چي له هللا تعالى پرته هيڅوك په غيب نه
پوهېږي ،پدې قصې كي هيڅ داسي دليل نشته چي د موسى
عليه السالم ملگري ته علم غيب ترې ثابت شي ،قرآن
ندي ويلي چي دى په غيب پوهېدو ،نه پوهېږو څوك چي
(  
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هڅه كوي د دې قصې له كومي برخي خضر عليه السالم ته
علم غيب ثابت كړي څنگه دا جسارت كوي؟! د قصې له
كومي برخي او د اړوند آيتونو له كوم لفظ ئې دا
انتباه اخيستې ده او دليل ئې څه دئ؟! موسى عليه
السالم له خضر عليه السالم كوم علم غيب زده كړى؟
موږ ته خو قرآن په همدې سوره كي او څو آيته
وروسته وايي چي ده له خضر عليه السالم څو كارونه
زده كړل:
 .1د يوه ظالم پاچا له منگولو د مسكينو او بې وزلو
جاله والو ژغورل؛ هغه هم په داسي بڼي كي چي جاله
وال ترې خبر نشول ،د لږ ضرر په مقابل كي ئې دوى له
ستر تاوانه وژغورل.
 .2د يوه مفسد ،كافر او بې رحمه زلمي وژل او مؤمن مور
پالر ئې له شره ژغورل.
 .3تر نړېدونكي دېوال الندي د دوو يتيمانو لپاره ښخه
شوې خزانه له غارت كېدو خوندي كول.
موسى عليه السالم له خپل عالم او مجاهد استاد څخه
همدا الرښووني زده كړې وې ،د همدې الرښوونو په رڼا كي
هغه دغو دريو كارونو ته ورته كارونه وكړل -1 :له يوه
مظلوم بني اسرائيلي د دفاع په موخه ئې يوه ظالم قبطي
ته داسي گوزار وركړ چي پرې مړ شو -2 ،د مدين د كوهي
غاړي كي ئې په داسي حال كي د دوو بې وزلو نجونو رمه
خړوبه كړه چي د اوږده سفر له كبله ډېر ستړى او
ستومانه وو -3 ،د بني اسرائيلو د نجات لپاره له مدين
څخه مصر ته الړ او د فرعون مقابلي ته ئې مال وتړله.
خضر عليه السالم نه كوم الهوتي او ناسوتي علم موسى
عليه السالم ته ورښودلي ،نه كوم لدني علم ،نه كوم
باطني علم او نه د طريقت مسلك ،درې جهادي الرښووني ئې
ورته كړې او په عملي توگه ئې ورښودلې .د ظالمانو په
ضد د مظلومانو ملگرتيا ،د بې رحمه مفسد وژل او د
يتيمانو مرسته.
جاهل متصوفين لدني علم د داسي علم په توگه معرفي
كوې چي له تعليم او تدريس پرته ترالسه كېږي او مرشد
ئې په يوه نظر مريد ته القاء كوي ،دوى دا عقيده له
محرف بايبل اقتباس كړې ،بايبل وايي :آدم او حوا د
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معرفت د وني مېوه وخوړه ،معرفت ئې په برخه شو ،سترگي
ئې پرانيستل شوې او پوه شول چي بربنډ دي ،تر دې د
مخه په خپل بربنډتوب نه پوهېدل ،بايبل وايي چي اسحاق
(عليه السالم) يعقوب (عليه السالم ) ته بركت وركړ او
په همدې سره ئې د پيغمبرۍ مقام په برخه شو ،خو وايي
چي يعقوب عليه السالم خپل پالر دوكه كړ ،او دا بركت ئې
د دې دوكې په نتيجه كي ترالسه كړ ،اسحاق(عليه السالم )
غوښتل چي عيسو ته بركت وركړي خو يعقوب (عليه السالم )
ځان د عيسو په څېر جوړ كړ ،اسحاق (عليه السالم ) ونه
پېژندو او د عيسو گمان ئې پرې وكړ او بركت ئې وركړ!!
له مسيحيانو پوښتنه كوو :دا څنگه بركت وو چي يعقوب په
دوكې ترالسه كړ او پالر بېرته ترې اخيستى نه شو؟ په كار
خو دا وه چي پالر نه يوازي هغه بركت بېرته له يعقوبه
اخيستى وى چي په دوكې ئې ترالسه كړى وو بلكي مزيد ئې
هغه رټلى وى!! د دې بركت پرېكړه هللا تعالى كوي كه بنده؟
هللا تعالى خو نه غولېږي ،مستحق او غير مستحق پېژني ،هغه
به څنگه د هغه چا د غلطي دعاء په اساس پرېكړه كوي چي
غولېدلى؟دوى هم د بايبل خبره كوي او وايي چي علم لدني
د پير او مرشد په يوې دعاء او وينا سره مريد ته
وركول كېږي ،تعليم او تعلم ته ضرورت نه لري!! هغوى
ته وايو :لومړى بايد د دغه آيت په معنى ځان پوه كړو
او وگورو چي هللا تعالى هغه عالم بنده ته كوم علم وركړى
وو ،هغه علم چي ته ئې ادعاء كوې كه بل علم؟! قرآن په
خپله د دې پوښتني ځواب موږ ته راكوي او د هغو دريو
پېښو په ترڅ كي ئې موږ ته راښيي چي له موسى عليه
السالم سره د سفر په دوران كي رامنځته شوې .د قرآن له
آيتونو خو دا حقيقت جوتېږي چي خضر عليه السالم يو
مجاهد وو ،د بې وزلو او مظلومانو ملگرتيا ئې كوله،
موسى عليه السالم ته ئې د جهاد درس وركړ ،اوس تاسو
موږ ته ووايئ چي د دغوڅرگندو او واضحو آيتونو له
كومي برخي او له كوم لفظ مو د (لدني علم) اصطالح
راايستلې؟!! او غواړئ له قرآن بې خبرو مريدانو ته
ووايئ چي كه ستاسو پير او مرشد نه قرآن لوستلى شي،
نه د پيغمبر عليه السالم له احاديثو خبر دئ ،نه په
ليك پوهېږي او نه لوست كولى شي ،د هغه په اړه شك مه
كوه او لمن ئې كلكه ونيسه ،دا خبري بايد ستا اخالص كم
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نكړي ،هغه ته د مخكني مرشد له لوري (لدني علم) وركړى
شوى او د دين په ټولو رموزو او پټو اسرارو د مرشد د
يوې دعاء له امله پوه شوى!! هغه په يوې مراقبې سره
كولى شي د اسرارو دروازې پرانېزي او په پټو حقايقو
پوه شي!!
ډېره عجيبه ده ،د قرآن له داسي قصې او مضمون چي
هر مخاطب ته د سري مبارزي درس وركوي ،غرضي او مرضي
خلكو داسي افسانه جوړه كړې چي د مخاطب ذهن تخديروي
او له سره تر پايه غلط افكار القاء كوي ،چېري د خضر
عليه السالم هغه درې جهادي كارونه او چېري دې ته د
لدني علم نوم وركول او دا ادعاء كول چي هغه په غيب
پوهېدو او كارونه ئې غيرعادي ول.
دوى دې ته هم متوجه نه دي چي د همدغي (و علمناه
من لدنا علما) فقرې ته ورته الفاظ د قرآن په گڼ شمېر
آيتونو كي راغلي ،او په ترڅ كي ئې قرآن موږ ته
الرښوونه كوي چي د انسان هر څه د هللا تعالى ېېرزوينه
ده ،ژوند ئې ،استعدادونه ئې ،رزق ئې ،علم او معرفت
ئې ،قرآن دا ټول هللا تعالى ته منسوبوي او د هللا تعالى
پېرزوينه ئې گڼي ،په ټولو هغو آيتونو كي چي دا حقيقت
په كي بيان شوى همدا د (لدن) لفظ راغلى؛ هللا تعالى د
قرآن وركړه ،د اوالد او رزق وركړه ،له خپل لوري د ولي
او نصير لېږل او  ...د لدن په لفط سره يادوي ،كه
هلته د (لدني رزق)( ،لدني ولي و نصير)( ،لدني اوالد)،
(لدني قرآن) اصطالح نشئ راايستلى؛ نو دلته څنگه د
لدني علم اصطالح راباسئ ،موږ ته ووايه چي له (لدني
علم) نه ستاسو مراد څه دئ؟ مراد مو (ذاتي علم) دئ،
ً او له
كه د (هللا تعالى له لوري وركړى شوى علم)؟ كه آنا
تعليم او ليك لوست پرته ترالسه شوى علم؟ ذاتي علم خو
له هللا تعالى پرته هيڅوك نه لري ،د انسان علم خو
اكتسابي دئ ،انسان د وحي ،تعليم ،تدريس ،ليك او لوست
له الري علم ترالسه كوي ،قرآن د رسول هللا ﹽ په اړه
فرمايي چي تر بعثت مخكي نه په كتاب پوهېدو او نه د
ايمان په حقيقت او معنى:
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الشورى52:

همداسي مو تا ته له خپل لوري د يوه خاص امر وحي
وكړه ،ته نه پوهېدې چي كتاب څه دئ او نه د ايمان (په
معنى او حقيقت) پوهېدې ،خو موږ داسي نور وگرځاوو چي
له خپلو بندگانو څخه هغه څوك پرې هدايتوو چي غواړو
ئې ،او بې شكه چي ته د مستقيمي الري خوا ته الرښوونه
كوې.
قرآن موږ ته الرښوونه كوي چي د هر انسان علم په
حقيقت كي د هللا تعالى له لوري وركړى شوى علم دئ ،د
پوهي او معرفت وسايل او استعدادونه هم هللا تعالى وركړي
او په يوه څه د پوهېدو مجال او شرايط هم هللا تعالى
ورته برابروي .دا هللا تعالى دئ چي هر چا ته علم او
پوهه وركوي ،سترگي ،زړه ،غوږونه ،دماغ او اعصاب ئې د
ده په اراده ورته كار كوي ،الر ورته ښيي او د ښه او
بد ،مفيد او مضر په پېژندلو كي ئې مرسته كوي ،په هر
ً احاطه كوي او په كوم څه د پوهېدو
څه چي انسان علما
توفيق ترالسه كوي نو دا ټول د هللا په خوښه او اذن او په
همغه حد كي وي چي هللا ئې وغواړي .د انسان پر مخ چي د
معرفت هره دروازه پرانيستل كېږي او په هرې نوې خبري
چي د پوهېدو توفيق ترالسه كوي ،د ده هر( كشف) او په
ِر او راز پوهېدل ئې په حقيقت كي د هللا تعالى يوه
هر س
پېرزوينه ده ،دا دروازه د ده له لورې ورته پرانيستل
كېږي ،په دغو حقايقو د پوهېدو توفيق دى وركوي او د
دغو اسرارو د كشف توان دى وركوي ،چي حقيقت همداسي دئ
نو ته ما ته ووايه چي ولي د خضر عليه السالم علم
استثنايي علم گڼې او د (لدني علم) نوم وركوې؟!!
پيغمبرانو عليهم السالم ته چي د وحي له الري كوم
علم وركړى شوى دا هم په تدريجي توگه او د كتاب او
صحيفې په بڼه كي وركړى شوى ،نه دا چي په يو ځل او په
بشپړه توگه ټول علوم د هغوى زړه او دماغ ته القاء
شوي ،قرآن پر پيغمبر عليه السالم په تدريجي توگه نازل
شوى ،دا د ټولو فقهاوو او علماوو متفقه قول او د
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قرآن د صريحوآيتونو مطابق نظر دئ ،يوازي غالت شيعه او
جاهل متصوفين ورسره مخالفت لري ،پيغمبر عليه السالم د
هرې قضيې او پېښي په اړه د وحي نزول ته انتظار كړى،
د وحي له راتلو مخكي نه پوهېدو چي څه حكم وكړي.











    
   




    
   




    



    
  
موسى ورته وويل :آيا كېدى شي د دي لپاره ستا
متابعت او ملگرتيا وكړم چي د هغه رشد او پوهي څه
رازده كړې چي تا ته ئې علم دركړى شوى؟ هغه ورته
وويل :ته زما په ملگرتيا كي صبر نشې كولى ،څنگه
به په هغه څه صبر وكړې چي پرې خبر نه يې؟ وئې
ويل :إن شاء هللا ما به صابر ومومې او په هيڅ كار كي
به له تا سرغړاوى ونه كړم .وئې ويل :نو كه زما
متابعت كوې نو د هيڅ څه په اړه تر هغه ما مه
پوښته چي په خپله ئې يادونه درته وكړم.
( -)71-66د دې مبارك آيت مهمي مهمي الرښووني دا دي:
 موسى ورته وويل :آيا كېدى شي ستا متابعت او
ملگرتيا وكړم او د علم او رشد هغه څه رازده كړې چي
تا ته ئې علم دركړى شوى؟ دا آيت له يوې خوا ښيي چي
موسى عليه السالم د علم ترالسه كولو لپاره دا اوږد مزل
كړى ،او له بلي خوا د آيت له الفاظو په ډېر وضاحت
سره معلومېږي چي دا عملي علم وو نه نظري علم ،د خضر
عليه السالم په متابعت او ملگرتيا كي ئې ترالسه كولى
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شو نه د درس په كومي ناستي حلقې كي ،كه تاسو د قصې
پاته برخو ته په دقت سره ځير شئ نو وبه گورئ چي خضر
عليه السالم خپل شاگرد له ځان سره په سفر روان كړى او
د همدې سفر په دوران كي ئې هغه ته څو ستر ستر درسونه
وركړي .او دا هفه څه دي چي د التوبې د سورې په 122


راغلي،
كي
آيت


     












 :  او مؤمنان داسي نه دي چي

ټول (د جهاد لپاره) ووځي ،ولي دي د دوى له هري ډلي
يو ټولگي ونه وځي ،چي په دين كي پوهه ترالسه كړي او
هغه مهال چي خپل قوم ته بېرته ستنېږي انذار ئې كړى،
ترڅو ځان ساتنه وكړي.
په دې مبارك آيت كي هم عملي زده كړي ته اشاره شوې
نه نظري زده كړي ته ،د نفير په حالت كي زده كړه ،نه
د قعود حالت كي زده كړه.
 خضر عليه السالم د موسى عليه السالم د غوښتني په
ځواب كي دوه خبري ورته كړې -1 :ته زما په ملگرتيا كي
صبر نشې كولى ،ښايي د ده حالت ته په پام سره ئې دا
خبره ورته كړې ،هغه ئې په سوكالۍ او رفاه كي ستر شوى
زلمى موندلى او د ځان د ستونزمنو او خطرناكو سفرونو
د ملگرتيا جوگه ئې نه دى گڼلى؛ نو ځكه ئې دا خبره
ورته كړې .يا دا چي هغه ته ئې ويلي :زه مخكي له مخكي
تا ته نه وايم چي څه به كوم ،د كار په پاى كي به
درته وايم چي د څه لپاره مي دا كار كړى او مقصد مي
څه وو ،نو تا ته به گرانه وي چي پوښتنه ونه كړې او د
كار تر پايه صبر وكړې او نتيجې ته ئې انتظار وكړې.
له ورپسې آيتونو همدا مطلب معلومېږي -2 .او كه سره
له دې زما متابعت كوې نو د هيڅ څه په اړه تر هغه ما
مه پوښته چي په خپله ئې يادونه درته وكړم .له دې
معلومېږي چي خضر عليه السالم ډېر محتاط شخصيت وو ،خپل
نږدې د سفر ملگرى ئې هم له خپلو اسرارو نه خبراوو،
پر موسى عليه السالم ئې دا شرط ومنلو چي د اسرارو
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پوښتنه به نه ترې كوي ،مگر هغه مهال چي دى ئې په
خپله يادونه وكړي .له دې څخه دا هم معلومېږي چي خضر
عليه السالم په سري مبارزې بوخت وو ،د دې خبري حقيقت
هغه مهال موږ ته الښه جوت كېږي چي د دوى دواړو د
ملگرتيا درې پېښي په دقت سره له نظره تېري كړو .د
موسى عليه السالم مخكنى د سفر ملگري له ځان سره نه
بېول هم دغه مطلب په گوته كوي .موسى عليه السالم شرط
مني او د صبر او اطاعت ژمنه كوي.
 موسى عليه السالم ورته وويل :إن شاء هللا ما به صابر
ومومې او په هيڅ كار كي به له تا سرغړاوى ونه كړم.
خضر عليه السالم ورته وويل :نو كه زما متابعت كوې نو
د هيڅ څه په اړه تر هغه ما مه پوښته چي په خپله ئې
يادونه درته وكړم .په همدې خبري دواړو توافق كړى او
سفر پيل شوى.







   







    
   








  
نو دواړه وخوزېدل ،حتى چي په هغي كښتۍ كي سپاره
شول چي سورۍ ئې كړه ،وئې ويل :آيا د دې لپاره دي
ً چي په ستر
سورۍ كړه چي سپرلۍ ئې غرق كړې ،يقينا
(نادر) كار دي الس پوري كړ ،وئې ويل :آيا نه مي وو
ويلي چي ته زما په ملگرتيا كي صبر نشې كولى؟ وئې
ويل :ما پر خپلي هېرېدا مه نيسه ،او زما په كار
كي سختي مه راسره كوه.
( -)73-71د دې مباركو آيتونو مهم مهم مطالب دا دي:
 دا وينا چي دواړه وخوزېدل ښيي چي خضر عليه السالم
يوازي موسى عليه السالم له ځان سره روان كړى او د ده
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ملگرى ئې پرېښى.
 په يوې كښتۍ كي سپاره شوي ،خضر عليه السالم دا
كښتۍ سورۍ كړې ،په همدې سره كښتۍ بېرته ستنه شوې،
موسى عليه السالم پدې كار اعتراض وكړ چي ولي ئې د
مسكينانو كښتۍ تخريب كړه او سورلۍ ئې له سفره پاته
كړل ،نږدې وه كښتۍ او سورلۍ ئې غرق شي.
 خضر عليه السالم ورته ويلي :ما الدمخه درته ويلي وو
چي ته زما په ملگرتيا كي صبر نشې كولى.
 موسى عليه السالم ورته ويلي :ما پر خپلي هېرېدا مه
نيسه ،او زما د دې اشتباه له كبله سختي مه راسره
كوه.
 خضر عليه السالم د سفر په پاى كي موسى عليه السالم
ته د دې كار اصلي وجه ښيي او ورته وايي :دا كښتۍ د
څو مسكينانو وه ،په همدې سيند كي په كار بوخت ول،
مخي ته يو داسي غاصب او جابر پاچا ورته په كمين كي
وو چي هره كښتۍ ئې غصبوله ،ومي غوښتل چي كښتۍ له تگ
ولوېږي او له مخكي تلو پاته شي او په دې توگه د هغه
غاصب پاچا په الس كې پرې نه وځي .موسى عليه السالم له
دې خبر نه وو چي څو قدمه وړاندي دې كښتۍ او مالكانو
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
وسنجاوو ،كښتۍ ئې سورۍ كړه ،ترڅو له سفره پاته شي،
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
رسول د ستايني وړ دئ نه د اعتراض وړ .دا موسى عليه
السالم ته لومړنى عملى درس وو.
 د خضر عليه السالم له هغي وينا چي وروسته راځي په
ډېر صراحت سره معلومېږي چي دا پېښه له مصر او د
فرعون له واكمنۍ بهر شوې ،په داسي سيمي كي چي په
كښتۍ كي د سپرېدو په سيمي كي يو پاچا او د دې كښتۍ د
مزل په پاى كي بل پاچا حكومت كولو ،ځكه خضر عليه

د قرآن پلوشې
415
الكهف
السالم ويلي :وړاندي ئې داسي پاچا وو چي هره كښتۍ
غصبوي.
متأسفانه ځيني تورزړي د دې پر ځاى چي د قصې له
دغي الرښوونكې او روزونكې برخي د همداسي مبارزې درس
واخلي داسي ئې تعبيروي چي گواكي خضر عليه السالم په
غيب پوهېدو ،د غاصب پاچا په اړه د ده معلومات علم
غيب تعبيروي ،نه دې ته گوري چي داسي تعبير د قرآن له
ډېرو ډېرو آيتونو سره تعارض لري ،نه دې ته چي ولي به
د ظالم پاچا په اړه د چا معلومات علم غيب گڼو او نه
دې ته چي د قصې اصلي موخه موسى عليه السالم ته څه
ښودل دي نه د خضر عليه السالم علم غيب ثابتول.




   











    
   
    








 
نو وخوزېدل ،تر هغه چي له يوه ځوانكي سره مخامخ
شول ،نو هغه ئې ووژلو ،وئې ويل :آيا يو بې گناه
كس دي ووژلو ،پرته له دې چي د كوم كس په بدل كي
ً چي ډېر ناآشنا كار دي وكړ ،وئې
وژل شوى وي ،يقينا
ويل :آيا نه مي وو درته ويلي چي ته زما په
ملگرتيا كي صبر نشې كولى؟ وئې ويل :كه مي له دې
وروسته د كوم څه پوښتنه درنه وكړه نو بيا مي په
ً چي
ملگرتيا او مصاحبت كي مه درسره نيسه ،يقينا
(په دې صورت كي به) زما له لوري د معذورتيا پړاو
ته رسېدلى يې.
( -)76-74د دې مباركو آيتوونو اساسي مطالب دا دي:
 بيا وخوزېدل ،تر هغه چي له يوه ځوانكي سره مخامخ
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شول ،نو خضر عليه السالم هغه ځوانكى ووژلو.
 موسى عليه السالم ورته وويل :آيا يو بې گناه كس دي
ووژلو ،پرته له دې چي د كوم كس په بدل كي وژل شوى
ً چي ډېر ناآشنا كار دي وكړ!!
وي ،يقينا
 خضر عليه السالم بيا هم ورته وويل :آيا نه مي وو
درته ويلي چي ته زما په ملگرتيا كي صبر نشې كولى؟ د
دې كار وجه د سفر په پاى كي ورته ښيي ،ښه به وي چي
تفصيل ئې هملته وگورو.
 موسى عليه السالم ورته وويل :كه مي له دې وروسته د
كوم څه پوښتنه درنه وكړه نو بيا مي په ملگرتيا او
ً چي په دې صورت كي به
مصاحبت كي مه درسره نيسه ،يقينا
زما له لوري د معذورتيا پړاو ته رسېدلى يې .خضر عليه
السالم له دې وينا سره توافق كوي ،د موسى عليه السالم
عذر قبلوي او سفر ته دوام وركوي.









  



    


















  
نو وخوزېدل ،تر هغه چي د يوه كلي اوسېدونكو ته
ورغلل ،له كليوالو ئې د خوراك غوښتنه وكړه ،هغوى
له دې ډډه وكړه چي مېلمانه ئې كړي ،بيا دواړو
هلته يو داسي دېوال وموند چي غوښتل ئې نسكور شي،
نو هغه ئې ټينگ ودراوو ،وئې ويل :كه دي غوښتي وى
نو پر دې كار به دي اجوره ترالسه كړې وه ،وئې ويل:
همدا زما او ستا تر منځ د بېلتون سبب دئ ،ژر به د
هغو كارونو په حقيقت تا پوه كړم چي صبر دي پرې

د قرآن پلوشې
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ونه كړى شو.
( -)78-77د دې مباركو آيتونو خالصه مطالب داسي دي:
 دواړه وخوزېدل ،د يوه كلي اوسېدونكو ته ورغلل ،له
كليوالو ئې د خوراك غوښتنه وكړه ،هغوى له دې ډډه
وكړه چي مېلمانه ئې كړي.
 بيا دواړو هلته يو داسي دېوال وموند چي غوښتل ئې
نسكور شي ،نږدې وه نسكور شي ،خضر عليه السالم هغه
مضبوط ودراوو او د نسكورېدو مخه ئې ونيوله.
 موسى عليه السالم وويل :كه دي غوښتي وى نو پر دې
كار به دي اجوره ترالسه كړې وه .دې كليوالو د يوې
گولې وچي مړۍ له راكولو ډډه وكړه او تا ئې
نسكورېدونكى دېوار ورته ورغاوو ،كېدى شو د ډوډۍ په
بدل كي دي دا كار كړى وى!
 خضر عليه السالم ورته وويل :همدا زما او ستا تر
منځ د بېلتون سبب دئ ،تا همداسي ويلي وو ،ستا له دې
درېيم ځل پوښتني معلومېږي چي زما او ستا گډ سفر بايد
همدلته پاى ومومي .اوس به دي ژر د هغو كارونو په
حقيقت پوه كړم چي صبر دي پرې ونه كړى شو.












   
  
اما هغه كښتۍ چي وه نو هغه د ځينو مسكينانو وه چي
په سيند كي به ئې كار كولو ،نو ما وغوښتل چي
عيبجنه ئې كړم ،او (دا ځكه چي) ترې وړاندي داسي
پاچا وو چي هره كښتۍ ئې غصبوله.
( -)79دلته خضر عليه السالم د سفر د لومړۍ پېښي په
اړه موسى عليه السالم ته ويلي:
 هغه كښتۍ د څو مسكينانو وه چي په سيند كي به ئې
كار كولو ،د دې لپاره مي هغه عيبجنه كړه چي له مخكي
تلو پاته او بېرته راستنه شي چي ترې وړاندي داسي

الكهف
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پاچا او د هغه پلويان په كمين كي ول چي هره كښتۍ ئې
غصبوله.
 په دې كي موسى عليه السالم ته څو ستر ستر درسونه
وركړى شو -1 :له مظلوم سره مرسته كوه او د ظالم له
منگولو ئې ژغوره -2 ،يوازي په وينا ،وعظ او نصيحت
اكتفا مه كوه عمالً داسي كار وكړه چي مظلوم د ظالم
منگولو ته ورنشي -3 ،كه دا كار په پټه وكړې ال به
ً داسي څه كولو ته اړ شوې چي د
غوره وي -4 ،كه احيانا
ډېري گټي لپاره او يا د ډېر تاوان د مخنيوي لپاره
مظلوم ته لږ تاوان ورسېدو باك نه لري دا كار كولى
شې .همغسي لكه خضر عليه السالم چي په كښتۍ كي د يوه
واړه سوري په رامنځته كولو سره د هغو مسكينانو ټوله
كښتۍ وژغورله.






















او هغه ځوانكى داسي وو چي پالر مور ئې مؤمنان ول،
نو موږ (خضر او د هلك پالر او مور) ووېرېدو چي
داسي نه په خپل كفر او طغيان سره دوى دواړه تنگ
كړي ،نو اراده مو وكړه چي د دوى دواړو رب تر ده د
پاكوالي له پلوه غوره او د پېرزويني له پلوه نږدې
په عوض كي وركړي.
( -)81-81دا مبارك آيتونه داسي دي چي تشريح ئې د
مزيد دقت غوښتنه كوي او دا نه د دې لپاره چي په
الفاظو او تركيب كي ئې څه ابهام او اغماض شته او
پوهېدل ئې گران دي ،بلكي د دې لپاره چي غرضي او مرضي
كړيو غلط تعبير كړي او د غلطو باورنو بنسټ ئې ترې
جوړ كړى .په مطلب ئې د ښه پوهېدا لپاره دا خبري په
پام كي ولرئ:

د قرآن پلوشې
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 كه د دې آيتونو په الفاظو كي لږ غور وكړو نو په
ډېر وضاحت سره راته جوته كېږي چي د دې وژل شوي
ځوانكي مور او پالر مؤمنان ول ،له خضر عليه السالم سره
ئې پېژندگلوي وه ،د خپل زوى د كفر ،قساوت او فساد په
اړه ئې ده ته شكايت كړى ،درې سره په دې صالح شوي چي
هغه ووژل شي ،دا ځكه چي دلته د (فخشينا :موږ
ووېرېدو) او ورپسې د (أردنا :موږ اراده وكړه) صيغې
راغلې ،په دواړو كي د (نا) ضمير د هلك مور ،پالر او
خضر عليه السالم ته راجع دئ ،دوى د هلك په اړه
وېرېدلي او د هغه د وژلو پرېكړه ئې كړې.
 څوك چي د (خشينا) او (أردنا) په اړه له دې پرته
بل تعبير وړاندي كوي ستره غلطي كوي ،او څوك چي په دې
كي د هللا تعالى نوم شاملوى هم ستره غلطي كوي او هم
ستره گناه ،دا له دې كبله چي له نحوي پلوه په دې كي
اصالً د هللا نوم نشو شاملولى ،په (خشينا) كي ضمير يوازي
خضر عليه السالم او د ماشوم مور او پالر ته راجع كېدى
شي نه بل چا ته ،دا ځكه چي تر دې د مخه د هللا تعالى
نوم نه دئ ياد شوى .اصوالً بايد ضمير نږدي اسم ته راجع
شي ،دلته د (نا) لپاره نږدې نومونه دوى درې دي ،په
خشينا او اردنا كي نه يوازي له نحوي او ادبي پلوه
ضمير هللا تعالى ته نشو راجع كولى ،بلكي له اعتقادي
پلوه هم هللا تعالى ته د وېري نسبت كول حرام دي ،وېره
عيب ده او هللا تعالى له هر عيبه منزه دئ .هللا تعالى ته د
وېرېدو نسبت كول ناجائز دي ،په قرآن كي د دې شاهد نه
مومو .همداراز كه په (اردنا) كي ضمير هللا تعالى او خضر
عليه السالم ته راجع شي د دې معنى داسي راوځي چي دوى
دواړو په گډه د هغه هلك د وژلو پرېكړه وكړه ،حال دا
چي هللا تعالى د پرېكړو په صادرولو كي له هيچا سره
مشوره نه كوي او څوك له ځان سره نه شريكوي!! څوك چي
په اردنا كي (هللا او خضر) مرادوي دې ته ئې پام نه دئ
كړى چي په دې صورت كي بايد په (خشينا) كي هم دوى
دواړه مراد كړي!! چي دا كامالً غلطه خبره ده ،هللا تعالى
په ټول قرآن كي هيڅ ځاى د خشي صيغه ځان ته نه ده
منسوب كړې ،دلته هم د (خشينا) يعني ووېرېدو صيغه د
هلك مور ،پالر او خضر عليه السالم ته راجع ده او هم د
اردنا يعني اراده مو وكړه صيغه ،له دې پرته بل تعبير
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ته هيڅ مجال نه تر سترگو كېږي؟ خشينا او اردنا د خضر
عليه السالم وينا ده ،ولي به ئې هللا تعالى ته راجع كوو؟
له دې آيتونو دا هم جوته كېږي چي د هغو خلكو دا
ادعاء صحيح نه ده چي وايي :خضر عليه السالم يو معصوم
ماشوم وژلى ،د هغه ځوانكي په اړه د موسى عليه السالم
وينا په دې معنى نه ده چي هغه وژل شوى ځوان يو معصوم
ماشوم وو ،موسى عليه السالم هغه نه پېژاندو ،د اعتراض
مقصد ئې دا وو چي هغه داسي جرم نه دئ كړى چي د وژلو
مستحق وي ،د دې ځوانكي په اړه د خضر عليه السالم وينا
معيار ده ،د ده له وينا معلومېږي چي هغه په داسي
كفر ،طغيان ،فساد او بې رحمۍ كي غرق وو چي نږدې وه
خپله كورنۍ تباه كړي .د قرآن الفاظ په ټول صراحت سره
وايي چي د دې ځوانكي كفر ،طغيان ،فساد او د مور او
پالر په اړه د ده بې رحمي او قساوت دې حد ته رسېدلي
وو چي پالر او مور ئې خضر عليه السالم ته شكايت كړى او
درې واړو په گډه دا پرېكړه كړې چي ووژل شي او له هللا
تعالى ئې دا طمعه كړې چي د دې كافر او مفسد زوى په
عوض كي داسي اوالد وركړي چي د پاكوالي له پلوه تر ده
غوره او د پېرزويني او مهربانۍ له پلوه تر ده د مور
او پالر په اړه ډېر مهربان او نږدې وي.
 په دې كي موسى عليه السالم ته څو اساسي درسونه
وركړى شوي :له مؤمنانو سره مرسته كوه ،كه مؤمنه
كورنۍ او ټولنه د كوم شرير او مفسد انسان له لوري
تهديد كېده نو د هغه په وژلو صرفه مه كوه ،دا ځكه چي
شرير انسان په يوې صالح او مؤمني ټولني او كورنۍ كي
داسي وي لكه په روغ بدن كي په سرطان اخته داسي عضو
او غړى چي له جراحي او قطع كولو پرته بله چاره نه
لري ،كه نه نو ټول بدن ته ئې تاوان رسېږي ،د دې فاسد
او خطرناك غړي قطع كول په واقع كي لدې مؤمني كورنۍ
سره مرسته ده .د موسى عليه السالم پوه او عالم ملگري
هغي مؤمني كورنۍ ته لوى خدمت وكړ ،د يوه شرير انسان
له شره ئې وژغورله او موسى عليه السالم ته ئې دا درس
وركړ چي :په سالم بدن كي د فاسد غړي جراحي ممانعت نه
لري ،له سالم بدن څخه د هغه غړي قطع كول ضروري دي چي
د اصالح او جوړيدو امكان ئې نه وي .كه اسالمي ټولني ته
د يوه شرير او فاسد انسان له خوا گواښ او تهديد

د قرآن پلوشې
411
الكهف
متوجه شي او تر خطر الندي راشي چي له تصفيى او منځه
وړلو پرته بله چاره ونلري ،نو د دا ډول غړي له منځه
وړل د اعتراض نه بلكه د توجيه او ستايني وړ عمل دئ.















   





    
    





او هغه دېوال چي وو نو هغه په ښار كي د دوو يتيمو
هلكانو وو او ترې الندي د دوى خزانه وه ،پالر ئې
صالح انسان وو ،ستا رب وغوښتل چي دواړه ستر شي او
خپله خزانه راوباسي ،دا ستا د رب له لوري يوه
پېرزوينه وه ،ما دا كار د ځان له پلوه نه دئ كړى،
دا د هغه څه حقيقت وو چي تا پرې صبر ونشو كړى.
( -)82د دې مبارك آيت اساسي الرښووني دا دي:
 د هغه دېوال په اړه خضر عليه السالم موسى عليه
السالم ته وويل :هغه دېوال په ښار كي د اوسېدونكو دوو
يتيمو هلكانو وو او ترې الندي د دوى خزانه وه ،پالر ئې
صالح انسان وو ،ستا رب وغوښتل چي دواړه ستر شي او
خ پله خزانه راوباسي ،دا ستا د رب له لوري يوه
پېرزوينه وه ،ما دا كار د ځان له پلوه نه دئ كړى ،دا
د هغه څه حقيقت وو چي تا پرې صبر ونشو كړى.
 دا د موسى عليه السالم د درېيم اعتراض ځواب وو،
هغه ويلي وو چي ولي دي له يوه بخيل قوم سره د كاږه
دېوال په جوړولو او له غورځېدا مخنيوى كي مرسته
وكړه ،له داسي قوم سره چي دومره بخيل او بې احساسه
دئ چي اړ او مجبور انسان ته يوه مړۍ ډوډۍ هم نه
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وركوي او ولي دي دې خلكو ته مفت او مجاني كار وكړ؟
موسى عليه السالم د خپل ملگري پدې عمل له دې كبله
انتقاد وكړ چي له دې حقيقته خبر نه وو چي تردې دېوال
الندي د هغو دوو يتيمانو خزانه ده چي له مؤمنو
والدينو په ميراث ورته پاته ده ،د موسى عليه السالم
ملگري په خپل دې مفت او بې اجورې كار سره هغو
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
اكثريت بدكړه او ناسمه معامله تا له كمزوري اقليت
سره له نېكي كولو منع كړي.
 كه لږ غور وكړو نو دا خبره راته جوته كېږي چي د
هغو يتيمانو پالر خضر عليه السالم يو امين او صالح كس
گڼلى ،ورته ويلي ئې وو چي د زامنو لپاره مي تر دېوال
الندي سكې ښخوم ،كله چي ستر شي نو ترې خبر ئې كړه ،ده
ورسره ژمنه كړې ،د همدې ژمني په وجه دې كلي ته راغلى
چي د دېوال حالت وگوري ،هغه ئې د ړنگېدو په حال كي
موندلى نو ځكه ئې رغولى .هيڅ عقلمن انسان دا خبره
نشي منلى چي د يتيمانو پالر دي په داسي حال كي د دوى
لپاره تر دېوال الندي سكې ښخي كړې وي چي هيڅوك ئې نه
وو پرې خبر كړى ،له داسي نامعقول كار څخه به د ده
زامنو ته څه گټه رسېده؟ زامن به ئې څنگه خبرېدل چي
پالر ئې دلته د دوى لپاره سكې ښخي كړې دي؟ او دا هم
په داسي حال كي چي هغوى په ښار كي اوسېدل او دا
دېوال له ښاره بهر وو!! طبيعي او معقوله خبره دا ده
چي د دوى پالر خضر عليه السالم ته دا خبره كړې وه.
 د آيت له الفاظو دا هم معلومېږي چي خضر عليه
السالم د دېوال دې حالت ته په پام سره چي نږدې وو
رانسكور شي ويلي :دا د هللا تعالى اراده او خوښه وه چي
زه ئې په دغسي يوه مناسب او حساس وخت كي دلته راوستم
او د دېوال د نسكورېدو مخه ئې ونيوله ،كه لږ نور
ځنډېدلى وى نو دېوال به نسكور شوى وو او خزانه به د
نورو خلكو په الس كي پرېوتې وه .د خضر عليه السالم د
وينا دا الفاظ (ستا رب وغوښتل چي دواړه ستر شي او
خ پله خزانه راوباسي ،دا ستا د رب له لوري يوه
پېرزوينه وه ،ما دا كار د ځان له پلوه نه دئ كړى) په
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ډېر صراحت او وضاحت سره همدا مطلب افاده كوي .د هغو
خلكو تعبير او ادعاء بې بنسټه ده چي وايي :خضر عليه
السالم يا له دې كبله دا كار كړي چي په غيب پوهېدو او
يا له دې امله چي هللا تعالى د وحي له الري ده ته د داسي
كولو سپارښتنه كړې وه ،په څو دالئلو :د دې لپاره نه
عقلي دليل لرو او نه نقلي ،كه دا كار ئې د وحي له
مخي كړى وي نو بيا خو د موسى عليه السالم لپاره په
هغه كي د درس او سبق مجال ختمېږي ،بيا خو به موسى
عليه السالم په هغه صورت كي داسي كار كوي چي د هللا
تعالى له لوري په مشخصه توگه پرې وگمارل شي!!
 ځيني خلك د خضر عليه السالم دا وينا چي وئې ويل:
(و ما فعلته عن امري :ما (د خپل زړه) په حكم دا كار
نه دئ كړى) داسي تعبيروي چي گواكي ده ته د هللا تعالى
له لوري په مشخصه توگه د دغه دېوال د رغولو او يا د
هغه ځوانكي د وژلو امر شوى وو ،خو په آيتونو كي په
لږ دقت سره پوهېدى شو چي دا غلط تعبير دئ ،د خضر
عليه السالم دا وينا د دېوال رغولو په اړه دئ ،او
معنى ئې دا ده :ما دا كار د خپل نفسي غوښتنو په حكم
ً
نه دئ كړى ،كوم ذاتي غرض مي په كي نه وو ،كه احيانا
دا د هغه زلمي وژلو ته هم وغځوو نو معنى ئې دا ده چي
د هللا دين د داسي څه كولو اجازه راكړې ،په الهي دين كي
د هغه چا وژل مانع نه لري چي صالح ټولنه په كفر او
طغيان گواښي ،ما د ده د پالر او مور په مشوره دا كار
كړى ،يوازي دغسي تعبير موسى عليه السالم ته يو مهم
درس گڼل كېدى شي ،نه دا چي گواكي د هللا تعالى له لوري
خضر عليه السالم ته په مشخصه توگه د دغه ځوانكي د
وژلو حكم شوى وو!!
 د خپلو خبرو په پاى كي خضر عليه السالم خپل حساس
او جاللي شاگرد ته وويل :دا د هغه څه حقيقت وو چي تا
پرې صبر ونشو كړى.
 دې ته مو بايد پام وي چي خضر عليه السالم خپل
شاگرد موسى عليه السالم ته د ملگرتيا په دوران كي درې
عملي درسونه وركړي وو -1 :د يوه ظالم پاچا له منگولو
د مسكينو او بې وزلو بېړۍ والو ژغورل؛ هغه هم په
داسي بڼي كي چي بېړۍ وال پرې خبر نشول -2 ،د يوه
مفسد ،كافر او بې رحمه زلمي وژل او مؤمن مور پالر ئې
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له شره ژغورل -3 ،تر نړېدونكي دېوال الندي د دوو
يتيمانو لپاره ښخه شوې خزانه له غارت كېدو خوندي
كول .موسى عليه السالم د همدې الرښوونو په رڼا كي دغو
دريو كارونو ته ورته كارونه وكړل -1 :له يوه مظلوم
بني اسرائيلي د دفاع په موخه ئې يوه ظالم قبطي ته
داسي څپېړه وركړه چي پرې مړ شو -2 ،د مدين د كوهي
خوا ته ئې په داسي حال كي د دوو بې وزلو نجونو رمه
خړوبه كړه چي د اوږده سفر له كبله ډېر ستړى او
ستومانه وو -3 ،د بني اسرائيلو د نجات لپاره له مدين
څخه مصر ته والړ او د فرعون مقابلې ته ئې مال وتړله.
او دا په ډېر وضاحت سره ښيي د موسى عليه السالم دا
تربيتي سفر له بعثت مخكي او هغه مهال ترسره شوى چي
دى ال ځوان وو ،په مصر كي د فرعون په قصر كي اوسېدو
او مدين ته ئې هجرت نه وو كړى.
دې ته مو پام وي چي دا برخه او دا قصه هغه برخه
ده چي د كږو او خيرنو زړونو خاوندانو او په خرافاتو
كي تر ستوني غرق ډلو له هغې سره ستره جفا كړې ده،
غلط تعبيرونه ئې ترې كړي ،داسي غلط تعبيرونه چي د
شرك لړولو عقايدو په تأييد كي ترې استفاده وكړي ،دوى
د دغي قصې له څو برخو خپل شرك لړلي باورونه په دې
توگه اخيستي دي او وايي:
 موسى عليه السالم پيغمبر وو او خضر يو ولي ،پيغمبر
ته شريعت وركړى شوى او ولي ته طريقت ،د شريعت علم پر
ظواهرو والړ دئ او د طريقت علم پر باطن ،ولي ته د
باطن علم وركړى شوى او پيغمبر ته د ظاهر علم!!
 خضر په غيب پوهېدو ،د غاصب پاچا ،وژل شوي ماشوم
او تر دېوال الندي خزانې په اړه د ده علم د علم غيب
بېلگي دي!!
 د طريقت الروي د شريعت په احكامو ملزم نه وي ،كولى
شي د شريعت خالف عمل وكړي!! د ماشوم وژل د شريعت له
مخي حرام دي خو خضر همدا كار وكړ .پر اولياء هللا به دا
اعتراض نه كوئ چي ولي ئې د شريعت خالف عمل وكړ.
خو تاسو ته هم د موسى عليه السالم او خضر عليه
السالم د قصې حقيقت معلوم شو او هم د دې قصې د اړوند
ً چي د دې
آيتونو حقيقي تفسير او اصلي معنى ،او يقينا
تفسير په رڼا كي تاسو ته د دغو پوچو او غلطو
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ادعاگانو ماهيت هم جوت شوى او اوس په دې پوهېږئ چي
دا خبري څومره وزن لري او څومره د حقيقت مطابق يا
خالف دي؟ او دا چي آيا له دې قصې دا مطالب راايستل او
د خپلو عقايدو بنسټ ئې گرځول صحيح دي كه نه؟
كه څوك له شفاف ذهن سره ،پرته له دې چي كوم خاص
مخكنى فكر ورسره وي ،د موسى عليه السالم او خضر عليه
السالم د قصې اړوند آيتونو باندي غور وكړي نو په بشپړ
يقين او ډاډ سره ويلى شي چي په دغو آيتونو كي هيڅ
ً نه تر سترگو كېږي چي د دغې
ً او اشارتا
داسي څه صراحتا
بې الري ډلي د انگېرنو او غلطو تصوراتو لپاره كوم
مستمسك ترې جوړ شي .يوازي هغه به دا غلطه انتباه ترې
اخلي چي په غرض او مرض مبتال وي او د دې پروا نه لري
چي د هللا تعالى په كالم كي تحريف وكړي .كه تاسو د دغي
ډلي افكارو او داليلو ته ځير شئ نو وبه گورئ چي د
قرآن په كوم آيت يا د كوم آيت په كوم لفظ د استناد
پر ځاى پر داسي كمزورو رواياتو استناد كوي چي هم له
قرآن سره په څرگنده توگه تعارض لري او هم په خپلو
منځونو كي!! راشئ هغه روايات هم وڅېړو چي د دې قصې
په اړه ئې د رواياتو په كتابونو كي مومو .يو روايت
دا دئ:
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له عبدهللا بن عباس ﹽ روايت دئ چي وايي :د ده او حر بن
قيس تر منځ د موسى عليه السالم د ملگري په اړه مناقشه
رامنځته شوه ،ابن عباس وويل چي دا خضر وو ،أبى بن
كعب د دوى دواړو خوا ته تېر شو ،نو ابن عباس ورغږ كړ
او وئې ويل :زما او دغه ملگري تر منځ د موسى عليه
السالم د هغه ملگري په اړه مناقشه راغله چي موسى له
هغه سره د مالقات د الري موندو پوښتنه كړې وه ،آيا له
رسول هللا ﹽ دي د ده په اړه څه اورېدلي؟ وئې ويل :هو؛
له رسول هللا ﹽ مي واورېدل چي ويل ئې :كله چي موسى عليه
السالم د بني اسرائيلو په يوې غونډي كي وو يو سړى
ورته راغى او وئې ويل :آيا داسي څوك پېژنې چي تر تا
زيات پوه وي؟ موسى عليه السالم وويل :نه ،نو هللا تعالى
موسى عليه السالم ته وحي وكړه چي ولي نه ،زموږ بنده
خضر (عليه السالم ) ،نو موسى له هغه سره د مالقات د
الري په اړه پوښتنه وكړه ،نو هللا تعالى كب ورته د نښي
په توگه وټاكو او ورته وويل شو :كله چي دي كب ورك كړ
نو راوگرځه او هملته به ئې وگورې ،او هغه به په نهر
كي د روان كب تر شا (په استقامت) تلو ،نو موسى ته
خپل ځوانكي وويل :آيا پام دي وو چي كله مو هغه لوى
كمر ته پنا يووړه نو ما كب هېر كړ ،فقط شيطان رانه
هېر كړ چي يادونه ئې وكړم ،موسى عليه السالم وويل :دا
همغه څه دي چي لټولو مو ،نو پر خپلو پلونو بېرته
راستانه شول ،نو خضر ئې وموند ،او بيا د دوى دواړو
خبره همغسي ده چي هللا تعالى ئې قصه په خپل كتاب كي
راوړې.
دا روايت څو خبري زموږ مخي ته ږدي :دا عالم او
پوه شخص خضر عليه السالم وو .له موسى عليه السالم
پوښتنه شوې وه :آيا داسي څوك پېژنې چي تر تا زيات
پوه وي؟ موسى عليه السالم وويل :نه ،نو هللا تعالى موسى
عليه السالم ته وحي وكړه چي ولي نه ،زموږ بنده خضر
(عليه السالم ) ،موسى عليه السالم غوښتي له خضر عليه
السالم سره وگوري ،د الري نښه ئې غوښتې ،ورته ويل شوي
چي په اوبو كي روان ژوندي ماهي پسي درومه ،په هر ځاى
كي چي ترې ورك شو هملته به خضر ومومي .موسى عليه
السالم د سفر ملگرى په دې گمارلى وو چي په سيند كي
روان كب به تر نظر الندي نيسي ،كله چي ترې ورك شي نو
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ده ته به خبر وركوي ،دوى د سفر په دوران كي د كوم
كمر سيوري ته پنا وړې ،په همدې وخت كي كب خپله الر
بدله كړې او د هغه ځوانكي له سترگو غائب شوى ،كله چي
بيا خوزېدلي ،له څه مزل وروسته موسى عليه السالم له
هغه څخه غرمنى خوراك غوښتى ،په همدې وخت كي هغه ته د
كب د غائبېدو خبره ورپه ياد شوې او موسى عليه السالم
ته ئې يادونه كړې ،موسى عليه السالم ورته ويلي چي موږ
د همدې ځاى په لټه كي وو ،بېرته راستانه شوي او خضر
عليه السالم ئې هملته موندلى.
دا روايت په بخاري كي دولس ځلي نور په دغو شمېرو
راغلى،3411 ،3411 ،3278 ،2728 ،2267 ،122 ،78 :
 ،7478 ،6672 ،4727 ،4726 ،4725په دې كي درې ئې د
پورتني روايت په څېر دي ،له عادي توپيرونو سره او په
دې شمېرو ،7478 ،3411 ،78 :او پنځه ځلي په دغو شمېرو
 4727 ،4726 ،4725 ،3411 ،122كي داسي راغلى چي له
پورتني سره ژور تعارض لري ،او په كي راغلي چي موسى
عليه السالم ته ويل شوي وو چي وريت شوى كب په ټوكرۍ
كي ورسره واخلي ،په دغو پنځو كي هم ژور توپيرونه تر
سترگو كېږي ،دا په داسي حال كي چي د ټولو ديارلسو
روايتونو راوي يو دئ! امام بخاري رحمه هللا نه دي ويلي
چي كوم روايت ئې تر نورو غوره ،دقيق او صحيح دئ ،هغه
له بېلو بېلو راويانو چي څه اورېدلي په امانت سره ئې
رانقل كړي ،له دغو متعارضو رواياتو به يو غوره كوو،
يا هغه چي وايي موسى عليه السالم ته په سيند كي روان
كب د نښي په توگه ټاكل شوى وو يا هغه چي وريت شوى كب
نښه گڼي ،د اسنادو له مخي دا پرېكړه نشي كېدى ،ځكه
كه دا كار ممكن وى نو امام بخاري رحمه هللا به هرومرو
ويلي وو چي كوم ئې ضعيف دئ او كوم ئې صحيح .مجبور يو
د قرآن په رڼا كي او د درايت له مخي ارجح روايت
تشخيص كړو ،راشئ د وريت شوي كب اړوند روايت ته ځير
شو ،روايت داسي دئ:
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ِما".
ِه
مر
ِن
م
ْ أْ
د دې روايت په اړه ډېري داسي پوښتني راوالړېږي چي
ځواب ئې نشي ويل كېدى ،پوښتني دا دي:

ًا
ْف
ﷶ د نو
 د روايت په سر كي راغلي چي عبدهللا بن عباس
َُِّهللا :د خداى دې دښمن
َ په اړه وويل :كذب عدو
ِي
ِكال
الب
ْ

دروغ ويلي! د عبدهللا بن عباس غوندي له شخصيت څخه لري
خبره ده چي د يوه كس د ادعاء له مخي د بل چا په اړه
داسي وينا وكړي او هغه د خداى دښمن وبولي .شريعت نه
داسي ښكنځل جائز گڼي او نه داسي قضاوت چي د يوې النجې
د دواړو خواوو د ويناوو له اورېدو مخكي وي.
 دا روايت وايي چي موسى عليه السالم له بعثت وروسته
دا سفر كړى ،حال دا چي له بعثت وروسته هغه د نورو
لپاره ستر الرښود وو ،تر ده بل پوه او عالم كس په نړۍ
كي نه وو ،ولي به هللا تعالى د دې خبري په كولو تر عتاب
الندي نيولو چي د يو چا په ځواب كي ئې ويلي وو :تر ما
ً چي هغه مهال تر ده پوه كس په
بل پوه كس نشته؟! يقينا
ټولي نړۍ كي نه وو .پيغمبر عليه السالم په وار وار
صحابه وو ته ويلي چي تر تاسو ټولو ښه پوه يم ،او
صحابه وو هم ويلي چي هللا او د هغه رسول تر ټولو زيات
پوه دي.
 قرآن د موسى عليه السالم دا سفر او موخه ئې د يوه
ستر او ستايني وړ كار په توگه د قريشو په وړاندي ږدي
او ورته وايي :موسى عليه السالم د علم او زده كړي
لپاره دومره اوږد او ستونزمن سفر ته مال وتړله خو
تاسو له خپل ستر معلم او مرشد د څه زده كولو پر ځاى
د هغه مخالفت او دښمنۍ ته مال تړلې .هغه تعبير د قصې
له روح او مقصد سره اړخ نه لگوي.
 قرآن وايي چي موسى عليه السالم له بعثت وروسته
يوازي څلوېښت ورځي له خپل قوم څخه لري شوى چي د ده
په غياب كي سامري وغولول ،كه دا سفر له بعثت وروسته
ً به ئې قرآن وضاحت كړى وو او دا به ئې
وى نو حتما
ويلي وو چي په دې مودې كي پر بني اسرائيلو څه راغلل.
له بعثت وروسته هغه د سينا په صحرا كي وو ،هلته نه
سيندونه وو او نه مجمع البحرين.
 كه وريت شوى او پوخ ماهي د دوى لپاره نښه وو نو

الكهف
421
د قرآن پلوشې
موسى عليه السالم به څنگه خپل خادم ته ويل چي هغه د
خوراك لپاره راوړه؟!! په دې صورت كي خو به ئې تل له
ځان سره خوندي ساتو او له خوړلو به ئې ډډه كوله.
 نه قرآن ويلي چي د موسى عليه السالم د سفر ملگرى
بنِ نون وو او نه نورو رواياتو دا خبره كړې او
يوشع ْ
نه دا ضروري ده چي نوم ئې په گوته شي ،كه ضروري وى
ً د ده نوم اخيستى وو! يوشع بن نون د
قرآن به حتما
سينا په سفر كي د موسى عليه السالم ملگرى شوى نه په
مصر كي د هغه بل سفر په دوران كي.
 دا روايت وايي چي وريت شوى كب ژوندى شو او سيند
ته ئې ټوپ كړل او دا موسى عليه السالم او ملگري ته ئې
د حيرانتيا سبب شو ،حال دا چي قرآن وايي چي په سيند
كي د كب وركېدا يوازي د موسى عليه السالم ملگري ليدلي
او موسى عليه السالم دا صحنه نه وه ليدلې نو ځكه ئې
له خپل ملگري څخه د دغي خبري په اورېدو سره وويل:
موږ د همدې ځاى په لټه كي وو چي كب به په خپله مخه
درومي او له موږ څخه به غايب كېږي .د روايت الفاظ دا
ْر
البح
ِي ْ
ِيله ف
تخذ سب
ْتل
ِك
الم
ِن ْ
الحوت م
َ ْ
ْسل
دي :فان
ِ فاَ
ِ
ًا او دا د قرآن له وينا
ِموسى وفتاه عجب
با ،وكان ل
سرً
سره په بشپړه توگه تعارض لري ،ځكه قرآن د موسى عليه
ْطن
ِال الشي
ِيه إ
السالم د ملگري له خولې وايي ...:و ما أنسان
ً.
ِ عجبا
ْر
البح
ِي ْ
ِيله ف
ْكره و اتخذ سب
ن أذ
أْ
 همداراز دا روايت وايي چي موسى عليه السالم او
ملگري ئې د كمر خوا ته سرونه كېښودل او ويده شول ،كه
داسي وو نو د كب ژوندي كېدا او سيند ته لوېدا ئې
څنگه وليده؟! دا پوښتنه ډېره پر ځاى پوښتنه ده ،ځكه
قرآن د ډبري خوا ته د ويده كېدو خبره نه كوي بلكي د
پناه وړلو خبره كوي او ښيي چي د تودوخي له امله ئې د
كمر سيوري ته پناه وړې او څو شېبې ئې هلته دمه كړې
ده ،خو دا روايت وايي چي هلته دواړه ويده شوي!!
دا روايت وايي چي خضر عليه السالم د موسى د سالم

په اورېدو سره حيران شو او وئې پوښتل چي ستا په سيمي
كي سالم له كومه شو ،هغه ورته وويل :زه موسى يم،
پوښتنه ئې ترې وكړه چي د بني اسرائيلو موسى؟ وئې
ويل :هو؛ د دې معنى دا ده چي هغه په غيب نه پوهېدو
او موسى ئې ونه پېژندو ،خو د دې روايت له ځينو نورو
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الفاظو د دې خالف داسي معلومېږي چي گواكي هغه په غيب
پوهېدو ،حال دا چي قرآن وايي له هللا تعالى پرته هيڅوك
په غيب نه پوهېږي.
 پوښتنه دا ده چي خضر عليه السالم څنگه د موسى عليه
السالم په څېر يوه پيغمبر ته وايي :ما ته داسي علم
راكړى شوى چي تا ته نه دئ دركړى شوى يا په بل روايت
له تا سره نه ښايي ،او تا ته داسي علم دركړى شوى چي
ما ته نه دئ راكړى شوى او په بل روايت كي له ما سره
نه ښايي؟! كوم علم ده ته وركړى شوى وو؟ علم غيب خو
نشي كېدى!! ځكه چي هغه د مالقات پر مهال موسى عليه
السالم ونه پېژندو ،پوښتنه ئې ترې وكړه چي څوك يې؟ چي
ورته وئې ويل موسى ،نو پوښتنه ئې وكړه چي د بني
اسرائيلو موسى؟! له دې خو معلومېږي چي هغه په غيب نه
پوهېدو ،نو ده كوم علم درلودو چي موسى عليه السالم له
بعثت وروسته نه درلود؟ څوك چي دا روايت صحيح گڼي
څنگه خضر عليه السالم ته علم غيب هم منسوبوي؟!! له دې
روايته خو معلومېږي چي په هغو دريو مواردو كي هم د
ده علم؛ خاص علم او په غيب پوهېدا نشو گڼلى .دې ته
مو بايد پام وي چي د قرآن له وينا په ډېر وضاحت سره
معلومېږي چي خضر عليه السالم هغه مفسد ځوانكى د ده د
مور او پالر په مشوره وژلى.
 همداراز د قرآن له وينا معلومېږي چي خضر عليه
السالم د هغه يتيمانو دېوال د هغي ژمني له مخه رغولى
چي د دوى له پالر سره ئې كړې وه ،دا ځكه چي هيڅوك د
اوالد لپاره په داسي حال كي خزانه نه ښخوي چي هيڅوك
پرې خبر نه كړي ،له داسي كار نه به د ده اوالد ته څه
گټه ورسېږي؟!! كېدى شي دېوال ړنگ شي او خزانه د بل
چا په الس كي پرېوځي.
 په دې روايت كي د خضر عليه السالم په الس د كافر او
مفسد ځوانكي د وژل كېدو په اړه دا الفاظ راغلي چي
ْتلع
ْاله فاق
ْ أع
ِن
ِ م
ِه
ْس
ِرأ
ِر ب
الخض
منل ئې گران دي :فأخذ ْ
ِ :نو خضر د سر له لوړي ونيو او په خپل الس
ِه
ِيد
ْسه ب
رأ
سره ئې سر ترې وايست!!
 په كومو آيتونو كي چي د كب يادونه شوې له هيڅ لفظ
ً داسي معلومېږي چي
ً او نه اشارتا
څخه ئې نه صراحتا
وريت شوى كب ژوندى شوى او له ټوكرۍ ئې سيند ته ټوپ
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كړي؟ كه دا كار شوى وى نو قرآن به په صريحو الفاظو
هغه ته اشاره كړې وه ،او كه د موسى عليه السالم ملگري
داسي صحنه په سترگو ليدلې وى نو له ډېري حيرانتيا به
ئې يا داسي چيغه له خولې وتلې وه چي موسى عليه السالم
به ئې له خوبه راويښ كړى وى او كه ئې ډېر صبر كړى وى
ً دا خبره ورته
نو د ده له وېښېدو وروسته به ئې فورا
كوله ،لږ تر لږه هغه مهال خو به ئې دا خبره كړې وه
چي تشه ټوكرۍ ئې له ځان سره وړله ،دا داسي خبره نه
ده چي څوك ئې هېره كړي ،او څو ساعته وروسته ورپه ياد
شي ،قرآن وايي چي دواړو خپل كب هېر كړ (نسيا
حوتهما)؛ يعني دواړو دې خبري ته نه وو پام چي كب به
تر نظر الندي نيسي ،قرآن ورپسې د موسى عليه السالم د
ملگري دا وينا راوړې :شيطان رانه هېره كړه چي يادونه
ئې وكړم ،كب په عجيبه توگه پر خپله مخه والړ ،د دې
خبري معنى دا ده چي يوازي د موسى عليه السالم ملگري
دا صحنه ليدلې وه ،نه موسى عليه السالم.
 دغو خبرو ته په پام سره په يقيني توگه ويلى شو چي
ً د منلو وړ نه دئ،
دا روايت ډېر اشكاالت لري او قطعا
هغه بل له هره پلوه ارجح او غوره دئ او ډېري برخي ئې
د قرآن له ويناوو سره اړخ لگوي.











 
د ذو القرنين په اړه تا پوښتي ،ووايه :ژر به ئې
څه يادونه درواوروم.
( -)43په دې مبارك آيت سره يوه بله اغېزناكه او
عبرتناكه تاريخي قصه پيل كېږي چي د يوه ځواكمن او
فاتح زعيم په اړه ده او په ترڅ كي ئې د دې سورې
محوري او اساسي مضامين په نوې اغېزمني بڼي كي انځور
شوي .دا ځل يو مؤمن بنده د داسي اقتدار او واكمنۍ په
حالت كي ښيي چي د ملك لمن ئې د وچي له ختيزه تر
لوېدزه غزېدلې ،د شمال او جنوب په لوري خوره شوې،
هيڅوك ئې مخي ته ودرېدى نشي او د مقابلې توان ئې نه
لري ،ډول ډول وسائل او امكانات ئې په واك كي دي ،خو
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دې زور او ځواك؛ نه مغرور كړى ،نه ئې له خپل رب
عصيان او بغاوت ته هڅولى او نه ئې د نورو په حق كي
ظلم او تېري ته تشويق كړى ،د مظلوم مرسته كوي ،د
ظالم له شره ئې ژغوري ،د مفتوحه سيمو له هستوگنو سره
نېك او عادالنه چلن كوي او يوازي ظالمانو ته سزا
وركوي ،فتوحات ئې د دې لپاره نه دي چي د جاه طلبۍ
شوق پوره كړي ،نورو ته خپل زور او ځواك وښيي او د
نورو سيمو په نيولو سره د خپلي واكمنۍ لمن پراخه
كړي ،بلكي د يوه سپېڅلي هدف لپاره دي ،غواړي خلك پر
هللا تعالى او آخرت ايمان راوړي او د ظالمانو له منگولو
وژغورل شي .د دې آيت الندي مطالب توجه غواړي:
 دلته ويل شوي چي :او د ذوالقرنين په اړه له تا
پوښتني كوي ،له دې وينا معلومېږي چي د نورو پوښتنو
په ضمن كي دا هم يوه پوښتنه وه ،او دا ښيي چي د
اصحاب كهف او خضر عليه السالم په اړه مخكني وضاحتونه
هم د دوى د پوښتنو په ځواب كي وړاندي شوي .د آيت له


(
فقرې
دې
 :  ووايه :ژر به ئې څه يادونه
درواوروم) معلومېږي چي رسول هللا ﹽ د دې وحي له راتلو
وروسته هغوى ته دغه وينا كړې ،هغه رأيه صحيح نه
برېښي چي وايي :رسول هللا ﹽ لومړى له هغوى سره وعده كړې
او بيا څه موده وروسته دا آيتونه نازل شوي.
 دلته د ذوالقرنين نوم راغلى چي لغوي معنى ئې د
دوو ښكرانو خاوند ده ،نه په قرآن كي د دې مزيد وضاحت
شوى چي دا څوك وو ،نه په احاديثو كي او نه د تاريخ
په كتابونو كي ،ځينو ويلي چي دا يوناني سكندر اعظم
وو او ځينو ويلي چي دا خورس (خسرو) د فارس واكمن وو،
په دې اړه په يقين سره څه ويل گران دي ،دا هم يوه
بله پوښتنه ده چي ولي د ذوالقرنين په نامه ياد شوى؟
آيا دا له دې كبله چي ده او فوځيانو به ئې داسي
خولونه پر سر ږدول چي دوه ښكرونه به ئې ول ،كه د دې
ً په خپلي كوپرۍ كي د ښكرو په څېر
لپاره چي ده حقيقتا
دوه راوتلې غوټي درلودې؟ په دې اړه هم څه واضح ځواب
نشو موندلى ،خو د قرآن له وينا دومره معلومېږي چي
قريش له دې نوم سره آشنا ول او د همدې ذوالقرنين په
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اړه ئې له رسول هللا ﹽ پوښتنه كړې ،د قريشو د دې معرفت
مرجع يهودان ول ،بايد د يهودانو په مذهبي او تاريخي
كتابونو كي دا ولټول شي چي دوى د ذوالقرنين نوم چا
ته وركړى وو .په بايبل كي د دانيال يوه جعلي او سر
تر پايه بې بنسټه قصه مومو چي په ضمن كي ئې د دانيال
داسي خوب ته اشاره شوې چي وايي :خوب مي ليد چي د شوش
په سيمي كي (دا سيمه اوس د ايران يوه برخه ده)؛ د
نهر خوا ته والړ يم ،يو مږ گورم چي دوه جگ جگ ښكرونه
ئې دي ،د نهر په ژۍ كي والړ دئ ،ناڅاپه گورم چي يو
ښاخ ئې ستر او تر بل جگ شو ،دي مږ د مغرب ،شمال او
جنوب لوري ته ښكرونه وهل ،هيڅ ځناور ئې مقابله نشوى
كولى او روغ نشو ترې خالصېدى ،څه چي ئې غوښتل همغسي
ئې كول او سترېدو ،په داسي حال كي چي لگيا وم د دې
صحنې په اړه مي فكر كولو ناڅاپه له لوېديزه يو وز
راڅرگند شو ،داسي تېز راروان وو چي پښې به ئې د منډي
په حال كي پر زمكه نه لگېدې ،دې وز چي يو ښكر ئې د
دواړو سترگو تر منځ درلود په شدت سره د دوه ښكري مږ
په لور ورغى ،له ډېر غضب سره ئې پرې بريد وكړ ،دواړه
ښكرونه ئې ورمات كړل او هغه ئې رانسكور كړ ...ورپسې
د جبرئيل له قوله چي دانيال ته په خوب كي راڅرگند
شوى دا خوب داسي تعبيروي :هغه دوه ښكرى مږ د ماد او
فارس پاچايي ده ،هغه وز چي د دواړو سترگو منځ كي ئې
يو ښكر وو د يونان پاچايي ده ،ښكر ئې د همدي ملك
لومړى پاچا دئ ،د ښكر ماتېدا او پر ځاى ئې د څلورو
ښكرونو راپيدا كېدا په دې معنى ده چي دا پاچايي به
په څلورو برخو ووېشل شي او هره برخه به يو پاچا لري
خو هيڅ يو به ئې د لومړي پاچا په څېر ځواكمن نه
وي....
 كه تاسو د بايبل دغه برخه په دقت سره ولولئ نو
ً چي ډېر ژر به درته جوته شي چي (دانيال) يو
يقينا
جعلي نوم دئ ،او په ده پوري تړل شوې خبري جعلي ،له
ځانه جوړي شوې خبري او له سره تر پايه غلطي او بې
بنسټه دي ،خو عجيبه ده چي دانيال ته منسوب دغه قصې،
خوبونه او تعبيرونه ئې په مسلمانانو كي خورې شوې،
دانيال د يوه معروف معبر په نامه پېژني او حتى ځينو
مفسرينو په خپلو تفسيرونو كي د ده خبري نقل كړې دي،
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دا په داسي حال كي چي عمر رضي هللا عنه يو كس د دې
لپاره سخت تنبيه كړ چي دانيال ته دغه منسوب خبري ئې
تبليغ كړې وې او ورته وئې ويل چي زه پيغمبر عليه
السالم د اهل كتابو د آثارو له لوستلو په كلكه منعه
كړى وم .د دې تفصيل د (بايبل د قرآن په رڼا كي) كتاب
كي وگورئ ،خو يهودان د بايبل دغي جعلي برخي ته تر
نورو زيات ارزښت وركوي ،د همدې لپاره دا دوه ښكرى
(ذوالقرنين) په دوى كي پېژندل شوى او معروف نوم وو
او د فارس يو ستر واكمن ئې په همدې نامه ياداوو.
 قرآن په راتلونكو آيتونو كي د دې ستر فاتح
مواصفات زموږ مخي ته ږدي او هغه د يوه مؤمن او عادل
واكمن او زعيم په توگه معرفي كوي.












   
   














   











  
   




   
   
 
ً چي موږ هغه ته په زمكي كي تمكين وركړى وو
يقينا
او ډول ډول اسباب مو وركړي ول ،نو د يوه (اقدام
اړوند) سبب پسې شو ،تر هغه چي د لمر لوېدو حد ته
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ورسېدو ،هغه ئې داسي وموند چي په تور رنگه خټينه
چينې كي پرېوځي ،او د هغې خوا ته ئې يو قوم
وموند ،ومو ويل :اې ذو القرنينه! يا ئې تعذيب كړه
يا د دوى په اړه نېك چلن غوره كړه ،وئې ويل :اما
ً به ئې تعذيب كړو بيا
هغه چي ظلم ئې كړى نو حتما
به د خپل رب لوري ته گرځول كېږي او هغه به ئې په
ځانگړي بد عذاب اخته كړي .او هغه چي ايمان ئې
راوړى او نېك عمل ئې كړى نو هغه ته غوره بدله ده
ً به هغه ته د خپلي سپارښتني آسانه وينا
او حتما
وكړو.
( -)88-84په دې مباركو آيتونو كي دا الرښووني مومو:
 ذوالقرنين د نړۍ يو پياوړى او مضبوط واكمن وو ،هللا
تعالى ډول ډول اسباب او امكانات وركړي ول ،له خپلو
وسائلو او امكاناتو په استفادې سره ئې لومړى د
لوېديز په لوري مخه كړه ،تر هغه ځايه مخكي والړ او
سيمي ئې يوه په بلي پسي فتح كړې چي د لمر لوېدو حد
ته ورسېدو ،داسي ځاى ته چي پراخه خټينه چينه ئې مخي
ته حائل شوه ،داسي ورته معلومېده چي لمر د همدې
خټيني چينې په وروستۍ (غربي) ژۍ كي پرېوځي ،د قرآن
له وينا معلومېږي چي د دې چينې شرقي ژۍ خټينه ده ،د
غرب په امتداد دومره اوږده پرته ده چي آخوا ته ئې
هيڅ لوړه نه تر سترگو كېږي ،د لمر د پرېوتو پر مهال
داسي معلومېږي لكه چي لمر په همدې چينې كي پرېوځي .د
قرآن له وينا دا هم معلومېږي چي دا كوم ستر بحر او
سمندر نه وو بلكي چينې ته ورته بحيره وه ،دغو
الرښوونو ته په پام سره ويلى شو چي دا فاتح زعيم د
يونان كوم پاچا نشي كېدى ،ځكه د يونان په غرب كي
داسي بحيره نه تر سترگو كېږي ،د كوچنۍ آسيا په غربي
ساحل كي پرتې جزېرې او مديترانه داسي دي چي د قرآن د
الفاظو مصداق گڼل كېدى شي ،نو د دې فاتح زعيم
پالزمېنه به د دې سيمي ختيځ كي پرته وه ،او دا د خورس
په اړه تر سكندر اعظم زيات صدق كوي.
 دې فاتح زعيم د دغي چينې خوا ته يو قوم وموند،
داسي چي هللا تعالى ده ته هم د دې قوم د تعذيب قدرت او
توان وركړى وو او هم له دوى سره د نېك چلن توان ،خو
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ده دا پرېكړه وكړه :چا چي ظلم كړى يا له دې وروسته
ظلم وكړي مناسبه سزا وركوم ،بيا به د خپل رب لوري ته
درومي او هللا تعالى به سخته سزا وركوي ،او هغه چي
ايمان ئې راوړى او نېك عمل ئې كړى يا له دې وروسته
ايمان راوړي او نېك عمل وكړي نو هغه ته به په دنيا
او آخرت كي غوره بدله وركول كېږي او موږ به نه له
هغه سره سختي كوو او نه به ئې پر سختو كارونو گمارو.
 له دې وينا په ډېر صراحت سره معلومېږي چي دا يو
مؤمن او عادل زعيم وو ،د مفتوحه سيمو له هستوگنو سره
ئې عادالنه چلن كولو ،ظالمانو ته ئې سزا وركوله ،له
مؤمنانو او نېكانو سره ئې نېك چلن كاوو ،هدف ئې د
زمكو الندي كول او د نورو شتمني لوټل نه وو ،د تاريخي
شواهدو له مخي سكندر دا مواصفات نه درلودل ،هغه
چنگيز ته ورته فاتح وو ،له تاريخي شواهدو دا
معلومېږي چي خورس تر ډېره حده د همدې مواصفاتو خاوند
وو.












    







   
بيا (د بل كار لپاره) په اسبابو پسې شو ،تر هغه
چي د لمر د ختو حد ته ورسېد ،هغه ئې داسي وموند
چي پر يوه داسي قوم راخېژي چي له هغه مو هيڅ حجاب
او پرده نه ده ورته جوړه كړې ،همداسي وو ،او موږ
ً په هغه څه د خبرېدو له پلوه احاطه كړې چي
يقينا
له ده سره ول.
آيتونه

د

دې

زعيم

بل

فاتحانه

( -)91-89دا مبارك
اقدام څېړي او وايي:
 بيا ئې د بل اقدام لپاره تيارى ونيو ،د ختيځ په
لور وخوزېدو ،داسي سيمي ته ورسېدو چي د هستوگنو او
لمر تر منځ نه چت حائل كېدو ،نه كېږدۍ او نه جامې،
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نه ئې خوني او سمڅي درلودې ،نه ئې كېږدۍ او نه جامې،
د حيواناتو په څېر بربنډ ول.
 له الفاظو داسي معلومېږي چي دا سيمه هم د كوم بحر
په غربي ژۍ كي پرته وه ،لمر به له راڅرگندېدو سره سم
ترسترگو كېدو ،او وړانگي به ئې مخامخ او له كومي
مانع پرته پر سيمي او هستوگنو ئې لگېدې .داسي
معلومېږي چي دا به د هند هغه شرقي سيمه وي چي له بحر
سره متصل پرته ده.
 دا آيتونه مسلمانانو ته اطمئنان وركوي چي د
ذوالقرنين په اړه د قرآن دا وينا د هغه جامع او كامل
علم له مخي ده چي هللا تعالى ئې د ده او د ده د
امكاناتو او وسائلو په اړه لري.












   
  
بيا (د بل كار لپاره) په اسبابو پسې شو ،تر هغه
چي د دوو غرونو منځ ته ورسېد ،تر هغو وړاندي ئې
داسي قوم وموند چي دې ته نږدې نه وو چي په كومي
وينا وپوهېږي.
( -)93-92دلته د ذوالقرنين بل سفر ته اشاره شوې خو
لورى ئې نه دئ په گوته شوى ،دومره ويل شوي چي د دوو
غرونو منځ ته ورسېد ،د دغو غرونو خوا ته ئې داسي قوم
موندلى چي په خبري د پوهېدا وړتيا ئې دومره كمزورې
وه چي په هيڅ وينا نه پوهېدو ته نږدې وو .په وروستيو
آيتونو كي داسي اشارې مومو چي په مرسته ئې دا سيمه
او ولس ئې پېژندى شو.
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ً چي ياجوج او ماجوج
وئې ويل :اې ذوالقرنينه! يقينا
په دې زمكي كي فساد خوروونكي دي ،آيا كېدى شي چي
تا ته څه خراج (ماليه) د دې لپاره دركړو چي زموږ
او دوى تر منځ كوم سد او مانع جوړ كړې.
( -)94له دې مبارك آيت څو خبري معلومېږي:
 دا سيمه د ياجوج او ماجوج قوم ته نږدې پرته وه.
دوى به د دوو غرونو له منځه راتېرېدل او د سيمي پر
خلكو به ئې بريدونه كول ،فساد او بې امني به ئې
خوروله.
 د ياجوج او ماجوج تر بريدونو او گواښونو الندي
خلكو له ذوالقرنين غوښتي چي دا ناو بند كړي او د دې
دواړو لوړو غرونو تر منځ داسي سد جوړ كړي چي د دغو
بريدونو مخنيوي وكړي.
 دا ئې هم ورته ويلي چي د دې په بدل كي به موږ تا
ته ماليه دركوو.
د ياجوج او ماجوج نومونه هم بايد د يهودو په
مذهبي كتابونو او تاريخي اسنادو كي ولټوو ،ځكه دا
نومونه د ذوالقرنين د قصې په ارتباط راغلي ،د دوى په
مذهبي كتابونو كي د دې يادونه شوې ،دوى هغه قومونه د
ياجوج او ماجوج په نامه ياد كړي چي د آسيا په شمال
ختيزي برخو كي مېشت ول ،بايبل وايي چي ياجوج او
ماجوج د نوح عليه السالم د زوى يافث اوالد او هستوگنځى
ئې د آسيا شمال ختيزه سيمه ده( ،دې ته مو پام وي چي
د قومونو د شجرو په اړه د بايبل وينا او ادعاء خوشې
او بې بنسټه ادعاء ده او قرآن ئې ردوي) ،له دې خبري
معلومېږي چي د ذوالقرنين دا سفر د شمال په لوري وو،
له تاريخي اسنادو دا هم جوتېږي چي د قفقاز په جنوب
كي د دربند او دا﷼ په نامه دوه سدونه ترسترگو كېږي
چي ويل كېږي د تاتاري ،منگولي ،هن او سيتهين قومونو
د يرغلونو د مخنيوي لپاره جوړ شوي وو,
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وئې ويل :زما رب چي څه زما په واك كي راكړي هغه
(ډېر او) غوره دي ،نو په افرادي قوت سره زما
ملتيا وكړئ چي ستاسو او د دوى تر منځ بند جوړ
كړم ،د اوسپني ټوټې راته راوړئ ،تر دې چي د دواړو
لوړو څوكي ئې سره (وصل او برابري كړې)؛ وئې ويل:
(اور) پو كړئ ،تر دې چي هغه ئې اور (ته ورته سرې)
وگرځولې ،وئې ويل :ما ته ويلي شوي زېړ (مس) راوړئ
چي پرې توى ئې كړم ،نو نه په دې توانېدل چي پرې
وخېژي او نه ئې په سوري كولو توانېدل .وئې ويل:
دا زما د رب له لوري يوه پېرزوينه ده ،نو كله چي
زما د رب وعده راورسي له خاورو سره به ئې برابر
كړي ،او زما د رب وعده رښتينې ده ،او په دې ورځ
به پرېږدو چي ځيني ئې د ځينو نورو ( په ليكو) كي
د څپو په څېر ننوځي ،او په شپېلۍ كي به پو شي نو
ټول به يو ځاى راغونډ كړو.
( -)99-95د دې مباركو آيتونو مهمي مهمي الرښووني دا
دي:
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 ذوالقرنين په ځواب كي ورته وويل :ستاسو ماليه نه
غواړم ،تر دې ماليې هغه څه ډېر غوره دي چي زما رب
راكړي ،همدا راته كافي دي .او دا ښيي چي د ذوالقرنين
فتوحات د يوه سپېڅلي مقصد لپاره وو نه د مفتوحه سيمو
او قومونو د غارت او لوټلو لپاره.
 له ما سره د دې كار په بشپړولو او ترسره كولو كي
د خپل وس مطابق مرسته وكړئ ،چي ستاسو او د دوى تر
منځ بند جوړ كړم ،د اوسپني ټوټې او دړي راته راوړئ.
 دا د اوسپني ټوټې او دړي ئې د دواړو غرونو تر منځ
داسي سر په سر ودرولې چي د دواړو له څوكو سره برابري
شوې.
 بيا ئې د اوسپني خوا ته سكاره كېښودل او اور ئې
پرې بل كړ ،خلكو ته ئې وويل چي اوس سكروټو ته د
اړوند وسائلو په مرسته پو كړئ ،تر دې چي اوسپنه
دومره سره شوه چي د اور په څېر شوه ،نو خلكو ته ئې
وويل :ما ته ويلي شوي زېړ (مس) راوړئ چي پرې توى ئې
كړم ،په دې توگه د اوسپني داسي مضبوط دېوال جوړ شو
چي ياجوج او ماجوج نه پرې رااوښتى شو او نه ئې سورى
كولى شو.
 په دې وخت كي ذوالقرنين د خپل رب شكر اداء كړ او
وئې ويل :دا زما د رب له لوري يوه پېرزوينه ده ،هللا
تعالى موږ ته د دې توفيق راكړ چي دا كار ترسره كړو،
دا سد به تر هغه والړ وي چي هللا تعالى ئې غواړي ،خو كله
چي زما د رب وعده راورسي مات مات او له خاورو سره به
ئې برابر كړي ،او زما د رب وعده رښتينې ده ،هرومرو
ترسره كېږي .دلته د الهي وعدې معنى يا د هغه سد د
نسكورېدو نېټه ده او يا هغه نېټه ده چي هللا تعالى د هر
څه د مرگ او فنا كېدو لپاره ټاكلې.
 دا بايد واضح كړو چي د قرآن په دوو آيتونو كي د
يأجوج او مأجوج يادونه شوې يو همدا د الكهف  94آيت
او بل د االنبياء د سورې  96آيت چي له مخكني او
وروپسې آيتونو سره يو ځاى داسي راغلى:
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االنبياء25-28 :
او پر يوه داسي كلي چي موږ هالك كړى حرامه ده چې
بېرته به نه راگرځي ،تر هغه چي يأجوج او مأجوج
پرانيستل شي او دوى به له هري لوړي راكوزېږي .او هغه
رښتيني وعده رانږدې شوې ده ،نو ناڅاپه به د هغو وگړو
سترگي رډي رډي پاته شي چي كفر ئې كړى (وايي به)
ً چي موږ له دې غافل وو؛
افسوس زموږ په حال؛ يقينا
بلكي ظالمان وو.
د دې آيتونو معنى دا ده چي هغه خلك به هم د هللا
تعالى په لور درومي چي په الهي عذاب اخته او هالك
شوي ،دوى به هم د قيامت په ورځ بياراژوندي كېږي ،په
دنيايي عذاب ئې اكتفا نه كېږي ،د هللا تعالى په لوري نه
گرځېدا پرې حرامه ده .دا ثابته او نه بدلېدونكې الهي
پرېكړه ده ،دوى به هغه مهال له نورو سره يو ځاى د هللا
تعالى په وړاندي ودرېږي چي قيامت راشي ،د قيامت تر
راتلو وړاندي به د يأجوج او مأجوج هغه ستره فتنه
راڅرگنده شي چي د فساد او تباهي خورولو لپاره به له
هري لوړي راكوزېږي .تر هغه به دوى په خپلو قبرونو كي
پراته وي چي يأجوج او مأجوج بيا د فساد خورولو مجال
ترالسه كړي ،دا الر يو ځل بيا ورته پرانيستل شي ،هغه
مهال به بيا پر نورو سيمو د دوى يرغل پيل شي ،يرغل
به ئې داسي وي چي له هري لوړي به راكوزېږي او
بريدونه به كوي ،خو دا به هغه مهال وي چي قيامت به
ډېر رانږدې شوى وي ،او د هللا تعالى په وړاندي د دوى
ودرېدا به ډېر ژر ترسره شي.
ځينو له دغي فقرې (  
 :  تر هغه چي يأجوج او
مأجوج پرانيستل شي ،دا انتباه اخيستې ده چي ښايي د
ذوالقرنين هغه سد به د قيامت تر رانږدې كېدو پوري
همداسي روغ پاته وي او د يأجوج او مأجوج د راتېرېدا
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مخه به نيسي ،خو هغه مهال به نسكور شي او دوى ته به
د تېرېدا او پر نورو د يرغلونو مجال په الس ورشي .خو
دا انگېرنه له يوې خوا د آيت له الفاظو سره اړخ نه
لگوي؛ ځكه آيت وايي چي هغه مهال به دوى له هري لوړي
راكوزېږي ،يوازي د هغه يوه بند له لوړي د راكوزېدا
خبره نه كوي ،له بلي خوا دا جوته ده چي دلته د دوى د
شمېر زياتوالي ته اشاره شوې او د دومره زياتو خلكو
مخنيوى په يوه ووړ بند ،هغه هم د يوې وړې سيمي په
يوه ناو او خوړ كي نه ممكن دئ او نه ئې عقل مني ،له
بلي خوا دا انگېرنه له الهي سننو سره اړخ نه لگوي،
قومونه مري ،ستر ستر او مضبوط مضبوط بندونه د وخت په
تېرېدو سره شړېږي او نسكورېږي ،د انسان وسائل او
امكانات وده كوي ،يو وخت په اوبو كي تگ ،له غرونو
اوښتل ،په هوا كي الوتل ورته محال وو ،خو اوس په
لويو لويو سمندرونو كي اوږده اوږده سفرونه كولى شي،
له غرونو او بندونو تېرېدا څه چي له يوې وچي بلي ته
د هوا له الري درومي ،فضاء ته سفرونه كوي او پر
سپوږمۍ كوزېږي .د قرآن د يوه آيت داسي تعبير چي له
واقعيتونو سره اړخ نه لكوي نه يوازي صحيح تعبير نه
دئ بلكي د دې ستر او عظيم الشأن الهي كتاب په اړه بې
ځايه شكونه راوالړوي .قرآن د هغه هللا تعالى كتاب دئ چي
دا ټول عالم ئې پيدا كړى او له ټولو اسرارو ئې خبر
دئ ،په د ې كتاب كي يوه كلمه داسي نشته چي د
واقعيتونو خالف وي او د انسان عقل ئې نشي منلى .يأجوج
او مأجوج د نورو انسانانو په څېر انسانان دي ،ژوند
او مرگ لري ،د دوى په اړه به همغه څه وايو چي په بل
هر انسان ئې اطالق كېدى شي ،د قرآن له نظره دا يو
مفسد قوم وو ،په زمكي كي ئې فساد او تباهي خوروله ،د
دوى خوا ته پراته خلك ترې تنگ ول ،تل به ئې پر دوى
غلچكي بريدونه كول او بېرته به تښتېدل ،دوى ذو
القرنين ته شكايت وكړ ،هغه د دغو بريدونو د مخنيوي
لپاره په يوه ناو كي داسي اوسپنيز بند او سد جوړ كړ
چي د هغوى بريدونه ئې تم كړل .دا د هغه مهال يو مؤثر
تدبير وو ،د دې معنى دا نه ده چي همدا سد به تر
قيامته پوري د دوى مخنيوى كوي.
د قرآن له وينا معلومېږي چي دا سد ديوه غره په
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خوړ كي جوړ شوى ،د دې غره يوې خوا ته مېشت قوم نسبتا
متمدن قوم وو ،ذوالقرنين ته د دوى دا وړانديز چي د
بند جوړولو په بدل كي ماليه (خراج) دركوو همدا مفهوم
افاده كوي ،يأجوج او مأجوج د دې غره په شمال كي
اوسېدل ،خو وحشي قوم وو ،د دې خوړ له الري راتېرېدل
او پر دغو قومونو ئې غلچكي بريدونه كول او له تاالن
وروسته بېرته تښتېدل ،د سد له جوړېدو وروسته د دوى
دا غلچكي بريدونه متوقف شوي ،له دې وروسته بريد،
تاالن او بېرته تښتېدا ورته گرانه شوې ،دا رأيه دقيقه
نه ده چي گواكي دوى ستر ستر بريدونه كول او دا سد د
دوى د داسي بريدونو مخنيوى كړى .داسي بند د لويو پلي
بريدونو مخه نشي نيولى ،لوى پلى فوځ په غرونو
رااوښتى شي ،كه د دوى بريدونه ستر ستر وى نو دا
ً متمدن قومونه به هلته نه پاته كېدل او الدمخه
نسبتا
به نورو سيمو ته كډه شوي وو ،هغو چي دا رأيه ئې
وړاندي كړې ښايي د دې سورې د ( )99آيت په اړه ئې دا
گمان كړى وي چي دا د يأجوج او مأجوج په اړه دئ ،حال
دا چي دا آيت د قيامت د ورځي په اړه دئ ،له (يومئذ)
نه مراد د بند د ماتېدا ورځ نه ده ،دا د قيامت ورځ
ده ،په دې ورځ به ټول خلك د بحر د څپو په څېر د محشر
په لوري درومي ،دا ځكه چي په ( )111آيت كي همدغه د
(يومئذ) كلمه بيا تكرار شوې او ويل شوي چي په دې ورځ
به په صور كي پو شي او دوزخ به كافرانو ته وښودل شي.
د دې احتمال هم شته چي ځينو خلكو به د شمال له
لوري د چنگيزيانو هغه ستر ستر او ورانوونكي بريدونه
د همدې آيت مصداق گڼلي وي چي له چين څخه پيل او تر
مديترانې او هند پوري وغزېدل ،په دې ټولي پراخي سيمي
كي ئې دومره ويني توى كړې ،دومره انسانان ئې ووژل او
دومره ښارونه ئې وسوزول چي په بشري تاريخ كي ئې نظير
نه مومو .اسالمي خالفت ئې نسكور كړ ،په بلخ او بغداد
كي ئې دومره تباهي وكړه چي جبران ئې محال وو .ښايي د
االنبياءد سورې په  22-28آيتونو كي دغه حالت ته اشاره
شوې وي او دا د قرآن يوه دقيقه وړاندوينه وي چي
ترسره شوه ،او ښايي دا وړاندوينه به تر قيامت وړاندي
ترسره شي؛ هغه مهال به دا قوم يو ځل بيا په همداسي
ستر شرارت الس پوري كړي.
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دا مطلب هم په يادولو ارزي چي ولي د ذوالقرنين د
سفرونو په لړ كي د جنوب يادونه نه ده شوې؟ ما ته
داسي معلومېږي چي د ذوالقرنين د پالزمېني په جنوب كي
بل هېواد نه وو ،د ده هېواد په جنوب كي له سمندر سره
نښتى وو او له دې معلومېږي چي پالزمېنه به ئې په
خراسان كي وه او هېواد به ئې په جنوب كي تر سمندر
پوري غزېدلى وو.
راشئ وگورو چي په رواياتو كي د يأجوج و مأجوج په
اړه څه راغلي:
د بخاري په دولسو رواياتو كي د دوى يادونه شوې،
په دې كي يو روايت داسي دئ چي وايي يوه سړي رسول هللا ﹽ
ته وويل :ما د يأجوج او مأجوج سد وليد ،د سد مواصفات
ئې ورته بيان كړل ،رسول هللا ﹽ وفرمايل :هغه دي (په
خپلو سترگو) وليد؟ كه دا روايت صحيح وي نو څو خبري
ترې معلومېږي -1 :د رسول هللا ﹽ تر زمانې دا سد په
مكمله توگه موجود وو يا ئې ځيني برخي موجودي وې-2 ،
دا كوم خارق العاده سد نه وو ،لكه هغسي چي ځيني گمان
كوي -3 ،له عربو ډېر لري پروت نه دئ بلكي دومره نږدې
دئ چي يو كس توانېدلى هلته والړ شي او په خپلو سترگو
ئې وگوري.
د بخاري بل روايت ئې دا دئ:
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كثُر اْ
له زينب بنت جحش ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ زموږ ځاى ته
په داسي حال كي راننوت چي وېري اخيستى وو وئې ويل :ال
إله إال هللا ،افسوس د عربو په حال له هغه شر چي يقينا
ً
ْجُوج په بند كي دومره
ْجُوج او مأ
رانږدې شوى ،نن د يأ
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سورى جوړ شو ،بټه گوته او ورپسې ئې سره وصل كړې،
زينب وايي :ما ورته وويل :يا رسول هللا! آيا په داسي
حال كي به هم هالك كېږو چي په موږ كي صالحان وي؟ وئې
فرمايل :هو؛ كله چي پليتي ( پليتان) زيات شي.
دا روايت چي په بخاري كي درې ځلي نور په دغو شمېرو
راغلى ،5538 ، 5082 ، 3824 :د سند له مخي غريب دئ،
په دريو طبقو كي يو يو راوي لري .د متن له پلوه په
خپلو منځونو كي څو توپيرونه لري :په يوه كي راغلي:
ًا په بل كي د دې خالف راغلي
ِع
أن النبِى ﹽ دخل عليْها فز
ُ په يوه كي وحلق
هه
محْمر
ْم
ِن النو
اسْتيْقظ النبِى ﹽ م
ًّا وجُْ
ِ ُ
بهام
ِ اإل
ْبعيْه
إص
ِيها په بل كي وحلق ب
ِى تل
ِالت
ِ وب
ِه
ْبع
إص
ب
ِ
ِِ
ِِ
ِْ
ِين .يو روايت وايي
ِسْع
ِيها او په بل كي وعقد ت
ِى تل
والت
چي رسول هللا ﹽ له خوبه روايښ شو ،مخ ئې سور اوښتى وو
او وئې ويل :ال إله إال هللا ،افسوس د عربو په حال له هغه
ْجُوج په بند
ْجُوج او مأ
ً رانږدې شوى ،نن د يأ
شر چي يقينا
كي دومره سورى جوړ شو ،بټه كوته او ورپسې ئې سره وصل
كړې ،بل ئې وايي چي رسول هللا ﹽ په داسي حال كي زموږ
ځاى ته راننوت چي وېري اخيستى وو او همدا خبره ئې
وكړه خو په پاى كي د ابهام گوتي يادونه نه كوي او
وايي يوه او ورپسې گوته ئې سره وصل كړې .په يوه بل
ْمُ رد
ْتحُ الرد
يف
روايت كي د دې ټولو خالف ويل شويُ « :
ْمُ
ِين ،دلته د
ِسْع
ُهيْب ت
ِ »  .وعقد و
ِه
ِثْل هذ
ْجُوج م
ْجُوج ومأ
يأ
فتحت پر ځاى يفتح راغلي چي له مخكني سره جدي تعارض
لري او ښيي چي دا سد به له دې وروسته سورى شي .او په
ِثْل
ْجُوج م
ْجُوج ومأ
ِ يأ
ْم
ْ رد
ِن
بل كي داسي راغلي « فتحُ هللا م
ِين .
ِسْع
ِ ت
ِه
ِيد
هذا »  .وعقد ب
كه سره له دې ټولو تعارضاتو دا روايت صحيح وگڼو چي
په سد كي سورى راپيدا شوى نو د دې معنى همغه ده چي
ځينو درنو شارحينو كړې او دا ئې د دې فتنې د قرب او
نږدېوالي په معنى اخيستې ،نه په حقيقي معنى او په سد
كي د سوري په معنى.
د بخاري بل روايت دا دئ:
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لبيْت
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له ابو سعيد خدري ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :د
يأجوج او مأجوج له راوتلو وروسته به هم حج او عمره
اداء كېږي .په بل روايت كي دا پرې اضافه شوي چي
قيامت تر هغه نه راځي چي د بيت هللا حج كول بند شي.
د بخاري څلور نور روايات داسي دي چي د مؤمنانو په
پرتله د يأجوج او مأجوج شمېر داسي ښيي لكه يو په زرو
كي ،دا روايات هم د سند له مخي مطلق غريب دي ،په
دريو طبقو كي يو يو راوي لري او په څلورمي كي دوه.
 د ذوالقرنين د قصې په پاى كي د ده داسي خبري
راوړل شوې چي د ده دا قصه او ټوله سوره د هغوى پر
محور څرخي ،او په دې سره قريشو ته ويل شوي :ستاسو
مغرور مشران په خپلي داسي مشرۍ او زور ځواك مغرور
شوي چي د ذوالقرنين د پراخ ملك په پرتله د يوه واړه
كلي ملكانو ته ورته دي ،هغه پر خداى او آخرت ايمان
درلود ،د مظلومانو مرسته ئې كوله ،د نېكانو مل او
مالتړى وو ،شرق ،غرب او شمال ته له داسي سترو سترو
فوځونو سره والړ چي هېڅوك ئې مخي ته نشو تم كېدى،
پرديو قومونو ته ئې له بدل او اجورې پرته لوى لوى
كارونه كول ،خو د قريشو دا مغرور مشران بتان لمانځي،
آخرت نه مني ،د هللا تعالى پر آيتونو ملنډي وهي ،د هللا پر
پيغمبر استهزاء كوي ،د خپل قوم پر مظلومو او بې وزلو
مؤمنانو ظلمونه كوي ،عملونه ئې گنده ،په فساد كي تر
ستوني غرق ،ټول هم او غم ئې دا چي بې وزلي او
مظلومان ولوټي ،وېره ئې له دې چي دا ذليل او قليل
اقتدار ته ئې گواښ متوجه نشي!!
 د دې بحث په ترڅ كي به تاسو ته واضح شوې وي چي
يأجوج او مأجوج د انسانانو د يوه قوم نوم دئ ،وحشي
قوم وو ،په غرونو كي اوسېدل ،كوم ښار او مركزي حكومت
ً هغه فتح
ئې نه درلود ،كه نه نو ذوالقرنين به حتما
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كړى وو ،پر نورو قومونو ئې غلچكي بريدونه كول ،د يوه
سد له امله ئې دا غلچكي بريدونه متوقف شول ،اوس كه
تاسو داسي وينا ،رأيه او روايت واورئ چي وايي :دا
كوم ځانگړى مخلوق وو ،له نورو انسانانو سره ئې ډېر
ژور توپيرونه ول ،دومره ستر ستر او پلن پلن غوږونه
ئې ول چي يو به توشك او نيالۍ شو او بل بړستن ،نو
ستا قضاوت به د دې وينا په وړاندي يا دا وي چي دا
خبره په بشپړه توگه غلطه ،بې بنسټه او د قرآن خالف ده
او يا دا چي ووايې :د يوه غوږ توشك او بل غوږ بړستن
معنى دا نه ده چي پلن پلن غوږونه ئې ول بلكي معنى ئې
دا ده چي نه ئې توشك وو او نه بړستن ،پر زمكه به
داسي پرېوتل چي نه به ترې الندي له خپل غوږ پرته بل
څه وو او نه ئې له پاسه له خپل غوږ پرته كوم څادر او
بړستن.
 د دې قصې په پاى كي ،د يوې داسي ښكلې او جامع
تتمې شاهد يو چي دغه مطالب په كي ځلېږي ،هللا تعالى
فرمايي :هغه ورځ راتلونكې ده چي خلك به له قبرونو
راپاڅوو ،ټول به د محشر په لوري داسي روان وي چي
ځيني به د ځينو نورو په ليكو كي د څپو په څېر ننوځي،
په شپېلۍ كي به پو شي نو ټول به يو ځاى راغونډ كړو.
په همدې سره د ذوالقرنين دا روزونكې او الرښوونكې
ښكلې قصه پاى ته رسوي .او ورپسې د قيامت په ورځ د
كافرانو حال بيانوي او فرمايي:

  



  







 
او په دې ورځ به دوزخ كافرانو ته مخامخ وروړاندي
كړو ،هغو ته چي سترگي ئې زما د پند په وړاندي
پوښل شوې وې او د اورېدو وس ئې نه وو.
( -)111-111دلته د قيامت په ورځ د كافرانو په وړاندي
د دوزخ راڅرگندېدل انځور شوي ،دوزخ به دوى ته مخامخ
وروړاندي كړى شي ،په دنيا كي ئې پر دوزخ باور نه
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، د دوزخ شته والى ئې له امكان او احتمال لري،درلود
 د قيامت په ورځ به د دوى په،بعيد او محال گڼلو
 تر څو وگوري چي په دنيا كي ئې،وړاندي څرگند كړى شي
 هغه مهال ئې پر سترگو،دغه دوزخ ناشونى او محال گڼلو
، كفر او شرك پرېړي پردې غوړېدلې وي، ناپوهۍ،د جهل
 په دې ورځ به په،غوږونه ئې د حق له اورېدو عاجز ول
خپلو سترگو او له نږدې څخه دوزخ او د هغه لمبې
.وگوري














   
































  




  
آيا دغو كافر شوو داسي انگېرلې چي زما بندگان ئې
ً ئې مرستياالن
اولياء (مرستياالن) نيولي (حقيتا
 موږ دغو كافرانو ته دوزخ مېلمستون،)!!دي؟
ً آيا پر هغو مو خبر نه كړم چي عمال: ووايه.گرځولى
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تر ټولو تاوانيان دي .هغه چي د دنيا په ژوند كي
ئې هڅه بې الري وه خو دوى داسي انگېرله چي ښه كار
كوي ،دوى همغه دي چي د خپل رب د آيتونو او له هغه
سره د مخامخ كېدو په اړه ئې كفر كړى وو ،نو
عملونه ئې حبط شول ،نو د قيامت په ورځ به هيڅ وزن
ورنه كړو .همداسي ده ،سزا به ئې جهنم وي ،له دې
كبله چي كفر ئې كړى وو او زما آيتونه او زما
پيغمبران ئې تر استهزاء (الندي) نيولي ول.
( -)116-112دلته قريشو ته خطاب متوجه دئ او ويل شوي:
 آيا دا كافر شوي چي په شرك كي غرق دي او د هللا
تعالى پر ځاى ئې د هغه بندگان خپل اولياء او
مرستياالن نيولي داسي گمان كوي چي هغوى به ئې مرسته
وكړى شي؟!!.
 نه يوازي دا چي مرسته ئې نشي كولى بلكي له داسي
پايلي سره به ئې مخامخ كړي چي دوزخ به ئې مېلمستون
شي.
 دوى عمالً تر ټولو خلكو زيات له تاوان او زيان سره
مخامخ دي ،دا ځكه چي عملونه ئې ناسم دي ،په كږو الرو
سر شوي ،گناهونو احاطه كړي؛ خو سره له دې داسي
انگېري چي ښه كار كوي.
 دوى د خپل رب د آيتونو او له هغه سره د مخامخ
كېدو په اړه كفر كړى ،له همدې كبله ئې عملونه حبط
شوي ،د قيامت په ورځ به نه دوى ته په درنه سترگه
وكتل شي او نه به ئې عملونه څه ارزښت او وزن ولري،
سزا به ئې جهنم وي ،له دې كبله چي كفر ئې كړى وو او
د هللا تعالى آيتونه او د هغه پيغمبران ئې تر استهزاء
الندي نيولي ول.
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ً هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې
يقينا
كړي د دوى ميلمستون به د فردوس جنتونه وي ،تلپاته
په هغه كي داسي چي له هغه به (بل لوري ته) اوړېدا
نه غواړي.
( -)118-117د بدكارو كافرانو او مشركانو په مقابل كي
به د نېكانو مؤمنانو حالت داسي وي چي د فردوس په
جنتونو كي به دوى د مېلمنو په توگه منل كېږي ،تلپاته
مېلمانه ،داسي چي هيڅكله به ئې زړه نه غواړي چي له
هغه ځايه بل ځاى ته والړ شي.








   
   




ووايه :كه سمندر زما د رب د كلماتو (د ليكلو)
لپاره رنگ شي ،نو سمندر به له هغه وړاندي ختم شي
چي زما د رب كلمې تمامي شي ،كه څه هم دې ته ورته
(سمندرونه) د مرستي په توگه راوړو.
( -)119دلته د هللا تعالى د كلمو د زياتوالي انځورولو
لپاره ډېر ښكلى مثال وړاندي شوى ،ويل شوي :كه د نړۍ
ټول سمندرونه د قلم رنگ شي ،د هللا تعالى د كلمو په
ليكلو پيل وكړي ،دا رنگ به تر هغه ډېر د مخه ختم شي
چي د هللا تعالى كلمې پاى ته رسي ،كه څه هم دې ته ورته
نور سمندرونه هم د دې خواته كېږدو او د قلم د رنگ په
توگه ئې وكاروو!! په دې اړه څو خبري په پام كي ولرئ:
 دا مطلب د قرآن په بل آيت كي هم راغلى ،دلته يا د
دې لپاره راغلى چي د هغو خلكو پوښتنه ځواب كړي چي
وايي :قرآن ولي د دغو سترو سترو قصو په اړه په څو
آيتونو اكتفاء كړې او د قصو د ټولو برخو په اړه ئې
تفصيلي بحث نه دئ كړى!! د دوى په ځواب كي ويل شوي :د
دې اجمالي بحث وجه دا نه ده چي د هللا تعالى كلمې لږ
دي ،وجه ئې دا ده چي هللا تعالى همدومره كافي او شافي
بولي.
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 او يا د قرآن دا وينا د مسيحيانو په ځواب كي
راغلې چي وايي :عيسى د خداى كلمه ده ،كلمه د خداى صفت
دئ ،او صفت له خداى بېل نه دئ ،نو عيسى خداى دئ!! د دې
سورې له څلورم آيت داسي معلومېږي چي دا د مسيحيانو په
ځواب كي راغلې ،ځكه په څلورم آيت كي ويل شوي :او هغه
وگړي ووېروي چي وايي :هللا زوى نيولى .قرآن دلته هم او
په بل ځاى كي هم د دوى په ځواب كي وايي :د خداى كلمه
يوه نه بلكي دومره دي چي كه بحر مداد (د قلم رنگ) شي،
د زمكي د سر ټولي وني قلمونه شي ،اوه بحرونه نور ورسره
يو ځاى شي او د هللا تعالى كلمې وليكي ،نو رنگ به خالص شي
خو د خداى كلمې به ال پاته وي!! حقيقت دا دئ چي د دې
عالم هر شى د هللا تعالى د يوې كلمې مظهر دئ ،د هللا تعالى د
(كن) په امر سره راپيدا شوى!! مسيحيان هسي د الفاظو په
چكر كي لوېدلي ،يوازي عيسى د خداى كلمه گڼي او كلمه
يوه ،په دې هم نه پوهېږي چي كلمه شى نه دئ او په كالم
سره له متكلم څخه كوم شى نه بېليږي ،كلمه مستقل وجود
نه لري ،داسي نه چي عيسى عليه السالم يا د عالم دا ټول
مخلوقات د هللا تعالى له ذات څخه رابېل شوي ،بلكي دا هر
څه د هللا تعالى په يوه فرمان (كلمې) له نشت او عدم څخه
راپيدا شوي .بايبل د يوحنا د ليكونو تر عنوان الندي د
ده له قوله ليكي :د خداى حيات بخښونكې (كلمه) په
ابتداء كي موجوده وه ،ما په خپلو سترگو ليدلې او د ده
خبري مي اورېدلې او په خپل الس مي لمس كړې ،دا كلمه د
خداى له لوري راغله او موږ ته ئې ځان راڅرگند كړ او
موږ شهادت وركوو چي هغه مو ليدلى ،يعني عيسى مسيح مو
ليدلى ،هغه تلپاتى ژوندى دئ ،هغه له پالر سره وو ،خو
وروسته ئې ځان موږ ته راڅرگند كړ!!!
دا د يوحنا د ليك خالصه ده ،چي څو خبري ئې د غور وړ
دي:
مسيح د خداى كلمه گڼي او وايي چي په ابتداء يعني

ازل كي وه ،خو ورپسې مغالطه كوي او داسي ښيي چي گواكي
ده دا كلمه په ازل كي لېدلې ،حال دا چي كه دا ليكونكى
ً يوحنا د عيسى عليه السالم شاگرد وي نو ده خو عيسى
واقعا
عليه السالم په خپلو سترگو ليدلى او خبري ئې اورېدلې،
نه هغه كلمه چي د عيسى بڼه ئې غوره كړه!! دې ته مو پام
وي چي دا هغه يوحنا نه دئ بلكي د اسكندريې د مدرسې يو
شاگرد دئ
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دا هم يوه مغالطه ده چي عيسى عليه السالم ته په دې

خاطر د كلمې لفظ كاروي چي ثابته كړي دى په ازل كي له
پالر سره يو ځاى وو او تلپاته ژوندى دئ يعني ازلي او
ابدي دئ!! عيسى عليه السالم ته د كلمې لفظ په دې خاطر
نه دئ كارول شوى چي هغه د انسان په بڼي كي د خداى كلمه
ده او يا د خداى له ذات څخه بېل شوى ،دا غلطه خبره چي
څوك كوي هغه بايد د ټولو مخلوقاتو په باره كي همدا
خبره وكړي ،نور مخلوقات هم د هللا تعالى په امر او يوې
كلمې سره پيدا شوي ،په كلمې سره د دوى پيدايښت په دې
معنى نه دئ چي ټول د هللا تعالى له ذات رابېل شوي او په
ازل كي وو!! د عيسى عليه السالم په اړه دا خبره كول
همدومره غلطه ده لكه د نورو مخلوقاتو په اړه .دا خبره
يا ماتريالستان كوي يا هغه چي په وحدت الوجود باور لري
او ټول مخلوقات د خداى له ذاته او ازلي او ابدي گڼي،
تاسو په خپله منئ چي عيسى عليه السالم له خپلي مور
مريمي پيدا شوى ،ماشوم وو ورو ورو ستر شوى او د انسان
ټولي ځانگړتياوي ئې درلودې!! عقل حكم كوي چي په څه كي
بدلون راځي او له يوه حالت بل ته اوړي هغه نه ازلي
ً پيل او پاى لري ،ډېر كم عقله
كېدى شي او نه ابدي ،حتما
انسان به بدلېدونكي شي ته د ازلي او ابدي ذات په سترگه
گوري .د تفصيل لپاره ئې بايبل د قرآن په رڼا كي كتاب
ته مراجعه وكړئ.











    







  

ً
ووايه :يقينا چي زه فقط ستاسو په څېر يو بشر يم،
دا وحي راته كېږي چي ستاسو معبود يوازنى معبود
دئ ،نو څوك چي د خپل رب د مالقات هيله او طمعه لري
نو نېك عمل دي وكړي او د خپل رب په عبادت كي دي
هيڅوك نه شريكوي.
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( -)111په دې مبارك آيت كي چي د سورې وروستى آيت او
د سورې د ټولو مضامينو لپاره ډېره جامع او ښكلې تتمه
ده ،رسول هللا ﹽ ته د څو خبرو كولو سپارښتنه شوې:
ً چي زه ستاسو په څېر يو بشر يم.
 ووايه :يقينا
 دا وحي راته كېږي چي ستاسو معبود يوازنى معبود
دئ.
 څوك چي د خپل رب د مالقات هيله او طمعه لري نو نېك
عمل دي وكړي او د خپل رب په عبادت كي دي هيڅوك نه
شريكوي.
او تاسو وليدل چي د سورې له سر تر پايه همدغه
اساسي مضامين څېړل شوي ،د هر مبحث خالصه ئې همدا وه،
د هري قصې موخه ئې همدا وه او د هري قصې په پاى كي
دغه ځالنده الرښووني د نتيجې په توگه زموږ په وړاندي
ځلېدې.
ِرك
ْف
ْت أسْتغ
ِالَ أن
ِله إ
ِك ،أشهد أن ال إ
ْد
ِحم
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بسم هللا الرحمن الرحيم

مريم
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم مريم دئ چي د شپاړسم آيت له


شوى:
اخيستل
فقرې
دې
 ، دا د سورې د مضامينو
لپاره عنوان نه بلكي يوازي نوم دئ ،اته نوي آيتونه
لري ،له دوهم آيت تر دري دېرشم آيت پوري د ټولو
آيتونو فواصل ئې سره ورته او د (زكريا) او (خفيا) په
څېر دي ،له څلور دېرشم تر څلوېښتم پوري ځيني
(يمترون) او ځيني (مستقيم) ته ورته دي ،له څلوېښتم
تر څلور اويايم پورې بېرته د لومړنيو په څېر شوي ،او
ً)
په پاى كي له پنځه اويايم تر اته نوي يم پوري (ولدا
ته ورته دي .د رواياتو له مخي معلومېږي چي دا سوره د
حبشې له هجرت وړاندي نازله شوې وه او جعفر ﹽ د نجاشي
په وړاندي دغه سوره تالوت كړې وه.
دا سوره په پنځو مقطعاتو حروفو پيل شوې ،د سورې
محوري او اساسي مضامين هم پنځه دي چي خالصه ئې د سورې
د پاى پنځو آيتونو كي په دې توگه راغلي:
 د آسمانونو او زمكي هر څه د هللا تعالى په وړاندي
داسي دي لكه بنده او مريي.
 هللا تعالى پر ټولو مخلوقاتو احاطه كړې او په ښو
شمېرلو سره ئې شمېرلي او هر يو به د قيامت په ورځ
يوازي يوازي ورشي.
ً
 هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي حتما
به رحمن رب دوى ته په زړونو كي مينه او دوستي پيدا
كړي.
 د هللا تعالى هغه كتاب چي پر رسول هللا ﹽ نازل شوى
متقيانو ته د روښانه مستقبل زېرى وركوي او سرټمبه
وگړو ته د بدو پايلو خبردارى.
 د دغو لجوجو د ښمنانو او مخالفينو عاقبت به همغسي
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وي لكه د دوى د اسالفو ،نه گورې چي هللا تعالى څومره
پېړۍ پېړۍ خلك تر دوى وړاندي هالك كړل ،آيا د دوى د
كوم يوه څه نښه احساس كوې او كوم گونگسى او زگېروى
ئې اورې.
د همدې اساسي مضامينو لپاره د پيغمبرانو عليهم
السالم څو قصې پر له پسې او د دغو مضامينو د تاريخي
بېلگو په توگه راوړل شوې دي او په هرې قصې كي دغه
اساسي مضامين انځور شوي.
په لومړۍ قصې كي د زكريا عليه السالم هغه حالت
بيان شوى چي زړښت ته رسېدلى ،د خپل ولس د راتلونكې
په اړه مشوش دئ ،داسي څوك په نظر نه ورځي چي له ده
وروسته د ولس سمه الرښوونه وكړي ،د يوه صالح وارث
هيله كوي ،هللا تعالى ته په ټيټ ږغ دعاء كوي ،دعاء ئې
قبلېږي او د صالح زوى زېرى وركول كېږي ،په دې قصې كي
له يوې خوا موږ ته دا الرښوونه شوې چي د هللا تعالى مقرب
بندگان تر نورو زيات خپل رب ته ځان محتاج گڼي او د
خپلو هيلو ترسره كېدو لپاره هغه ته د دعاء السونه
لوړوي او مرسته ترې غواړي ،نه هغسي لكه چي مشركين
گمان كوي او د هللا تعالى مقرب بندگان د دعاگانو د منل
كېدو او د حاجتونو د ترسره كېدو مرجع بولي ،له بلي
خوا راته وايي چي له هللا تعالى پرته هيڅوك له غيبو خبر
نه دئ ،د زكريا عليه السالم په څېر ستر شخصيت نه
پوهېدو چي زوى به ئې په برخه شي ،نه پوهېدو چي څنگه
او كله به ئې په برخه شي!!
په دوهمي قصې كي دغه مطالب د مريمي ﹽ په قصې او د
عيسى عليه السالم د پيدايښت په قصې كي زموږ په وړاندي
انځوروي او راته وايي :مريمي ته د فرشتو له الري د
زوى زېرى وركړى شوى ،په دې زېري حيرانه شوې ،نه
پوهېده چي څنگه به يوه پاك لمنه پيغله زوى زېږوي،
ولي هللا تعالى غواړي په خارق العاده توگه دې ته زوى
وركړي ،كله به ئې دا زوى په برخه كېږي ،د خلكو د
تورونو په ځواب كي به څه وايي ،پرېشانه شوې ،دومره
چي د مرگ هيله ئې كړې!! بيا د عيسى عليه السالم هغه
وينا رااخلي چي له پيدايښت لږ وروسته او هغه مهال ئې
خلكو ته كړې چي د مور په غېږ كي وو ،لومړۍ خبره ئې
دا چي زه د هللا بنده يم!! او وروستۍ خبره ئې دا چي:
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هللا تعالى هم زما دئ او هم ستاسو رب ،نو يوازي د هغه
عبادت وكړئ ،همدا مستقيمه الر ده.
ورپسې د ابراهيم عليه السالم قصه زموږ مخي ته ږدي
او د سورې همدا اساسي مضامين په كي تمثيلوي .بيا د
اسحاق ،يعقوب ،موسى ،هارون ،اسمعيل ،او ادريس عليهم
السالم يادونه شوې او همدا لړۍ د سورې تر پاى پوري
غزېدلې او په پنځو آخري آيتونو كي دغه مطالب بيا په
ايجاز او اختصار سره راغلي.
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كاف ،هاء ،ياء ،عين ،صاد ،ستا د رب د پېرزويني
يادونه ده پر خپل بنده زكريا ،هغه مهال چي خپل رب
ته ئې په ټيټ غږ غږ كړ ،وئې ويل :اې زما ربه!
هډوكي مي سست شول ،سر مي له زړښت وځلېدو ،او اې
زما ربه! تا ته په دعاء كي بې بخته نه وم ،او
ً چي زه له ځان وروسته د خپلو ورثه وو (پر
يقينا
حال) ووېرېدم ،او مېرمن مي شنډه ده ،نو ما ته له
خپل لوري يو داسي وارث را په برخه كړه چي زما
وارث هم شي او د يعقوب د ټبر وارث هم .او زما
ربه! د رضايت وړ ئې كړه.
( -)6-1د دې مباركو آيتونو په اړه دا خبري په پام كي
ولرئ.
 لكه څنگه چي دا مباركه سوره په پنځو مقطعاتو
حروفو (كاف ،هاء ،ياء ،عين ،صاد) پيل شوې؛ د دې سوره
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محوري او اساسي مضامين هم پنځه دي چي د سورې په آخري
پنځو آيتونو كي په دې توگه راغلې:
 -1څه چي په آسمانونو او زمكي كي دي له دې پرته بل
څه نه دي چي رحمن رب ته د بنده په توگه وړاندي كېږي،
ً چي پر ټولو ئې احاطه كړې او په ښو شمېرلو
او يقينا
سره ئې شمېرلي.
 -2او هر يو به د قيامت په ورځ يوازي يوازي ورشي.
ً هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې
 -3يقينا
ً به رحمن رب دوى ته (په زړونو كي) مينه او
كړي حتما
دوستي پيدا كړي.
 -4نو هغه مو ستا پر ژبه آسان كړ چي متقيانو ته زېرى
پرې وركړې او سرټمبه وگړو ته خبردارى وركړې.
 -5او څومره پېړۍ پېړۍ (خلك) مو تر دوى وړاندي هالك
كړل ،آيا د دوى د كوم يوه (څه نښه) احساسوې او كوم
گونگسى او زگېروى ئې اورې.
دغه مطالب لومړى د زكريا عليه السالم د قصې په ترڅ
كي ،بيا د مريمي عليها السالم په قصې كي او بيا د
ابراهيم عليه السالم په قصې كي او وروسته په نورو قصو
او تاريخي بېلگو كي راغلي ،په لومړي سر كي د زكريا
عليه السالم په اړه د هللا تعالى د يوې پېرزويني يادونه
شوې ،هغه مهال چي خپل رب ته ئې په ټيټ غږ دعاء وكړه
او د يوه صالح وارث درلودو هيله ئې وكړه .په دې سره
قرآن مؤمنانو ته دوه ستري ستري الرښووني كوي -1 :د
زكريا عليه السالم په څېر د هللا تعالى يو مقرب بنده او
يو پيغمبر خپل حاجتونه هللا تعالى ته وړاندي كوي او د
هغه په درشل كي ئې د ترسره كېدو هيله او دعاء كوي،
عجيبه ده چي څوك له هللا تعالى پرته بل ته الس اوږدوي او
د هللا تعالى مقرب بندگان د حاجتونو ترسره كولو مرجع
بولي او مرسته ترې غواړي -2 .ستاسو دعاء بايد د هللا
تعالى په وړاندي او په ټيټ غږ سره وي ،همدا د دعاء
ادب دئ.
زكريا عليه السالم د خپل رب په وړاندي خپله بې وسي
او بې كسي په داسي الفاظو سره بيانوي چي د عجز،
ناتوانۍ او نيازمنۍ انتهاء انځوروي ،وئې ويل :اې زما
ربه! هډوكي مي سست شول ،سر مي له زړښت وځلېدو ،او
زما ربه! تا ته په دعاء كي بې بخته نه وم!! دا ښكلي
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او زړه راښكونكي الفاظ ښيي چي -1 :هرڅومره چي يو
انسان خپل رب ته ورنږدې وي او ښه ئې پېژني همدومره د
هغه په وړاندي د ده دعاء مؤدبانه ،له عجز او انكسار
سره توأم او د احتياج له ژور احساس راوالړه شوې وي.
 -2زكريا عليه السالم د اوالد هيله په داسي عمر كي كوي
چي له ډېر زړښته ئې هډوكي سست شوي ،د سر وېښتان ئې
تك سپين شوي -3 .وايي :زما ربه! تر دې دمخه دي تل
زما دعاگاني قبولي كړې دي ،زما دعاء دي پر زمكه نه
ده غورزولې او زما الس دي تش نه دئ پرېښى .او دا ښيي
چي له بشپړ اعتماد او ډاډ سره ئې دعاء كړې ،او په دې
سره موږ ته الرښوونه شوې چي خپل رب ته د دعاء پر مهال
له اميد سره دعاء كوئ او ډاډه اوسئ چي هللا تعالى ستاسو
دعاء قبلوي.
 زكريا عليه السالم د خپل ټبر او قوم راتلونكې
پرېشان كړى ،داسي څوك په نظر نه ورځي چي له ده
وروسته د ولس صحيح الرښوونه وكړي ،له دې وېره لري چي
د ولس زعامت د ناصالح مشرانو په الس كي پرېوځي ،خپله
اندېښنه په دغو الفاظو د هللا تعالى په وړاندي ږدي :زه
له ځان وروسته د خپلو ورثه وو پر حال ووېرېدم ،مېرمن
مي شنډه ده ،نو ما ته له خپل لوري يو داسي وارث را
په برخه كړه چي زما وارث هم شي او د يعقوب د ټبر
وارث هم .او زما ربه! د رضايت وړ ئې كړه .د داسي
وارث هيله كوي چي :هم د ده د خپل ټبر ښه وارث وي او
هم د يعقوب عليه السالم د ټولو اوالدونو ،صالح وي او
خداى او خلك ترې راضي وي .زكريا عليه السالم د يعقوب
عليه السالم د اوالد له هغي پښې څخه وو چي الويان
نومېدل او د بايبل د وينا له مخي "د معبد ساتنه او
پالنه د دوى دنده وه ،ځان ته جامه ئې درلوده او د
معبد په نامه قرباني ،شكرانې او نذرانې به دوى ته
سپارل كېدې .دوى د هارون عليه السالم اوالده بولي" ،د
قرآن له دې وينا معلومېږي چي زكريا عليه السالم له
دغسي يوه حالته وېرېدو چي بايبل انځور كړى ،بايبل
دغه حالت ته مشروع مذهبي رنگ وركوي حال دا چي
پيغمبران عليهم السالم او د دوى دعوت په بشپړه توگه د
دې مخالف دي ،نه پيغمبران عليهم السالم دا غواړي او
نه دين دا خوښوي چي مذهب د كومي فرقې په دكان بدل شي
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او د ولس صدقات او قربانۍ د مسكينانو پر ځاى دوى ته
وركړى شي! بايبل ليكي" :الويان د موسى عليه السالم
قبيله ده ،د بني اسرائيلو نورو قبيلو دوى د موسى
عليه السالم د ځاى ناستو په توگه منلي او د مذهبي
مشرتابه دنده ئې د دوى موروثي حق گڼلى"!! او تاسو
پوهېږئ چي دا هغه څه دي چي ټول جاهل قومونه ئې له
خ پلو سياسي ،مذهبي او اجتماعي مشرانو سره كوي ،هم د
پاچا او ملك زوى د ده ځاى ناستى گڼي ،هم د قائد زوى
او هم د پير زوى ،ځاى ناستى ئې د خپل پالر مقام او
منزلت د اهليت او خپلو وړتياوو له مخي نه بلكي د
وراثت له مخي ترالسه كوي ،نه يوازي كورنۍ ئې د
امتيازاتو مستحق گڼي بلكي قبيله ئې هم د امتيازاتو
وړ او تر نورو لوړه گڼي ،كه بني اسرائيلو دا د مذهبي
مشرتابه امتياز الويانو او د هارون عليه السالم اوالد
ته وركړ ،په مسلمانانو كي يوې مذهبي فرقې دا امتياز
ساداتو او د علي رضي هللا عنه اوالد ته وركړ ،هغوى وايي:
كاهن بايد د الويانو له قبيلې څخه وي او دوى وايي
مذهبي مرجع بايد له ساداتو څخه وي او امام د علي رضي
هللا عنه له اوالد څخه ،هغوى هم خپلو مذهبي مشرانو ته
ځانگړې جامه جوړه كړه چي له نورو توپير لري او دوى
هم ،هغوى هم صدقې الويانو ته وركوي او دوى ئې هم خپلو
مراجعو ته!! دا په داسي حال كي چي د پيغمبر عليه
السالم له رحلته وروسته د ده په الس روزل شوو صحابه وو
د ده د خپلوانو پر ځاى د ده يو ډېر خوږ او نږدې
ملگرى ،ابوبكر رضي هللا عنه غوره كړ او د ابوبكر رضي
هللا عنه له وفاته وروسته ئې د ده د زوى يا نورو
خپلوانو پر ځاى د پيغمبر عليه السالم يو بل نږدې
ملگرى عمر رضي هللا عنه انتخاب كړ او په دې توگه ئې
وښوده چي د اسالم له نظره نه امارت او قيادت موروثي
توكى دئ او نه داسي سپېڅلې او تر نورو غوره قبيله
مني چي مذهبي مقام به د دوى تر منځ له پالره زوى ته
په ميراث رسي ،د قيادت انتخاب ئې د خلكو دنده وگڼله
او معنوي مقام ئې د انسان په عقيدې او عمل پوري
مربوط وگاڼو او دې جاهالنه او ظالمانه دود دستور ته
ئې لته وركړه چي سياسي ،مذهبي او معنوي مقام په
موروثي توگه له يوه بل ته انتقال شي او يوه قبيله په
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دې دليل تر نورو غوره او سپېڅلې وگنل شي چي لومړى
قايد او زعيم په دوى كي راوالړ شوى!! پيغمبر عليه
السالم په خپلي كورنۍ د صدقاتو او زكات اخيستل هم منع
كړل او دا ئې د دوى لپاره حرام وگڼل او په دې توگه
ئې په مسلمانانو كي د الويانو په څېر د يوې ستانې
قبيلې د راپيدا كېدو مخه ونيوله!!
بايبل د الويانو په نامه يو مستقل باب او كتاب
پرانيستى چي د دې كتاب لومړۍ برخه د قربانۍ څرنگوالي
ته ځانگړې شوې ،په سر كي د سوزېدونكې قربانۍ په اړه
بحث كوي او وايي چي د قربانۍ د څاروي كومي برخي بايد
وسوزول شي ،كومي ئې كاهن ته وركړى شي ،ويني ئې څنگه
د قربانۍ د ځاى په ستنو وشيندل شي ،د دې بحث مطالب
څو ځلي په بايبل كي تكرار شوي ،د بايبل ليكونكي ته
دا بحث ډېر په زړه پوري او مهم دئ ،په دوه درې ځلي
ئې زړه نه سړېږي ،ورپسې د اوړو قرباني څېړي او ليكي
چي د غلو دانو كومي برخي به څومره څومره او په څه
بڼي كي كاهن ته وركوئ ،بيا د سالمتۍ قرباني ،د گناه
قرباني او د جبران قرباني څېړي ،د جبران قرباني هغي
قرباني ته وايي چي د اشتباهاتو په عوض كي بايد
وړاندي شي ،د ټولو قربانيو يوه برخه سوزول كېږي او
همدا د خداى برخه گڼي ،خو دا برخه وازگي ،كولمې او
دې ته ورته برخي دي ،خو خوندوره برخه ئې چي سينه او
ورنونه دي ،دا د كاهن برخه ده او هغه ته به سپارل
كېږي!! او كاهن به د دې په مقابل كي د خداى په
وړاندي د ده شفاعت كوي او گناه به ئې بخښل كېږي!!
ورپسې د دغو قربانيو عجيب عجيب مقررات بيانوي ،د دې
بحث ټولي خبري هومره بېهوده او د خندا وړ دي چي كه د
لوستونكو د بې ځايه سرخوږي وېره راسره نه وى نو ما
به له نقد پرته ټولي رانقل كړې وې.
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ً چي موږ د يوه داسي بچي زېرى
اې زكريا! يقينا
دركوو چي نوم به ئې يحيى وي ،چي تر دې وړاندي مو
ده ته همنومى نه دئ گرځولى .وئې ويل :اې زما ربه!
څنگه به مي بچى په برخه كېږي حال دا چي مېرمن مي
شنډه ده او زه د زړښت له وروستي پړاوه اوښتى يم.
وئې ويل :همداسي به وي ،ستا رب ويلي چي دا راته
ً چي ته مي تر دې وړاندي
آسان (كار) دئ ،او يقينا
داسي پيدا كړې چي هيڅ څه نه وې .وئې ويل :زما
ربه! يوه نښه (ئې) راته وټاكه ،وئې ويل :نښه دي
دا ده چي (هغه مهال به) بشپړي درې شپې له خلكو
سره خبري نشې كولى.
( -)11-7د دې مباركو آيتونو د الرښوونو په اړه دا
خبري په پام كي ولرئ:
 هللا تعالى د زكريا عليه السالم دعاء قبوله كړه ،د آل
عمران د سورې په  39آيت كي راغلي چي د فرشتې له الري
په داسي حال كي د زوى زېرى وركړى شو چي په معبد كي
په لمانځه بوخت وو ،دلته د فرشتو له يادولو پرته ويل
شوي چي موږ د يوه داسي بچي زېرى دركوو چي نوم به ئې
يحيى وي ،چي تر دې وړاندي مو ده ته همنومى نه دئ
گرځولى .تر دې د مخه هيڅوك په دې نامه نه دئ نومول
شوى.
 زكريا عليه السالم ته دا زېرى عجيب معلوم شو ،او
وئې ويل :اې زما ربه! څنگه به مي بچى په برخه كېږي
حال دا چي مېرمن مي شنډه ده او زه د زړښت له وروستي
پړاوه اوښتى يم .داسي معلومېږي چي زكريا عليه السالم
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د زوى طمعه نه لرله ،بلكي د يوه صالح وارث درلودو
هيله ئې كړې وه ،د زوى د زېري په اورېدو سره حيران
شوى ،نه پوهېدو چي دا زيرى به څنگه ترسره كېږي .كه
څه هم د آل عمران د سورې په  38آيت كي راغلي چي
زكريا عليه السالم د نېك او پاك اوالد هيله او غوښتنه
ِّية
ُر
دنك ذ
ُ قال رب هب لى م
ِيا ربه
ِك دعا زكر
هنال
ً
ِن لُ
وكړهُ( ،
ُ الدعاِ
ء) او دا هيله هغه مهال د ده په
ِيع
ِنك سم
ً إ
طيِّبة
زړه كي راوالړه شوه چي وئې ليدل مريمي عليها السالم ته
بې موسمه مېوې راځي ،خو دا چي آيا دا هيله د زوى
درلودو هيله وه او كه په خپل ټبر او كورنۍ كي د
مريمي په څېر د صالح اوالد او ذريه هيله!! د آيت له
الفاظو داسي معلومېږي چي ده د پاك زړو ذريه طمع كړې،
خو هللا تعالى د زوى زېرى وركړى او دې زېري حيران كړى.
 هللا تعالى وفرمايل :همداسي به وي ،ته به د زوى
خاوند شې ،دا زېرى به ترسره شي ،فرشتې ورته ويلي:
ستا رب وايي چي دا كار راته آسان دئ ،آيا ته مي تر
دې وړاندي په داسي حال كي پيدا نه كړې چي هيڅ څه نه
وې .وئې ويل :زما ربه! يوه نښه (ئې) راته وټاكه ،وئې
ويل :نښه دي دا ده چي (هغه مهال به) بشپړي درې شپې
(او ورځي) له خلكو سره خبري نشې كولى .قرآن په دې
سره موږ ته وايي :زكريا عليه السالم نه يوازي له غيبو
خبر نه وو بلكي د غيب په اړه د ده حالت داسي وو چي د
هللا تعالى له لوري د زوى زېرى وركړى شوى خو دى نه
پوهېږي چي دا زوى به ئې كله په برخه شي!! د يوې داسي
نښي غوښتنه كوي چي د زوى د زېږېدو له نېټې ئې خبر
كړي!! هللا تعالى ورته وايي :هغه مهال به درې شپې ورځي
له خلكو سره خبري نشې كولى!! قرآن په ورپسې آيت كي
وايي چي هغه مهال ده له خلكو سره په اشارو خبري
كولې!!
يحيى عليه السالم د عيسى عليه السالم همزولى او تر

ده لږ مشر وو ،په ځوانۍ كي پر پيغمبرۍ مبعوث شوى وو،
نصاراء هغه ته په ډېره درنه سترگه گوري ،د بايبل دوه
انجيلونه په دې عنوان پيل شوي :د يحيى پيغمبر ظهور،
هم د مرقس انجيل له دغه ځايه پيل شوى ،او هم د متى
انجيل ،د متى انجيل دا موضوع او الفاظ ئې له مرقس
اقتباس كړي او تر دې سرليك الندي ليكي ... :يحيى چي
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په (تعميد وركوونكي) مشهور شوى وو ،د يهودا په بېديا
كي ئې خپل رسالت پيل كړ ...ده به د اوښ له وړيو جوړه
شوې جامه اغوسته او د څرمني مالبند به ئې تاړو ،خوراك
ئې صحرايي شات او ملخان وو ... ،خلك به ورته راتلل،
د ده موعظو ته به ئې غوږ نيولو ،په خپلو گناهونو به
ئې اعتراف كاوو او د ده په الس به ئې د تعميد غسل په
برخه كېدو ... ،خلكو ته به ئې ويل :زه هغو خلكو ته
چي توبه وكړي په اوبو سره تعميد وركوم ،خو داسي څوك
به راشي چي تر ما به ئې مقام ډېر لوړ وي ،هومره چي
زه به د ده پښو ته دكپيو ايښودو وړتيا هم نه لرم،
هغه به تاسو ته په روح القدس او الهي اور سره تعميد
دركوي ،هغه به پروړه له غنمو بېله كړي او په تلپاته
اور كي به ئې وسوزوي ،خو غنم به په گودام كي غونډ
كړي!!  ...په دې وخت كي عيسى هم د تعميد لپاره يحيى
ته راغى ...مرقس دا نه وايي چي يحيى ورته وويل :دا
مناسب كار نه دئ ،زه بايد ستا په الس تعميد شم ،خو
متى دا خبري له ځانه اضافه كړې دي ،همدا راز متى
وايي :كله چي عيسى له اوبو راوتو نو يحيى يوه كوتره
وليده چي له آسمانه راكوزه شوه او د عيسى پر سر
كښېنسته او له آسمانه يو غږ واورېدى شو چي (دا زما
گران زوى دئ چي ترې راضي يم) خو مرقس وايي چي عيسى
په خپله دا كوتره وليده او دا غږ ئې واورېدو.
په دې اړه څو وضاحتونه ضروري برېښي:
 -1بايبل د خپلو نورو انبياوو په څېر يحيى عليه
السالم هم داسي معرفي كړى چي د اردن سيند شاوخوا په
كومي صحرا كي له خلكو لري اوسېدو ،خو د قرآن د وينا
له مخي معلومېږي چي د ده محترم والد زكريا عليه
السالم په يوه معبد كي مدرس او استاد وو او د مريمي
عليها السالم روزنه او تربيت د ده په الس ترسره شوې!
 -2قرآن د بايبل دا خبره تصحيح كړې چي وايي يحيى له
آسمانه دا غږ واورېدو چي (دا زما گران زوى دئ چي ترې
راضي يم) ،وايي دا د زكريا عليه السالم دعاء وه چي د
خپل وارث په اړه ئې كړې وه او ويلي ئې وو :زما ربه!
د رضايت وړ ئې كړې.
 -3قرآن د بايبل ادعاء ردوي او وايي :عيسى عليه
السالم او يحيى عليه السالم همزولي وو ،په يو ځاى كي
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اوسېدل ،د قرآن د وينا له مخي ده په عيسى عليه السالم
ايمان راوړى ،د ده په الس د عيسى عليه السالم تعميد
حقيقت نه لري.
 -4بايبل څو صفحې وروسته ليكي چي يحيى له زندانه دوه
سړي عيسى ته ولېږل چي ترې وپوښتي :آيا په رښتيا ته
همغه موعود مسيح يې؟ پوښتنه دا ده چي ته خو دلته
ادعا كوې چي يحيى دى وپېژندو ،نه ئې غوښتل دى تعميد
كړي ،يوه كوتره ئې هم وليده چي له آسمانه راكوزه
شوه ،د عيسى پر سر كښېنسته ،آسماني غږ ئې هم واورېدو
چي دا زما همغه گران زوى دئ ،نو بيا ئې له زندانه
دوه سړي د څه لپاره ورلېږل؟! متأسفانه سره له دې چي
بايبل له داسي تناقضاتو ډك دئ خو مسيحيان ئې د
سپېڅلي كتاب په توگه مني!!
 -5د بايبل دا الفاظ ډېر كچه او بې معنى دي چي عيسى
عليه السالم به په روح القدس او اور خلكو ته تعميد
ً اړخ
وركوي!! د تعميد مفكوره له الهي اديانو سره قطعا
نه لگوي ،پيغمبران عليهم السالم په اوبو كي د چا په
منډلو سره هغه له گناه نه پاكوي ،بلكي هغه ته وايي:
توبه وكړه ،له گناهونو الس واخله او خپل رب ته مخه
كړه.
 -6بايبل دا ټوله جعلي قصه د دې لپاره جوړه كړه چي
يوه بې بنسټه وړاندوينه رښتينې او د عيسى عليه السالم
په اړه ثابته كړي ،وړاندوينه دا ده :اشعيا نبي څو
سوه كاله مخكي ويلي وو :له بېديا يو غږ اورم چي
وايي :د خداى لپاره الر پرانېزئ او الر ورته آواره
كړئ.
بايبل په بل ځاى كي ليكي" :بيا عيسى د يحيى په
هكله خلكو ته وويل :د يحيى شأن تر يوه پيغمبر هم لوړ
دئ ،تر ده په نړۍ كي ستر شخص نه دئ پيدا شوى ،كه
رښتيا خبره منئ نو يحيى همغه الياس پيغمبر دئ چي
آسماني كتاب ئې د راتلو زېرى وركوي!! خپل غوږونه خالص
كړئ او په غور سره واورئ چي څه درته وايم!!" ،يحيى
عليه السالم ته منسوب دا خبره هم د بايبل له مخكنيو
خبرو سره تعارض لري او هم ئې قرآن ترديدوي ،بايبل
مخكي ليكلي وو چي يحيى عيسى ته د تعميد وركولو په
جريان كي دى وپېژندو ،د ده په هكله ئې آسماني غږ
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واورېدو چي ويل ئې :دا زما هغه زوى دئ چي ترې راضي
يم او قرآن وايي چي يحيى عليه السالم له لومړۍ ورځي د
عيسى عليه السالم مصدق او موئيد وو.
دوهمه خبره ئې چي وايي يحيى همغه الياس دئ چي
سپېڅلي كتاب ئې وړاندوينه كړې ،هم له بايبل سره
تعارض لري او هم له قرآن سره ،بايبل الياس عليه
السالم هغه نبي گڼي چي تر عيسى عليه السالم څو پېړۍ
مخكي تېر شوى او قرآن ئې هم بېل پيغمبر بولي.
بايبل تر دې عنوان الندي (د هيروديس مضطرب وجدان)
ليكي :هيروديس د خپلي مېرمني هيروديا د ټينگار په
سبب يحيى زنداني كړ ،دا ځكه چي يحيى ورته ويلي وو :د
خپل ورور كونډه هيروديا په نكاح كول گناه او غلطي
ده ،مرقس وايي هيروديس يحيى ته احترام درلود او د
يحيى په هكله ئې د خپلي مېرمني غوښتنه نه منله ،خو
متى ليكلي :هيروديس هم غوښتل چي يحيى ووژنى خو د
خلكو له شورش او بغاوت وېرېدو ،خو د ده د كليزي په
جشن كي د هيروديا لور داسي رقص وكړ چي د هيروديس ډېر
خوښ شو او لوړه ئې وكړه چي هر څه وغواړي وربه ئې
كړي ...دې د خپلي مور په وينا ورته وويل :د يحيى سر
په يوه پطنوس كي غواړم ...پاچا مجبور شو د هغې
غوښتنه ئې ترسره او د يحيى د وژلو امر ئې وكړ او سر
ئې په پطنوس كي ورته راوړ!! د يحيى شاگردان راغلل ،د
هغه جسد ئې ترالسه او دفن كړ او بيا عيسى ته راغلل او
له پېښي ئې خبر كړ ،كله چي عيسى له پېښي خبر شو ،په
كښتۍ كي كښېناست او يوازي په نامعلوم لوري وخوځېدو!!
په دې وينا كي څو داسي اعترافات گورو چي د بايبل
ډېري خبري ردوي :عيسى عليه السالم د يحيى له شهادت
خبر نه وو ،نورو خبر كړ او له خبرېدو وروسته د دې
لپاره په كښتۍ كي سور او په مجهول لوري وخوځېدو چي
گمان ئې كړى ښايي دى به هم ونيول شي!! آيا داسي چا
ته د خداى زوى ويل او وړاندويني ورته منسوبول صريح
تناقض نه دئ؟!! عيسى عليه السالم نه يوازي ونه
توانېدو چي د يحيى مرسته وكړي ،له مرگه ئې وژغوري،
بېرته ئې راژوندى كړي ،بلكي د ځان له وېري پټ شو!!
آيا خداى او د خداى زوى دومره بې وسه وي؟ موږ له دغو
ټولو خبرو سره سره عيسى عليه السالم د هللا تعالى يو ستر
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پيغمبر گڼو!!
 د زكريا عليه السالم په دې قصې سره د شرك د خبيث
او پليت بوټي دوه گنده جرړي قطع شوې :دا چي له هللا
تعالى پرته بل ته علم غيب منسوبوي او دا چي د هللا
تعالى د مقربو بندگانو درشل د حاجتونو د ترسره كېدو
مرجع گڼي!! دا دئ گورئ چي د زكريا عليه السالم په څېر
ستر شخصيت ،د يحيى عليه السالم پالر ،د مريمي استاد او
روزونكى ،د بني اسرائيلو ستر مذهبي شخصيت؛ وارث له هللا
تعالى غواړي ،د خپل رب په وړاندي په ټيټ ږغ او زاريو
سره دعاء كوي ،كله چي ئې دعاء قبلېږي او د زوى زېرى
وركول كېږي نو نه پوهېږي چي دا زوى به ئې كله او
څنگه په برخه كېږي ،د داسي نښي او عالمې غوښتنه كوي
چي له مخي ئې پوه شي كله به دا هيله ترسره كېږي ،نشي
كولى په خپل قوم كي چا ته د بركت دعاء وكړي او په
يوه نظر سره هغه ته روحاني مقام ورپه برخه كړي!!
همغسي لكه په خرافاتو كي غرق متصوفين او د بايبل
الروركي پلويان چي گمان كوي!!
زكريا عليه السالم د هللا يو پيغمبر دئ ،د بل پيغمبر
پالر ،د مريمي عليها السالم استاد ،له دې نه ئې د
معنوي مقام اندازه معلومولئ شئ ،خو هغه په دې نه
پوهېدو چي زوى به ئې كله پيدا كېږي په داسي حال كي
چي دا زېرى د هللا د مالئكو په واسطه وركړى شوى وو ،له هللا
ئې وغوښتل چي د پيدا كېدو د ورځو نښه او عالمه ئې
وروښيي .په دې سره ټولو هغو خلكو ته چي د پيغمبرانو
او د هللا د صالحو بندگانو په اړه دا گمان كوي چي هغوى
په غيب پوهېږي ،ويل شوي چي دا ستره غلطي ده .د دوى
په اړه دا انگېرنه چي هللا تعالى په خپلي واكمنۍ كي له
ځان سره شريك كړي ،د ځينو چارو اختيارات ئې وركړي ،د
خلكو حاجتونه ترسره كولى شي ،لويه اشتباه ده .مگر نه
گورئ چي د زكريا عليه السالم په څېر ستر او عظيم
شخصيت تر كلونو كلونو د اوالد په طمع وو ،خپل حاجت ئې
نه شو ترسره كولى ،كله چي د هللا له لوري د زوى زېرى
وركړى شو ،تلوسه ئې وه چي هللا به څنگه او څه وخت زوى
وركوي ،نښه او عالمه ئې غوښته!! تاسو پوهېږئ چي همدا
دوه غلط گمانونه د هر شركي مذهب بنسټ دئ ،هم د بتانو
لمانځنه له دې راوالړه شوې او هم د قبرونو.
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نو خپل قوم ته له معبده راووت او په اشارې سره ئې
هغوى ته وويل :سبا او ماښام تسبيح وايئ.
( -)11دا مبارك آيت وايي :هغه نېټه راورسېده ،زكريا
عليه السالم خبري نشوى كولى ،نو خپل قوم ته له معبده
راووت او په اشارې سره ئې هغوى ته وويل :سبا او
ماښام تسبيح وايئ.













   



   
   
   
  
اې يحيى! كتاب په مضبوطۍ سره ونيسه ،او په وړكتوب
كي مو حكمت ورپه برخه كړ ،او زموږ له لوري د
نرمښت او پاكيزگۍ خاوند ،او متقي وو ،او له خپل
پالر او مور سره ښېگڼه كوونكى او ظالم او سركښ نه
وو ،او پر ده دي هغه مهال سالم وي چي وزېږېدو او
هغه ورځ چي مري او هغه مهال چي بيا به ژوندى
راپاڅول شي.
( -)15-12په دې مباركو آيتونو كي د يحيى عليه السالم
څو داسي مواصفات بيان شوي چي نه يوازي د ده شخصيت
زموږ په وړاندي انځوروي بلكي د هر پيغمبر ځانگړتياوي
او د رسالت خالصه زموږ مخي ته ترسيموي:
 هغه ته ويل شوي وو چي د هللا تعالى پر كتاب په
مضبوطۍ سره منگولي ولگوي او عمل پرې وكړي.
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 په وړكتوب كي حكمت ،د صحيح پرېكړو استعداد او د
سم قضاوت پوهه وركړى شوې وه.
 مهربان ،زړه سواند او د نرمښت خاوند وو.
 پاك لمنى او متقي وو.
 له خپل پالر او مور سره ښېگڼه كوونكى وو.
 ظالم او سركښ نه وو.
 د زېږېدو په ورځ ،د مړني په ورځ او د بياژوندي
كېدو په ورځ د هللا تعالى له لوري د سالم وړ وو.
دې ته مو پام وي چي ځيني خلك د قرآن هغه الفاظ چي
په مجازي معنى راغلي وي په حقيقي معنى نيسي ،په دې
سره هم په خپله د قرآن په سم پوهېدا كي اشتباه كوي
او هم نورو ته شكوك او شبهات راوالړوي ،د قرآن گڼ
شمېر آيتونه داسي دي چي په هغوى كي د ځينو الفاظو
يوازي مجازي معنى اخيستى شو .يوه بېلگه ئې دغه آيت

"
وايي:
چي
دئ
 "   دلته د خذ الكتاب
بقوة ظاهري معنى مراد نه ده ،معنى ئې دا نه ده چي اې
يحيى! دا كتاب په دواړو السونو سره كلك ونيسه او په
كلك نيولو كي ئې خپل ټول قوت وكاروه؟ بلكي معنى ئې
دا ده چي دكتاب په حمل او پر هغه عمل كي خپل ټول
توان او ځواك وكاروه ،په ډاډه او مطمئن زړه ئې حمل
او په پوره باور او قوت سره عمل ورباندي وكړه؟
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او په كتاب كي د مريمي د هغه مهال خبره ياده كړه
چي له خپل ټبر شرقي لوري ته گوښې شوه ،نو پرده ئې
د دوى مخي ته جوړه كړه ،نو موږ خپل روح (جبرئيل)
ورولېږو چي كټ مټ د يوه انسان په څېر ورڅرگند شو،
وئې ويل :زه رحمن رب ته له تا پناه وړم كه (له هللا)
وېرېدونكى يې .وئې ويل :زه ستا د رب استازى يم چي
تا ته پاكيزه بچى درپه برخه كړم ،وئې ويل :څنگه
به مي بچى په برخه كېږي حال دا چي نه د كوم انسان
الس راباندي لگېدلى او نه بدكاره يم؟ ،وئې ويل:
همداسي ده ،ستا رب ويلي چي دا (كار) راته آسان
دئ ،او د دې لپاره چي خلكو ته ئې يوه نښه وگرځوو
او زموږ له لوري يوه پېرزوينه ،او دا ترسره
كېدونكى كار دئ.
( -)21-16په دې مباركو آيتونو كي دغه الرښووني زموږ
مخي ته ځلېږي:
 دلته د سورې د محوري مضامينو لپاره يوه بله
تاريخي بېلگه وړاندي شوې ،د مريمي او عيسى عليهما
السالم د قصې يوه برخه راغلې ،هغه برخه ئې چي مريمه
عليها السالم د هغه معبد په شرقي برخي كي مېشت شوه چي
مشري ئې د زكريا عليه السالم په الس كي وه ،تر ځان ئې
داسي د دېوال پرده تاو كړه چي د خلكو له نظره پټه په
زده كړي او د خپل رب په عبادت بوخته وي ،د دې تفصيل
د آل عمران په سورې كي راغلى ،هلته ويل شوي چي د
مريمي مور هغه د هللا تعالى په الر كي وقف كړې وه ،په
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معبد كي د زكريا عليه السالم تر روزني الندي نيول شوې،
زكريا عليه السالم ئې نږدې خپل وو ،د معبد په محراب
كي مېشت شوې ،محراب د معبد د هغو خونو نوم وو چي
عبادت كوونكي به په كي مېشت كېدل .هملته د فرشتو يو
ټولگى ورته راغلى او د زوى زېرى ئې وركړى ،دلته ويل
شوي چي خپله روح ( جبرئيل) مو ورولېږو چي كټ مټ د
يوه انسان په څېر ورڅرگند شو ،د دې معنى دا ده چي
جبرئيل عليه السالم د يوې ډلي فرشتو په گډون د دې خوا
ته ورغلى او دا زېرى ئې وراورولى ،مريمي د انسان
گمان پرې وكړ او وئې ويل :زه رحمن رب ته له تا پناه
وړم كه له هللا وېرېدونكى يې .جبرئيل عليه السالم وويل:
زه ستا د رب استازى يم چي تا ته پاكيزه بچى درپه
برخه كړم ،وئې ويل :څنگه به مي بچى په برخه كېږي حال
دا چي نه د كوم انسان الس راباندي لگېدلى او نه
بدكاره يم؟ ،وئې ويل :همداسي ده ،ستا رب ويلي چي دا
كار راته آسان دئ او دا د دې لپاره چي هللا تعالى غواړي
له پالر پرته د عيسى عليه السالم د فوق العاده پيدايښت
د خلكو لپاره يوه داسي الرښوونكې نښه وگرځوي چي له
مړني وروسته بياژوندون ورته ثابت كړي ،او د هغو خلكو
پوښتنه ځواب كړي چي وايي :څنگه به انسان بياراژوندى
كېږي؟!! ځواب ئې دا دئ :همداسي لكه چي عيسى عليه
السالم ئې له پالر پرته پيدا كړ ،د ده نطفه ئې د مور
په رحم كي له خاورې جوړه كړه ،همداسي لكه آدم عليه
السالم چي ئې له خاوري پيدا كړ .او دا د دې لپاره چي
هللا تعالى غواړي د عيسى عليه السالم په دې خارق العاده
پيدايښت او د پيغمبر په توگه د هغه په بعثت سره پر
خلكو پېرزوينه وكړي او د شرك او كفر له تيارو ئې
وباسي .جبرئيل عليه السالم وويل :دا ترسره كېدونكى
كار دئ ،هللا تعالى د دې پرېكړه كړې ده چي عيسى عليه
السالم به همداسي له پالر پرته پيدا كېږي.
ً) معلومېږي
ً سويا
د آيت له دې فقرې (فتمثل لها بشرا
چي كله فرشته انسان ته راځي نو په هغه صورت كي ئې
ليدلى او په خبرو ئې پوهېدلى شي چي د انسان په بڼي
كي ورته مجسم شي ،دا ځكه چي هللا تعالى د انسان سترگي
داسي جوړي كړې چي يوازي مادي شيان او هغه هم داسي چي
ډېر واړه نه وي ليدلى شي ،غير مادي اشياء لكه فرشته،
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پېرى ،مقناطيسي ساحه ،انرژي ،نور ،جاذبه قوه او دې
ته ورته نور لطيف شيان نشي ليدلى ،فرشتې له نور پيدا
شوې او پيريان د اور له بې دوده شعلې ،نو ځكه دواړه
نه ليدل كېږي ،فرشتې د هللا تعالى په حكم او إذن سره او
د يوه خارق العاده كار په توگه د انسان په بڼي كي
مجسم شوې او انسانانو ته لېږل شوې ،او په دې حالت كي
ليدل شوې ،خو پيريان نشي كولى د بل مخلوق بڼه غوره
كړي ،هيڅ مخلوق نشي كولى خپل فطرت بدل كړي او د بل
مخلوق بڼه غوره كړي ،نو ځكه انسان ته د پېريانو ليدل
محال دي .هغه خلك چي گمان كوي پېريان كولى شي خپله
بڼه بدله كړي او انسان ته ځان وښيي؛ اشتباه كوي،
قرآن د پېريانو لپاره د جن نوم غوره كړى ،جن هغه څه
ته ويل كېږي چي د انسان له سترگو پټ وي او نه ليدل
كېږي ،امام المفسرين طبري ليكي :وكل ما توارى عن
أبصار الناس ،فإن العرب تقول فيه":قد جن" ،و"الجن"
ُّوا عن أعين بني آدم فال يرون .هر
من ذلك ألنهم استجن
هغه څه چي د خلكو له سترگو پټ وي نو عرب د هغه په
اړه وايي" :قد جن" ،او جن (پېرى) له همدې څخه دئ ،د
دې لپاره چي هغوى د انسانانو له سترگو پټ شوي او نه
ليدل كېږي.
 كه د قرآن نور آيتونه هم په پام كي ولرو نو د دې
قصې تفصيالت داسي دي :د مريمي مور؛ د عمران مېرمن
حامله وه ،له هللا سره ئې وعده وكړه چي خپل بچى به د ده
په الر كي وقف كوي ،انتظار ئې دا وو چي هللا تعالى به
زوى وركړي او هغه به د هللا د دين خدمت ته وړاندي كوي،
خو هللا تعالى ورته لور وركړه ،وئې ويل :زما ربه! دا خو
لور ده ،ما خو د زوى طمع وه ،نارينه خو د ښځي په څېر
ً ورسره
نه وي ،هغه محدوديتونه ئې نه وي چي ښځه عادتا
مخامخ وي ،ما ئې نوم مريم ( دهللا بنده او خدائي
خدمتگاره) كېښود ،زه ئې تا ته سپارم ،دا او اوالد ئې
له رټلي شيطانه په خپل حفظ او امان كي وساته ،كله چي
د كار كولو او څه زده كولو عمر ته رسېدلې مور ئې هغه
معبد ته لېږلې ،هللا تعالى د دې همدا نذر قبول كړ ،د
مريمي د ښې روزني انتظام ئې وكړ ،دا ئې د زكريا عليه
السالم تر روزني او كفالت الندي وركړه ،په محراب نومي
خوني كي مېشت شوه ،دلته به د هللا تعالى له لوري هغې ته
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كله كله بې موسمه مېوې راتلې ،كله چي به د روزني په
دوران كي زكريا عليه السالم د دې هستوگنځي ته ورغى نو
د مريمي خوا ته به ئې بې موسمه مېوې وليدې ،له هغې
ئې پوښتنه وكړه چي دا له كومه راځي ،مريمي ځواب
وركړ :دا د هللا له لوري ده ،هللا چي چا ته وغواړي له
حسابه پرته روزي وركوي ،زه د داسي رزق مستحقه نه يم،
دا د هللا پېرزوينه ده ،زما د كومي ځانگړتيا له مخي ئې
نه راكوي ،له محاسبې پرته ئې راكوي .يوه ورځ په داسي
حال كي چي همدلته په محراب كي وه ،يوه فرشته د سړي
په شكل كي ورته راڅرگنده شوه ،هغې ورته وويل :زما
خوا ته مه راځه ،زه رحمان خداى ته له تا پناه وړم،
فرشتې ورته وويل :زه د هللا تعالى له لوري لېږل شوې يم
چي تا ته هغه زوى درپه برخه كړم چي د هللا د يوې كلمې
(امر او حكم) په وجه به پيدا كېږي ،نوم به ئې مسيح
عيسى د مريمي زوى وي ،هغې وويل :اې زما ربه! زه به
څنگه اوالد زېږوم حال دا چي د هيڅ انسان الس راباندي
نه دئ لگېدلى؟! په ځواب كي ورته وويل شو :ستا رب چي
د كوم څه د پيدا كولو اراده وكړي نو يوازي دا كافي
ده چي ووايي :وشه او هغه له ځنډه پرته وشي ،ستا زوى
به په وړكتوب او زړښت كي خبري كولى شي ،په انجيل او
تورات به پوهېږي ،پېس او له موره ړوند پيدا شوى به د
هللا تعالى په إذن روغولى شي ،مړى به په دعاء سره ژوندى
كولى شي ،خلكو ته به دا ويلى شي چي نن به ئې كوم
خوراك په برخه كېږي او سبا ته به څه ذخيره كوي.
راشئ وگورو چي بايبل په دې اړه څه ويلي :بايبل
وايي :يو ځل چي زكريا د خداى په كور كي په خدمت بوخت
وو ،ناڅاپه يوه فرشته ورته راڅرگنده شوه ...زكريا د
فرشتې په ليدو سره حيران شو او ووېرېدو ،فرشتې ورته
وويل :اې زكريا! مه وېرېږه ،زه راغلې يم چي زېرى
دركړم ،خداى ستا دعاء اورېدلې ،اليزابت به زوى
وزېږوي او ته به ئې يحيى ونوموې ... ،هغه به د خداى
په وړاندي يو ستر شخصيت وي ،هيڅكله بايد شراب او
مستوونكي څښاك ونه څښي ،دا ځكه چي له زېږېدو د مخه
به له روح القدس ډك وي ...تر مسيح به مخكي راشي ،چي
خلك د ده ظهور ته چمتو كړي ...زكريا وويل :دا كار خو
ممكن نه دئ ،ځكه چي زه زوړ شوى يم او مېرمن مي عمر

د قرآن پلوشې
465
مريم
خوړلې ده ،فرشتې ځواب وركړ :زه جبرئيل يم ...راغلم
چي تا ته دا زېرى دركړم ،له دې كبله چي زما په خبري
دي باور ونه كړ نو تر هغه به د خبرو كولو توان نه
لرې چي زوى دي پيدا شي ...خلك بهر منتظر وو چي زكريا
راووځي ،حيران وو چي ولي دومره ځنډ كوي ،كله چي
راووت او وئې ليدل چي خبري نه شي كولى ،د ده له
اشارو پوه شول چي په سپېڅلي ځاى كي ئې كومه رؤيا
ليدلې!!  ...اليزابت امېدواره شوه ...په شپږمه مياشت
خداى جبرئيل په جليل كي د ناصره ښار ته ولېږو چي د
ده وحي هغي پيغلې ته ورسوي چي مريم نومېده ،مريم د
يوسف په نامه يوه كس ته چي د داؤد له نسله څخه وو،
كوژده شوې وه خو واده ئې ال نه وو تر سره شوى ،جبرئيل
ورته وويل :سالم پر تا اې پېغلې! چي د خداى لطف دي په
برخه شوى ،خداى له تا سره دئ!! مريمه ډېره پرېشانه
او ووېرېده ،نه پوهېده چي د فرشتې مقصد له دې خبري
څخه څه دئ! فرشتې ورته وويل :اې مريمې! مه وېرېږه،
 ...ډېر ژر به حامله شې ،زوى به وزېږوې ،نوم به ئې
عيسى كېږدې ،هغه به ستر شخصيت وي ،د خداى زوى به
ورته ويل كېږي او خداى به د ده د جد داؤد د پاچايي
تخت ده ته وركړي چي د تل لپاره پر اسرائيليانو حكومت
وكړي ،د ده سلطنت به هيڅكله پاى نه مومي!! مريمي له
فرشتې وپوښتل :دا كار څنگه ممكن دئ ،تر اوسه د هيڅ
انسان الس راباندي نه دئ لگېدلى ،فرشتې ځواب وركړ:
روح القدس به پر تا نازله شي او د خداى قدرت به پرتا
سيورى وغوړوي!! ...پوه شه چي ستا خپلوانه اليزابت هم
شپږ مياشتي مخكي حامله شوې او ژر به زوى وزېږوي... ،
خداى ته هيڅ كار محال نه دئ .مريمي وويل :زه د خداى
خدمتگاره يم ،څه چي د ده خوښه وي په اخالص سره به ئې
كوم ،هيله منه يم هغه څه وشي چي تا وويل .څو ورځي
وروسته مريمي د سفر بند و بست وكړ ،اليزابت ته
ورغله ...د دې په ليدو سره د اليزابت په رحم كي بچى
وخوځېدو او اليزابت له روح القدسه ډكه شوه او وئې
ويل :خداى تر ټولو نورو ښځو زياته پېرزوينه په تا
كړې ،ستا زوى به هم د خلكو لپاره د بركتونو باعث وي،
څومره د افتخار ځاى دئ چي زما د بادار مور زما ليدو
ته راغلې ...مريمه نږدې درې مياشتي د اليزابت خوا ته
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پاته شوه ،بيا خپل كور ته ستنه شوه .اليزابت زوى
وزېږاوو ،د مباركۍ لپاره راغلو ښځو ورته وويل چي د
خپل پالر نوم پرې كېږده ،خو دې ونه منله او يحيى ئې
ونوماوو ،دوى ورته وويل :ستا په كورنۍ كي دا نوم
سابقه نه لري ،بيا ئې په اشارو اشارو له زكريا
وپوښتل چي څه نوم ورته غوره كوې ،هغه د ټولو په
وړاندي په يوې دړې وليكل :نوم ئې يحيى دئ!! په همدې
وخت كي ئې ژبه خالصه شوه او د خبرو كولو قدرت ئې
ترالسه كړ او د خداى شكر ئې په ځاى كړ.
دلته ستاسو پام څو خبرو ته رااړوم:
 د قرآن د وينا له مخي عيسى عليه السالم په هغه ځاى
كي زېږېدلى چي مور ،د ده كورنۍ او قوم ئې په كي
اوسېدل او دا د بايبل ادعا ردوي چي مريمه له خپل
ټاټوبي بيت لحم ته تللې او عيسى هلته زېږېدلى ،بايبل
دا خبره د دې لپاره كوي چي د مسيح د زېږېدو د ځاى په
اړه د دوى د سپېڅلي كتاب وړاندوينه رښتينې كړي .همدا
راز د قرآن د وينا له مخي زكريا عليه السالم فرشتې ته
وويل :د دې نښه به څه وي چي هللا تعالى به ما ته زوى
راكوي؟ هغې ورته وويل :د يحيى (عليه السالم) د
پيدايښت په مهال به درې ورځي له چا سره خبري نه شې
كولى او دا د بايبل ادعا ردوي چي وايي :زكريا ته په
دې سبب دا سزا وركړى شوه چي د فرشتې په خبري ئې باور
ونه كړ نو ځكه ئې له همدې ورځي د يحيى تر زېږېدو
پوري خبري نه شوى كولى ،دا خبره په دې خاطر غلطه ده
چي زكريا خو جبرئيل نه وو پېژندلى ،ولي به ئې د خپلي
پوښتني په سبب مجازاتوي؟ دى څه خبر وو چي دا جبرائيل
دئ؟)



 
  
نو (پر خپل ماشوم) اميدواره شوه او لري ځاى ته
ورسره الړه.
( -)99دا مبارك
له همدې كبله د
قرآن د دې مزيد
وو او تر زېږون

آيت وايي چي مريمه ﹽ حامله شووه ،نوو
اميدوارۍ حالت كي لري ځواى توه والړه،
وضاحت نه كوي چي دا لري ځاى كوم ځواى
څو ورځي مخكي تللې؟ طبيعي ده چي كلوه
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د مريمي رحم كي د حمل آثار راڅرگند شوي نو هغې ته په
معبد كي پاته كېدا گرانه وه ،بايد څه موده بل ځاى ته
ً د منلوو وړ نوه
تللې وي ،بايبل داسي څه ويلي چي قطعا
دي ،بايبل وايي چي مريمې مېړه درلود ،يوسوف نومېودو،
عيسى (عليه السالم ) د دوى لومړى زوى وو ،د ده د تولد
په ورځو كي بيت لحم ته والړل ...لوقا تر دې سورليك (د
عيسى تولد) الندي ليكي ... :يوسف له مريمي سره يو ځاى
له جليل څخه بيت لحم ته الړ ،د مريمي د وضع حمل نېټوه
راورسېده ،لومړى زوى ئې وزېږاوو ،په يوې جامې كي ئوې
وي ئوې
ونغاښتو ،ښه ئې پټ كړ او د څارويو پوه آخوور كو
كېښود ،دا ځكه چي د هغه ځاى پوه مېلمسوتون كوي د دوى
لپاره ځاى نه وو!! د هغه ښار په بېديا كي ځيني شپانه
وو چي خپلي رمې ئې پېوولې ،پوه دې شوپه ناڅواپي يووه
ووه او د خوداى د جوالل
فرشته د دوى خوا ته راڅرگنده شو
نور پر دوى سيورى وغوړاوو او ووېرېدل ،خو فرشتې ورته
وويل :مه وېرېږئ زه تاسو ته يو زېرى لرم ،ټولو خلكوو
ته زېرى او هغه دا چي همدا نن مسيح ،ستاسو بوادار او
ژغورونكى ،د داؤد په ښار كي وزېږېدو ،زموا د خبوري د
وي پوه
رښتياوالي نښه دا ده چي داسي ماشوم به وگورئ چو
جامه كي پېچل شوى او په آخور كي ئې څملوولى .ناڅاپوه
ډېري نوري فرشتې له دغي سوره يوځواى شووې او د خوداى
ستاينه ئې كوله ...كله چي فرشتې آسمان ته والړې ،شپنو
وويل :راځئ چي بيت لحم ته والړ شو او دا عجيبوه پېښوه
په خپلو سترگو وگورو!! ...دوى هلته والړل ،مريم ،يوسف
او ماشوم ئې وليدل او ټولو خلكو ته ئې دا قصه وكوړه،
(بايبل دا نه وايي چي دا شپانه څنگوه مخوامخ د دوى د
اوسېدو ځاى ته ورغلل؟ فرشتې خو نه ځاى ورښودلى وو او
نه ئې مور او پالر) ،هر چا چي به دا خبري اورېودې نوو
حيران به شو ،مريمي هم دا ټولي خبري اورېودې او خپول
زړه ته ئې تېرولې او په دې اړه به ئې فكر كاوو!! ...
په اتمه ورځ ئې ختنه كړ او عيسى ئې ونوماوو ... ،كله
چي د ده والدينو ،يوسف او مريمي ،دى د خداى كوور توه
راوست چي د شريعت مطابق ئې د خداى كور ته وقوف كوړي،
ځكه د شريعت د حكم له مخي د هري كورنۍ مشر زوى بايود
وه يوو كوس چوي شومعون
د خداى كور ته وقف شوى وى ،هلتو
نومېدو او روح القدس ورته ويلي وو چي د خداى كور توه
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والړ شه او مسيح وگووره ... ،ماشووم ئوې پوه غېوږ كوي
ونيولو او وئې ويل :خدايه! اوس كولى شم پوه ډاډه زړه
له دنيا والړ شم!! ؛ هغه ژغورونكى چي نړۍ ته دې بخښلى
ما په خپلو سترگو وليد ... ،يوسف او مريم هوك پوك او
حيران ورته كتل ...شمعون دعاء ورته وكړه او وئې ويل:
اندېښنې او غمونه به ستا زړه د توري په څېر زخمي كړي
ځكه ډېر اسرائيليان به دي ونه مني او په دې سوره بوه
خپل ځانونه هالك كړي!! ...كله چي شومعون لوه دوى سوره
خبري كولې ،د آنا په نوم يوه كونډه ښځه چي تل د خداى
په كور كي اوسېده ،د دوى خوا ته راغله ،د خوداى شوكر
ئې په ځاى كړ او د اورشليم ټولو خلكو ته ئې خبر وركړ
چي موعود مسيح زېږېدلى!! له دې وروسته يوسف او موريم
خپل ښار جليل ته ستانه شول ،هلته عيسى ستر شو!!
دا قصه په متى او مرقس كي نه ده راغلې ،د دې په
ځاى هلته ويل شوي چي له لري ختيځ نه څو نجوميان د
مسيح د ليدو لپاره راغلل ،دوى د نجوم له مخي پوه شوي
وو چي اوس مسيح په بيت لحم كي پيدا شوى!! خو دلته
ويل شوي چي شپنو فرشتې وليدې او د مسيح د زېږېدو
زېرى ئې وركړ ،دغه تناقض او گډې وډې خبري كافي دي چي
ووايو :دا قصې ټولي له ځانه جوړي شوې ،نه مريمه
مېړوښه وه ،نه مسيح په بيت لحم كي زېږېدلى ،نه فرشتو
د هغه ځاى نوم وركو او مجهولو شپنو ته زېرى وركړى او
نه ناپېژاندو نجوميانو د نجوم په خرافي علم سره د
هغه له ز ېږېدو خبر شوي او د ده ليدو ته راغلي ،عيسى
عليه السالم په خپلي سيمي كي ،له پالر پرته ،له هغي
مريمي زېږېدلى چي پېغله وه ،نه مېړوښه ،په ماشومتوب
كي ئې خبري كړې.
گورئ چي د قرآن او بايبل د ويناوو ترمنځ څومره ژور
توپيرونه شته ،بايبل د عيسى عليه السالم پيدايښت د
يوه داسي عادي انسان پيدايښت ته ورته گڼي چي په
كورنۍ ،كلي او سيمه كي ئې هيچا د اهميت په سترگه نه
دي ورته كتلي ،خاص توپير ئې نه دئ ترسترگو شوى ،ډېره
موده وروسته له نامعلوم مشرق څخه ،نامعلوم شمېر
مجوسان راغلي ،دى ئې ليدلى او سجده ئې ورته كړې!! دا
نه وايي چي مريمه څوك او د څنگه شخصيت خاونده وه ،د
عيسى عليه السالم ماشومتوب څنگه پيل شوى ،د ده په
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معجزاتو كي دا نه رااخلي چي په وړكتوب كي او د
پيدايښت په لومړيو ورځو كي ئې هغه ستري ستري خبري
كړې دي چي د يوه پيغمبر د ټول دعوت خالصه په كي
راغلې ،د هغه لومړۍ خبره دا وه چي زه د خداى بنده او
د هغه پيغمبر يم ،آيا د انسان عقل دا خبره مني چي په
مشرق كي څوك د يوه (عجيب) زوى له پيدا كېدو خبر شي
خو د ده كورنۍ او كلى هغه يو (عجيب) ماشوم ونه
مومي؟!! او له نورو سره ئې هيڅ توپير ترسترگو نه
شي؟! دا په داسي حال كي چي مسيحيان دا ماشوم د خداى
زوى گڼي او پيدايښت ئې هم خارق العاده!! خو مسلمانان
د قرآن د الرښوونو په رڼا كي سره له دې چي عيسى عليه
السالم ته دومره ستري ستري معجزې ثابتوي چي ډېري ئې د
مسيحيانو په مذهبي كتابونو كي نه تر سترگو كېږي ،خو
عيسى عليه السالم يو انسان او د نورو پيغمبرانو په
څېر يو پيغمبر گڼي!!






   
   







   



  
   



    









  
نو د زېږون درد د خرما د وني سټي ته بوتله ،وئې
ويل :كاش تر دې وړاندي مړه شوې وى او هېره شوې
خاطره وى ،نو له الندي ئې پرې غږ كړ چي مه غمجنه
ً چي ستا رب تر تا الندي لښتي جوړ كړى،
كېږه ،يقينا
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او د خرما سټه وخوزوه چي تازه پخې كجوري درباندي
توى كړي ،نو وخوره ،وڅښه او خپلي سترگي سړې كړه،
او كه د انسانانو څخه كوم يو وگورې ووايه :ما
رحمن رب ته د روژې نذر كړى ،نو نن په هيڅ توگه له
هيڅ انسان سره خبري نه كوم،
( -)26-23د دې مباركو آيتونو خالصه مطالب دا دي:
 د زېږون شېبه رانږدې شوې ،د زېږون درد د خرما د
وني سټي ته بېولې ،د قرآن له دې وينا معلومېږي چي
مريمه كوم گڼ ځنگله ته تللې ،نه هغسي لكه چي بايبل
وايي كوم مېلمستون ته!!
 د همدې سټي بېخ كي ئې زوى زېږولى ،له سختي
آزمويني سره مخامخ شوې ،نه پوهېده چي په كوم مخ به
له خلكو سره مخامخ كېږي ،څه به ورته وايي ،د تورونو
ځواب به څنگه وركوي ،دا سپكاوى به څنگه زغمي چي خلك
به د دې په اړه وايي :د معبد يوې خدايي خدمتگاري
پيغلي زوى زېږولى؟!! دغو سختو اندېښنو داسي پرېشانه
كړې وه چي له خولې ئې دا وينا ووته :كاش تر دې
وړاندي مړه شوې وى او هېره شوې خاطره وى.
 د همدې سخت غم او اندېښنې په حال كي له الندي پرې
ً چي ستا رب تر تا الندي
ږغ شوى :مه غمجنه كېږه ،يقينا
لښتي جوړ كړى ،او د خرما سټه وخوزوه چي تازه پخې
كجوري درباندي توى كړي ،نو وخوره ،وڅښه او خپلي
سترگي سړې كړه ،او كه د انسانانو څخه كوم يو وگورې
ووايه :ما رحمن رب ته د روژې نذر كړى ،نو نن په هيڅ
توگه له هيڅ انسان سره خبري نه كوم .دا ږغ د چا له
لوري وو؟ د فرشتې كه د خپل زوى عيسى عليه السالم له
لوري؟ د آيت له دغو الفاظو :نو وخوره ،وڅښه او خپلي
سترگي سړې كړه ،معلومېږي چي دا د فرشتې ږغ وو ،د
فرشتې لخوا ورته ويل شوي چي اندېښنه مه كوه ،دا دئ
رب دي ستا تر پښو الندي چينه راخوټولې ،كه وږې شوې
ونه وخوزوه تازه خرما به درته راتوى شي ،د زوى په
لېدو به دي سترگي سړې شي ،كه كوم انسان دي تر سترگو
شو او د زوى په اړه ئې پوښتنه كوله ورته ووايه :ما
نن روژه نيولې ده ،نن له هيڅ انسان سره خبري نه كوم،
خپل زوى ته اشاره كوه هغه به ځواب وركوي.
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نو په داسي حال كي ئې خپل قوم ته وروړ چي پورته
كړى ئې وو( ،په خپلي غېږ كي) ،وئې ويل :اې مريمې!
ً چي ډېر بدغونى (له چتې وتلى) كار دي كړى،
يقينا
اې د هارون خورې! نه دي پالر بد سړى وو او نه دي
مور بد لمنه وه ،نو هغه ته ئې گوته ونيوله،
(خلكو) وويل :څنگه له هغه چا سره خبري وكړو چي د
زانگو ماشوم وي؟!
( -)29-27د دې مباركو آيتونو خالصه مطالب دا دي:
 مريمه ﹽ په داسي حال كي د خپل كور په لور خوزېدلې
چي خپل زوى ئې په غېږ كي وو ،كلي ته رسېدلې ،له خپل
قوم سره مخامخ شوې ،خلك پرې راغونډ شوي ،پوښتنه ئې
ترې كړې چي چېري تللې وې او دا ماشوم د چا دئ!! هغه
چوپه خوله ده او د هر يوه اعتراض او پوښتنه اوري ،له
ً چي ډېر
هر لوري ورته ويل كېږي :اې مريمې! يقينا
بدغونى او له چتې وتلى كار دي كړى ،اې د هارون خورې!
نه دي پالر بد سړى وو او نه دي مور بدكاره وه ،د
هارون په كورنۍ كي خو داسي كركجن كار هيچا نه وو
كړى ،ټول قوم ته دي لوى سپكاوى واړاوو ،ولي دي له
كوره د تښتېدو الر ونيوله او اوس له بچي سره كلي ته
راوگرځېدې!! هغې خپل بچي ته گوته نيولې چي له ده
وپوښتئ!! خلكو ورته ويلي :څنگه له هغه چا سره خبري
وكړو چي د زانگو ماشوم دئ؟!
 هللا تعالى همدا غوښتل چي ډېر خلك راغونډ شي او د
مريمي ﹽ په غېږ كي د يوه داسي ماشوم خبري واوري چي

مريم
472
د قرآن پلوشې
نوى او بې پالره پيدا شوى!! خو داسي ستري ستري خبري
چي د پيغمبرانو عليهم السالم د دعوت ټولي اساسي خبري
په كي راخالصه شوې.
 دې ته مو پام وي چي مريمه په دې نامه يادول چي د
هارون خورې! ځينو داسي انگېرلې چي ښايي دې به د
هارون په نامه كوم ورور درلودو ،او ځينو ويلي چي دا
په مخكنيو قومونو كي معمول وه چي د يوه ټبر غړي به
ئې د خپل جد د ورور په نامه يادولو ،لكه اخوان لوط،
اخا مضر ،اخا همدان ،دلته د اخت هارون معنى همدا ده،
يعني مريم خپل جد هارون عليه السالم ته منسوب شوې ،د
قرآن له وينا معلومېږي چي دغه دوهم تعبير دقيق دئ،
ځكه مريمه د خپلي مور لومړنۍ لور وه ،د بني اسرائيلو
مذهبي كورنيو به لومړى زوى د معبد د خدمت لپاره وقف
كولو ،د مريمي مور همدا نذر ايښى وو ،طمعه ئې دا وه
چي هللا تعالى به زوى ورپه برخه كړي ،خو لور ئې په برخه
شوه ،نودا تعبير دقيق نه برېښي چي د هارون په نامه
ئې كوم ورور درلود.
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ً چي زه د هللا بنده يم ،ما ته ئې
(بچي) وويل :يقينا
كتاب راپه برخه كړى او زه ئې پيغمبر گرځولى يم،
او زه ئې بابركته گرځولى يم ،هر چېري چي وم ،او
ما ته ئې د لمانځه او زكات سپارښتنه كړې ،تر هغه
چي ژوندى وم ،او د خپلي مور په اړه نېكي كوونكى
او زه ئې جبر كوونكى او بدبخته نه يم گرځولى ،او
(د هللا له لوري) پر ما سالم دئ هغه ورځ چي وزېږېدم،
او هغه ورځ چي مرم او هغه ورځ چي بېرته به ژوندى
راپاڅول كېږم .همدا عيسى د مريمي زوى دئ ،هغه حقه
وينا چي (دوى) شك په كي كوي ،هللا ته نه ښايي چي كوم
(څوك د) زوى (په توگه) ونيسي ،ده ته (له دې عيبه)
پاكي ده ،كله چي د كوم كار پرېكړه وكړي نو ورته
ً چي هللا هم زما رب
وايي :وشه؛ نو هغه كېږي ،او يقينا
دئ او هم ستاسو رب ،نو د ده عبادت وكړئ ،مستقيمه
الر همدا ده.
( -)36-31په دې مباركو آيتونو كي د مريمي عليها
السالم د ماشوم زوى هغه ستري ستري خبري راغلې چي هر
پيغمبر خپل قوم ته كړې دي ،د پيغمبرانو عليهم السالم
د الهي پيغام خالصه همدا څو خبري دي :زه د هللا تعالى
بنده يم ،كتاب ئې راكړى ،پيغمبر ئې گرځولى يم ،بركت
ئې راپه برخه كړى ،د ژوند تر پايه ئې په لمانځه او
زكات او له خپلي مور سره په ښه سلوك گمارلى يم،
مغرور او بدبخته ئې نه يم گرځولى ،هللا زما او ستاسو رب
دئ ،د هغه عبادت وكړئ چي مستقيمه الر همدا ده،
دا د عيسى بن مريم حقيقت دئ .دا همغه حقيقت دئ چي
دوى په كي شك كوي ،هللا تعالى له دې ډېر لوړ دئ چي ځان
ته زوى غوره كړي ،د ده كار داسي دئ چي د څه اراده
وكړي ورته وايي :وشه ،او هغه سمالسي ترسره كېږي .داسي
ذات به ولي زوى او ځاى ناستى غوره كوي ،زوى ته هغه
څوك ضرورت لري چي يا مري او يا د بل له مرستي پرته

مريم
474
د قرآن پلوشې
خپل كارونه نشي ترسره كولى ،هللا تعالى له داسي عيبونو
منزه دئ.
دا دئ گورئ چي دلته د مريمي ﹽ او د دې د زوى عيسى
عليه السالم د پيدايښت په قصه كي د دې سورې اساسي
مضامين په دې توگه انځور شوي:
 هللا تعالى مريمي ته په خارق العاده توگه زوى وركوي،
فرشتې ئې خوا ته ورځي او د دې خبري زېرى وركوي ،دې
ته دا زېرى نه يوازي عجيب او د حيرانتيا وړ برېښي
بلكي نه پوهېږي چي د دې خارق العاده پيدايښت موخه څه
ده ،هللا تعالى د څه لپاره دې ته زوى وركوي ،پرېشانه
ده ،دومره چي د مرگ هيله كوي ،آيا دا ټول بهير نه
ښيي چي د هللا تعالى مقرب بندگان له غيبو بې خبره دي؟!
آيا دا نه ښيي چي دوى د عالم د چارو په سمبالولو كي
له هللا تعالى سره شريك نه دي؟ آيا عيسى عليه السالم په
ماشومتوب كي نه وايي چي زه د هللا تعالى بنده يم ،نه ئې
زوى او ځاى ناستى يم او نه ئې شريك؟! آيا نه وايي چي
زه په لمانځه ،زكات او له خپلي مور سره په نېكۍ
گمارل شوى يم؟!! اې اهل كتابو!! څنگه د هللا تعالى يو
مطيع بنده د هغه زوى او ځاى ناستى بولئ؟!!
بايبل د عيسى عليه السالم اوږده شجره بيانوي ،د هغه
د معجزو اوږد فهرست د ويونكي مخي ته ږدي خو دغه
اساسي خبري چي عيسى عليه السالم په خپل ماشومتوب كي
كړې وې په ټول بايبل كي نشئ موندلى!! بايبل دا اساسي
خبري د ټولو انبياوو په اړه هېرې كړې دي ،معجزې ئې
له مبالغو په ډكو الفاظو سره بيانوي خو د دوى اصلي
خبري نه كوي!! يو ځل مسيح په خپله خداى گڼي چي د
انسان په بڼي كي څرگند شوى او ليكي :مسيح د نه ليدل
شوي خداى ليدل شوې څېره وه ،بيا د دې وينا كامالً
مخالفه خبره كوي او ليكي :هغه د خداى زوى دئ!! داسي
متعارضي او متناقضي خبري هغه څوك كوي چي د خپلو خبرو
په معنى نه پوهېږي .يا خو بايد ووايي چي خداى د مسيح
په څېرې كي مجسم شوى او يا دا چي مسيح د خداى زوى
دئ .او دا دواړه خبري هم د عقل خالف دي او هم د تورات
او انجيل ،او قرآن خو وايي :د هللا تعالى په اړه دا
خبره كول چي هغه زوى لري دومره ستره كركجنه خبره ده
چي آسمانونه او زمكه ئې نه شي زغملى.
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موږ د عيسى عليه السالم په معجزو ايمان او باور
لرو ،قرآن په ډېر وضاحت او تفصيل سره د ده معجزې
بيانوي ،خو قرآن وايي چي دا معجزې د هللا تعالى په إذن
او حكم ترسره كېدې ،په كوم ځاى او وخت كي چي هللا تعالى
د دغو معجزو څرگنديدا ضروري او مفيد گڼله همغه وخت
ترسره كېدې ،دا د عيسى عليه السالم ذاتي كار نه وو ،د
ده په خوښه او اختيار نه ترسره كېدې( ،بايبل هم وايي
چي عيسى خلكو ته وويل :زه په خپله خوښه او ميل كوم
كار نه كوم) ،قرآن وايي چي دى ال د مور په غېږ كي
ماشوم وو چي خلكو ته ئې همغه خبري كولې چي په ځوانۍ
كي ئې كولې.

  
   
   




   


   










    






 
نو دغو ډلو په خپل منځ كي اختالف وكړ ،نو افسوس د
هغو په حال چي كفر ئې وكړ ،د يوې ستري ورځي د
ليدو پر مهال ،كله چي موږ ته راځي څومره ښه
اورېدونكي به وي او څومره ښه ليدونكي! خو دا
ظالمان نن په څرگندي بې الرۍ كي دي .او د حسرت له
هغي ورځي خبردارى وركړه چي د كار پرېكړه به وشي،
په داسي حال كي چي دوى په غفلت كي دي او دوى
ً چي موږ به د زمكي او څه چي
ايمان نه راوړي ،يقينا
ورباندي دي وارث شو او (ټول) زموږ لوري ته
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راگرځول كېږي.
( -)41-37دا مبارك آيتونه موږ ته وايي چي يهود او
نصارا د عيسى عليه السالم د پيدايښت د څرنگوالي او د
مريمي ﹽ په اړه په اختالف كي پرېوتل ،ځينو يو څه وويل
او ځينو بل څه ،ځينو د كفر الر غوره كړه او ځينو د
شرك ،چا مريم ﹽ په بدلمنۍ تورنه كړه ،چا هغه د خداى
مور وگڼله ،چا عيسى عليه السالم د خداى زوى او ځاى
ناستى وگڼلو ،چا وويل :دى خداى وو چي د عيسى په بڼي
كي زمكي ته راغلى وو ،چا د ساحر په نامه ياد كړ او
معجزې ئې كوډي وبوللې ،چا د هغه د وژلو لپاره مال
وتړله ،د قيامت په ورځ به دوى ته حقايق څرگند شي ،په
هغي ستري ورځ كي به دوى له افسوسناك برخليك سره
مخامخ شي ،نن د دوى پر سترگو د جهل او تعصب پردې
غوړېدلې دي؛ د قيامت په ورځ به ئې سترگي ښه ليدل
كولى شي او حقايق به په واضح توگه گوري ،نن ئې
غوږونه د حق اورېدو ته كاڼه دي خو هغه ورځ به ئې
غوږونه خالص شي او هر څه به ښه اوري .نن د دنيا مال
او متاع غولولي ،خو هر څه به ترې پاته شي او هللا تعالى
به د زمكي د هر څه يوازنى وارث وي ،ټول به د هللا تعالى
په لوري درومي.
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ً چي
او په كتاب كي د ابراهيم يادونه وكړه ،يقينا
هغه رښتينى نبي وو ،هغه مهال چي خپل پالر ته ئې
وويل :گرانه پالره! ولي د هغه څه عبادت كوې چي نه
اوري او نه ويني او نه كوم څه (ضرر) درنه دفع
ً چي ما ته داسي علم
كولى شي ,اې گرانه پالره! يقينا
راپه برخه شوى چي تا ته نه دئ درپه برخه شوى ،نو
زما متابعت وكړه چي سمه الر دروښيم ،اې زما گرانه
ً چي شيطان د
پالره! د شيطان عبادت مه كوه ،يقينا
رحمن رب په وړاندي سرغړوونكى دئ ،اې زما گرانه
ً چي زه له دې وېرېږم چي د رحمن رب له
پالره! يقينا
لوري په عذاب اخته شې او د شيطان ملگرى شې.
 -)45-41دلته د ابراهيم عليه السالم د قصې داسي يوه
برخه زموږ په وړاندي اېښودل شوې چي د دې قصې د اساسي
مضامينو لپاره يوه بله تاريخي بېلگه ده ،په دې توگه:
ً رښتينى نبي
 د ابراهيم يادونه وكړه چي هغه يقينا
وو ،د هغه مهال يادونه چي خپل پالر ته ئې وويل :گرانه
پالره! ولي د هغه څه عبادت كوې چي نه اوري او نه ويني
او نه كوم تاوان او ضرر درنه دفع كولى شي ,د ابراهيم
پالر بتان لمانځل ،دا بتان د تېرو شخصيتونو په نامه
جوړ شوي او د هغوى مجسمې وې ،د دوى انگېرنه دا وه چي
دا نازولي شخصيتونه كولى شي د هللا تعالى په وړاندي د
دوى شفاعت وكړي ،د دوى د دعاگانو د منل كېدو
سپارښتنه وكړي ،د دوى حاجتونه ترسره او د دوى مشكالت
حل كړي ،ابراهيم عليه السالم خپل پالر ته وايي :دا
بتان ستاسو دعاگاني نه اوري ،ستاسو له حاله خبر نه
دي ،نه څه گټه دررسولى شي او نه كوم تاوان او ضرر
درنه دفع كولى شي ،ولي د دوى عبادت كوئ؟!!
ً چي ما ته
 بيا ورته وايي :اې گرانه پالره! يقينا
داسي علم راپه برخه شوى چي تا ته نه دئ درپه برخه
شوى ،نو زما متابعت وكړه چي سمه الر دروښيم ،ما ته
سمه الر معلومه شوې ،هللا تعالى ما ته علم او پوهه
راكړې ،راشه زما متابعت وكړه چي سمه الر دروښيم.
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 بيا ورته وايي :اې زما گرانه پالره! د شيطان عبادت
ً چي شيطان د رحمن رب په وړاندي
مه كوه ،يقينا
سرغړوونكى دئ .گورئ چي دلته يو ځل بيا قرآن د شيطان
اطاعت د ده له عبادت سره مترادف گڼي ،او د دې معنى
دا ده چي اطاعت د عبادت يو مهم اړخ دئ ،څوك چي د هللا
تعالى د اوامرو او احكامو اطاعت نه كوي د عبادت دعوى
ئې دروغجنه او بې اعتباره ده ،څوك چي د شيطان اطاعت
كوي په حقيقت كي د هغه بنده دئ ،څوك چي طاغوت ته سر
ټيټوي او د جابرو او ظالمو حكامو واكمني مني او خپلي
شخړي او منازعات د هغوى د پرېكړو مطابق حلوي د قرآن
له نظره د هغوى عبادت كوي ،څوك چي د خپل نفس غوښتنو
او هوسونو ته تسليمېږي هغه د خپل نفس بنده دئ.
ابراهيم عليه السالم خپل پالر ته وايي چي د شيطان
اطاعت او عبادت مه كوه ،شيطان د خپل رب له اطاعته
سرغړوونكى دئ ،څوك چي د هغه اطاعت كوي د خپل رب په
وړاندي به باغي او سرغړوونكى شي.
ً چي زه
 بيا ورته وايي :اې زما گرانه پالره! يقينا
له دې وېرېږم چي د رحمن رب له لوري په عذاب اخته شې
او د شيطان ملگرى شې .په همغه برخليك به اخته شې چي
شيطان ته ټاكل شوى ،له هغه سره به يوځاى په دوزخ كي
پرېوځې.
گورئ چي ابراهيم په څومره عطوفت ،مهربانۍ او زړه
سوي سره خپل پالر ته بلنه وركوي ،په وار وار د گران
پالر خطاب ورته كوي ،په دې سره قرآن موږ ته الرښوونه
كوي چي له مخاطب سره ستاسو چلن بايد ډېر ښكلى او له
مهربانۍ او عطوفت ډك وي ،د يوه زړه سواند او مهربان
داعي په توگه خلكو ته بلنه وركړئ .ځيني د كمعلمۍ له
كبله مفاهيم سره خلط كړي ،گمان كوي چي قرآن موږ ته د
كافرانو په اړه د تشدد ،سخت چلن او عدم نرمښت
سپارښتنه كړې ده او هللا تعالى دا خوښوي چي تندي مو
كافر ته تريو وي او وينا مو تونده!! خو حقيقت دا دئ
چي له كافرانو سره چلن له يوه حالته تر بل توپير
لري ،قرآن موږ ته له محارب كافر سره د يوه ډول چلن
سپارښتنه كوي ،له هغه كافر سره چي زموږ مخاطب دئ او
اسالم ته بلنه وركوو د بل ډول چلن ،او له هغه كافر
سره چي له موږ سره مناقشه او بحث كوي خو د دې لپاره

د قرآن پلوشې
479
مريم
 د بل ډول معاملې،چي په حق پوه او پوښتني ئې ځواب شي
 په يوه حالت كي به زموږ چلن داسي وي لكه،توصيه كوي
 په بل ځاى،د ابراهيم عليه السالم چلن له خپل پالر سره
:كي به د قرآن د دې الرښووني مصداق وي چي فرمايي














     






598 :النحل

د خپل رب الري ته په حكمت او نېكي موعظې سره بلنه
 او په داسي توگه مجادله ورسره كوه چي تر،وركړه
ً چي ستا رب پر هغو ښه پوه دئ
 يقينا،ټولو غوره وي
چي د ده له الري تېروتي او هغه پر هدايت شوو هم ښه
.پوه دئ
:او له محارب دښمن سره د دې الرښووني مطابق



   



    



593 :التوبه

اې مؤمنانو! له هغو كافرانو سره وجنگېږئ چې
ً دي په تاسو كي زيږوالى ومومي
درنږدې دي او حتما
)او په دې پوه شئ چي هللا له داسي متقيانو سره (مل
.دئ
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وئې ويل :اې ابراهيمه! آيا زما له معبودانو تېر
ً به
شوى (څنگ ته شوى) يې؟ كه ډډه ونه كړي نو حتما
دي رجم (سنگسار) كړم ،او د تل لپاره له ما لري
ً به له خپل رب څخه
شه ،وئې ويل :سالم پر تا! حتما
ً چي هغه ډېر راباندي
تا ته بخښنه وغواړم ،يقينا
مهربان دئ ،زه له تاسو او له هغه څه چي تاسو ئې
له هللا پرته لمانځئ لري كېږم ،او خپل رب ته دعاء
كوم؛ هيله ده چي خپل رب ته په دعاء كي كمبخته نه
وم.
( -)84-82دلته د ابراهيم عليه السالم د دعوت په
وړاندي د ده د مشرك پالر جاهالنه عكس العمل انځور شوى
او په مقابل كي ئې د ابراهيم عليه السالم ښكلى او
مؤدبانه ځواب :پالر ئې ورته وويل :اې ابراهيمه! آيا
زما له معبودانو دي الس اخيستى؟!! كه داسي وي نو يا
به دي سنگسار كړم ،يا خو د تل لپاره له ما لري شه،
يعني ستا سزا يا رجم او يا له وطنه تبعيد ده،
ً به
ابراهيم عليه السالم ورته وويل :سالم پر تا! حتما
ً چي هغه ډېر
له خپل رب څخه تا ته بخښنه وغواړم ،يقينا
راباندي مهربان دئ ،هيله ده زما مهربان رب ستا په
اړه زما دعاء قبوله كړي ،صحيح ده زه ستاسو له مخي
لري كېږم او ستاسو له هغو معبودانو هم لري كېږم چي
تاسو ئې له هللا تعالى پرته لمانځئ ،او خپل رب ته دعاء
كوم؛ هيله ده چي خپل رب ته په دعاء كي كمبخته نه وم
او زما دعاء بې اجابته پرې نږدي.
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نو كله چي له دوى او له هغه څه چي دوى له هللا پرته
لمانځل گوښه شو موږ اسحاق او يعقوب ورپه برخه
كړل ،او هر يو مو پيغمبر وگرځاوو ،او دوى ټولو ته
مو خپله پېرزوينه ورپه برخه كړه او د رښتيني ژبي
لوړه يادونه مو ورته وټاكله.
( -)51-49دا مبارك آيتونه وايي چي ابراهيم عليه
السالم د هجرت الر غوره كړه ،له خپلوانو او د دوى له
دروغجنو معبودانو لري شو او د هجرت په عوض كي هللا
تعالى دا بدله وركړه:
 ده ته ئې اسحاق او ورپسې يعقوب عليهما السالم ورپه
برخه كړل ،دواړه د هللا تعالى ستر ستر پيغمبران .په دې
اړه څو خبري په پام كي ولرئ -1 :په دې سره له يوې
خوا قريشو ته ويل شوي چي ستاسو ستر جد ابراهيم عليه
السالم له شرك او مشركينو سره خپله رابطه شلولې وه او
ترې لري شوى وو -2 ،له بلي خوا يهودانو ته ويل شوي
چي ابراهيم عليه السالم ته هغه ستر مقام د دې لپاره
وركړى شوى وو چي هغه يو موحد وو ،د توحيد لپاره ئې
له خپل مشرك پالر سره رابطه او تعلق وشلولو ،د همدې
لپاره هللا تعالى د ده په كورنۍ كي پيغمبران راپيدا
كړل ،د پيغمبرۍ دا مقام نه موروثي دئ او نه نسبي ،نه
ابراهيم عليه السالم ته له خپل پالر په ميراث پاته شوى
وو او نه تاسو ته له خپلو اجدادو دا مقام انتقال
شوى ،تاسو هسي ځان ستانه گنئ او پر دې افتخار كوئ چي
د ابراهيم او يعقوب عليهما السالم اوالد يئ!! دلته د
اسمعيل عليه السالم د نوم نه يادول همدا مطلب افاده
كوي چي خطاب يهودو ته متوجه دئ -3 .له بلي خوا
مسلمانانو ته ويل شوي چي كه مكه درباندي تنگه شوه ،د
خپل ايمان له امله خپلوانو گواښلى ،نو د ابراهيم
عليه السالم په څېر ترې بېل شئ او ډاډه اوسئ چي هللا
تعالى به داسي بدله دركړي چي ابراهيم عليه السالم ته
ئې وركړه.
 هللا تعالى ابراهيم عليه السالم او د ده زوى او لمسي
ته نه يوازي خپلي پېرزويني او رحمت ورپه برخه كړ
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بلكي په وروستنيو كي ئې د دوى لپاره داسي نېكه
يادونه پرېښوده چي خلك ئې په لوړ نوم او رښتينولۍ
يادوي او دا دئ تر نن پوري خلك ورباندي درود وايي.











   
  









 
او په كتاب كي د موسى يادونه وكړه چي غوره شوى وو
او نبي استازى وو ،او موږ د طور له ښي اړخ ورغږ
كړل او د نجوى لپاره مو رانږدې كړ ،او د خپلي
پېرزويني له مخي مو د ده ورور هارون د نبي په
توگه ورپه برخه كړ.
( -)53-51په دې مباركو آيتونو كي د موسى عليه السالم
يادونه شوې او دا ځانگړتياوي ئې انځور شوې:
 د خلكو له منځه غوره كړى شوى وو ،تر ټولو خلكو
غوره انسان وو.
 له حقايقو خبر استازى وو ،هللا تعالى د استازي او
رسول په توگه لېږلى او له حقايقو خبر (نبي) وو.
 هللا تعالى د خپلي پېرزويني له مخي د ده ورور هارون
هم د نبي په توگه د ده خوا ته وگمارو.
په دې سره هم يهودو ته ويل شوي چي د هارون عليه
السالم انتخاب د نسبي او قومي تړاو او تعلق له مخي نه
وو ،بلكي د هللا تعالى له لوري پر موسى عليه السالم د
يوې پېرزويني له مخي وو ،هغه د يوه مرستيال هيله كړې
وه ،هللا تعالى ئې دا هيله ترسره كړه.
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ً په
او په كتاب كي د اسمعيل يادونه وكړه چي يقينا
ژمنو كي رښتينى وو او نبي استازى وو ،او خپل ټبر
به ئې پر لمانځه او زكات گمارو ،او د خپل رب په
وړاندي د رضايت وړ وو.
(-)55-54په دې مباركو آيتونو كي د اسمعيل عليه السالم
يادونه شوې او دا ځانگړتياوي ئې بيان شوې:
 په خپلو ژمنو كي رښتينى وو.
 نبي استازى وو ،هللا تعالى د استازي او رسول په توگه
لېږلى او له حقايقو خبر (نبي) وو.
 خپل ټبر به ئې پر لمانځه او زكات گمارو.
 او د خپل رب په وړاندي د رضايت وړ شخصيت وو.
دلته د خطاب مخه قريشو ته راجع ده ،هغوى ځان
اسمعيل عليه السالم ته منسوبولو او پر دې ئې فخر كولو
او ځان ئې تر نورو لوړ گڼلو ،هللا تعالى د اسمعيل عليه
السالم دا ځانگړتياوي د دوي مخي ته ږدي او په دې سره
ورته وايي :تاسو د خپل جد په الر روان نه يئ ،هغه
مواصفات په تاسو كي نشته چي اسمعيل عليه السالم
درلودل .صداقت ،په خپلو وعدو او ژمنو وفا كول ،خپل
ټبر پر لمانځه او زكات گمارل؛ د اسماعيل عليه السالم
هغه ځانگړتياوي وې چي په تاسو كي نشته.
















او په كتاب كي د ادريس يادونه وكړه چي ډېر رښتينى
پيغمبر وو او لوړ مقام ته مو ورساوو.
( -)57-56دلته د ادريس عليه السالم يادونه شوې او دا
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ئې مواصفات ښودل شوي:
 ډېر رښتينى پيغمبر وو.
 لوړ مقام مو ورپه برخه.



   



   
















  
دوى له هغو انبياءو څخه دي چي هللا پرې پېرزوينه
كړې ،د آدم او د هغو له اوالده چي له نوح سره مو
(په بېړۍ كي) سپاره كړل ،او د ابراهيم او اسرائيل
له اوالده؛ او له هغو چي هدايت مو كړل او غوره مو
كړل .كله چي د رحمن رب آيتونه پرې تالوت كېدل نو
سجده كوونكي او ژړېدونكي به (پر زمكه) پرېوتل.
وړاندي

ذكر

شوو

( -)58په دې مبارك آيت كي د
پيغمبرانو په اړه الندي يادوني شوې:
 دوى هغه پيغمبران دي چي هللا تعالى پرې پېرزوينه
كړې.
 د آدم عليه السالم او د هغو خلكو د اوالد له ډلي چي
هللا تعالى له نوح سره يو ځاى په بېړۍ كي سپاره كړل او
له غرقېدو ئې وژغورل ،او د ابراهيم او يعقوب عليهما
السالم له اوالده؛
 دوى د هغو شخصيتونو له ډلي څخه دي چي هللا تعالى
هدايت كړل او د خلكو د الرښووني لپاره ئې غوره كړل.
 حالت ئې داسي وو چي كله به ئې د خپل مهربان رب
آيتونه واورېدل نو په سجده به پرېوتل او له سترگو به
ئې اوښكي بهېدې.
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د دې آيت له الرښوونو څو خبري معلومېږي -1 :د سورې
له پيل تر دې ځايه چي د كومو پيغمبرانو عليهم السالم
يادونه شوې او د دوى قصې زموږ په وړاندي اېښودل شوې
وې د ټولو مقصد دا وو چي موږ ته دغه مطالب واضح كړي
چي په دغه آيت كي راغلي -2 .له نوح عليه السالم
وروسته نسلونه يوازي د ده اوالد نه دي ،هغسي چي بايبل
وايي او بني اسرائيل ئې انگېري ،له نوح عليه السالم
سره د ده پر اوالد سربېره نور خلك هم په كښتۍ كي
ژغورل شوي او ځيني پيغمبران د دغو خلكو په اوالد كي
مبعوث شوي ،ځكه په دې آيت كي د نوح پر اوالد سربېره د
ده د ملگرو د اوالد يادونه شوې .د هود د سورې له آيت
په ډېر صراحت سره معلومېږي چي د نوح عليه السالم
طوفان نړۍ وال طوفان نه وو:




   





   
 :   وويل شول :اې نوح!

زما له لوري له سالمتيا او هغو بركتونو سره كوز شه چي
پر تا او هغه ډلو (نازل شوى) دئ چي له تاسره دي .او
ځيني ډلي داسي دي چي (د دنيا له متاع به ئې) برخمن
كړو بيا به زموږ په دردوونكي عذاب اخته شي.
د آيت له وروستۍ برخي داسي معلومېږي چي د نوح عليه
السالم له غرق شوي قوم او ژغورل شوو ملگرو نه عالوه د
زمكي پر سر داسي قومونه ول چي ال ئې د تعذيب پرېكړه
نه وه شوې ،دا فقره د هغو درنو مفسرينو رأيه تأييدوي
چي وايي د نوح عليه السالم په طوفان كي نه ټوله نړۍ
غرقه شوې او نه د زمكي د سر ټول انسانان.

   


  
   
بيا له دوى وروسته هغه خلف (بد وروستني) ورپسې
شول چي لمونځ ئې ضايع كړ او د نفسي غوښتنو متابعت
ئې وكړ نو خود به له وركاوي سره مخامخ كېږي.
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( -)82په دې مبارك آيت كي د ټولو مخكنيو قصو پايله
په دې توگه انځور شوې :له هر پيغمبر وروسته داسي بد
خلف (وروستني) ورپسې شوي چي (لمونځ ئې ضايع كړى) او
(د نفسي غوښتنو متابعت ئې كړى) او د همدې دواړو له
كبله له وركاوي سره مخامخ شوي .دلته قرآن عظيم الشان
د ناصالح خلف او د هغه نا اهله ټولگي چي نه دئ
توانېدلى د خپل پتمن او سرلوړي سلف د عظمتونو او جالل
ساتنه وكړي ،دوه لويي او اساسي نښي په گوته كوي :د
لمانځه ضايع كول او د هوس بندگي ،يعنى چا چي لمونځ
ضايع كړ او د نفس بنده شو ،د يوه باعزته او باعظمته
قوم د شرف او د سرلوړۍ د لرغوني ميراث ساتنه نشي
كولى ،ډ ېر ژر به په ميراث ترالسه كړى عزت بايلي او له
سپكاوي او وركاوي سره به مخامخ كېږي.
دلته دا پوښتنه راوالړېږي چي ولي ټول انحرافات په
دغو دوو (لمونځ ضايع كول) او (د نفسي غوښتنو متابعت)
كي راخالصه شوي؟ آيا دلته له لمانځه څخه همدا د ركوع
او سجود لمونځ مراد دئ او كه ټول هغه تعلقات (صالت)
چي دين ئې د ټينگ ساتلو امر كوي؟ آيا د دې معنى دا
ده چي لمونځ د ايمان اساسي نښه ده ،هغه څوك ئې ضايع
كوي چي د دين له دائرې وتلو ته نږدې شوى وي؟!! او كه
ئې معنى دا ده چي د قومونو د انحراف لړۍ د لمانځه له
ضايع كېدو پيل كېږي او د هوس په بندگۍ منتج كېږي؟!!
د آيت له الفاظو داسي معلومېږي چي دا وروستى تعبير
دقيق دئ.

    








   


   




   
   
   

د قرآن پلوشې
487
مريم








  
مگر هغه چي توبه ئې وكړه ،ايمان ئې راوړ او نېك
عمل ئې وكړ ،چي دوى به جنت ته ننوځي او هيڅ ظلم
به نه پرې كېږي .هغه تلپاته جنتونه چي رحمن رب ئې
ً چي
خپلو بندگانو ته په غياب كي وعده وركړې ،يقينا
ً راتلونكې (ترسره كېدونكې) ده ،په
د هغه وعده حتما
هغه كي به بېهوده خبره نه اوري (يوازي) سالم سالم
به اوري ،او دوى ته به خپل رزق سبا او ماښام ورپه
برخه وي ،دا همغه جنت دئ چي په خپلو بندگانو كي
ئې هغه چا ته په ميراث وركوو چي متقي وي.
( -)23-20په دې مباركو آيتونو كي هغه څوك له وړاندي
ياد شوي بد برخليك څخه په امان كي گڼل شوى چي توبه
وكړي ،ايمان راوړي او نېك عمل وكړي ،دوى ته د څو
خبرو زېرى وركړى شوى :جنت ته به ننوځي ،هيڅ ظلم به
نه پرې كېږي ،هغه تلپاته جنتونه به ئې په برخه شي چي
رحمن رب ئې خپلو بندگانو ته په غياب كي (تر هغه
وړاندي چي دوى ئې په خپلو سترگو وگوري) وعده وركړې،
ً ترسره كېدونكې ده ،په دې
ً چي د هغه وعده حتما
يقينا
جنتونو كي به بېهوده خبره نه اوري ،يوازي سالم سالم به
اوري ،دوى ته به سبا او ماښام خپل رزق وركول كېږي،
دا جنت به د هللا تعالى هغو بندگانو ته په ميراث وركول
كېږي چي متقي وي.


















    


  
  
    
او موږ يوازي ستا د رب په حكم راكوزېږو ،ټول هغه
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څه د ده دي چي زموږ تر مخ دي او څه چي زموږ تر شا
دي او څه چي د دواړو تر منځ دي ،ستا رب هېروونكى
نه دئ .د آسمانونو ،زمكي او هغه څه رب چي د دوى
تر منځ دي ،نو عبادت ئې كوه او پر عبادت ئې صبر
كوه ،آيا كوم همنومى ورته پېژنې؟!
( -)65-64د دې مباركو آيتونو په اړه الندي خبري په
پام كي ولرئ:
 دلته د فرشتو دا وينا راغلې چي رسول هللا ﹽ ته وايي:
موږ يوازي ستا د رب په حكم راكوزېږو ،هغه زموږ د
كوزېدا نېټه ټاكي ،د ماضي ،حال او مستقبل پرېكړي د
ده له لوري كېږي ،د ټولو هغو چارو واكمن دئ چي نن يا
تر دې وړاندي او وروسته ترسره كېږي ،ستا رب هېروونكى
نه دئ ،كه زموږ په راتگ كي كله ځنډ راځي نو د دې
معنى دا نه ده چي ته خپل رب هېر كړى يې ،ستا رب د
آسمانونو ،زمكي او هر هغه څه رب دئ چي د دوى تر منځ
دي ،نو پر عبادت ئې لگيا اوسه او كه په دې الر كي له
كړاوونو او ستونزو سره مخامخ كېږي نو صبر كوه ،له ده
پرته نه بل معبود شته او نه ولي او مرستندوى ،آيا په
ټول عالم كي كوم همنومى او نظير ورته مومې؟!
د آيت له فحوى داسي معلومېږي چي د دې آيت د نزول

په شپو ورځو كي رسول هللاﹽ او صحابه په داسي سخت او
ستونزمن حالت كي وو چي د وحي د نزول تلوسه ئې
درلوده ،چي له يوې خوا ئې الرښوونه وشي او له بلي خوا
ډاډ او اطمئنان وركړى شي ،د فرشتو له قوله دوى ته
ويل شوي چي د دوى راتگ د هللا تعالى په امر تر سره
كېږي ،د مخكنيو او وروستنيو پېښو په اړه اوامر د هللا
تعالى له لوري صادرېږي ،مطمئن اوسه چي خپل رب هېر
كړى نه يې.
 خو دا پوښتنه راوالړېږي چي د دې آيت ارتباط له
مخكنيو سره څنگه دئ؟ آيا مخامخ له مخكنيو آيتونو سره
تړاو لري او هغه څنگه؟ او كه د سورې له كومي بلي
برخي سره؟ كه لږ ځير شو نو وبه گورو چي د سورې په سر
كي لومړى د زكريا عليه السالم په قصې كي د فرشتو راتگ
ته اشاره شوې او هغه هم په داسي وخت كي چي زكريا
عليه السالم ډېر پرېشان وو او هللا تعالى ته ئې خپل عجز
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او احتياج وړاندي كړى وو ،په همدې حالت كى فرشتې
ورته راغلې او د صالح زوى او نېك وارث زېرى ئې وركړ،
ورپسې مو د مريمي ﹽ په قصې كي وليدل چي په داسي سخت
او ستونزمن حالت كي فرشته ورته راغله او زېرى ئې
وركړ چي د ډېرو اندېښنو له كبله ئې د مرگ تمنا كوله،
اوس چي د سورې په دغي برخي كي د دغو قصو لړۍ پاى ته
رسېدلې او د قصو موخي او مقاصد هم بيان شوي ،طبيعي
ده چي د دغو قصو د اورېدو په دوران كي به له رسول هللا
ﹽ سره دا هيله راپيدا شوې وي چي ده ته هم د زكريا
عليه السالم او مريمي ﹽ په څېر د فرشتو له الري د روڼ
سباوون زېرى وركړى شي ،په دې آيت كي د دغي هيلي ځواب
د فرشتو له قوله وركړى شوى او ورته ويل شوي :فرشتې
ستا د رب په حكم راكوزېږي ،هغه ئې د كوزېدا نېټه
ټاكي ،د ماضي ،حال او مستقبل پرېكړي د ده له لوري
كېږي ،د ټولو چارو واكمن دئ ،خپل رب هېر كړى نه يې،
كه د فرشتو په راتگ كي كله ځنډ راځي نو د دې معنى دا
نه ده چي ته خپل رب هېر كړى يې ،ستا رب د آسمانونو،
زمكي او هر هغه څه رب دئ چي د دوى تر منځ دي ،ته د
خپل رب پر عبادت لگيا اوسه او كه په دې الر كي له
كړاوونو او ستونزو سره مخامخ كېږي نو صبر كوه.















    





  
    
   
   






  

مريم
491
د قرآن پلوشې

او دا انسان وايي :آيا كله چي ومرم نو هرومرو به
(له قبره) ژوندى راوځم؟! آيا دا انسان دا نه ورپه
يادوي چي موږ تر دې وړاندي په داسي حال كي پيدا
ً
كړ چي هيڅ شى نه وو ،نو ستا په رب لوړه چي حتما
به دوى او شيطانان راغونډ كړو بيا به ئې د دوزخ
چاپېر په گونډو پراته حاضر كړو ،بيا به له هري
ډلي هغه ترې راوباسو چي د رحمن رب په وړاندي تر
ټولو په سركښۍ كي شديد وي ،بيا موږ پر هغو ډېر ښه
پوه يو چي په دې كي د غورزېدو له پلوه ډېر وړ دي.
( -)71-66په دې مباركو آيتونو كي د قيامت او
بېاژوندون په اړه د كافر انسان پوښتنه او د هغې ځواب
په دې توگه راغلي:
 دا كافر او له آخرت منكر انسان وايي :آيا كله چي
ومرم نو هرومرو به له قبره ژوندى راوځم؟! څنگه ومنم
چي له مړيني وروسته او په داسي حال كي چي تر خاورو
الندي ښخ شوى يم او هر څه مي خاوري شوي ،بېرته به
راژوندى كېږم او له قبره به ژوندى راوځم؟!!
 ده ته په ځواب كي ويل شوي :آيا دې انسان دا خبره
هېره كړې چي هللا تعالى تر دې وړاندي په داسي حال كي
پيدا كړ چي هيڅ شى نه وو؟ آيا له نست ئې هست نه كړ؟
آيا له خاوري ئې راپيدا نه كړ؟!! ولي له خاوري بيا
راپيدا كېدا ورته محال برېښي؟!
 دا د هللا تعالى قطعي پرېكړه ده او لوړه ئې كړې چي
ً به دوى هم او د دوى هغه شيطانان هم چي دوى ئې
حتما
غولولي بياراژوندي كوم ،يو ځاى به ئې راغونډوم ،د
دوزخ شاوخوا كي به ئې په گونډو پراته حاضروم ،بيا به
له هري ډلي هغه ترې راوباسم چي د رحمن رب په وړاندي
تر ټولو په سركښۍ كي شديد وو ،بيا به د خپل علم له
مخي هغه تر نورو وړاندي په دوزخ كي غورزوم چي په هغه
كي د غورزېدو له پلوه تر نورو زيات وړ وي.
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او ستاسو هر يو به ورننوتونكى وي ،ستا پر رب ده؛
ً ترسره كېدونكې پرېكړه ،بيا به هغه كسان
حتما
وژغورو چي تقوى ئې كړې او ظالمان به پر گونډو
پراته په كي پرېږدو.
( -)72-71دا مبارك آيتونه وايي چي هر انسان به دوزخ
ته ننوځي ،دا د هللا تعالى قطعي او نه بدلېدونكې پرېكړه
ً ترسره كېږي ،خو متقيان به ژغورل كېږي او
ده چي حتما
ظالمان به په داسي حال كي په دوزخ كي پاته كېږي چې
پر گونډو به پراته وي .دا پوښتنه راوالړېږي چي آيا
نېكان به هم دوزخ ته ننوځي؟ ځواب دا دئ چي هو؛ حتى
متقيان به هم دوزخ ته ننوځي ،يعني د جنت الر د دوزخ
له منځه تېره شوې ،متقيان به هم له دې الري جنت ته
رسي ،خو په رواياتو كي د دې وضاحت شوى ،ويل شوي چي
دا الر به يوه پول ته ورته وي چي د دوزخ له پاسه به
وي ،چا ته به پراخ شي او د سترگو په رب كي به ترې
تېر شي ،پرته له دې چي د دوزخ لمبې او تاو ئې لمس
كړي ،ځيني به ترې الندي دوزخ ته ولوېږي ،ځيني به لږ،
ځيني ډېر او ځيني به د تل لپاره په كي پاته شي.







  


  
   
   



 
او كله چي زموږ آيتونه پرې تالوت شي هغه كسان چي
كفر ئې كړى هغو ته چي ايمان ئې راوړى وايي :كومه
ډله د مقام له پلوه غوره ده او د جلسو له پلوه
ښايسته او ډولي .او څومره پېړۍ پېړۍ (خلك) مو تر
دې وړاندي هالك كړل چي سامان او ظاهري حالت ئې ډېر
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ښايسته وو.
( -)74-73دلته د كافرانو د مستي او غرور حالت او د
مسلمانانو پرېشانه وضع انځور شوې او ويل شوي :كله چي
به كافرانو ته د قرآن آيتونه واورول شول نو دوى به
نه يوازي انكار كولو بلكي ويل به ئې :موږ هم د
اجتماعي حيثيت او مقام له پلوه تر تاسو غوره يو او
هم د پلويانو د شمېر له پلوه تر تاسو وړاندي ،د
ټولني اكثريت زموږ مالتړ كوي ،شتمن زموږ خوا كي دي،
ولس ته منلي مذهبي ،سياسي او قومي مشران له موږ سره
دي ،له تاسو سره د ټولني بې وزلي ،نيستمن او بې
اعتباره خلك هغه هم د گوتو په شمېر ملگرتيا كوي!! له
دې سره سره څنگه گمان كوئ چي تاسو په حقه يئ او
ستاسو دين تر موږ غوره دئ؟!! دلته د دوى په ځواب كي
ويل شوي :هللا تعالى څومره پېړۍ پېړۍ خلك تر دې وړاندي
هالك كړل چي سامان او ظاهري حالت ئې ډېر ښايسته او
غولوونكى وو ،تر تاسو په هر څه كي وړاندي ول ،هم ئې
امكانات او وسائل زيات ول او هم ئې پلويان او مالتړي،
خو د كفر ،شرك ،فساد او ظلم له كبله په الهي عذاب
اخته او هالك شول ،بايد پوه شئ چي ستاسو پايله به هم
دې ته ورته وي.

    



    





  
   
 
ووايه :څوك چي په ضاللت كي وي نو رحمن رب يو ډول
پراخي ورپه برخه كوي ،تر هغه چي يا عذاب او يا د
قيامت هغه څه وگوري چي وعده ئې ورسره كېږي ،نو
ً به پوه شي چي څوك د مقام له پلوه بد دئ او د
حتما
لښكر له پلوه كمزورى.
(-)75

هغو

مغرورو

كافرانو

ته

چي

حرام

مال،

كاذب
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اجتماعي وجاهت ،طماع پلويان او مالتړي د حق او باطل
معيار گڼي او همدې ته په پام سره ځان تر مؤمنانو
غوره گڼي؛ ويل شوي :دا يو الهي سنت دئ چي كله كله
الروركو او په كفر او ضاللت كي پرېوتو ته هم د مال او
متاع پراخوالى ورپه برخه كوي ،ځيني تر هغه خپلي مخي
ته پرېږدي چي له الهي مقدر عذاب سره مخامخ شي او
ځيني د قيامت ورځ ته محول كوي ،كله چي د مهلت دا
نېټه پاى ته ورسېږي نو حقيقت به ورته څرگند شي او په
دې به پوه شي چي څوك د مقام له پلوه بد دئ او د لښكر
له پلوه كمزورى.















 
او هللا هغو كسانو ته الزياته الرښوونه كوي چي د هدايت
الر ئې نيولې ،او صالح پاته شوني د هللا خوا ته هم د
ثواب له پلوه غوره دي او هم د پايلو له پلوه
غوره.
( -)76په دې مبارك آيت كي د هللا تعالى يو بل نه
بدلېدونكى سنت زموږ مخي ته ځلېږي ،د مخكني عكس او دا
د مؤمنانو په اړه ،او هغه دا :څوك چي د هدايت په الر
روان شي نو هللا تعالى د هدايت پراخي دروازې د هغه پر
مخ پرانېږي او گام په گام ئې الزيات هدايت كړي ،داسي
صالح پاته شوني ئې په برخه شي چي هم د ثواب له پلوه
غوره وي او هم د پايلو له پلوه غوره .عملونه ئې له
پاېښت برخمن شي ،تل نېك آثار پرې مرتب كېږي ،ثوابونه
ئې د هللا تعالى په خوا كي خوندي وي ،هيڅكله نه ضائع
كېږي او بې نتيجې نه پاته كېږي.
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آيا هغه دي وليد چي زما له آيتونو ئې انكار وكړ
ً به مال او اوالد راپه برخه شي!،
او وئې ويل :حتما
آيا له غيبو خبر شوى او كه له رحمن رب ئې كومه
ً به هغه څه
ژمنه ترالسه كړې؟! ،داسي نه ده؛ حتما
وليكو چي دى ئې وايي او په ځانگړي پراخولو سره به
عذاب ورته پراخ كړو ،او هغه څه به په ميراث ترې
واخلو چي دى ئې وايي او موږ ته به يوازى او گوښى
راشي.
( -)81-77په دې مباركو آيتونو كي د هغو وگړو خوشې او
بې بنسټه هيلي او طمعي انځور شوې چي گمان كوي د كفر
او كافرانو غېږ ته په پناه وړلو سره به د مال خاوند
شي او اجتماعي وجاهت او اعتبار به ئې په برخه شي!!
وايي :آيا هغه چا ته دي پام كړى چي د هللا تعالى له
ً به مال او
آيتونو ئې انكار وكړ او وئې ويل :حتما
اوالد راپه برخه شي! ،آيا دا انگېرنه ئې له دې امله
ده چي له غيبو خبر شوى؟! او كه له دې امله چي له هللا
تعالى ئې كومه ژمنه ترالسه كړې؟! ،څنگه گمان كوي چي د
كفر او كافرانو په غېږ كي به د ده هيلي ترسره او
مال ،وجاهت او اقتدار به ئې په برخه شي ،چا له غيبو
خبر كړى او په كوم الهي كتاب كي ئې دا لوستلي؟!!
ً به هغه څه وليكو چي دى ئې وايي او
داسي نه ده؛ حتما
د مالي پراخوالي او د وجاهت زياتوالي پر ځاى به له
ځانگړي پراخ عذاب سره مخامخ شي ،همدغه غلطه وينا او
كچه انگېرنه به په ميراث ترې پاته شي او هللا تعالى ته
به تش الس ،يوازى او گوښى وړاندي شي .هر انسان به بېل
او له نورو جال له خپل قبر او مدفن راپاڅېږي او د هللا
تعالى په لوري به خوځول كېږي ،له دوستانو او
خپلوانو ،قوم او قبيلې ،حزب او ډلي ،پلويانو او
سپاهيانو ،حاميانو او ملگرو او له ټولو هغو چي په
دنيا كي ئې د ده شاوخوا نيولې وه او ده پرې حساب
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كاوو ،نن به د دوى هيڅوك په خپلي خوا كي نه مومي،
گوښى او يوازي به د هللا په لور درومي.

   
  
    


  
او له هللا پرته ئې داسي معبودان ونيول چي دوى ته د
ً به د دوى له
عزت او قوت سبب شي ،داسي نه ده؛ حتما
عبادت څخه انكار كوي او د دوى ضد او دښمن به شي.
( -)82-81دلته د مشركينو هغه انگېرنه په گوته شوې چي
له هللا تعالى پرته نور معبودان د دې لپاره غوره كوي چي
دا به عزت او قوت ورپه برخه كړي ،د عزت غولوونكې
طمعه ئې له هللا تعالى پرته د بل درشل كي دروي ،خو هللا
تعالى د هغوى د دې غلطي طمعي په اړه فرمايي :داسي نه
ده؛ دا هيله به ئې ترسره نشي ،هغه ورځ به هرومرو
راشي چي دا جعلي معبودان به د دوى له عبادت څخه
انكار كوي ،دوى به دروغجن گڼي ،د دوى په ضد به والړ
وي او د دوى په خالف به شهادت وركوي.

   


  
    
    
آيا پام دي نه دئ چي موږ شيطانان كافرانو ته
ورلېږو چي په وار وار ئې هڅوي ،نو تلوار مه پرې
ً چي موږ (شېبې) په ښو شمېرلو سره ورته
كوه ،يقينا
شمېرو.
( -)84-84دا مبارك آيتونه ښيي چي رسول هللا ﹽ او صحابه
د مخالفينو له اذيتونو او ځورونو سخت تنگ شوي ول،
شيطانانو او وسوسو ئې د دوى دښمنان ډول ډول فتنو ته
او د مسلمانانو په ضد خصمانه اقداماتو ته هڅول ،د
مؤمنانو هيله دا وه چي هللا تعالى دا حالت ژر بدل كړي

مريم
496
د قرآن پلوشې
او د دښمنانو اذيتونه پاى ته ورسوي ،هللا تعالى خپل
پيغمبر او مؤمنانو ته الرښوونه كوي چي عجله او تلوار
مه كوئ ،بې صبره كېږه مه ،دښمن او كړني ئې د هللا تعالى
تر نظر الندي دي ،شېبې په دقت سره شمېري ،هغه ورځ به
په خپل وخت او له هيڅ تغيير او ځنډ پرته راځي چي هللا
تعالى د دوى د تعذيب لپاره ټاكلې ده ،هللا تعالى ښه
پوهېږي چي د مهلت څومره برخه تېره شوې او څومره پاته
ده او كله به پاى ته رسي او د عذاب پرېكړه به تحقق
مومي.




   
  










  
هغه ورځ چي متقيان به د رحمن رب لوري ته د (درنو)
پالوو په توگه راغونډ كړو ،او مجرمين به د تږو
ځناورو په څېر د دوزخ په لور وخوزوو ،د شفاعت
توان به له هغه چا پرته بل څوك نه لري چي له رحمن
رب ئې كومه ژمنه او فرمان ترالسه كړى وي.
( -)87-85په دې مباركو آيتونو كي د قيامت د هيبتناكي
ورځي هغه حالت انځور شوى چي يوې خوا ته به پاك لمني
او متقي مؤمنان د درنو پالوو په څېر د خپل رحمن رب په
وړاندي راغونډېږي او بلي خوا ته به مجرم كافران د
دوزخ په لوري داسي خوزول كېږي لكه شپون چي د لرگي په
خوزولو سره تږي څاروي د اوبو لوري ته شړي ،له هيچا
سره به نه د شفاعت توان وي او نه ئې جرأت او جسارت،
او نه به ئې شفاعت په برخه كېږي او څه گټه به
وررسوي ،يوازي هغه څوك به د شفاعت مجال ترالسه كوي او
شفاعت به گټه وررسولى شي چي هللا تعالى هغه ته د بل په
اړه د شفاعت كولو اجازه وركړي .هغه مجرمين چي د يوه
او بل نازولي د شفاعت په طمع ئې جرمونه كول ،باور ئې
دا وو چي د قيامت په ورځ به ئې پير ،مرشد او معبود
له الهي مؤاخذې ژغوري او د دوى د شفاعت په طفيل به

د قرآن پلوشې
497
مريم
جنت ته درومي ،بايد پوه شي چي دا شفاعت به ئې نه په
برخه شي او نه به گټه ورورسوي.
















  




   



    






  
ً
او وئې ويل :رحمن خداى (ځان ته) زوى ټاكلى ،يقينا
چي دا يوه ډېره بده او بېهوده وينا ده چي تاسو
(په خوله) راوړه ،له دې خبري نږدې ده آسمان ټوټې
ټوټې شي ،زمكه وچوي او غرونه وران او رانسكور شي،
چي رحمن خداى ته د زوى ادعا كوي ،حال دا چي له
رحمن خداى سره نه ښايي چي ځان ته كوم زوى غوره
كړي ،د آسمانونو او زمكي هر څه د ده په وړاندي د
بنده په توگه رادرومي!!
( -)93-88په دې مباركو آيتونو كي د يوې بلي ډلي شركي
او انحرافي باورونو ته اشاره شوې ،هغه چي هللا تعالى ته
زوى او ځاى ناستى ثابتوي ،يو كس د خداى زوى گڼي او د
هغه اوالد د خداى د ځانگړې او نازولې كورنۍ غړي ،ډېرو
جاهلو او شرك وهلو قومونو دا كار كړى ،يهودو عزير
عليه السالم د خداى زوى وگڼلو او نصاراوو عيسى عليه
السالم ،بني اسرائيلو خپل ټول قوم د خداى نازولي،
محبان ،دوستان او زامن وگڼل ،شيعه د علي ﹽ او د هغه
د اوالد په اړه همغه عقيده لري چي يهود او نصارا ئې د
عزير او عيسى عليهما السالم په اړه لري .خو قرآن په
دې اړه فرمايي :څوك چي رحمن خداى ته زوى منسوبوي ،دا

مريم
498
د قرآن پلوشې
يوه ډېره بده او بېهوده وينا ده چي هغه خپله خوله
پرې پرانېزي ،دا دومره كركجنه خبره ده چي نږدې ده
آسمان ئې په اورېدو سره ټوټې ټوټې شي ،زمكه وچوي او
غرونه وران او نسكور شي ،له رحمن خداى سره نه ښايي
چي ځان ته كوم زوى غوره كړي ،هغه په ټول عالم كي نه
سيال لري ،نه مرستيال ،نه ځاى ناستى او نه كوم
نازولى زوى ،د آسمانونو او زمكي هر څه د ده په
وړاندي د بنده حيثيت لري ،يوازي هغه څه كولى شي چي هللا
تعالى ئې د كولو توان او توفيق وركړي ،داسي ټولواك
او ځواكمن رب به ولي زوى او ځاى ناستى ځان ته ټاكي،
ځاى ناستى خو هغه څوك ځان ته ټاكي چي په يوازي سر او
د بل له مرستي پرته د خپل ملك له ادارې عاجز وي!!




   




ً چي پر ټولو ئې احاطه كړې او په ښو
او يقينا
شمېرلو سره ئې شمېرلي .او هر يو به د قيامت په
ورځ يوازي يوازي ورشي.
( -)95-94په دې مباركو آيتونو كي مخكنى مطلب مزيد
توضيح شوى او ويل شوي :هللا تعالى د دې عالم پر ټولو
مخلوقاتو احاطه كړې ،داسي ټولواك ذات به ولي ځاى
ناستى او شريك غوره كوي؟!! هللا تعالى د عالم ټول
مخلوقات په ښو شمېرلو سره شمېرلي ،شريك او مرستيال
ته خو هغه څوك اړ وي چي د خپل ملك او تر خپلي واكمنۍ
الندي شيانو په اړه جامع او بشپړ علم نه لري ،بل د
شمېرني په اړه ورسره مرسته كوي ،شفاعت خو د هغه چا
په وړاندي كېدى شي چي د يو چا له ښېگڼو واقف نه وي
او بل ورته وايي :دا د پېرزويني وړ دئ ،تا ته مخلص
دئ ،گناه ئې دومره ستر نه ده چي سزا وركړى شي!! د
هغه هللا تعالى په وړاندي به شفاعت څه ارزښت ولري چي
نېك او بد ،صالح او طالح ،جنتي او دوزخي ،د مكافات
او مجازات وړ ورته معلوم وي ،هللا تعالى د عالم هر څه
په دقيقه توگه شمېرلي ،د همدې دقيقي شمېرني له مخي
وايي چي د عالم هر څه د ده د بنده حيثيت لري ،په ټول

د قرآن پلوشې
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مريم
عالم كي نه كوم شريك ورته شته او نه كوم ځاى ناستى.
هر څه ورته منقاد دي .د قيامت په ورځ به هر څوك
يوازي يوازي د هللا تعالى حضور ته وړاندي شي ،نه به ئې
مدافعين او حاميان گټه وررسولى شي او نه دوستان او
محبان.






  
   
  
  




   
    





ً هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې
يقينا
ً به رحمن رب دوى ته (په زړونو كي) مينه
كړي حتما
او دوستي پيدا كړي .نو موږ ستا پر ژبه آسان كړ چي
متقيانو ته زېرى پرې وركړې او سرټمبه وگړو ته
خبردارى وركړې .او څومره پېړۍ پېړۍ (خلك) مو تر
دوى وړاندي هالك كړل ،آيا د دوى د كوم يوه (څه
نښه) احساسوې او كوم گونگسى او زگېروى ئې اورې.
( -)98-96د دې مباركو آيتونو ځالنده ځالنده الرښووني
دا دي:
ً
 هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي حتما
به رحمن رب دوى ته په زړونو كي مينه او دوستي پيدا
كړي .د خلكو په زړونو كي به ځاى لري ،صالح او نېك
خلك به د خير دعاء ورته كوي او په ښه نامه به ئې
يادوي.
 د هللا تعالى هغه كتاب چي پر رسول هللا ﹽ نازل شوى
متقيانو ته د روښانه مستقبل زېرى وركوي او سرټمبه
وگړو ته د بدو پايلو خبردارى.

مريم
511
د قرآن پلوشې
 د دغو لجوجو د ښمنانو او مخالفينو عاقبت به همغسي
وي لكه د دوى د اسالفو ،نه گورې چي هللا تعالى څومره
پېړۍ پېړۍ خلك تر دوى وړاندي هالك كړل ،آيا د دوى د
كوم يوه څه نښه احساس كوې او كوم گونگسى او زگېروى
ئې اورې.
لكه چي گورئ د سورې په وروستيو پنځو آيتونو كي
هغه اساسي مطالب راغلي چي د سورې له پيل تر پاى
پوري ،په بېلو بېلو الفاظو او د بېلو بېلو قصو په
ترڅ كي په مشرح او مفصله توگه څېړل شوي ،د دغو
مطالبو خالصه داسي ده:
 د آسمانونو او زمكي هر څه د هللا تعالى په وړاندي
داسي دي لكه بنده او مريي.
 هللا تعالى پر ټولو مخلوقاتو احاطه كړې او په ښو
شمېرلو سره ئې شمېرلي او هر يو به د قيامت په ورځ
يوازي يوازي ورشي.
هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي

ً به رحمن رب دوى ته په زړونو كي مينه او دوستي
حتما
پيدا كړي.
 د هللا تعالى هغه كتاب چي پر رسول هللا ﹽ نازل شوى
متقيانو ته د روښانه مستقبل زېرى وركوي او سرټمبه
وگړو ته د بدو پايلو خبردارى.
 د دغو لجوجو د ښمنانو او مخالفينو عاقبت به همغسي
وي لكه د دوى د اسالفو ،نه گورې چي هللا تعالى څومره
پېړۍ پېړۍ خلك تر دوى وړاندي هالك كړل ،آيا د دوى د
كوم يوه څه نښه احساسوې او كوم گونگسى او زگېروى ئې
اورې.
ِرك
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د قرآن پلوشې
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مريم

طه
512
د قرآن پلوشې

بسم هللا الرحمن الرحيم

طه
د سورې پېژندنه:
ٰ) دئ ،يو سل پنځه دېرش
د دې مباركي سورې نوم (طٰه
آيتونه لري ،له لومړي آيت تر ديارلسم آيت پوري د
ٰ او تشقىٰ په څېر دي ،څوارلسم آيت
آيتونو فواصل د طٰه
په (لذكري) پاى ته رسېدلى ،بيا پنځلسم تر څلرويشتم
پوري بېرته د لومړيو په څېر شوي ،بيا له پنځه ويشتم
تر دوه دېرشم پوري د (صدري) په څېر دي ،بيا د سورې
تر پايه د ټولو آيتونو فواصل دغو دواړو ته ورته دي،
ډېرى آيتونه ئې لومړيو ته ورته دي او څو محدود ئې له
دوهم ډول سره شباهت لري ،آيتونه ئې لنډ لنډ ،شعارونو
ته ورته او ډېر ښكلى غږ او وزن لري .د رواياتو له
مخي دا سوره د عمر ﹽ له ايمان راوړو لږ وړاندي نازله
شوې ،په رواياتو كي راغلي چي عمر ﹽ د رسول هللا ﹽ د
وژلو په موخه وتلى وو ،په الري كي له يوه كس سره
مخامخ شو ،پوښتنه ئې ترې وكړه چي چېري ځې ،چي له
ارادې ئې خبر شو ورته وئې ويل :لومړى والړ شه د خپل
ټبر حال واخله ،ستا اخښى او خور مسلمانان شوي ،د دې
خبري په اورېدو سره مخامخ د خپلي خور كره والړ ،هلته
د ده خور فاطمه بنت خطاب ﹽ او اخښى ئې سعيد بن زيد ﹽ
ناست ول او له خباب بن ارت ﹽ ئې يوه پاڼه آيتونه زده
كول ،كله چي د ده له راتلو خبر شول نو خور ئې دا
پاڼه پټه كړه ،خباب ﹽ هم يوې گوښې ته شو ،خو عمر ﹽ د
دوى غږ اورېدلى وو ،له څو پوښتنو او گروېږنو وروسته
ئې پر خپل اخښي الس پورته كړ او پر وهلو ئې پيل وكړ،
خور ئې تر منځ شوه ،هغه ئې ټپي كړه ،او له سره ئې
ويني وبهېدې ،دغه مهال دواړو وويل چي هو؛ موږ ايمان

د قرآ پلوشې
513
طه
راوړى ،څه چي دي له السه كېږي هغه وكړه!! د دوى ځواب
له يوې خوا او د خور ټپي كېدا له بلي خوا ژور اغېز
پرې وكړ ،نرم شو ،او وئې ويل :صحيح ده ،ما ته هغه څه
راوښيئ چي تاسو لوستو ،خور ئې وويل :لومړى لوړه وكړه
چي هغه به نه څيري كوې ،بيا غسل وكړه چي پاك شې ،بيا
به ئې دركړم چي وئې لولې ،عمر ﹽ غسل وكړ او د هغي
ٰ د سورې ځيني
پاڼي لوستل ئې پيل كړ ،په هغې كي د طٰه
آيتونه ول ،د لوستلو په پاى كي ئې ناڅاپي وويل :دا
څومره ښكلى كالم دئ!! د دې خبري په اورېدو سره خباب ﹽ
هم راڅرگند شو او وئې ويل :په خداى قسم چي زه هيله
من يم هللا تعالى له تا څخه د خپل دين په خورولو كي لوى
كار واخلي ،ځكه ما پرون له رسول هللا ﹽ څخه اورېدلي چي
فرمايل ئې :خدايه! له دغو دواړو ابوالحكم بن هشام
(ابوجهل) او عمر بن الخطاب څخه يو د اسالم حامي او
پلوي كړه ،نو اې عمره! د هللا لوري ته راشه! د هللا لوري
ته راشه! همدا مهال هغه پرېكړه وكړه چي د رسول هللا ﹽ
په حضور كي حاضر شي او ايمان راوړي ،نو له خباب ﹽ
سره يو ځاى د رسول هللا ﹽ حضور ته ورغى او ايمان ئې
راوړ .دا پېښه د حبشې له هجرت لږ وړاندي رامنځته
شوې.
لكه څنگه چي دا مباركه سوره په دوو مقطعاتو حروفو
(طاء او هاء) پيل شوې؛ دا سوره په دوو اساسي او
محوري مضامينو بحث كوي ،لومړۍ موضوع له دوهم آيت پيل
كېږي او تر  24آيت پوري دوام كوي ،لومړي اته آيتونه
د دې موضوع لپاره د تمهيد او مقدمې حيثيت لري او
ورپسې د موسى عليه السالم قصه د دې موضوع لپاره د يوې
تاريخي او عملي بېلگي په توگه وړاندي شوې او بيا تر
 558آيت پوري د دې مبحث نتائج زموږ مخي ته ځلېږي،
دوهم مضمون له  558آيت پيل كېږي ،دا موضوع د آدم
عليه السالم او ابليس په قصې كي انځور شوې ،تر 595آيت
پوري د قصې تفصيالت زموږ مخي ته ږدي او بيا د سورې تر
پاى پوري د همدغو دواړو مضامينو خالصه او له دغو
دواړو قصو ترالسه شوي عبرتونه او الرښووني ترسيم شوې،
د سورې وروستى آيت د يوې ښكلې تتمې په توگه رسول هللا ﹽ
ته الرښوونه كوي چي خپلو مخالفينو ته ووايي :هر څوك
منتظر دئ نو تاسو هم انتظار وكړئ ،ژر به پوه شئ چي
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څوك د سمي الري خاوندان ول او څوك په سمه الر روان!!
هر څوك د خپلو هيلو ،باورونو او گمانونو مطابق د
راتلونكې په اړه اټكلونه كوي ،د روښانه مستقبل
انتظار لري ،گمان ئې دا دئ چي تگالره ئې سمه ،مذهب ئې
هللا تعالى ته مقبول ،هدايت او الرښوونه ئې په برخه شوې،
تاسو هم د خپلو انگېرنو او هيلو په شنه بڼ كي خوښ او
هيله من اوسئ ،ژر به پوه شئ چي صحيح او حقيقي
الرښوونه د چا په برخه شوې ،سمه تگالره د چا وه او روڼ
مستقبل چا ترالسه كړى .وبه گورئ چي څوك د فرعون،
هامان او شيطان ملگري او له همغه برخليك سره به
مخامخ كېږي چي سلف ئې ورسره مخامخ شوى وو او څوك د
موسى عليه السالم او آدم عليه السالم په الر درومي او
له همغه برخليك سره به مخامخ كېږي چي دا دواړه ستر
ستر شخصيتونه ورسره مخامخ شوي وو.
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ط ،هو ،پر تا مو دا كتاب د دې لپاره نه دئ لېږلى
چي په مصيبت او مشقت كي پرېوځې ،مگر هغه چا ته
يادونه چي وېرېږي.
( -)3-5د دې مباركو آيتونو په اړه الندي خبري په پام
كي ولرئ:
 لكه څنگه چي دا مباركه سوره په دوو مقطعاتو حروفو
(طاء او هاء) پيل شوې؛ دا سوره په دوو اساسي او
محوري مضامينو بحث كوي ،چي تفصيل ئې د سورې په
پېژندني كي وړاندي شو.
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي دا كتاب مو د دې لپاره پر
تا نه دئ نازل كړى چي په مصيبت او مشقت كي پرېوځې،
داسي دندي مو تا ته نه دي سپارلې چي تر سره كول ئې
تا له سختو كړاوونو سره مخامخ كړي ،پر دې مو نه ئې
گمارلى چي هرو مرو به ټول خلك پر سمي الري تلو ته اړ
كوې او همدومره مشقت او زحمت به قبلوې چي ټول خلك حق
ته غاړه كېږدي ،هللا تعالى ته مخه كړي او ايمان راوړي،
ته يوازي په دومره مشقت او زحمت گمارل شوى يې چي له
هللا تعالى وېرېدونكو خلكو ته يادونه وكړې .ستا مأموريت
په همدې كي راخالصه شوى چي د شرك ،كفر ،ظلم او فساد
له بدو پايلو وېرېدونكو وگړو ته يادونه وكړې.
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د هغه چا له لوري لېږنه چي زمكه او لوړ لوړ
آسمانونه ئې پيدا كړي .هغه رحمن رب چي پر عرش ئې
استوى كړې ،ټول هغه څه د ده دي چي په آسمانونو او
زمكي كي او د دوى تر منځ دي ،او هغه څه چي تر
خاورو الندي دي ،كه خبره په لوړ غږ وكړې ،نو بيشكه
چي هللا تعالى په سري او خفي ټولو پوهېږي .هغه هللا چي
له ده پرته بل معبود نشته ،غوره نومونه ئې دي.
( -)8-4د دې مباركو آيتونو مهمي مهمي الرښووني دا دي:
دا قرآن د داسي ذات له لوري نازل شوى چي زمكه او لوړ
لوړ آسمانونه ئې پيدا كړي ،هغه ذات چي نه يوازي خالق
دئ بلكي ټولواك هم دئ ،د زمكي او آسمانونو هر څه د
ده تر واك الندي دي ،آسمانونه او زمكه د ده ملك دئ او
دى ئې حاكم او ټولواك ،ډېر مهربان ټولواك ،هر څه د
ده د واكمنۍ تر عرش الندي دي ،دلته همغه څه كېږي چي
دى ئې غواړي او د كېدو اجازه ئې وركوي ،هغه ذات چي
نه يوازي خالق او ټولواك دئ بلكي پر دې سربېره د
آسمانونو او زمكي هر څه ،د آسمانونو او زمكي تر منځ
هر څه او تر خاورو الندي هر څه د ده دي ،دا پرېكړه د
ده له لوري كېږي چي چا ته څه او څومره وركړي ،پر دې
ټولو سربېره هغه د خپلو بندگانو ټيټ او جگ غږ اوري.
هغه هللا چي له ده پرته بل معبود نشته ،پر ذكر شوو
نومونو او صفاتو سربېره ئې بې شمېره غوره نومونه دي.
د دغو الرښوونو مقتضيات دا دي:
 قريش دي دا گمان نه كوي چي دا قرآن د يوه كمزوري،
بې وسه او بې كسه داعي پيغام دئ ،داسي چي منل او نه
منل ئې ورته برابر دي ،مقابله ئې كولى شي او مخه ئې
نيولى شي ،نه د دوى پر مخالفت بدي پايلي مرتب كېږي
او نه ئې منل له روښانه مستقبل سره مخامخ كوي ،دا د
عالمونو د خالق ،ټولواك ،حاكم او مالك له لوري نازل
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شوى ،هم ئې د منلو نتائج روښانه دي او هم ئې د
مخالفت پايلي وخيمي.
دلته پر عرش د رحمن رب د استوى الفاظ راغلي ،چي
څو اساسي مطالب افاده كوي :د زمكي او آسمانونو خالق
او ټولواك رب ډېر مهربان ذات دئ ،خپل بندگان د بې
رحمو ظالمانو په منگولو كي تر عذابونو الندي او يوازي
نه پرېږدي ،اې مغرورو قريشو! گمان مه كوئ چي هللا تعالى
به خپل پيغمبر او د ده مؤمن ملگري ستاسو تر تېريو او
ظلمونو الندي پرېږدي او مرسته به ئې نه كوي!! اې تر
ظلمونو الندي بې وزلو مؤمنانو! ډاډه اوسئ چي د عرش
مهربان ټولواك به خپل رحمت او پېرزوينه درپه برخه
كوي او له دې بې وزلۍ او مظلوميت څخه به تاسو ژغوري،
د خپلي بريا په اړه شك مه كوئ ،د دښمن زور او ځواك
دي تاسو له خپلي بريا ناهيلي نه كړي ،ستاسو مل او
مرستندوى هغه ذات دئ چي د آسمانونو ،زمكي او د عالم
د هر څه مالك او ټولواك دئ ،هغه چي ستاسو دعاگاني
اوري ،كه دا په جگ غږ وي او كه په ټيټ ،كه په پټه وي
او كه ښكاره .ستاسو د دښمن له څرگندو تبليغاتو او
هڅو هم خبر دئ او له پټو توطئو او خصوصي غونډو او
ويناوو ئې هم .هغه هللا چي له ده پرته بل معبود نشته،
پر ذكر شوو نومونو او صفاتو سربېره ئې بې شمېره غوره
نومونه دي.
 دې ته مو پام وي چي دلته د (عرش) او (استوى)
مجازي معنى مراد ده نه حقيقي او اصلي معنى ئې ،نه د
هللا تعالى عرش د زمكي كوم تخت ته ورته دئ او نه پر عرش
د هللا تعالى استوى پر كوم تخت د انسان ناستي ته ورته،
نه عرش مكان دئ او نه پر عرش د هللا تعالى استوى له يوه
ځاى بل ته د هللا تعالى انتقال او پر كوم ځاى كي
استقرار ،مكان ،له يوه ځاى بل ته حركت د مخلوق
خصوصيات دي ،هللا تعالى په هيڅ څه كي مخلوق ته ورته نه
دئ .له هر هغه تعبير څخه بايد ځان لري وساتو چي له
مخلوق سره د هللا تعالى په تشبيه منتج كېږي .د استوى
على العرش مراد دا دئ چي هللا تعالى د آسمانونو او زمكي
له پيدايښت وروسته هغه خپلي مخي ته نه دي پرېښي،
بلكي د عالم د ټولواك ،حاكم او مالك په توگه ئې د
ټولو چارو زمام او واگي په خپل الس كي نېولې دي.
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آيا د موسى قصه دررسېدلې ،هغه مهال چي اور ئې
وليد او خپل اهل (ټبر) ته ئې وويل :تم شئ ،ما يو
اور وليد ،ښايي كومه لمبه به تاسو ته ترې راوړم
يا به د اور خوا ته كومه الرښوونه ومومم .نو كله
ً چي زه ستا رب
چي ورغى؛ پرې غږ شو :اې موسى! يقينا
ً چي ته د طوىٰ په
يم ،نو پڼې دي وباسه ،يقينا
ً چي ما غوره كړې؛ نو
سپېڅلي ناو كي يې ،او يقينا
ً چي زه
هغه څه ته غوږ شه چي تا ته وحي كېږي .يقينا
هغه هللا يم چي له ما پرته بل معبود نشته ،نو زما
عبادت كوه او زما د يادولو لپاره لمونځ كوه.
( -)14-9د دې مباركو آيتونو په ارتباط الندي خبري په
پام كي ولرئ:
 دلته د موسى عليه السالم د قصې هغه برخه راغلې چي
د سورې له اساسي مضامينو سره ژور تړاو لري ،قصه له
هغه ځايه پيل شوې چي موسى عليه السالم په مدين كي له
اته يا لس كاله تېرولو وروسته د مصر په لوري
خوځېدلى ،مېرمن او بچيان ئې هم ورسره دي ،د طوى په
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درې كي الر ترې وركه شوه ،شپه پرې راغله ،يخني وه ،د
درې په اړخ كي ئې له لري اور تر سترگو شو ،مېرمني او
ماشومانو ته ئې وويل چي دلته تم شئ ،زه د هغه اور
خوا ته ورځم ،يا به د اور كومه سكروټه ترې راوړم او
يا به د اور خوا ته له غونډ شوو خلكو د الري په اړه
پوښتنه وكړم ،خو كله چي هغه ځاى ته ورنږدې شو نو د
ً چي زه ستا رب
اور له څنگه پرې غږ شو :اې موسى! يقينا
ً چي ته د طوى په سپېڅلي
يم ،نو پڼې دي وباسه ،يقينا
ً چي ما غوره كړې ،نو هغه څه ته
ناو كي يې ،او يقينا
ً چي زه هغه هللا يم چي
غوږ شه چي تا ته وحي كېږي .يقينا
له ما پرته بل معبود نشته ،نو زما عبادت كوه او زما
د يادولو لپاره لمونځ كوه.
دلته څو مهمي الرښووني زموږ مخي ته ځلېږي:
 موسى عليه السالم په داسي حال كي په پيغمبرۍ مبعوث
شوى چي د يوه ستنېدونكي مهاجر په توگه خپل ملك ته
روان دئ ،اته يا لس كاله ئې له وطنه لري تېر كړي ،تر
تعقيب الندي وو ،د اعدام پرېكړه ئې شوې وه ،د همدې
لپاره له وطنه تښتېدلى وو ،له خپلې وړې كورنۍ سره د
مصر په لور روان دئ ،الر ترې وركه شوې ،د يوې سكروټي
ترالسه كولو په طمعه او په دې هيله چي د اور خوا ته
غونډ شوي شپانه به الر وروښيي ورروان شو ،د خپل
انتظار خالف ئې د هللا تعالى دا وينا واورېده چي ما د
پيغمبر په توگه غوره كړى يې ،زما وحي ته غوږ شه ،زما
عبادت كوه او زما د يادولو لپاره لمونځ كوه .په دې
سره قريشو ته ويل شوي چي رسول هللا ﹽ هم د موسى عليه
السالم په څېر په پيغمبرۍ مبعوث شوى ،نه ئې تر بعثت
وړاندي دا هيله كړې او نه داسي وينا او حركت ترې
ليدل شوى چي وښيي د داسي مقام ترالسه كولو لپاره
لېوال دئ .دى تاسو ته همغه څه وايي چي موسى عليه
السالم خپل قوم ته ويل ،ده ته همغه وحي كېږي چي موسى
عليه السالم ته كېدله ،د ده پيغام او وينا همغه ده چي
د موسى عليه السالم وه ،دى همغسي د هللا تعالى په عبادت
او لمانځه گمارل شوى لكه چي موسى عليه السالم پرې
گمارل شوى وو.
 دلته موسى عليه السالم ته ويل شوي چي پڼې دي
وباسه ،ځكه چي ته په سپېځلي ځاى كي يې ،بايد وگورو
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چي آيا په هر سپېڅلي ځاى كي د پښو لوڅول او پڼې
ايستل ضروري او د پيغمبرانو عليهم السالم د تگالري
مطابق دي او د هللا تعالى خوښېږي؟ آيا موږ هم مكلف يو
چي په سپېڅلي ځاى كي پښې لوڅي كړو ،كه نه؟ ځيني په
دې باور دي چي رسول هللا ﹽ په پڼو كي لمونځ كولو ،هغوى
د بخاري په دې روايت استناد كوي چي وايي:
ِك أكان
ب ن مال
ْد
ِيد األز
ب ن يز
عن سع
ِىُّ قال سأْلت أنس ْ
ِيد ْ
ْ( .بخاري)386:
ِ قال نعم
ْه
ْلي
ِي نع
ِيُّ ﹽ يصلي ف
َب
الن
او له انس ﹽ روايت دئ چي پوښتنه ترې وشوه :آيا رسول
هللاﹽ له پڼو سره لمونځ کاوو؟ انس ﹽ وويل :هو.
دا روايت يو ځل بيا هم په بخاري كي تكرار شوى،
دواړه روايتونه د الفاظو او محتوى له پلوه سره ورته
دي او راوي ئې انس ﷻ دئ .خو دا روايات نه وايي چي
پيغمبر عليه السالم ئې په جومات كي كه له جوماته بهر،
په سفر كي كه په حضر كي ،پر فرش كه پر زمكه له پڼو
سره په لمانځه ليدلى ،تل ئې همداسي ليدلى كه يو ځل؟
دا روايت له هغو ډېرو نورو رواياتو سره هم تعارض لري
چي وايي رسول هللاﹽ په لوڅو پښو او له پڼو پرته لمونځ
ﷶ په څېر له كم
كړى ،كه دا روايت د انس او هرماس
عمره كسانو روايت شوى په مقابل كي ئې نور روايات د
عائشېﷹ په څېر له معروفو شخصيتونو روايت شوي ،له
بلي خوا قرآن وايي چي هللا تعالى موسى عليه السالم ته د
طور په غره كي د مالقات پر مهال وويل چي پڼې دي
وباسه ،ته د طوىٰ سپېڅلې درې كي يې ،د روايت تعارض به
له دې آيت سره څنگه توجيه كوو؟ دغو خبرو ته په پام
سره ويلى شو چي له پڼو سره لمونځ يو استثنايي حالت
دئ نه دائمي او ارجح حكم ،همغسي لكه پر موزو مسحه چي
استنثايي حالت دئ ،غوره او ارجح رأيه دا ده چي له
ضرورته پرته نه جومات ته له پڼو ،څپليو ،بوټونو او
كپيو سره ننوځو او نه پر مصلى او فرش لمونځ ورسره
وكړو ،په دې توگه به موږ د قرآن آيت هم مراعات كړى
وي او پر حديث به مو هم عمل كړى وي.
نور روايات دا دي:
عن عائشةﷹ قالت رأيت رسول هللا ﹽ يصلى حافيا ومتنعال
ويشرب قائما وقاعدا وينصرف عن يمينه وعن شماله وال
رواه البيهقي
يبالى أي ذلك كان.
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ﹽ روايت دئ چي وايي :رسول هللاﹽ مي ليدلى چي
او له پڼو سره ئې لمونځ كړى ،په والړه او
اوبه څښلې دي ،او په ښي اړخ او كيڼ اړخ
د دې پروا ئې نه كوله چي له دغو څخه كوم يو

له عائشې
لوڅي پښې
ناسته ئې
گرځېدلى،
وي.
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أ
ور ْ
عمرو بن شعيب د خپل پالر له الري له خپل نيكه روايت
كوي چي رسول هللاﹽ مي ليدلى چي په خپلو پڼو كي ئې لمونځ
كاوو او ليدلى مي دئ چي لوڅي پښې ئې لمونځ كولو او
ليدلى مي دئ چي په والړه ئې اوبه څښلې او ليدلى مي دئ
چي په ناسته ئې اوبه څښلې او ليدلى مي دئ چي په ښي
اړخ گرځېدلى او ليدلى مي دئ چي په كيڼ اړخ گرځېدلى.
كه څوك پر زمكه له فرش او مصلى پرته لمونځ كوي
كولى شي له خپلو پڼو سره لمونځ وكړي ،كه بشپړه مصلى
نه لري كولى شي د سجدې پر ځاى وړه ټوټه وغوړوي او كه
نه سجده هم پر زمكه وكړي .ځكه په رواياتو كي راځي چي
رسول هللاﹽ همداسي كړي دي.




  
    








  
ً د قيامت گړۍ راتلونكې ده ،غواړم د دې لپاره
يقينا
ئې پټ وساتم چي هر كس ته د هغه څه (مطابق) بدله
وركړى شي چي كوي ئې ،نو هغه څوك دي تا ترې منع نه
كړي چي ايمان نه پرې راوړي او د خپل هوس متابعت
كوي؛ كه نه نو هالك به شې.
( -)16-15په دې مباركو آيتونو كي موسى عليه السالم ته
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د دوو نورو اساسي الرښوونو يادونه شوې :لومړۍ دا چي د
ً راتلونكې ده ،هللا تعالى د دې گړۍ د
قيامت گړۍ حتما
راتلو نېټه د دې لپاره له خلكو پټه ساتلې چي هر
انسان د خپلو كړنو مطابق مكافات او مجازات شي ،دوهمه
دا چي د هغو خلكو عدم ايمان بايد تا د وحي له متابعت
منع نه كړي چي پر هللا تعالى او آخرت ايمان نه راوړي او
د خپل هوس متابعت كوي كه نه نو هالك به شې.
دلته دا مطلب وضاحت غواړي چي د قيامت د نېټې پټ
ساتل د انسان له سعي او د سعي مطابق مكافات او
مجازات سره څه تعلق لري؟ د سعي مطابق مكافات او
مجازات خو په خپله له قيامت سره تعلق لري ،دومره ويل
كافي وو چي قيامت مي د دې لپاره ټاكلى چي هر چا ته د
ده د كړنو مطابق سزا او جزا وركړى شي .ځواب دا دئ چي
انسان د داسي آزمويني لپاره تل ځان چمتو ساتي او
تيارى ورته نيسي چي نېټه ئې معلومه نه وي او هره
شېبه داسي انگېري چي ښايي همدا اوس او څو شېبې
وروسته به آزموينه پيل شي ،خو كه د آزمويني له نېټې
خبر شي او هغه ځنډمنه وي نو له ځان سره وايي :ال ډېر
وخت پاته دئ ،وروسته به تيارى ونيسم ،دغه حكمت ته په
پام سره هللا تعالى د هغې د پټ ساتلو پرېكړه كړې ده.
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او اې موسى! دا په ښي الس كي دي څه دي؟ وئې ويل:
دا مي عصا ده ،پرې تكيه كوم ،او خپلو مېږو ته
پاڼي پرې راڅنډم ،او نور حاجتونه ورته لرم (نور
حاجتونه مي پرې ترسره كوم) ،وئې ويل :اې موسى!
وئې غورځوه ،نو كله چي ئې وغورځوله ناڅاپه داسي
مار شوه چي ځغستل ئې ،وئې ويل :دروائې خله! او مه
وېرېږه ،لومړنى حالت به ئې وراعاده كړو ،او خپل
الس دي له تخرگ سره جوخت كړه چي له كوم داغ پرته
تك سپين راووځي ،د يوې بلي نښي په توگه ،تر څو
ځيني ستر ستر آيتونه مو دروښيو ،د فرعون لوري ته
ً هغه طغيان كړى.
والړ شه چي يقينا
( -)24-17د دې مباركو آيتونو مهمي مهمي الرښووني
دا دي:
 موسى عليه السالم له خپلي عصا سره يبلي پښې د
خپل رب په وړاندي والړ دئ ،پوښتنه ترې كوي :اې
موسى! دا په الس كي دي څه دي؟ ځواب وركوي :دا مي
عصا ده ،پرې تكيه كوم ،او خپلو مېږو ته پاڼي پرې
راڅنډم او ځيني نور حاجتونه ورته لرم ،څه نور
حاجتونه مي پرې ترسره كوم ،وئې ويل :وئې غورځوه،
نو كله چي ئې وغورځوله ناڅاپه داسي مار ترې جوړ
شو چي تېز تېز ئې ځغستل ،وېره پرې راغلې ،هللا تعالى
ورته فرمايلي :مه وېرېږه ،په ډاډه زړه ئې
درواخله ،لومړني حالت ته به ئې اعاده كړو ،بېرته
به ستا مخكنۍ عصا ترې جوړه كړو ،دا به ستا يوه
معجزه وي ،او بله دا چي خپل الس دي له تخرگ سره
جوخت كړه چي له كوم داغ پرته تك سپين راووځي ،او
دا ئې ستا بله معجزه ،دا دوه معجزې به زما د گڼ
شمېر نورو معجزو پيالمه او مقدمه شي ،په دې سره به
تا ته ستري ستري معجزې دروښيو ،له دغو معجزو سره
ً هغه طغيان كړى.
د فرعون لوري ته والړ شه چي يقينا
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 د دې مباركو آيتونو په ترڅ كي موږ ته ويل شوي
چي موسى عليه السالم ته دوه معجزې وركړى شوې :خپله
عصا ئې يوه معجزه او خپل سپين الس ئې بله معجزه،
په همدې دوو معجزو سره هللا تعالى د خپل قدرت نوري
سترې سترې معجزې وروښودې :فرعون ،فوځ او نظام ئې
په همدغو دوو معجزو سره مات كړل ،د بني اسرائيلو
مظلوم ،بې وزلى او تر سختو سختو عذابو الندي قوم
ئې نه يوازي وژغورو بلكي د زمكي خالفت ،د فرعون د
شتمنيو وراثت او د نړۍ د ټولو قومونو فكري قيادت
او زعامت ئې دغه قوم ته په ميراث وركړ .نو كه
تاسو د موسى عليه السالم په الر د تلو هوډ وكړئ ،د
فرعونيانو مقابلې ته چمتو شئ ،نو مطمئن اوسئ چي
ستاسو د سپين الس عصا به د موسى عصا شي او هللا تعالى
به د زمانې د فرعون لښكرې پرې ماتې كړي.
    




   











   



   
   



   

وئې ويل :اې زما ربه! سينه مې راته پرانېزه ،كار
مې راته آسانه كړه ،د ژبې عقده (غوټه) مې راته
وسپړه ،چي په خبري مي پوه شي ،او له خپل ټبره يو
مرستندوى راته وټاكه ،زما ورور هارون ،په هغه سره
مي مال مضبوطه كړه ،او زما په كار كي ئې راسره
شريك كړه ،چي ډېر دي په تسبيح لگيا وو او ډېر دي
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ً چي ته مو ښه ليدونكى يې.
ياد كړو ،يقينا
( -)35-25دلته د موسى عليه السالم څو ډېري ښكلې او
جامع دعاگاني راوړل شوې ،داسي دعاگاني چي هر هغه
مجاهد ئې بايد خپل رب ته وكړي چي د فرعونانو مقابلې
ته مال تړي:
 اې زما ربه! سينه مې راته پرانېزه ،لويه حوصله،
پراخه سينه او صبرناك زړه را!
 كار مې راته آسانه كړه ،له سختو سختو آزموينو سره
مي مه مخامخ كوه ،گران گران كارونه راته آسانه كړه
او زما ستونزي راته حل كړه.
 د ژبې غوټه مې راته وسپړه ،د ژبي طالقت راپه برخه
كړه ،فصيح او ژبه ور داعي مي كړه ،داسي چي خلك مي په
خبري پوه او منلو ته چمتو شي.
 له خپل ټبره يو مرستندوى راته وټاكه ،زما ورور
هارون ،په هغه سره زما مالتړ وكړه او مټ مي مضبوط
كړه ،او زما په كار كي ئې راسره شريك كړه ،دا بار
دروند دئ ،زه ئې په يوازي سر له وړلو عاجز يم،
مرستيال ته اړ يم.
 چي ډېر دي په تسبيح لگيا وو او ډېر دي ياد كړو،
دواړه به په گډه وتوانېږو چي په ښه توگه ستا اوامر
پر ځاى كړو ،په هر ځاى كي ستا نوم ياد كړو ،هر چا ته
ئې ورسوو.
ً چي ته مو ښه ليدونكى يې ،له حال او احوال
 يقينا
مو خبر يې ،زموږ وضعيت ښه درته معلوم دئ.
قرآن په نورو آيتونو كي د دې مزيد وضاحت كوي او
وايي :موسى عليه السالم ځان د دې ستر مأموريت وړ نه
گڼي ،دا دنده تر خپل وس لوړه او درنه بولي ،ځان تر
دې عاجز گڼي چي دا ستر مسئوليت په غاړه واخلي او له
عهدې ئې بريالى ووځي ،دوه داليل وړاندي كوي -5 :ما د
دوى يو كس وژلى ،ما ته د دښمن په سترگه گوري ،وېرېږم
چي وبه مي وژني ،مخكي له دې چي خپل دعوت پيل كړم-9 .
د زعامت او مشرتابه لپاره چي كوم فصاحت ته ضرورت دئ
زه ترې محروم يم ،تر ما هارون فصيح او ژبه ور دئ ،دا
دنده هغه ته وسپاره .هللا تعالى هارون عليه السالم د ده
د مرستيال په توگه گماري او اطمئنان وركوي چي دښمن
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 په نورو آيتونو كي د دې.هيڅ تاوان نه شي دررسولى
مزيد تفصيل راغلى او فرمايي چي موسى عليه السالم ته
 د بنې اسرائيلو، د فرعون مقابلې ته والړ شه:وويل شو
 د خپلي بريا په اړه، هغه بغاوت كړى،د آزادۍ لپاره
. زما آيتونه ستا د بريا لپاره كافي دي،ډاډه اوسه
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ً چي غوښتني دي دركړى شوې،
وئې ويل :اې موسى! يقينا
ً چي يو ځل بيا مو هم پر تا پېرزوينه كړې
او يقينا
وه ،هغه مهال چي ستا مور ته مو د هغه څه وحي وكړه
چي په اشارې سره ښودل كېږي ،چي په صندوق كي ئې
واچوه ،بيا ئې په سيند كي وغورځوه ،چي سيند ئې په
ساحل كي وغورځوي ،چي زما او د ده دښمن ئې واخلي،
او له خپل لوري مي محبت درباندي وغوړاوو ،او چي
زما تر نظر الندي ستا روزنه وشي ،هغه مهال چي ستا
خور تلله او ويل ئې :آيا داسي څوك دروښيم چي
پالنه ئې وكړي؟ ،نو د خپلي مور لوري ته مو ستون
كړې چي سترگي ئې يخي شي او غمجنه نه وي ،او يو كس
دي ووژلو ،نو له اندېښنو مو وژغورلې ،او په ډول
ډول آزموينو مو وآزمويلې ،نو څو كاله په مدين
والو كي پاته شوې ،بيا اې موسى! د تقدير مطابق
(دلته) راغلې .او د ځان لپاره مي جوړ كړې ،ته او
ورور دي زما له آيتونو سره والړ شئ او زما په
يادوني كي سستي مه كوئ .فرعون ته ورشئ چي يقينا
ً
هغه سركښي كړې ده ،او پسته وينا ورته وكړئ ،ښايي
پند واخلي او ووېرېږي.
( -)44-36د دې مباركو آيتونو خالصه مطالب دا دي:
 هللا تعالى موسى عليه السالم ته وفرمايل :اې موسى!
ستا غوښتني ترسره او دعاگاني دي قبولي شوې ،تر دې
وړاندي مي هم پر تا پېرزوينه كړې وه ،هغه مهال چي
ستا مور مي د وحي له الري پوه كړه چي زوى دي په صندوق
كي كېږده ،صندوق په سيند كي پرېږده ،سيند به ئې په
ساحل كي وغورځوي ،زما او د ده دښمن به ئې ورواخلي.
 پر تا مي له خپل لوري د محبت داسي جاذبه وغوړوله
چي د هر ليدونكي زړه ئې ځان ته راكاږو ،غوښتل مي ستا
روزنه زما تر نظر الندي بشپړه شي ،د فرعونيانو الس ته
ورغلې ،د محبت دغه جاذبه باعث شوه چي د فرعون مېرمن
ستا د وژلو مخنيوى وكړي ،د داسي چا په لټه كي شي چي
تا ته تى دركړې او ستا پالنه په غاړه واخلي ،همدا
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مهال ستا خور راورسېده او وئې ويل :آيا داسي څوك
دروښيم چي پالنه ئې وكړي؟ ،په دې توگه مو د خپلي مور
لوري ته ستون كړې چي سترگي ئې يخي شي او غمجنه نه
وي.
 بيا هغه وخت درياد كړه چي يو كس ستا په الس ووژل
شو ،مشوش او اللهانده وې ،موږ له اندېښنو وژغورلې.
 بيا ستا د آزموينو لړۍ پيل شوه ،په ډول ډول
آزموينو مو وآزمويلې ،له مصر څخه وتلو ته اړ شوې ،څو
كاله په مدين كي پاته شوې.
 بيا اې موسى! د تقدير مطابق دلته د طوىٰ درې ته
راغلې .ته او ورور دي زما له آيتونو سره والړ شئ او
زما په يادوني كي سستي مه كوئ .فرعون ته ورشئ چي
ً هغه سركښي كړې ده ،او پسته وينا ورته وكړئ،
يقينا
ښايي پند واخلي او ووېرېږي.
 دې ته مو پام وي چي په (
 ) كي مراد دا دئ :او چي زما تر
نظر الندي ستا روزنه وشي ،هغه خلك چي تل د الفاظو په
ظاهري او متبادري معنى پوري نښلي د دې فقرې له صحيح
تعبير او توجيه عاجز پاته كېږي ،د الفاظو ظاهري معنى
داسي راخېژي :او چي زما پر سترگو جوړ كړى شي ،خو دا
تعبير نه كوم صحيح مطلب او معنى افاده كوي او نه
حقيقت لري.
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دواړو وويل :اې زموږ ربه! موږ له دې وېرېږو چي
تېرى راباندي وكړي او طغيان (الزيات) كړي .وئې
ويل :مه وېرېږئ ،زه درسره يم ،اورم او وينم ،نو
ورشئ او (ورته) ووايئ :موږ ستا د رب استازي يو نو
بني اسرائيل راسره ولېږه او (نور ئې) مه تعذيبوه،
ً چي ستا د رب له لوري مو څرگنده نښه درته
يقينا
راوړې ،او پر هغه چا دي سالم وي چي په هدايت پسي
ً چي موږ ته وحي شوې چي عذاب د هغه چا
درومي ،يقينا
په برخه كېږي چي (حق) تكذيب كړي او مخ (ترې)
واړوي.
( -)48-45د دې مباركو آيتونو خالصه داسي ده:
 موسى او هارون عليهما السالم خپل رب ته عرض وكړ:
اې زموږ ربه! موږ له دې وېرېږو چي فرعون به تېرى
راباندي وكړي او طغيان او سركښي به ئې الزياته شي ،د
القصص په سورې كي راغلي چي موسى عليه السالم هم د
فرعونيانو له پلوه مشوش وو او دا انديښنه ورسره وه
چي زه د دوى پوروړى يم ،ما د دوى يو كس وژلى ،ما ته
د دښمن په سترگه گوري ،وېرېږم چي وبه مي وژني ،مخكي
له دې چي خپل دعوت پيل كړم .ښايي ما ته د دې فرصت هم
رانه كړى شي چي خپل پيغام خلكو ته ورسوم ،په قتل
تورن يم ،له تلو سره سم به زما د وژلو پرېكړه كوي او
بني اسرائيل به ما ته د شك په سترگه گوري ،ځكه چي زه
څه موده د فرعون په كور كي پاته شوى يم ،زما په اړه
به دا فكر كوي چي د قيادت او مشرۍ شوق او تلوسه ئې د
فرعون له كوره ترالسه كړې ،د دې په ځاى چي ما يو
پيغمبر وگڼي ما به د اقتدار وږى او د پيغمبرۍ دروغجن
مدعي وشمېري!! گورئ چي موسى عليه السالم هم د قبطيانو
له غبرگونه اندېښنه لري او هم د اسرائيليانو ،هم له
دوست او هم له دښمنه ،قرآن حاالت داسي انځور كړي چي
موسى عليه السالم له هيڅ پلوه د مصر شرايط د ځان او
خپل دعوت په گټه نه گڼي ،يوازي دئ ،د دې دروند پېټي
د وړلو توان او حوصله په ځان كي نه گوري ،فقط يوه
عصا ورسره ده ،نه د دوست مثبت غبرگون ته طمع لري او
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طه
نه د دښمن له پلوه څه ډاډ او اطمئنان لري ،خو له دې
ټولو سره سره وروستۍ فتح د ده په برخه شوه او مجهز
دښمن ئې له ماتې سره مخامخ شو!!
 هللا تعالى وفرمايل :مه وېرېږئ ،زه درسره يم ،اورم
او وينم ،زما تر عنايت او رعايت الندي يئ ،فرعون ته
ورشئ او ورته ووايئ :موږ ستا د رب استازي يو نو بني
اسرائيل راسره ولېږه او له تعذيبولو ئې الس واخله،
ً چي ستا د رب له لوري له څرگندي نښي سره تا ته
يقينا
راغلي يو ،او سالمتيا دي پر هغه چا وي چي د الرښووني
ً چي موږ ته وحي شوې چي عذاب د هغه
متابعت كوي .يقينا
چا په برخه كېږي چي حق تكذيب كړي او مخ ترې واړوي.

   
   
   












     
    
   
   






   



    
   
  






وئې ويل :اې موسى! نو دا ستاسو رب څوك دئ؟ وئې
ويل :زموږ رب هغه دئ چي هر څه ته ئې خپل خپل
جوړښت وركړى بيا ئې الرښوونه (ورته) كړې ،وئې ويل:

طه
522
د قرآن پلوشې

نو د مخكنيو نسلونو به څه حال وي ،وئې ويل :د دې
علم زما له رب سره په كتاب كي (ليكلى) دئ ،زما رب
نه تېروځي او نه ئې (څه) هېرېږي ،هغه چي زمكه ئې
تاسو ته زانگو گرځولې او په هغې كي ئې الري درته
پرانيستې دي ،او له آسمانه ئې اوبه راورولې او په
دې سره ئې د ډول ډول بوټو جوړې جوړې راوايستلې،
ً چي په دې كي
وخورئ او خپل څاروي وڅروئ ،يقينا
عقلمنو ته څرگندي نښي دي ،له همدې مو پيدا كړئ او
همدې ته مو بيا ورگرځوو او له همدې مو يو ځل بيا
راباسو.
( -)55-49په دې مباركو آيتونو كي د موسى عليه السالم
او د فرعون يوه په زړه پوري او ډېره جالبه مناقشه او
سؤال و ځواب راغلى ،په دې توگه:
 فرعون موسى عليه السالم ته وويل :اې موسى! نو دا
ستاسو رب څوك دئ؟ موسى عليه السالم وويل :زموږ رب هغه
دئ چي هر څه ته ئې خپل خپل جوړښت او ځانگړى ځانگړى
شكل وركړى ،بيا ئې الرښوونه ورته كړې ،هر څه ته ئې
خپل خپل مسير ټاكلى ،هر څه په هغه الر درومي او په
همغه كار بوخت وي چي هللا تعالى ورته غوره كړى.
 فرعون وويل :نو د مخكنيو نسلونو به څه حال وي ،د
هغو خلكو چي ستا دا خبري ئې نه دي اورېدلې ،ستا پر
خداى له ايمان پرته تللي؟! په دې پوښتني سره فرعون
غوښتل موسى عليه السالم د مخكنيو په اړه داسي څه
ووايي چي د خلكو حساسيت تحريك شي ،فرعون ترې استفاده
وكړي او خلكو ته ووايي :دا دئ موسى ستاسو د پلرونو
په اړه وايي چي دوزخ ته تللي او په الهي عذاب اخته
شوي ،دا د موسى عليه السالم د وينا د هغي برخي په عكس
ً چي موږ ته وحي شوې چي
العمل كي وه چي وئې ويل :يقينا
عذاب د هغه چا په برخه كېږي چي حق تكذيب كړي او مخ
ترې واړوي .دا په حقيقت كي د پيغبرانو عليهم السالم
په ضد د ټولو كفري ځواكونو يوه كاري حربه ده ،هغوى
تل پر پلرني دين د ټينگار تر نامه الندي خلك غولوي او
د داعيانو په ضد ئې پاروي ،قرآن وايي چي دا د
مستكبرينو تر ټولو لوى مكر دئ ،موسى عليه السالم ځواب
وركړ :د دې علم زما له رب سره په كتاب كي ليكلى دئ،
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زما رب نه تېروځي او نه ئې څه هېرېږي ،پوهېږي چي له
هغوى سره څه وكړي او د كومي معاملې وړ دي.
موسى عليه السالم د فرعون وروستۍ پوښتني ته
عالمانه او حكيمانه ځواب وركړ او په بې گټي بحث كي
له لوېدو ئې ډډه وكړه ،او په دې سره قرآن موږ ته
الرښوونه كوي چي د مخكنيو په اړه له بې گټو مناقشو او
بحثونو ځان لري وساتئ ،د قرآن دا الرښوونه په دې
مبارك آيت كي په الزيات صراحت سره زموږ مخي ته ځلېږي
چي وايي :د مخكنيو صالحانو په اړه هم له مناقشو ډډه
وكړئ      :
    
    
  البقره :585 :دا خو يوه ډله

وه چي تېره شوه ،دوى لره به خپله السته راوړنه وي او
تاسو ته خپله السته راوړنه او تاسو به د دوى له كړنو
څخه نه پوښتل كېږئ.
هللا تعالى په دې آيت كي مسلمانانو ته الرښوونه كوي
چي د مخكنيو صالحانو په سر له جاهالنو سره په شخړو او
منازعاتو كي ځان مه مصروفوئ ،د دې پر ځاى خپل عمل ته
پام وكړئ ،هغه څه چي تاسو له عذاب ژغورلى شي ستاسو
خپل عمل دئ نه بل څه.
 موسى عليه السالم فرعون ته مزيد وويل :زما رب هغه
دئ چي زمكه ئې تاسو ته زانگو گرځولې او په هغې كي ئې
الري درته پرانيستې دي ،او له آسمانه ئې اوبه راورولې
او په دې سره ئې د ډول ډول بوټو جوړې جوړې
راوايستلې ،د دې لپاره چي هم ئې تاسو وخورئ او هم
ً چي په دې كي عقلمنو ته
خپل څاروي وڅروئ ،يقينا
څرگندي نښي دي ،گورئ چي دلته قرآن يو ځل بيا وايي چي
بوټي او نباتات مو جوړه جوړه پيدا كړي ،يعني نر او
ښځه ،د دوى دانې او مېوې د هغو گردونو له يو ځاى
كېدا جوړېږي چي ځيني ئې نارينه خصوصيات لري او ځيني
ئې ښځېنه.
 د پنځه پنځوسم آيت په وروستۍ فقره كي راغلي :زما
رب همغه دئ چي وايي :له همدې زمكي مي پيدا كړئ او
همدې ته مو بيا ورگرځوم او له همدې مو يو ځل بيا
راباسو!! د دې معنى دا ده چي په لومړي ځل ئې هم له
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دغي زمكي راايستلي يو او د قيامت په ورځ به مو يو ځل
بيا له همدې زمكي راباسي ،او دا همغه مطلب دئ چي د
من
نوح د سورې په  55آيت كي داسي راغلىُ :و هللا أنبتكم ِّ
ً :او هللا له زمكي راوټوكولئ په ځانگړي ټوكولو
ض نباتا
األر
ِْ
سره.







 
ً چي خپل ټول آيتونه مو وروښودل خو هغه
او يقينا
تكذيب كړل او سرغړاوى ئې وكړ.

( -)56دا مبارك آيت وايي چي هللا تعالى فرعون ته ټول
آيتونه وښودل ،دلته د (ټولو آيتونو) مراد هم ټول هغه
اغېزمن دالئل دي چي د موسى عليه السالم له لوري هغه ته
اورول شوي ،او هم هغه معجزې چي موسى عليه السالم
ورښودلې .خو ده نه دالئل ومنل او نه ئې معجزو ته
اعتناء وكړه ،آيتونه ئې تكذيب كړل او له ايمان راوړو
ئې ډډه وكړه.

  



  
  
  
    




  
   








وئې ويل :اې موسى! آيا د دې لپاره راغلى يې چي په
خپلو كوډو سره موږ له خپلي زمكي (هېواد) وباسې؟،
نو هرومرو به دې ته ورته كوډي درته راوړو ،نو
زموږ او ستا ترمنځ يوه داسي نېټه وټاكه چي نه موږ
ترې شا ته شو او نه ته ،يو مناسب ځاى ،وئې ويل:
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نېټه مو د جشن ورځ ده او دا چي خلك دي غرمه
راغونډ كړى شي .نو فرعون مخ واړاوو (او والړ) او
خپل تدبيرونه ئې راغونډ كړل او (بېرته) راغى.
( -)61-58د دې مباركو آيتونو خالصه مطالب دا دي:
 فرعون د موسى عليه السالم د معجزو له ليدو وروسته
د ايمان راوړلو پر ځاى دا هڅه وكړه چي پر خلكو د دغو
معجزو اغېز په دې توگه له منځه يوسي چي هغوى ته
ووايي :دا همغسي كوډي دي چي تاسو ئې بېلگي هره ورځ د
مصر په كوڅو كي گورئ ،هغه كوډگر چي دكانونه ئې
پرانيستي او د څو پيسو په بدل كي كوډي كوي ،خلكو ته
تعويذونه وركوي او د خپل الس او جادو هنر وړاندي كوي،
موسى هم د دوى له ډلي دئ ،د قرآن په نورو آيتونو كي
ويل شوي چي فرعون وويل :دا د جادوگرانو استاد او مشر
دئ .او دا هغه تور دئ چي پر ټولو پيغمبرانو لگول
شوى ،د دې وجه دا ده چي د مخكنيو جاهلو قومونو مذهبي
ً هغه خلك ول چي فالونه به ئې نيول،
مشران اكثرا
تعويذونه به ئې وركول ،كوډي به ئې كولې ،او له همدې
الري به ئې خلك شكول او د شكرانو او نذرانو په نامه
به ئې له غولېدلو خلكو پيسې ترالسه كولې ،د دوى سياسي
او قومي مشرانو به د پيغمبرانو عليهم السالم په ضد
خلكو ته ويل :دا د پيغمبرۍ مدعيان ستاسو د مذهبي
مشرانو په څېر دي ،دوى هم د دين او مذهب په نامه څه
زهر او زقوم ترالسه كول غواړي ،ولي خپل مخكني مذهبي
مشران پرېږدئ او په دوى پسي ځئ؟!! د الشعراء په سورې
كي راغلي چي فرعون خپل قوم ته همدا خبره وكړه،
   
    
   
   
الشعراء-34:
  

80
كوډگران د معلومي ورځي ميقات ته راغونډ كړى شول او
خلكو ته وويل شول :آيا تاسو هم غونډېدونكي ياست؟ تر
څو د سحره وو متابعت وكړو كه غالب شول.
 دا آيتونه وايي چي سحره د حاكم نظام په خدمت كي
دي او د اربكيو په ذريعه را غونډېږي او د مسابقى

طه
526
د قرآن پلوشې
ميدان ته سوق كېږي ،دوى د عام ولس د راغونډولو وسيله
گرځوي ،خلكو ته وويل شول :كه دا سحره غالب شول د دوى
متابعت به كوو ،دوى زموږ خپل مخكني او منل شوي مذهبي
مشران دي ،ولي به نوى مذهب او نوى مشر منو؟!! خو كله
چي همدا سحره ماتې خوري ،د موسى عليه السالم د دعوت
پر حقانيت پوهېږي ،ايمان راوړي ،گورئ چي فرعون ئې په
مرگ او الس پښو قطع كولو گواښي !!
 فرعون موسى عليه السالم ته وويل :اې موسى! آيا د
دې لپاره راغلى يې چي په خپلو كوډو سره موږ له خپلي
زمكي (هېواد) وباسې؟ ،غواړې په دې ملك كي فساد او بې
امني خوره كړې ،غواړې د قبطيانو واكمني نسكوره كړې،
خپل قوم مسلط كړې ،يو ځل بيا د مصر واكمني همغسي
ستاسو په الس كې پرېوځي چي د يوسف عليه السالم په وخت
كي ستاسو په الس كي پرېوتې وه ،غواړې قبطيان له مصره
وشړئ؟ د فرعون دا ټولي خبري د قرآن په نورو آيتونو
كي راغلې دي او دا د دې لپاره وې چي قبطيان د موسى
عليه السالم په ضد تحريك كړي او د موسى عليه السالم د
دعوت د بريا او غلبې له پايلو ئې ووېروي ،د مصر دغه
ځانگړي اجتماعي حالت ته په پام سره ده چي موسى عليه
السالم فرعون ته وايي :بني اسرائيل پرېږده چي له ما
سره يو ځاى له مصر ووځو او د خپل جد يعقوب عليه
السالم سيمي ته ستانه شو ،د دوى له مزيد ځورولو الس
واخله.
 فرعون غواړي خلكو ته عمالً وښيي چي موسى عليه السالم
د كوډگرو د ډلي يو فرد دئ ،موسى عليه السالم ته بلنه
وركوي چي د مصر د كوډگرو مقابلې ته چمتو شه ،د
مقابلې نېټه وټاكه ،دواړه بايد كلكه ژمنه وكړو چي له
دې نېټې به نه ترشا كېږو ،داسي ځاى وټاكه چي ټول خلك
په آسانۍ ورته راتلى شي .د قرآن د نورو آيتونو په
رڼا كي معلومېږي چي په دې وينا سره مؤمنانو ته دا
الرښوونه كوي چي ستاسو په ضد به د دښمن له لوري لومړۍ
پرانستېدونكې جبهه له هغو خلكو جوړېږي چي د مذهب تر
نامه او شعار الندي ستاسو مقابله كوي ،كوم كار چي د
مصر فرعون د موسى عليه السالم په ضد وكړ او د مصر
مذهبي مشران (جادوگران) ئې د مقابلې لومړۍ كرښي ته
ولېږل همداسي به د زمانې هر فرعون د هر واقعي ديني
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تحريك په ضد دين پلورونكي مذهبي مشران استخداموي او
د جنگ لومړۍ كرښي ته به ئې لېږي .د افغانستان د
اسالمي نهضت په ضد د وخت حاكم ظاهر شاه همداسي يوه
ډله جوړه او د مقابلې لپاره ئې لومړۍ كرښي ته
ولېږله ،كمونيستانو د شئون اسالمي په نامه وزارت جوړ
كړ ،ايمان پلورونكي ماليان ئې په كي راغونډ كړل او د
مجاهدينو په ضد ئې فتواگاني پرې السليك كولې،
امريكايانو همدا كار وكړ ،داسي د سپينو جامو تور زړي
دين او ايمان پلورونكي ئې استخدام كړل چي د دوى په
ضد جهاد ناروا وگڼي ،حتى ځينو ئې وويل چي امريكايان
د مستأمن حكم لري او د مستأمن وژل حرام دي!!
امريكايانو په عراق كي همدا كار وكړ ،يو شيعه آخوند
ئې چي ايران ئې د حضرت آيت هللا العظمى ،مرجع بزرگ تشيع
عراق په نامه يادوي كويټ ته وغوښت ،دوه سوه مليونه
ډالر ئې وركړل ،انگريزانو د درملني او عالج تر نامه
الندي لندن ته وغوښت او جيب ئې ورډك كړ ،چي د عراق
شيعه له صليبي يرغلگرو سره ملگرتيا ته چمتو كړي،
همداسي ئې وكړل ،شيعه ئې دې ته چمتو كړل چي د
امريكايانو تر قومندې الندي د مجاهدينو په ضد
وجنگېږي .تر دې وړاندي د نصيرالدين طوسي او ابن
علقمي په څېر د دوى دين پلورونكو مشرانو د هالكو او
چنگيز لپاره د بغداد د سقوط الر آواره كړه.
 هللا تعالى همدا غوښتل چي د موسى عليه السالم د دعوت
حقانيت ټولو خلكو ته جوت شي ،په خپلو سترگو وگوري چي
موسى عليه السالم د هللا رسول دئ او په خپلو غوږو د ده
الهي پيغام واوري ،موسى عليه السالم ته ممكنه نه وه
چي له بلي الري خپل پيغام په دومره آسانۍ سره او د
يوې ستري غونډي په ترڅ كي خلكو ته ورسوي ،هللا تعالى د
دښمن په الس دا غونډه ورته جوړه كړه ،همغسي لكه چي د
دښمن په الس ئې د سند له څپو ژغورلى وو او همغسي لكه
چي د دښمن په كور كي ئې روزلى وو .موسى عليه السالم
هغه ته وويل :نېټه مو د جشن ورځ ده او دا چي خلك دي
غرمه راغونډ كړى شي .ستاسو جشن رانږدې دئ ،موعد مو
همدا ورځ ،ميدان همغه چي خلك په كي راغونډېږي او وخت
ئې غرمه چي ډېرى خلك راغونډ شوي وي.
 فرعون موافقه وكړه ،تدبيرونه ئې وكارول ،د كوډگرو

طه
528
د قرآن پلوشې
د راغونډولو او مقابلې ته د چمتو كولو كار ئې پيل
كړ ،كه څه هم دلته د آيت الفاظ داسي دي چي انسان
گمان كوي فرعون په همدې غونډي كي مخ اړولى ،بهر
وتلى ،خپل تدبيرونه ئې كارولي او بېرته راستون شوى،
خو د قرآن نور آيتونه د دې وضاحت كوي چي فرعون ټولو
ښارونو ته اربكي ولېږل ،ټول تكړه او ماهر جادوگران
ئې راغونډ كړل ،له هغوى سره ئې د ښه او په زړه پوري
انعام ژمنه وكړه ،ورته وئې ويل چي د بريا په صورت كي
به تاسو د مقربو درباريانو په ډله كي نيول كېږئ او
ټول هغه امتيازات به مو په برخه وي چي درباريان ئې
ترالسه كوي.

    
   
   
   
موسى ورته وويل :افسوس پر تاسو ،پر هللا دروغجنه
افتراء مه كوئ كه نه نو په عذاب به مو اخته او
تباه كړي او هغه څوك سپېره او نامراده شو چي
افتراء ئې وكړه.
( -)61دا مبارك آيت موږ ته وايي :فرعون د خپلو
تدبيرونو په لړ كي جادوگران راغونډ كړل ،د موسى عليه
السالم مخي ته ئې ودرول ،موسى عليه السالم ورته وويل:
 -1افسوس پر تاسو ،هو؛ افسوس پر دوى چي د دين او
مذهب تر نامه الندي د كفر او كافر په امر او گټه د
دين او مذهب مقابله كوي ،د يوه مزدور جنگيالي په
توگه ،د طمعي او هوس په غوښتنه او د شيطان په هڅونه،
 -2پر هللا دروغجنه افتراء مه كوئ ،خپل جادو او كوډو ته
د دين او مذهب رنگ مه وركوئ ،له كفر او كافر سره
ملگرتيا د دين او مذهب مطابق كار مه گڼئ ،د حق خالف
دروغجني فتواگاني مه وركوئ -3 ،كه له دې افتراءاتو
الس وانه خلئ په داسي سخت الهي عذاب به اخته شئ چي
ستاسو جرړي به وباسي -4 ،څوك چي له دغي الري غواړي
كوم ذليل مراد ترالسه كړي ،افتراء او فتوى ئې د دنيوي
پرېوتو اغراضو لپاره وي هيڅكله به خپل مراد ته ونه
ً هغه كس سپېره او نامراده شو چي افتراء
رسېږي .يقينا
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نو د خپل مأموريت په اړه په خپلو منځونو كي په
شخړه بوخت شول او د راز خبره ئې پټه كړه ،وئې
ويل :دا دواړه (موسى او هارون عليهما السالم) خو
ً چي جادوگران دي ،غواړي په خپل جادو سره
يقينا
تاسو له خپلو سيمو وباسي او ستاسو غوره طريقت او
مذهب له منځه يوسي!! نو خپل تدبيرونه راغونډ كړئ
ً نن به هغه څوك
بيا يوه ليكه راوړاندي شئ او يقينا
بريالى وي چي برالسى شي.
( -)64-62دا آيتونه ښيي چي جادوگران د موسى عليه
السالم د اغېزناكو خبرو له اورېدو وروسته په اختالف او
شخړي كې ښكېل شوي ،له مناقشو وروسته داسي نتيجې ته
رسېدلي چي له ځان سره ئې پټه ساتلې ،كه څه هم قرآن
په واضح الفاظو نه دي ويلي چي د دوى دا سري پرېكړه
څه وه ،خو د كالم له فحوى معلومېږي چي خپل مأموريت ئې
ناسم او غلط گڼلى ،د موسى عليه السالم مخالفت ورته
ناوړه عمل معلوم شوى ،غوښتي ئې دي چي له دې مقابلې
الس واخلي ،خو فرعون ته اطالع رسېدلې او هغه راغونډ
كړي او ورته ويلي ئې دي :دا دواړه (موسى او هارون
عليهما السالم) له شكه پرته جادوگران دي ،غواړي په
خپل جادو سره تاسو له خپلو سيمو وباسي او ستاسو غوره
طريقت او مذهب له منځه يوسي!! نو خپل تدبيرونه
ً نن به
راغونډ كړئ بيا يوه ليكه راوړاندي شئ او يقينا
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هغه څوك بريالى وي چي برالسى شي .د فرعون په دې خبرو
كي جادوگرانو ته څو گواښونه انځور شوي:
 تردد او زړه نازړه توب يوې خوا ته پرېږدئ ،دا
دواړه موسى او هارون (عليهما السالم) له شكه پرته
جادوگران دي .هسي د ده د خبرو تر اغېز الندي تللى يئ
او د مقابلې په اړه مشوش شوي يئ او په خپلو كي مو
نزاع پيل كړې ،ستاسو اختالف ښې پايلي نه لري ،په گډه
د ده مقابله وكړئ.
 دوى غواړي په خپل جادو سره دا وطن درته سور اور
كړي ،فتنې ،شخړي او بې امني رامنځته كړي ،كه خپلي
مخي ته پرېښودل شي نو داسي حالت به رامنځته شي چي
تاسو له خپلو سيمو وتلو ته اړ شئ.
 دوى ستاسو د پلرني غوره دين دښمنان دي كه ئې
مخنيوى ونشي ستاسو غوره طريقت او مذهب له منځه وړي!!
 نو خپل ټول زور ځواك وكاروئ ،تدبيرونه راغونډ كړئ
ً نن به
بيا متحد او يوه ليكه راوړاندي شئ او يقينا
هغه څوك بريالى وي چي برالسى شي.

   
   
    




  
   
 
وئې ويل :اې موسى! يا ئې ته وغورځوه او يا به موږ
هغه شو چي لومړى ئې غورځوي ،وئې ويل :نه؛ بلكي
تاسو ئې وغورځوئ ،نو هغه مهال د دوى د سحر له
كبله د دوى پړي او عصاگاني داسي ورته وبرېښېدې چي
گواكي ځغلي.
( -)66-65د دې مباركو آيتونو خالصه دا ده :جادوگران
مقابلې ته چمتو شول ،موسى عليه السالم ته ئې وويل :اې
موسى! يا ته خپله عصا وغورځوه او يا به موږ هغه ډله
شو چي لومړى خپل پري او عصاگاني غورځوي ،موسى عليه
السالم په ځواب كي ورته وويل :نه؛ تاسو ئې وغورځوئ،
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نو هغوى د خپل جادو ننداره وړاندي كړه ،پړي او
عصاگاني ئې پر زمكي وغورځول ،دغه مهال د دوى د سحر
له امله دا پړي او عصاگاني داسي برېښېدل چي گواكي
ځغلي ،موسى عليه السالم ته هم او نورو خلكو ته هم.
د قرآن د وينا له مخي جادوگرانو په خپل جادو سره
د خلكو په ذهن او سترگو داسي اغېز كړى چي دوى ته دا
پړي د مارانو په څېر خوځنده وبرېښي ،د پړو په ماهيت
كي څه تبديلي نه ده راغلې بلكي د خلكو په سترگو اغېز
پرېوتى .يعني جادوگرانو په خپل جادو سره يوازي دومره
څه كړي چي پر زمكي پراته پړي او عصاگاني موسى عليه
السالم او نورو ته داسي برېښېدلي چي گواكي خوځي او
ځغلي ،د دوى په جادو سره د دغو شيانو په ماهيت كي څه
ً له ځايه نه خوځېدل بلكي
تبديلي نه ده راغلې ،حقيقتا
د خلكو ذهن ته داسي ورغلې چي دا پړي او عصاگاني د
مارانو په څېر ځغلي.
د سحر د اغېز په اړه په ټول قرآن كي درې ځايه څه
ويل شوي ،چي يو ئې همدغه آيت دئ ،بل ئې د االعراف د
سورې پورتني ته ورته او په همدې مناسبت راغلى ،آيت
دا دئ:
    
  
 
  

االعراف116 :
وئې ويل :وئې غورځوئ ،نو كله چي دوى وغورځول د خلكو
سترگي ئې په جادو (سره اغېزمني) كړې ،وئې وېرول او
ستر جادو ئې وړاندي كړ.
او بل ئې د البقره د سورې  111آيت دئ چي وايي:
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البقره111 :

او د هغه څه متابعت ئې پيل كړ چي شيطانانو به د
سليمان عليه السالم د پاچاهۍ (په اړه) لوستل ،دا په
داسي حال كي چي سليمان د كفر الر نه وه غوره كړې،
بلكي په خپله دا شيطانان كافران شوي وو ،خلكو ته ئې
جادو او هغه څه ورښودل چي د بابل په دوو مالئكو:
هاروت او ماروت نازل شوي وو( ،دې مالئكو) به هيچا ته
څه تعليم نه وركاوو مگر دا چي ورته ويل به ئې :موږ
(خو د يوه) امتحان (لپاره راغلې) يو ،نو ته مه
كافركېږه ،خو دوى له دې دواړو هغه څه زده كول چي په
هغه سره نارينه او مېرمنه ئې سره بېل كړي ،دا په
داسي حال كي چي په دې سره دوى د هللا له اذن پرته هيچا
ته تاوان رسوونكي نه وو او په داسي حال كي چي هغه څه
ئې زده كول چي تاوان ئې وررساوو او گټه ئې نه
ً په دې پوه شوي وو چي هرڅوك دا
وررسوله او يقينا
ً
وپېري نو په آخرت كي به ئې هيڅ برخه نه وي او يقينا
چي ډېر بد دئ هغه څه چي خپل ځان ئې پرې وپلورو ،كاش
پوهېدلى.
دلته په اصل كي د بني اسرائيلو په څېره كي د يوه
بې الري ديندار ولس څو سترو سترو انحرافاتو ته اشاره
شوې :په خپلو ژمنو نه ودرېدل ،د هللا كتاب داسي شا ته
غورځول لكه چي په هيڅ څه ئې نه پوهېږي او د هللا د كتاب
پر ځاى كوډو ،جادو او تعويذونو ته مخه كول ،دا حرام
كارونه نه يوازي حالل گڼل بلكي د سليمان عليه السالم
هغه ستره واكمني ،چي بېلگه ئې په تاريخ كي نه ده
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ليدل شوې ،د يوې جادويي گوتې او د څه كوډو او منتر
نتيجه گڼل ،نه د ده او د ده د مجاهد پالر داؤد عليه
السالم د جهادونو نتيجه ،د دوى لويه مشغله دا شي چي
په كوډو سره د مېړه او مېرمني ترمنځ ئې بېلتون
راولي .بني اسرائيل هم ورو ورو له الهي دين څخه لري
شول ،په دوى كي فكري او اخالقي انحرافات راپيدا شول،
له اخالقي لحاظه هومره راپرېوتل چي يو د بل ناموس ته
په كمين كي كښېناستل ،يو به په دې لټه كي وو چي څنگه
د بل مېرمن د ځان لپاره ترې رابېله كړي ،د هللا كتاب ئې
شا ته وغورځاوو ،كوډو ،جادو او تعويذونو ته ئې مخه
كړه .هللا تعالى د اتمام حجت لپاره دوى ته دوې مالئكي د
انسانانو په څېره كي ولېږلې ،ترڅو دوى له انحرافاتو،
جاهالنه دودونو او كافرانه مشغلو وژغوري او دوى ته
ووايي چي كوډو او جادو ته په پناه وړلو سره مه
كافران كېږئ ،خو دوى له مالئكو هم د هغه څه زده كولو
هڅه كوله چي ښځه له خپل خاوند څخه پرې بېله كړى شي.
په دې آيت كي نه يوازي دا نه دي ويل شوي چي په
كوډو او جادو سره توانېدل چي مېړه او مېرمن ئې سره
بېل كړي بلكي د دې خالف ويل شوي چي كوډو هيڅ گټه نه
وررسوله ،د گټي پر ځاى ئې تاوان وررساوو.
څوك چي د قرآن دا دوه څرگند آيتونه گوري او سره
له دې يا جادو او كوډو ته پناه وړي يا گمان كوي چي
سحر او جادو كولى شي د شيانو ماهيت بدل كړي او مېرمن
له خپل مېړه بېله كړي ،د چا مينه ئې په زړه كي
راپيدا كړي ،په بيماري ئې اخته كړي او دې ته ورته
نور اغېز او تأثير ورته ثابتوي نو هغه يا په قرآن
ايمان نه لري ،يا قرآن د هري خبري لپاره وروستى مالك
او معيار نه گڼي او يا ناپوه او له قرآني الرښوونو بې
خبره دئ.
كه تاسو د سحر او جادو د اغېز په اړه د قرآن
الرښوونو ته ځير شئ نو وبه گورئ چي د سحر او جادو د
اغېز خبري كافرانو ته منسوبي او دا د دوى غلطه
انگېرنه او عقيده گڼي.
ښه به وي چي دلته د بايبل وينا هم له نظره تېره
كړو چي له موسى عليه السالم سره د جادوگرانو د مقابلې
خبره كوي ،بايبل تر دې عنوان (د هارون عصا) الندي
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ليكي( :خداى موسى او هارون ته وويل :دا ځل به د مصر
پاچا له تاسو معجزه وغواړي ،نو هارون دي خپله عصا د
فرعون په مخكي پر زمكه وغورځوي ،عصا به مار شي...
موسى او هارون بيا فرعون ته ورغلل ...هارون د فرعون
او درباريانو په وړاندي خپله عصا پر زمكه وغورځوله
او مار ترې جوړ شو ،فرعون د مصر حكيمان او جادوگران
راوغوښتل ،هغوى هم د خپل جادو په مرسته همدا كار
وكړ ،خپلي عصاگاني ئې پر زمكه وغورځولې او ماران ترې
جوړ شول ،خو د هارون مار د جادوگرانو ټول ماران
وخوړل...خو د دې معجزې له ليدو سره سره د فرعون زړه
سخت پاته شو ...بيا خداى موسى ته وويل :سبا هغه عصا
درسره واخله چي مار ترې جوړ شوى وو ،د نيل ژۍ ته
ورشه ،د فرعون تر راتلو انتظار وكړه ،ورته ووايه:
 ...اوس به خداى داسي كار وكړي چي پوه شې هغه خداى
دئ ...زه به د ده په امر د نيل اوبه په يوه گوزار
سره په وينو بدلې كړم ...هارون د پاچا او درباريانو
په وړاندي د نيل اوبه په خپلي عصا ووهلې او په وينو
بدلي شوې ،ټول ماهيان مړه شول او اوبه گنده شوې،
...خو د فرعون زړه همغسي سخت پاته شو ...له دې ورځي
يوه اونۍ وروسته خداى موسى ته وويل :فرعون ته ورشه
او ورته ووايه :زما قوم پرېږده چي والړ شي او زما
عبادت وكړي ،كه نه نو ټول مصر به له چنگاښو درته ډك
كړم ،د نيل سيند به داسي له چنگاښو ډك شي چي بهر به
راووځي او ستا د قصر په لوري به هجوم راوړي ...ستا د
خوب خوني ،د اوړو نغريو او تنورونو ته به ځان
ورسوي ...هارون خپله عصا د نيل سيند ،چينو او حوضونو
ته اوږده كړه ،ټول له چنگاښو ډك شول ...خو مصري
جادوگرانو هم په خپل جادو سره همدا كار وكړ او ډېري
زياتي چنگاښي ئې راپيدا كړې!! فرعون له موسى وغوښتل
چي خپل خداى ته دعاء وكړي چي دا بال زموږ له سره لري
كړي ،ژمنه كوم چي په هغه صورت كي به بني اسرائيل
پرېږدم چي والړ شي او د خپل خداى لپاره قرباني
وكړي ...موسى دعاء وكړه ...ټولي چنگاښي مړې شوې ...
خو بيا هم د فرعون زړه نرم نه شو ...بيا خداى موسى
ته وويل :هارون ته ووايه چي سبا خپله عصا پر زمكه
ووهي تر څو ټول مصر له ماشو ډك شي ...همداسي ئې وكړل
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او ټول مصر له ماشو ډك شو او پر خلكو ئې بريد پيل
كړ ...د مصر جادوگرانو وغوښتل چي همدا كار وكړي خو
دا ځل موفق نه شول ...نو فرعون ته ئې وويل :په دې
ً خداى الس لري ...خو بيا هم د فرعون زړه
كار كي حتما
نرم نه شو ...ورپسې په همدې توگه د مچانو ،طاعون،
دانو ،ژلۍ ،ملخ او سختي تيارې داسي يادونه كوي لكه
چي ئې د مخكنيو مصيبتونو يادونه كړې ،الفاظ ئې
تكراري او جملې ئې سره ورته ،هرځل د هارون په عصا يو
له دغو مصيبتونو پر مصريانو مسلط شوى او بيا فرعون
له موسى غوښتي چي دعاء وكړي ...د موسى عليه السالم د
دعاء په وجه مصيبت ترې دفع شوى خو فرعون په خپل قول
عمل نه دئ كړى!! په پاى كي ليكي چي فرعون موسى عليه
السالم ته وويل :زما له مخي لري شه او بيا مه راځه كه
نه نو وژل كېږې ،موسى ورته وويل :لكه څنگه چي تا
وويل بيا به ما ونه گورې ،نو خداى موسى ته وويل:
داسي بال به پر فرعون او د ده پر قوم راولم چي دى به
په خپله له تاسو وغواړي چي له مصره ووځئ!! د
اسرائيليانو ښځو ته ووايه چي له وتلو مخكي له خپلو
مصري گاونډيو سره او سپين زر (په امانت) ترالسه
كړي!!! نو موسى فرعون ته وويل :خداى فرمايي :نن نيمه
شپه به د مصر له منځه تېر شم( ،په همدې سره به) د
مصري كورنيو ټول مشران زامن ومري ،د فرعون له مشره
زويه چي د ده ځاى ناستى دئ نيولې د هغي وينځي تر زوى
پوري چي كار ئې په مېچني سره د غنمو وړه كول وي ،حتى
د مصر د څارويو لومړي بچيان به هم ومري!!!  ...نو
دغه وخت موسى له غصې سره د فرعون له قصره ووت)...،
دلته د بايبل گڼ شمېر خبري د سالم عقل او صحيح الهي
دين خالف دي او قرآن ئې ردوي:
 بايبل داسي ښيي لكه چي موسى عليه السالم څو اونۍ سر
په سر د فرعون په دربار كي تېرې كړې وي او په همدې
مودې كي خداى په وار وار ورته راغلى او ده ته ئې د نوې
معجزې ښودلو الرښوونه كړې وي ،ده هم خپلي ټولي معجزې د
فرعون په حضور كي او له جادوگرانو سره په مقابله كي
ښودلې دي ،هر څه چي ده كړي جادوگرانو هم همغه كار كړى،
دوى يوازي د ماشو په پيدا كولو نه دي توانېدلي!! دا
هسي يوه بې بنسټه او په خرافاتو والړه خبره ده ،هيڅ
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جادوگر ،كه هر څومره ماهر او چاالك وي ،هيڅ شى نه شي
پيدا كولى ،نه مړ شى او نه ژوندى ،د جادوگر كمال او
هنر په دې كي وي چي د خلكو ذهن تر اغېز الندي راولي او
يو شى د خپلي اصلي بڼي په ځاى په بدلې بڼي كي وگوري،
جادوگر له دې پرته نور هيڅ نه شي كولى ،له هللا تعالى
پرته نه څوك په جادو سره څه پيدا كولى شي او نه په بل
څه سره ،د قرآن د وينا له مخي جادوگرانو خپل پړي اچولي
او په جادو سره ئې د خلكو په ذهن او سترگو داسي اغېز
كړى چي دوى ته دا پړي د مارانو په څېر خوځنده وبرېښي،
د پړو په ماهيت كي څه تبديلي نه ده راغلې د خلكو په
سترگو اغېز پرېوتى.
د ټولو معجزو موخه دا ښودل شوې چي فرعون د بني

اسرائيلو پرېښودو ته اړ كړي ،نه دا چي مصريان پر خداى
ايمان راوړي ،له كفر او شرك الس واخلي او د هللا تعالى دين
ته غاړه كېږدي!! خو كه تاسو په دې اړه د قرآن وينا ته
ځير شئ وبه گورئ چي موسى عليه السالم فرعون او مصريانو
ته جامع او بشپړ پيغام لري ،د بني اسرائيلو آزادي د
اساسي مسايلو په ضمن كي او د يوې ثانوي موضوع په څېر
مطرح كوي.
كه معجزې يوازي فرعون ته ښودل كېدې او مقصد ئې دا

وو چي فرعون بني اسرائيلو ته له مصره د وتلو اجازه
وركړي ،ولي ئې په ټولو مصريانو دا مصيبتونه راوستل؟
ولي ئې د ټولو مصريانو حتى د هغو وينځو مشران زامن هم
ورته وژل چي مېچني ئې چلولې؟!! آيا دا خبره د كوم
انسان عقل منلى شي چي هللا تعالى د مصريانو د زامنو د
وژلو لپاره په خپله د مصر له منځه تېر شوى؟!! او آيا هللا
تعالى د چا د وژلو لپاره دې ته اړ كېږي چي زمكي ته
راكوز شي او د هغه كلي له منځه تېر شي چي د كليوالو د
وژلو پرېكړه ئې كړې؟!! دا هره ورځ چي انسانان د هللا
تعالى په اراده پيدا كېږي او مري ،داسي مري لكه چي
بايبل وايي؟! او تر ټولو مسخره خبره خو ال هغه ده چي
بايبل تر دې وروسته كړې او ليكلي ئې دي چي خداى به په
مصر كي د بني اسرائيلو او مصريانو كورونه له دې نښي
سره بېلوي چي د بني اسرائيلو د كورونو دروازې به د
قربانۍ په وينو سرې شوې وي او د دغو وينو په ليدو سره
به د بايبل خداى له دغو كورونو تېرېږي ،يوازي د
مصريانو كورونو ته به ننوځي او د دوى مشران زامن به
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وژني!!!
گورئ چي بايبل دلته هم خداى داسي معرفي كوي چي بني

اسرائيلو ته د غدر او خيانت الرښوونه كوي ،وايي چي خداى
موسى عليه السالم ته ويلي وو :د اسرائيليانو ښځو ته
ووايه چي له خپلو مصري گاونډيو د سرو او سپينو زرو ښه
ډېري گاڼې (په كومه پلمه) ترالسه كړي ،چي بيا ئې د وتلو
په وخت كي له ځان سره يوسي!! آيا ممكنه ده چي د زمكي
او آسمانونو رب به خپلو بندگانو ته د داسي غدر او
خيانت درس وركوي!!

   
    
   















   
نو موسى په خپل زړه كي وېره احساس كړه ،ومو ويل:
ً چي همدا ته برالسى يې ،او هغه شى
مه وېرېږه ،يقينا
وغورځوه چي ستا په الس كي دئ ،چي هغه څه ښوى تېر
ً هغه څه چي دوى جوړ كړي
كړي چي دوى جوړ كړي ،يقينا
د كوډگر مكر دئ ،او جادوگر چي هر چېري ورشي بريا
نشي موندلى.
( -)69-67له دې مباركو آيتونو څو خبري معلومېږي:
 د كوډگرو له لوري ښودل شوې ننداره دومره هيبتناكه
وه چي موسى عليه السالم په خپل زړه كي وېره احساس
كړه ،دلته دا نه دي ويل شوي چي آيا پر ځان وېرېدلى،
كه له دې چي په مسابقې كي به برالسى نشي او كه په دې
چي خلك به دوكه شي او د جادوگرانو تر اغېز الندي به
راشي؟! خو له وروستۍ فقرې معلومېږي چي وېره ئې په
مسابقې كي د خپلي بريا په اړه وه ،ځكه هللا تعالى
ً چي همدا ته برالسى
فرمايي :ومو ويل :مه وېرېږه ،يقينا
يې.
 د هللا تعالى له لوري موسى عليه السالم ته ويل شوي چي
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د خپل الس عصا وغورځوي ،چي دا به ټول هغه پړي او
عصاگاني ښوى تېري كړي چي دوى د خوځنده مارانو په څېر
ښودلي.
 دلته ويل شوي چي جادو هسي يوه دوكه او غولونه وه،
د فرعون د ماهرو جادوگرانو دا لوبه د الس هنر وو نه د
جادو اغېز ،دا په حقيقت كي يو مكر وو نه بل څه ،د
پړو او عصاگانو حقيقت نه دئ بدل شوى بلكي خلك غولول
شوي او د خوځنده مارانو گمان ئې پرې كړى!! د آيت دا
برخه چي وايي :جادوگر چي هر چېري ورشي بريا نشي
موندلى ،دا حقيقت مزيد واضح كوي او ښيي چي د جادوگر
مكر او كيد د څو شېبو داسي غولونكې ننداره ده چي نه
ده ته كومه گټه رسوي او نه بل ته.








  
نو كوډگر په سجده پرېوتل (او) وئې ويل :د هارون
او موسى پر رب مو ايمان راوړ.

( -)71د دې مبارك آيت له فحوى معلومېږي چي موسى عليه
السالم د هللا تعالى له حكم سره سم خپله عصا غورځولې او
هغې د كوډگرو د لوبي سامان ټول ښوى ښوى تېر كړي،
كوډگرو د دې صحنې په ليدو سره نه يوازي خپله ماتې
منلې ،تسليم شوي او په سجده پرېوتي بلكي په واضح
الفاظو او جگ غږ سره ئې اعالن كړى چي :موږ د هارون او
موسى عليه السالم پر رب ايمان راوړ.

    




  



  



  



 
وئې ويل :آيا تر دې وړاندي چي اجازه دركړم ده ته
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ً چي هغه ستاسو هغه مشر دئ چي
مو ايمان راوړ؟ يقينا
جادو ئې درښودلى!! نو هرومرو به ستاسو السونه او
ً به تاسو
ستاسو پښې يوه د بل خالف پرې كوم او حتما
د خرما په سټو پانسۍ كوم او تاسو به هرومرو پوه
شئ چي څوك په موږ كي د عذابولو له پلوه شديد دئ
او څوك د ډېر پايښت خاوند.
( -)71د دې مبارك آيت له الرښوونو څو حقايق ترالسه
كېږي:
 فرعون د خپلي توطئې په لومي كي ونښت ،تدبير ئې
معكوسه نتيجه وركړه ،د موسى عليه السالم د رسالت
حقانيت ټول ولس ته جوت شو ،نو په بلي توطئې الس پوري
كوي او وايي :اې جادوگرانو! تاسو ولي د مسابقې د
پايلو له اعالن وړاندي خپله ماتې ومنله او د موسى
(عليه السالم) پر رب مو د ايمان راوړلو اعالن وكړ؟!
ولي مو زما پرېكړي ته انتظار ونه كړ ،ولي مو تر دې
وړاندي چي زه اجازه دركړم ايمان راوړ؟ د دې معنى دا
ده چي تاسو الدمخه له ده سره توافق كړى وو ،په گډه مو
دا لوبه جوړه كړې وه ،هغه ستاسو مشر دئ ،جادو هغه
درښودلى!! دا د خلكو د غولولو لپاره د فرعون بل كيد
او مكر وو!!
 له بلي خوا ئې جادوگران په دې ووېرول چي اوس به
هرومرو ستاسو السونه او ستاسو پښې يوه د بل خالف پرې
كوم ،ښى الس او كيڼه پښه ،يا كيڼ الس او ښۍ پښه ،او
ً به تاسو د خرما په سټو پانسۍ كوم ،اوس به تاسو
حتما
هرومرو پوه شئ چي څوك د عذابولو له پلوه شديد دئ او
څوك د ډېر پايښت خاوند.
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وئې ويل :هيڅكله به تا تر هغو څرگندو دالئلو او
نښو چي زموږ په برخه شوي او پر هغه چا چي موږ ئې
پيدا كړي يو؛ غوره ونه گڼو ،نو هغه پرېكړه وكړه
ً چي ته يوازي د دنيوي
چي ته ئې كوونكى يې ،يقينا
ً چي موږ پر خپل
ژوند په اړه پرېكړه كولى شې ،يقينا
رب ايمان راوړى ،چي زموږ خطاگاني او هغه جادو
راوبخښي چي تا ورته اړ كړو ،او هللا تر ټولو غوره او
ً هغه څوك چي
تر ټولو زيات د پايښت خاوند دئ ،يقينا
خپل رب ته د مجرم په توگه وړاندي شي نو داسي دوزخ
به د هغه په برخه شي چي نه به په كي مري او نه به
ژوند كولى شي ،او څوك چي د مؤمن په توگه وروړاندي
شي په داسي حال كي چي نېك عملونه ئې كړي وي نو
هغوى ته لوړي لوړي درجې دي ،داسي تلپاته جنتونه
چي ترې الندي ويالې بهېږي ،په هغه كي به تلپاته
وي ،او دا د هغه چا بدله ده چي ځان ئې پاك كړ.
( -)76-72په دغو مباركو آيتونو كي د دغو ايمان
راوړونكو جادوگرانو داسي زړه راښكونكې ويناوي انځور
شوې دي چي له يوې خوا پر انسان د ايمان ژور اغېز او
هغه تبديلي په گوته كوي چي په انسان كي ئې رامنځته
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كوي او له بلي خوا مؤمنانو ته وايي چي تاسو به د
گواښونو په وړاندي داسي دريځ غوره كوئ چي دغو
مؤمنانو غوره كړ .كوم ځواب چي جادوگران ئې فرعون ته
وركوي ،ډېر عجيب ،د پام وړ او ارزښتناك دئ ،وايي:
هيڅكله به تا تر هغو څرگندو دالئلو او نښو چي زموږ په
برخه شوي او پر هغه چا چي موږ ئې پيدا كړي يو؛ غوره
ونه گڼو ،نو هغه پرېكړه وكړه چي ته ئې كوونكى يې،
ً چي ته يوازي د دنيوي ژوند په اړه پرېكړه كولى
يقينا
ً چي موږ پر خپل رب ايمان راوړى ،چي زموږ
شې ،يقنا
خطاگاني او هغه جادو راوبخښي چي تا ورته اړ كړو ،او
هللا تر ټولو غوره او تر ټولو زيات د پايښت خاوند دئ،
هيڅ پروا مو نشته ،مرگ ته چمتو يو ،ته خو يوازي زموږ
د وژلو پرېكړه كولى شې ،دا مرگ خو له دې پرته بل څه
نه دئ چي موږ د خپل پالونكي رب په لوري بيايي ،هسي
هم مرو او د خپل رب په لوري خامخا ورگرځو!! په دې
سره قرآن موږ ته له يوې خوا دا الرښوونه كوي چي پر
خداى باندي ايمان انسان ته داسي جرأت او شهامت ورپه
برخه كوي ،دا جادوگران گورئ چي څو شېبې مخكي د فرعون
په امر راغونډ شوي وو ،د ده لپاره ئې د موسى عليه
السالم مقابله كوله ،د فرعون پر سر ئې لوړه كوله او د
ده د عزت او جالل په طفيل ئې خپله بريا يقيني او حتمي
گڼله ،له فرعون ئې د اجورې طمع وه او تر ټولو ستر
هدف ئې دا وو چي د فرعون د درباريانو په ډله كي
ونيول شي ،خو اوس او په هللا تعالى باندي له ايمان
وروسته په دوى كي دومره ژوره تبديلي راغلې چي د
فرعون د گواښونو پروا نه كوي ،له مرگه نه وېرېږي،
مرگ د هللا تعالى په لوري د تلو وسيله گڼي او پرونۍ
مادي طمع ئې اوس په معنوي تلوسې بدله شوې او موخه ئې
دا ده چي هللا تعالى ترې راضي شي او گناهونه ئې ورته
وبخښي!! له بلي خوا موږ ته وايي چي د ايمان خاوند
بايد داسي وي ،كه تاسو په رښتيا په هللا تعالى ايمان
لرئ نو د فرعونانو له گواښونو به نه وېرېږئ.
 دا مؤمنان تر دې هم وړاندي درومي او فرعون ته
ً هغه څوك چي خپل رب ته د مجرم په توگه
وايي :يقينا
وړاندي شي نو داسي دوزخ به ئې په برخه شي چي نه به
په كي مري او نه به ژوند كولى شي ،هغه ورځ به ئې
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ژوند ژوند نه وي ،له ژونده به بې زاره وي ،د مرگ
هيله او تمنا به كوي خو نه به ئې په برخه كېږي ،او
څوك چي د مؤمن په توگه وروړاندي شي په داسي حال كي
چي نېك عملونه ئې كړي وي نو هغوى ته لوړي لوړي درجې
دي ،داسي تلپاته جنتونه چي ترې الندي ئې ويالې بهېږي،
په هغه كي به تلپاته وي ،او دا د هغه چا بدله ده چي
ځان ئې پاك كړ.




   
   




   
ً چي موسى ته مو وحي وكړه چي زما بندگان
او يقينا
(د شپې مهال) روان كړه ،نو په سيند كي وچه الر
ورته پرانېزه ،مه له نيول كېدو وېرېږه او مه (له
بله پلوه) وېرېږه.
( -)77د دې مبارك آيت خالصه مطالب دا دي:
 هللا تعالى موسى عليه السالم ته په وحي سره الرښوونه
وكړه چي بني اسرائيل د شپې له لوري له مصر د سينا په
لور روان كړه ،دوى مخكي او ته ورپسې ،په خپلي عصا
سره سيند ووهه چي وچه الر په كي پرانېستل شي ،مه له
دې وېره لره چي د فرعون لښكري به تاسو تعقيب او
ونيسي او مه په سيند كي د تېرېدو پر مهال د سيند په
څپو كي له الهو كېدو.






   



  
نو فرعون له خپلو لښكرو سره ورپسې شو ،نو د سيند
اوبو راونغاړل همغسي چي راوئې نغاړل ،او فرعون
خپل قوم بې الري كړ او هدايت ئې نه كړ.
( -)79-78دا آيتونه هغه حالت انځوروي چي فرعون له
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خپلو لښكرو سره په بني اسرائيلو پسي ووت ،د شپې شپې
ئې هر لوري ته اربكي ولېږل چي خپل پلويان او فوځيان
راغونډ كړي ،اعالن ئې وكړ چي دا يو وړوكى ټولگى دئ،
كه خپلي مخي ته پرېښودى شي او له مصر څخه روغ ووځي
موږ ته ستونزي راوالړوي ،بايد ونيول شي ،په سباوون كي
ورپسې شو ،كله چي موسى عليه السالم د بحر خوا ته
ورسېد ،له لري د فرعون لښكري راڅرگندي شوې ،د موسى
عليه السالم ملگري پرېشان او اللهانده شول ،موسى عليه
السالم ته راغلل او وئې ويل :موږ محاصره شوو ،د وتلو
الر نشته ،د دښمن په الس كي پرېوتو ،موسى عليه السالم
ورته وويل :داسي نه ده ،هللا تعالى له موږ سره دئ ،هغه
به د نجات الر راښيي ،له همدې وينا سره سم د هللا تعالى
له لوري ورته وحي وشوه چي بحر په خپلي عصا ووهه ،بحر
وچاود او څپې ئې دواړو خواوو ته د لوړو غونډيو په
څېر ودرېدې ،تېزه هوا وچلېده او زمكه ئې وچه كړه،
دوى ته د اوبو په منځ كي وچه الر پرانيستل شوه ،له
بحر روغ رمټ واوښتل ،فرعون له خپلو لښكرو سره د بحر
ژۍ ته راورسېد ،الر ئې وچه او پرانيستې ومونده ،تش الس
او نامراده بېرته ستنېدا ئې د خپل كبر او غرور خالف
وگڼلو ،له خپلو آسونو ،سپرو او پلو فوځيانو او گاډيو
سره ئې بحر ته ودانگل ،هغه مهال چي ټول فوځ ننوت ،يو
سر ئې د بحر يوې ژۍ كي او بل سر ئې بلي ژۍ ته نږدې،
ناڅاپي څپې سره ورغلې ،ټول ئې تر خپل كومي تېر كړل،
همغسي غرقېدا چي ټول ئې له قصې خبر دي ،فرعون خپل
قوم بې الري او له داسي برخليك سره مخامخ كړ ،د ده
ادعاء بې بنسټه وه چي زه ولس ته سمه الر ښيم او همغه
لوري ته ئې بيايم چي رفاه او سوكالي ئې په برخه شي.
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ً چي له خپل دښمن څخه مو
اې بني اسرائيلو! يقينا
وژغورلئ د طور د ښي (يا بختور) لوري وعده مو
درسره وكړه ،او پر تاسو مو من او سلوى نازل كړل،
له هغو پاكيزه وو چي درروزي مو كړل وخورئ او تېرى
مه په كي كوئ ،كه نه نو زما غضب به درباندي
راپرېوځي ،او پر چا چي زما غضب پرېوځي هغه له شكه
پرته كوز وغورځېدو .او زه د هغه چا په اړه ډېر
بخښونكى يم چي توبه ئې وكړه ،ايمان ئې راوړ ،صالح
عمل ئې وكړ او بيا (همداسي) په سمه الر والړ.
( -)82-81په دې مباركو آيتونو كي هغه الهي الرښووني
زموږ مخي ته اېښودل شوې چي د هللا تعالى له لوري بني
اسرائيلو ته شوې وې او ورته ويل شوي وو :اې بني
اسرائيلو! موږ له خپل دښمن څخه وژغورلئ ،د طور د ښي
لوري وعده مو درسره وكړه ،هلته مو مستقر كړئ ،پر
تاسو مو من او سلوى نازل كړل ،درته ومو ويل :هغه
پاكيزه پاكيزه شيان وخورئ چي موږ درروزي كړل ،په
الهي نعمتونو كي تېرى مه كوئ ،كه نه نو زما غضب به
درباندي نازل شي ،څوك چي زما په غضب اخته شي هغه له
شكه پرته د ذلت او سپكاوي په ژوري كندي كي پرېوځي،
زه د هغه چا په اړه ډېر بخښونكى يم چي توبه ئې وكړه،
ايمان ئې راوړ ،صالح عمل ئې وكړ او بيا همداسي په
سمه الر والړ .په دې اړه څو خبري په پام كي ولرئ:
 دلته د مغفرت لپاره څلور شرايط اېښودل شوي :توبه
يعني له گناهونو الس اخيستل ،ايمان راوړل يعني پر هللا
تعالى ،آخرت ،پيغمبر او ټولو مؤمن به شيانو ايمان
راوړل ،صالح عمل ،او د هدايت پر الر ټينگ پاته كېدل.
 ځينو مفسرينو د طور ښي لوري ته وعده هغه وعده
گڼلې چي موسى عليه السالم د هللا تعالى سره د مالقات
لپاره هغه ځاى ته تللى وو ،خو له الفاظو داسي
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معلومېږي چي مراد ئې د طور خوا ته بركتناكي سيمي كي
د بني اسرائيلو مېشت كول دي ،دا ځكه چي د ژغورني او
من او سلوى تر څنگ ئې يادونه شوې او دا ښيي چي دلته
د ايمن معنى بختور دئ ،او د جانب الطور االيمن مراد د
طور بختور اړخ دئ ،په قرآن كي دې سيمي ته بختوره
سيمه ويل شوې او د باركنا فيها الفاظ ورته كارول
شوي.

   























   
    




















او اې موسى! څه شي له خپل قوم څخه راگړندى كړې؟
وئې ويل :دا دي دوى راپسې دي ،او اې زما ربه! د
دې لپاره مي ستا لوري ته تلوار وكړ چي (له ما)
ً چي له تا وروسته مو
راضي شې ،وئې فرمايل :يقينا
ستا قوم په آزمېښت كي واچاوو او سامري دوكه او بې
الري كړل ،نو موسى خپل قوم ته غصه ناك او افسوس
ناك ستون شو ،وئې ويل :اې زما قومه! آيا خپل رب د
غوره وعدو ژمنه نه وه درسره كړې ،آيا (د وعدې دا)
موده درباندي اوږده شوه ،يا ومو غوښتل چي د خپل
رب غضب درباندي راپرېوځي ،نو ځكه مو زما له وعدې
تخلف وكړ!!
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( -)86-83د دې مباركو آيتونو په اړه الندي خبري په
پام كي ولرئ:
 دلته د طور غره ته د موسى عليه السالم د تگ هغه
قصه بيان شوې چي د خپل قوم له يوه دروند وفد سره
تللى او د تورات احكام وركړى شوي ،ميقات ته تر نورو
وړاندي رسېدلى ،هللا تعالى ترې پوښتلي :اې موسى! څه شي
له خپل قوم څخه راگړندى كړې؟ وئې ويل :دا دي دوى
راپسې دي ،او د دې لپاره مي ستا لوري ته تلوار وكړ
چي له ما راضي شې ،هللا تعالى وفرمايل :له تا وروسته مو
ستا قوم په آزمېښت كي واچاوو او سامري دوكه او بې
الري كړل .په دې سره قرآن د بني اسرائيلو او هر هغه
قوم فكري تزلزل او تردد انځوروي چي ديني روزنه ئې
كمزورې وي ،حالت ئې داسي وي چي د قائد څو ورځنى
غيابت د دې باعث شي چي په ټگمارو مشرانو پسي روان
شي ،دا دئ گورئ چي موسى عليه السالم د تورات راوړلو
لپاره د طور غره ته والړ ،ال څو ورځي نه وې تېري شوې
چي په دوى كي د سامري په څېر جهل او شرك ته بلونكى
راپيدا شو ،دوى ته ئې د سخوندر په بڼه كي بت جوړ كړ،
د هغه خوا ته دېره شول او هغه ئې د معبود په توگه
ونيو ،له سرو او سپېنو زرو جوړ شوى سخوندر ئې معبود
شو او هغه ئې د خداى او بنده تر منځ واسطه او وسيله
وگڼلو .د بني اسرائيلو او د هر جاهل قوم يوه ستونزه
دا ده چي د صالح مشر او زعيم په شته والي كي په سمه
الر راشي ،خو چي هغه ترې لږ يوې خوا ته شي ،په بې الري
او منحرف مشر راغونډ شي او سمه الر پرېږدي ،بني
اسرائيل خو داسي وو چي د موسى عليه السالم د دعوت په
نتيجه كي ئې نه يوازي په هللا ايمان راوړ ،بلكي په دې
الر كي د كړاوونو او ستونزو گاللو او له مصر څخه هجرت
ته هم چمتو شول ،خو چي څو ورځي موسى عليه السالم
ميقات ته ترې والړ ،د سامري په شا و خوا راغونډ شول،
په هغه پسي ئې اقتداء وكړه او د هغه په وينا
(سخوندر) ته په سجده پرېوتل ،دوى د څارويو او بوده
وو په څېر دي ،شپون ئې په هر لوري بيولى شي .د دوى
دا جرم د سختي نيوني وړ وو ،كه موسى عليه السالم نه
وى ،هغه دروغجن معبود ئې نه وى نسكور كړى او سامري
ئې نه وى مجازات كړى ،نو د هللا ستر عذاب به ورباندي
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نازلېدو ،خو هللا تعالى د همدې په وجه ورته عفو وكړه .د
دې نعمت تقاضاء خو دا وه چي تاسو تل د هللا شاكر بندگان
وئ او هيڅكله مو د شرك او عصيان الر نه وى غوره كړې.
 قرآن موږ ته وايي چي له سرو او سپينو زرو بت
ً چي د سرو زرو معبد او
جوړول د سامري كار دئ!! واقعا
معبود جوړل د هغو ټگمارانو كار دئ چي د سامري په څېر
وي!! هيڅ واقعي خداى پالونكى به په دې راضي نه شي چي
د هللا تعالى په نامه دي له غولېدلو عوامو سره زر ترالسه
شي او هغه دي په داسي مواردو كي مصرف شي ،واقعي الهي
دين هغه دئ چي خلكو ته وايي :د هللا تعالى د بې وزلو
بندگانو مرسته وكړئ ،شتمنۍ مو د خير په كارونو كي ،د
وږو په مړولو كي ،د بربنډو په پټولو كي ،د بيمارانو
په تداوي كي او د مسكينانو په الس نيوي كي ولگوئ ،سره
او سپين زر مه ذخيره كوئ ،چا چي ذخيره كړل ځاى ئې
جهنم دئ!!
 موسى عليه السالم خپل قوم ته غصه ناك او افسوس ناك
ستون شو ،وئې ويل :اې زما قومه! آيا هللا د غوره وعدو
ژمنه نه وه درسره كړې ،آيا د وعدې دا موده درباندي
اوږده شوه ،يا ومو غوښتل چي د خپل رب غضب درباندي
راپرېوځي ،نو ځكه مو زما له وعدې تخلف وكړ؟!
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وئې ويل :موږ په خپلي خوښي او واك سره ستا له
وعدې څخه نه يو په شا شوي ،خو د هغه قوم د گاڼو
پېټي راپه شا شول ،نو ومو غورځول او سامري هم
وغورځول ،نو سخوندر ته ورته مجسمه ئې ورته
راوايسته چي رمباړه ئې وه او وئې ويل :دا ستاسو
او د موسى معبود دئ چي هېر كړى ئې دئ ،آيا دې ته
ئې نه كتل چي هيڅ خبره نه ورگرځوي (د خبري ځواب
نه شي وركولى) او نه دوى ته د كومي گټي واك لري
ً چي هارون تر دې
او نه د څه تاوان ،او يقينا
ً چي په
وړاندي ورته ويلي وو :اې زما قومه! يقينا
دې سره وآزمويل شوئ او ستاسو رب خو له شكه پرته
هماغه رحمن رب دئ ،نو زما متابعت وكړئ او زما د
امر اطاعت وكړئ ،وئې ويل :تر هغه به ئې تل اعتكاف
كوو (پر لمانځني به ئې ټينگار كوو) چي موسى
راوگرځي.
( -)91-87د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 قوم موسى عليه السالم ته وويل :موږ دا كار په خپل
سر نه دئ كړى ،په خپله خوښه ستا له وعدې څخه نه يو
په شا شوي ،خو د هغه قوم د گاڼو پېټي راپه شا شول،
نو ومو غورځول او سامري هم وغورځول ،نو سخوندر ته
ورته مجسمه ئې ورته راوايسته چي رمباړه ئې وه او وئې
ويل :دا ستاسو او د موسى معبود دئ ،دلته د آيت په
پاى كي راغلي چي هېر ئې كړ ،ځيني مفسرين دا د سامري
وينا گڼي او وايي چي هغه د موسى عليه السالم په اړه
وويل :همدا د موسى عليه السالم خداى دئ ،خو ترې هېر
شوى!! چي په دې صورت كي به ئې معنى دا وي چي موسى
عليه السالم غوښتل داسي معبود جوړ كړي خو د هېرېدو له
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كبله دا كار ترې پاته شوى ،د بل تعبير له مخي دا د هللا
تعالى قول گڼل شوى چي معنى ئې دا ده :قوم د موسى
عليه السالم هغه الرښووني هېري كړې چي د هللا تعالى په
اړه ئې دوى ته كړې وې ،له همدې كبله د سامري په لومي
كي ونښتل او له سرو زرو جوړ شوى سخوندر ئې د هللا تعالى
ځاى ناستى وگڼلو.
 دوى دې ته هم نه كتل چي دا سخوندر ډوله معبود هيڅ
خبره نه ورگرځوي ،د هيڅ خبري ځواب نه شي وركولى ،نه
دوى ته د كومي گټي واك لري او نه د څه تاوان.
 هارون عليه السالم تر دې وړاندي ورته ويلي وو :اې
ً چي په دې سره وآزمويل شوئ او ستاسو
زما قومه! يقينا
رب خو له شكه پرته هماغه رحمن رب دئ ،نو زما متابعت
وكړئ او زما د امر اطاعت وكړئ.
 قوم په ځواب كي ورته ويلي :تر هغه به ئې تل پر
لمانځني ټينگار كوو چي موسى راوگرځي.
بت) جوړول د
گورئ چي قرآن موږ ته وايي( :طاليي ُ
(سامري) كار دئ ،موږ ته د ټولو طاليي معبودانو او
معبدونو حقيقت بيانوي او الرښوونه راته كوي چي كه
چېري تاسو ته داسي معبد او معبود په نظر درشي چي له
سرو او سپينو زرو جوړشوى نو پوه شئ چي د دې په
ً د كوم سامري الس وو!!
جوړولو كي حتما

   
   
   
    



    







 
وئې ويل :اې هارونه! څه شي له دې منع كړې چي دوى
دي بې الري وموندل او زما اطاعت دي ونه كړ؟! آيا
زما له امره دي سرغړاوى وكړ؟ وئې ويل :اې زما د
مور بچيه! تر ږيري او تر سر مي مه نيسه ،زه له دې
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ووېرېدم چي ته به (راته) ووايې :په بني اسرائيلو
كي دي تفرقه راوالړه كړه او زما د وينا خيال دي
ونه كړ!!
( -)94-92دا مبارك آيتونه د موسى عليه السالم هغه
جاللي حالت انځوروي چي خپل قوم ته غضبناك راگرځېدلى،
خپل ورور هارون عليه السالم ئې د سر او ږيري له
وېشتانو كلك نيولى ،ځان ته ئې راكښ كړى او ورته ويلي
ئې دي :اې هارونه! څه شي له دې منع كړې چي دوى دي بې
الري وموندل او زما اطاعت دي ونه كړ؟! آيا زما له
امره دي سرغړاوى وكړ؟ د هارون عليه السالم ځواب هم د
يوه صالح ،صبرناك ،د لوى زغم خاوند او باحكمته او
بادرايته ورور په توگه داسي انځوروي :اې زما د مور
بچيه! تر ږيري او تر سر مي مه نيسه ،ما خپله دنده
ترسره كړې ،د خ پل وس او توان تر حده مي د دوى مخنيوى
كړى ،دومره چي ووېرېدم ته به مي ورټې او راته وبه
وايې :په بني اسرائيلو كي دي تفرقه راوالړه كړه او
زما د وينا خيال دي ونه كړ!!
دې ته مو پام وي چي ځينو درنو مفسرينو د هارون
عليه السالم دا وينا داسي تعبير كړې لكه چي هغه اصالً د
سامري هيڅ مقابله نه وي كړې ،حال دا چي قرآن په ډېر
صراحت سره په  20آيت كي وايي :هارون تر دې وړاندي
ً چي په دې سره
ورته ويلي وو :اې زما قومه! يقينا
وآزمويل شوئ او ستاسو رب خو له شكه پرته هماغه رحمن
رب دئ ،نو زما متابعت وكړئ او زما د امر اطاعت وكړئ.
قوم ځواب وركړى وو چي موږ د موسى عليه السالم تر
بت له لمانځني الس نه اخلو.
راتلو پوري د دې ُ
دا مطلب د االعراف په سوره كي په دې توگه راغلى:
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االعراف151- 151 :

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

گورئ چي د موسى عليه السالم چلند جدي وو ،له خپل
نائب سره هم او له سامري او د سامري له پلويانو
سره هم ،خپل ورور د سر او ږېري له ويښتانو نيسي،
په قهر او غصې سره ئې د ځان په لوري راكاږي ،ورته
وايي :ولي دي د سامري او د هغه د پلويانو د شرك
په وړاندي سكوت وكړ؟ كله چي دي دوى وليدل د هللا
تعالى په ځاى د سخوندر عبادت كوي ولي دي مخنيوى
ونه كړ؟ هغه ورته وايي :اى زما د مور زويه! "اى
زما وروره!" زه قوم بې وسه كړم ،نږدې وو چي ما
ووژني ،دښمنان مه راباندي خوشحالوه! او ما د
ظالمانو له جملې څخه مه گرځوه! ما مه د دوى ملگرى
گڼه او مه مي داسي كار ته اړ كوه چي ستا په
وړاندي بې ادبي وكړم او له ظالمانو څخه شم ،ورته
وايي :ما تر ډېره حده د دوى مقابله وكړه ،حتى له
ما سره دا وېره راوالړه شوه چي ته به له راگرځېدو
وروسته ما په دې مالمت كړې چي ولي دي زما تر راتلو
انتظار ونه كړ؟ ولي دي په ولس كي اختالف راوالړ كړ؟
ولي دي د ولس د وحدت او يووالي خيال ونه ساتو؟
موسى عليه السالم بت ټوټې ټوټې كوي ،بيا ئې سوزوي
او ايرې ئې په اوبو كي غورځوي ،او سامري ته داسي
سزا اعالنوي چي هر څوك به ترې لري گرځي او له الس
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وروړو به ځان ساتي.
كله چي بني اسرائيل له مصر څخه وتل ،د الري په
اوږدو كي د داسي قوم خوا ته تېر شول چي بتان ئې
لمانځل ،دوى هم له موسى عليه السالم وغوښتل چي
همداسي كوم بت ورته جوړ كړي ،موسى عليه السالم سخت
ورټل او دا ئې د يوه جاهل او ناپوه قوم غوښتنه
وگڼله ،سامري د قوم دا تلوسه او د ضعف نقطه درك
كړه ،منتظر وو چي په كوم مناسب فرصت كي ترې گټه
واخلي ،پوه شو چي دا خلك څرگند او تر سترگو
كېدونكى خداى غواړي ،د ولس جاهالنه تلوسې او د
موسى عليه السالم موقت غيابت دا موقع په الس وركړه،
په بيړه پاڅېدو ،خلكو ته ئې وويل :بايد د نورو
قومونو په څېر د دعاء او عبادت پر مهال د خداى
انځور زموږ مخي ته والړ وي ،سخوندر د قوت نښه ده،
د خداى قدرت او ځواكمني بايد د سخوندر په بڼه كي
انځور كړو ،كه تاسو خداى منئ نو خپلي گاڼې راوړئ،
دوى ته ئې د سخوندر داسي مجسمه جوړه كړه چي كله
كله به رمباړه ترې پورته كېده ،منځ ئې گوگ او
مجوف وو ،كله چي به هوا د گوگ له منځه تېرېده نو
غږ به ئې ترې پورته كېدو ،قوم ته ئې وويل :دا
همغه خداى دئ چي تاسو ئې له مصره وايستئ!!
د گاڼو له غونډولو معلومېږي چي ښايي په دې كار كي
د ښځو ونډه تر نارينه وو زياته وه!! اوس هم گورئ
چي د كوډگرو ،تعويذگرو ،فال نيونكو ،نجوميانو،
ً ښځي
زيارتونو ،پيرانو او فقيرانو خوا ته اكثرا
ورځي او د خپلو حاجتونو ترسره كېدا ترې غواړي ،او
په بدل كي ئې شكرانې او نذرانې وركوي.
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وئې ويل :اې سامري! ستا څه حال وو؟ وئې ويل :هغه
څه مي ترسترگو شول چي د نورو ترسترگو نه شول ،نو
د پيغمبر له آثارو مي يو موټ ترالسه كړل ،بيا مي
وغورځول ،نفس مي همدا راته ښايسته كړ ،وئې ويل:
نو درومه او ستا لپاره به د دنيا په ژوند كي دا
ويل وي چي :الس مه راوړئ او تا ته داسي نېټه ټاكل
شوې چي ترې شا ته كېدا دي نشته او خپل هغه معبود
ته دي وگوره چي پړمخي ئې خوا ته پرېوتى وې ،خامخا
به ئې وسوزوو ،بيا به ئې د ايرو په څېر په سيند
كي وشيندو ،خبره دا ده بله نه ده چي ستاسو معبود
ً ئې
هغه هللا دئ چي له ده پرته بل معبود نشته ،علما
په هرڅه احتواء كړې.
( -)98-95د دې مباركو آيتونو په اړه مو څو خبرو
ته پام وي:
 موسى عليه السالم سامري ته مخ كړ او وئې پوښتو :اې
سامري! ستا څه حال وو؟ ولي دي دا كار كړى؟ سامري
ځواب وركړى :داسي څه مي ترسترگو شول چي د نورو خلكو
ترسترگو نه شول ،نو د پيغمبر له آثارو مي يو موټ
ترالسه كړل ،بيا مي وغورځول ،نفس مي همدا راته ښايسته
كړ! دلته دا وضاحت نه تر سترگو كېږي چي سامري څه
ليدلي ،دومره ويل شوي چي د پيغمبر آثار ئې تر سترگو
شوي او يو موټ ئې ترې اخيستى ،ځينو له دغو الفاظو دا
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انتباه اخيستې چي سامري جبريل عليه السالم ليدلى او د
هغه د آس د پلونو يو موټ خاوره ئې ترالسه كړې ،همدا
ئې د سخوندر په خوله كي اچولې او د سخوندر د رمباړي
وجه همدا خاوره وه!! خو دا خوشې ادعاء او بې بنسټه
انگېرنه ده ،په څو دالئلو :قرآن نه دي ويلي چي جبريل
په اسپي سپور ځان فرعون ته ورښودلى چي د ده آس وهڅوي
او ورپسې شي او سيند ته ننوځي ،دوى دا خبره له كومه
ځايه راايستلې؟ كه دا كار شوى وي نو دا خو به ئې د
سيند آبلي غاړي كي فرعون ته ښودلي وي نو سامري څنگه
وليد ،په داسي حال كي چي سامري د سيند په دې غاړي كي
وو؟ ولي به يوازي سامري ليدو او ولي به گڼ شمېر نورو
نه وي ليدلى؟ دې ته څه ضرورت وو چي د فرعون د آس د
هڅولو لپاره بايد جبريل عليه السالم له آسمانه راكوز
او پر يوې اسپي سپور شي؟!! مگر هللا تعالى له دې پرته
دا كار نشي كولى؟!!
 په لږ دقت سره د آيت له فحوى معلومېږي چي د سامري
مراد له رسول څخه په خپله موسى عليه السالم دئ او د
رسول له اثر څخه ئې مراد د موسى عليه السالم الرښووني
دي ،په عربي كي اثر او آثار همدې ته وايي ،مطلب ئې
دا دئ چي ما د پيغمبر ځيني الرښووني ترالسه كړې ،د دين
په ځينو برخو پوه شوم ،څه علم راپه برخه شو ،خو د
هوى او هوس په غوښتنه مي هغه لري وغورځول ،او دغه
كار ته ئې وهڅولم ،خلكو د هغه مخكني ديني علم او
پوهي له امله زما خبري ومنلې او سخوندر لمانځلو ته
چمتو شول .په دې سره قرآن موږ ته د سامري او
سامريانو د ښه پېژندو په اړه الرښوونه كوي او د دوى
ځانگړتياوي داسي معرفي كوي :تر عامو خلكو ئې پوهه او
ً زيات دئ ،يعني شيخ او مال دئ ،هم خلك
بصيرت نسبتا
ورته د پوه په سترگه گوري او هم په خپله ځان تر نورو
پوه گڼي ،د پيغمبر له الرښوونو ،شعارونو او علومو ئې
هم څه برخه ترالسه كړې ،خو په نيمي الري كي ئې ټول شا
ته غورځولي ،نفس دوكه كړى او د خلكو غولولو ته ئې
هڅولى .يعني د شرك بنسټ د هغو ټگمارو مذهبي مشرانو
په الس ايښودل شوى چي د پيغمبر له آثارو او د دين له
ويناوو ئې څه برخه درلوده ،خو دا ئې شا ته غورځولي
او د خلكو د دوكه كولو لپاره ئې مال تړلې ،د سرو زرو
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بت ئې ورته جوړ كړى ،هغه هم په خپله د دوى له گاڼو
او پيسو او ورته ويلي ئې دي :دا ستاسو رب دئ او په
دې توگه ئې خلك د هللا تعالى په ځاى د (سخوندر) عبادت
ته چمتو كړي!!
موسى عليه السالم هغه ته وويل :نو درومه او ستا

لپاره به د دنيا په ژوند كي دا ويل وي چي :الس مه
راوړئ او تا ته داسي نېټه ټاكل شوې چي ترې شا ته
كېدا دي نشته او خپل هغه معبود ته دي وگوره چي پړمخي
ئې خوا ته پرېوتى وې ،خامخا به ئې وسوزوو ،بيا به ئې
د ايرو په څېر په سيند كي وشيندو ،خبره دا ده بله نه
ده چي ستاسو معبود هغه هللا دئ چي له ده پرته بل معبود
ً ئې په هرڅه احتواء كړې .سامري ته د موسى
نشته ،علما
عليه السالم له دې وينا معلومېږي چي هغه غوښتل خلك
وغولوي ،د ځان ملگري ئې كړي ،د پلويانو شمېر ئې زيات
شي ،په همدې موخه ئې دا بت جور كړى وو ،نو ځكه موسى
عليه السالم د هغه سزا داسي اعالن كړه :درومه او ستا
لپاره به د دنيا په ژوند كي دا ويل وي چي :الس مه
راوړئ!! يعني همدغو خلكو ته به وايې :زما خوا ته مه
راځئ ،له ما لري گرځئ ،ما ته الس مه راوړئ!!
 دې ته مو هم پام وي چي غربي مستشرقينو د نورو
مواردو په څېر دلته هم د (سامري) د نامه په اړه دا
اعتراض كړى چي گواكي قرآن د سامري نوم له مخكنيو
كتابونو په غلطه توگه اخيستى او دا په اصل كي سامريه
د بني اسرائيلو د هېواد هغه پالزمېنه ده چي تر دې
واقعې ډېر وروسته دا پالزمېنه جوړه شوې او دا نوم
ورته غوره شوى!! خو كه له دې جنابانو پوښتنه وكړو چي
د (سامريه) نوم له څه اخيستل شوى؟ ولي دې پالزمېني ته
دا نوم وركړى شو؟ كه دا نوم په دوى كي پېژندل شوى
نوم نه وى څنگه ئې د پالزمېني لپاره غوره كاوو؟ ځواب
به ئې څه وي؟!! ،د دې بې بنسټه او چټي اعتراض وجه دا
ده چي بايبل د سخوندر جوړول هارون عليه السالم ته
منسوب كړي ،نو دا مستشرقين ځكه د سامري د نامه په
اړه دې وينا ته اړ شوي!! بايبل په دې اړه ليكلي :كله
چي موسى د سينا په غره كي وو خداى ورته هغه لوحې
وركړې چي په خپلو گوتو ئې لس احكام په كي ليكلي وو!!
خو د سينا په غره كي ئې ځنډ وكړ ...خلك هارون ته
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راغلل چي پاڅه او موږ ته خداى جوړ كړه چي زموږ
الرښوونه وكړي ...هارون ورته وويل :د سرو زرو هغه
گاڼې ما ته راوړئ چي ستاسو د مېرمنو ،لوڼو او زامنو
په غوږونو كي دي ،خلكو دا كار وكړ ...هارون ټولي
ويلي كړې ،په يوه قالب كي ئې واچولې او سخوندر ئې
ترې جوړ كړ ،كله چي خلكو سخوندر وليد چيغي ئې كړې:
اې بني اسرائيلو! دا ستاسو هغه خداى دئ چي له مصره
ئې راوايستئ!! هارون د دې صحنې په ليدو سره د سخوندر
مخي ته د قربانۍ ځاى هم جوړ كړ او وئې ويل :سبا د
خداى لپاره جشن نيسو!! سبا خلك سهار وختي پاڅېدل ،د
سخوندر په وړاندي ئې د سوزولو او سالمتۍ قرباني
وړانده كړه ،كښېنستل ...ښه ډېر خوراك څښاك او د بې
حيايۍ كارونه ئې وكړل ...خداى موسى ته وويل :په
تلوار الندي والړ شه چي ستا قوم فاسد شوى ...پرېږده چي
د خپلي غصې اور پرې بل كړم ...او ټول ووژنم ...خو
موسى وويل :خدايه! ولي پر خپل قوم دومره غصه يې؟
سوال كوم چي خپله غصه پرېږده او د خپل قوم له
مجازاته تېر شه!!  ...خپله هغه لوړه درپه ياد كړه چي
ابراهيم او اسحاق ته دي ويلي وو :په خپل ذات لوړه
كوم چي ستاسو اوالد به د آسمان د ستورو په څېر بې
شمېره كړم!!  ...نو له دې كبله خداى له خپل تصميم
تېر شو!!  ...نو موسى له غره راكوز شو ...او هغه دوه
ډبريني لوحې ئې په الس كي وې چي په دواړو خواوو ئې
(خداى په خپل الس) لس احكام ليكلي وو ...كله چي
پنډغالي ته رانږدې شو ،شور او ځوږ ئې ترغوږ شو...
سترگي ئې پر طاليي سخوندر ولگېدې چي خلك ئې مخي ته په
نڅا او خندا بوخت دي ...داسي غصه شو چي لوحې ئې تر
غره!! الندي وغورځولې او ټوټې ټوټې شوې ...بيا ئې
طاليي سخوندر په اور كي ويلي كړ ،وئې ټكاوو او د هغه
دوړې ئې پر اوبو وشيندلې او دا اوبه ئې پر بني
اسرائيلو وڅښلې!!!  ...هارون ته ئې وويل :ولي دي له
قوم سره دا جفا وكړه؟ ..د پنډغالي په دروازه كي
ودرېدو او غږ ئې كړ :څوك چي د خداى پلوي وي زما خوا
ته دي راشي ...د الوي ټول ټبر د ده خوا ته راغونډ
شو ...ورته وئې ويل :خداى امر كوي چي توري ترمال
وتړئ ،د پنډغالي له يوه سره تر بل سره والړ شئ ،خپل
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ورور ،دوست او گاونډى ووژنئ...الويانو اطاعت وكړ او
په دې ورځ درې زره اسرائيليان ووژل شول ...موسى
الويانو ته وويل :تاسو ثابته كړه چي د خداى د خدمت وړ
ياست ...نو خداى به تاسو ته بركت دركړي!!! ...موسى
خداى ته وويل :دې قوم لويه گناه كړې ،خو ته ئې وبخښه
او يا خو زما نوم له خپل كتابه محوه كړه!! خداى ورته
وويل :ستا نوم به ولي محوه كوم ...چا چي گناه كړې
هغه ته سزا وركوم...خداى د هغه بت د لمانځني له كبله
چي هارون جوړ كړى وو پر بني اسرائيلو لويه بال نازله
كړه!! بيا خداى موسى ته وفرمايل :دا قوم هغي سيمي ته
بوځه چي شات او شيدې په كي بهېږي!!! خو زه به په دې
سفر كي ستاسو په منځ كي نه وم ،ځكه چي سركښ يئ...
ممكن په الري كي مو هالك كړم!! كه يوه شېبه ستاسو په
ً وژنم ...تر څو چي ستاسو
منځ كي پاته شم نو تاسو حتما
په اړه وروستۍ پرېكړه كوم هر ډول گاڼې او جواهرات له
ځانه لري كړئ) ...

كه څه هم د دې وينا جمله جمله غلطه ده او هر عاقل
انسان ئې په غلطۍ پوهېږي ،خو د بايبل د هغو
منونكو لپاره چي دا كتاب ئې له غور پرته منلى او
هره وينا ئې ورته مقدسه برېښي ،څو وضاحتونه ضروري
گڼو:
 آيا هللا تعالى زموږ په څېر دئ چي د څه ليكلو لپاره
بايد قلم په الس كي واخلي او په خپلو گوتو څه
وليكي؟!! د هللا تعالى په اړه داسي وينا خو يوازي هغه
څوك كولى شي چي نه ئې پېژني او په يوه كمزوري او
محتاج انسان ئې قياسوي ،راشئ د بايبل دا ضعيفه وينا
د قرآن له جامع او كاملي وينا سره مقايسه كړئ چي
فرمايي:
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ً چي د ده كار له دې پرته بل څه نه دئ چي كله د
يقينا
كوم څه اراده وكړي نو ورته وايي :وشه ،نو هغه (له
ځنډه پرته ترسره) كېږي!!
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بت او د
 كه په رښتيا دا د سرو زرو سخوندر ډوله ُ
هغه مخي ته د قربانۍ ځاى هارون جوړ كړى وي ،نو تر
ټولو سخته سزا خو بايد ده ته وركړى شوې وى!! دا څنگه
موسى عليه السالم د نورو د وژلو امر كوي ،هغه هم له
پوښتني او گوېږني پرته او د پنډغالي له يوه سره تر
بله سره د ټولو د وژلو امر ،او هارون عليه السالم ته
نه يوازي كومه سزا نه وركوي بلكي دى او زامن ئې
(الويان) د معبد د ساتونكو او پالونكو په توگه پرېږدي
او پرېمانه امتيازات ورته مني؟!!!
 آيا ستاسو عقل او ايمان دا مني چي هللا تعالى به
داسي پرېكړه كړې وي چي يوه ډله به توري له تېكو
راباسي او د پنډغالي له يوه پلوه به تر بله پلوه
پوري درومي او چي څوك مخي ته ورځي ،كه ئې ورور وي،
كه دوست ،كه گاونډى ،نو وژني به ئې؟!! پرته له دې چي
وگوري د سخوندر عبادت ئې كړى وو كه نه ،د وژلو وړ دئ
كه نه؟ د عقل ،عدل او دين تقاضا خو دا ده چي يوازي
بت لمانځونكي مجازات
مجرم ته سزا وركړى شي او يوازي ُ
شي!! كه دا د پټو سترگو وژنه وى نو ولي به له شپږو
لكو يوازي درې زره وژل كېدل؟! په كار خو دا وه چي په
داسي عام قتل كي د وژل شوو شمېر ډېر زيات وى ،كه د
بايبل دا خبره رښتيا وي چي درې زره وژل شوي نو بيا
خو د دې معنى دا ده چي يوازي مجرمان وژل شوي.
متأسفانه زموږ ځيني مفسرين هم د دغو اسرائيلي
رواياتو تر اغېز الندي تللي او د بايبل دا غلطه او بې
بنسټه وينا ئې د قرآن د دې مبارك آيت په تفسير كي
رااخيستې.
 هر عقلمن انسان په دې پوهېږي چي د معبد د
سينگارولو لپاره سره او سپين زر كارول او مجاور ته
ئې د نفيس ټوكر جامې جوړول او قيمتي ډبري ئې په سينه
بند او مالبند كي كارول يوازي د ټگمارو مذهبي مشرانو
كار كېدى شي ،په اسالم كي نه خاصه مذهبي طبقه شته ،نه
ئې خاص امتيازات ،نه ئې خاصه تبعيضي او امتيازي
جامه ،نه ئې په قربانيو او صدقاتو كي خاصه برخه،
اسالم موږ ته وايي ټوله زمكه مسجد دئ ،په هر ځاى كي د
هللا تعالى عبادت كولى شئ ،امام په خپله غوره كړئ ،هغه
امام مه نيسئ چي پر امامت اجوره غواړي ،مسجد به مو
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ساده وي او له سينگارولو به ئې ډډه كوئ ،د لمانځه په
مهال به امام له مقتديانو څخه په لوړ ځاى نه ودرېږي.
ً ليكلې
او دا همغه خبره ده چي د بايبل ليكونكي سهوا
وه :د قربانۍ ځاى له خاورو جوړ كړئ ،كه ډبره كاروئ
نو مه ئې تراشئ ،تراشلې ډبري له ما سره نه ښايي!! په
معبد كي زينه هم مه جوړوئ ،خو هغه د انجيل په دغي
خبري كي تحريف كړى او دا ئې پرې اضافه كړې :داسي نه
چي له دغو زينو د پورته تلو په مهال مو عورت بربنډ
نه شي...د بايبل ليكونكى دې ته نه دئ تيار چي ووايي:
زينې د دې لپاره مه جوړوئ چي د هللا تعالى په وړاندي يو
برابر ودرېږئ!!
 آيا ستاسو عقل دا خبره مني چي موسى عليه السالم به
په بني اسرائيلو له اېرو ډكي اوبه څښلې وي؟! ولي به
ئې دا بېهوده او بې معنى كار كاوو او د دې گټه څه وه
او څه معنى ئې درلوده؟! قرآن د بايبل دا وينا ردوي
بت په اېرو
او فرمايي چي بني اسرائيلو د سوزول شوي ُ
بت مينه ئې څښلې
لړلې اوبه نه وې څښلې بلكي د دې ُ
وه!!
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همداراز تا ته د هغو (پېښو) قصې بيانوو چي وړاندي
ً چي له خپل لوري مو تا ته يو
تېري شوې او يقينا
ذكر دركړى ،څوك چي ترې ډډه وكړي نو د قيامت په
ورځ به يو پېټى پر شا وړي ،تلپاتى په هغه كي ،د
قيامت په ورځي به ئې بار څومره بد وي ،هغه ورځ چي
په شپېلۍ كي به پو شي او مجرمين به په دې ورځ
داسي راغونډ كړو چي شنه شنه به (اوښتي) وي ،په
خپلو منځونو كي به ورو ورو او پټه پټه دا خبره
كوي چي يوازي لس ورځي ځنډېدلي يئ!! موږ په هغه څه
ښه پوه يو چي دوى ئې وايي هغه مهال چي د تگالري له
پلوه غوره به ئې وايي :يوازي يوه ورځ ځنډېدلي يئ.
( -)114-99په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته ويل
شوي:
 په دې توگه تا ته د مخكنيو پېښو قصې بيانوو ،له
خپل لوري مو تا ته دا د پند او يادوني (ستر كتاب
قرآن ) دركړى ،څوك چي ترې ډډه وكړي نو د قيامت په
ورځ به د گناه يو دروند پېټى پر شا وړي ،تر دې دروند
پېټي الندي تلپاتى ،د قيامت په ورځ به ئې دا بار
څومره بد وي ،هغه ورځ چي په شپېلۍ كي به پو شي او
مجرمين به په دې ورځ داسي راغونډ كړو چي شنه شنه به
اوښتي وي ،چي معنى ئې يا دا ده چي سترگي به ئې له
ډېري وېري ،هيبت او كړاو شنې شوې وي ،رډي رډي به
راوتلې وي او د سترگو تور به شنه بخون شوي وي ،او يا
دا چي د دوى رنگ به له هيبته او وېري شين بخون شوى
وي ،په خپلو منځونو كي به ورو ورو او پټه پټه دا
خبره كوي چي يوازي لس ورځي ځنډېدلي يئ!! تر ټولو
غوره به ئې وايي :يوازي يوه ورځ ځنډېدلي يئ .ډېرى به
په دنيا كي او تر خاورو الندي خپله ځنډېدا د لسو ورځو
ځنډېدا گڼي او هغه چي د تگالري له پلوه تر نورو غوره
وي او محتاطانه خبره كوي هغه به ئې يوازي د يوې ورځي
ځنډېدا بولي.
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او د غرونو په اړه تا پوښتي ،ووايه :زما رب به ئې
د دوړو په څېر خواره واره كړي ،نو د آوار ډاگ په
څېر به ئې پرېږدي ،نه به كوم پېچومى په كي گورې
او نه لوړه ژوره ،په دې ورځ به په بلونكي پسي
داسي درومي چي كوږوالى به ئې نه وي ،او د رحمن رب
په وړاندي به غږونه تت شي ،نو له كښهار (د پښو
څپا) پرته به بل څه نه اورې .په هغه ورځ به شفاعت
څه گټه نه رسوي ،مگر د هغه چا چي خداى اجازه
وركړي او د ده په وينا راضي شي ،هر هغه څه ورته
معلوم دي چي د دوى مخي ته دي يا ئې شا ته دي او
ً پرې احاطه نشي كولى.
دوى علما
( -)550-508د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 د قيامت منكرين له رسول هللا ﹽ پوښتل چي دا ستر ستر
غرونه به څنگه شي؟ څنگه ومنو چي دا به ټوټې ټوټې
شي؟! دوى ته په ځواب كي ويل شوي :زما رب به ئې د
دوړو په څېر خواره واره كړي ،زمكه به د آوار ډاگ په
څېر كړي ،نه به كوم پېچومى په كي گورې او نه لوړه
ژوره .هغه خلك چي نظر ئې كمزورى او لري ليد ئې تنگ
دئ ،د يوه مضبوط دېوال ړنگېدل هم ورته گران برېښي ،د
سترو سترو غرونو ړنگېدل او ټوټې ټوټې كېدا خو آخوا
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پرېږده ،خو هغه چي له حقايقو خبر دي پوهېږي چي په دې
خور عالم كي هره گړۍ داسي ستر ستر ستوري له منځه ځي
چي زمكه د هغوى په پرتله يوه توپ ته ورته ده ،دا
غرونه په حقيقت كي له داسي وړو وړو اتومونو جوړ شوي
چي د جاذبې يوه ځواك سره راغونډ كړي ،كه دا جاذبه له
منځه والړه شي نو غرونه به ټوټې ټوټې نه بلكي داسي
دوړي دوړي شي چي ذرات به ئې په سترگو هم نه ليدل
كېږي.
 قرآن وايي چي د قيامت په ورځ به دا زمكه او آسمان
په بشپړه توگه له منځه والړ شي ،نوې زمكه او نوى
آسمان به پيدا شي ،د هغي زمكي سر به داسي آوار ډاگ
وي چي نه به پيچومي په كي ليدل كېږي او نه لوړي
ژوري.
په دې ورځ به ټول خلك له قبرونو راپاڅي ،د محشر

په لور به د تلو او راغونډېدو بلنه وركړى شي ،ټول به
په بلونكي پسي داسي درومي چي يوې خوا بلي خوا ته به
نه كږېږي ،د رحمن رب په وړاندي به ودرېږي ،غږونه به
تت اوټيټ شي ،له كښهار پرته به بل څه نه اورېدل
كېږي.
 په دغه ورځ به شفاعت څه گټه نه رسوي ،مگر د هغه
چا چي خداى اجازه وركړي او د ده په وينا راضي شي ،هللا
تعالى پر دې راضي شي چي هغه څه ووايي او يوازي هغه
څه به ويلى شي چي هللا تعالى پرې راضي كېږي ،نه د هللا
تعالى له اجازت او رضايت پرته شفاعت كولى شي او نه د
نامستحقو په اړه د شفاعت مجال ترالسه كولى شي .دا ځكه
چي هللا تعالى ته هر هغه څه معلوم دي چي د دوى مخي ته
دي يا ئې شا ته دي ،په ظاهر او باطن ئې ،په ماضي او
مستقبل ئې ،په مخكني عمل ئې او په راتلونكې مناسبي
سزا ئې ،په هغو كارونو ئې چي وړاندي ئې لېږلي او هغه
چي شا ته ئې پرېښي ،پر ټولو پوهېږي ،نو د داسي عليم
ذات په وړاندي به شفاعت څه ارزښت لري ،شفاعت خو د
هغه چا په وړاندي ارزښت لري چي د بل معلومات ته اړ
وي ،بل ئې د چا له ښېگڼو خبر كړي ،ورته ووايي :دا ښه
سړى دئ ،د سزا وړ نه دئ ،د بخښني مستحق دئ ،زه ئې
پېژنم نو ځكه ئې شفاعت كوم!!
 د آيت د وروستۍ فقرې په اړه لږ توقف په كار دئ،
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ً پرې احاطه نشي كولى .دا
دلته ويل شوي :او دوى علما
ً احاطه نشي
پوښتنه راوالړېږي چي په چا او څه علما
كولى؟ پر هللا تعالى كه پر هغه چا چي شفاعت ئې كېږي؟ د
هللا تعالى په علم او كه د دې كس پر كړنو؟ كه څه هم
اكثر مفسرين دا هللا تعالى او د هغه علم ته راجع گڼي خو
د فقرې له الفاظو او سياق و سباق معلومېږي چي مراد
ترې د دغه كس حالت او كړني دي ،يعني شفاعت كوونكي په
بشپړه توگه نه پوهېږي چي دا كس څنگه دئ ،د شفاعت وړ
دئ كه نه؟ د بخښني مستحق دئ كه د عذاب؟ د كوم كس كوم
عمل ښه ورته معلوم شوى او همدې ته په پام سره ئې د
شفاعت او بخښني وړ گڼي ،خو هغه څه خبر دئ چي د دې
عمل تر شا ئې څه اراده او قصد وو او نور عملونه ئې
څنگه دي ،دا تعبير د دې لپاره دقيق دئ چي دلته د
همدې كس په اړه د علم او معلومات موضوع مطرح ده نه د
هللا تعالى د علم موضوع ،مطلب ئې دا دئ چي هللا تعالى ئې
ښه پېژني او شفاعت كوونكي ئې سم او په بشپړه توگه نه
پېژني.
 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:
 شفاعت كوونكي د هللا تعالى له خوا ټاكل كېږي او د هللا
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
دوى شفاعت كېدى شي.
 هيڅوك دا جرأت او وس نه لري چي د هللا تعالى له
اجازې پرته د هغه په وړاندي څه ووايي او نه څوك د
هغه له اذن پرته د چا د شفاعت حق او جرأت لري.
 هغه شخص د شفاعت وړ بلل كېږي چي مسلمان وي خو جرم
ترې شوى وي ،د مشرك لپاره شفاعت نشته ،هللا تعالى له
شرك پرته د ټولو گناهونو بخښنه كوي ،خوشرك نه بخښي
او نه د مشرك په حق كي د چا شفاعت قبلوي او هيڅوك هم
دا جرأت نشي كولى چي د هللا تعالى په وړاندي د كوم مشرك
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شفاعت وكړي.

  
    











   
او مخونه د مدبر ژوندي رب په وړاندي خاضع او
ً هغه څوك نامراد شو چي د ظلم
تسليم دي او يقينا
پېټى ئې پر شا كړ ،او څوك چي نېك عملونه وكړي؛ په
داسي حال كي چي مؤمن وي؛ نو نه به له ظلم وېره
لري او نه له حق تلفي.
( -)112-111دلته د قيامت په ورځ او د هللا تعالى په
وړاندي د دوو ډلو د ودرېدو څرنگوالى انځور شوى ،يوې
خوا ته هغه چي سرونه به ئې ټيټ ،غاړي كږې ،په څېرو
كي ئې د وېري او ذلت نښي له ورايه څرگندي ،دا هغه
خلك دي چي د ظلم پېټي به ئې پر شا وي ،په دنيا كي
خپل زور ځواك مغرور كړي ول ،د كفر ،شرك او ظلم الر ئې
غوره كړې وه ،نن به د سرټيټو او ذليلو انسانانو په
څېر د هللا تعالى په وړاندي والړ وي ،بلي خوا ته به هغه
مؤمنان وي چي نېك عملونه ئې كړي ،د هللا تعالى په
وړاندي به ډاډه او مطمئن والړ وي ،نه به له دې وېرېږي
چي ظلم به پرې وشي او نه له دې چي حق به ئې تلف شي.















 
همداسي مو د عربي قرآن په توگه نازل كړ او په هغه
كي مو ډول ډول تنبيهات بيان كړل چي ځان ساتنه
وكړي او يا دوى ته پند اخيستنه رامنځته كړى شي.
(-)114

لكه

چي

نورو

قومونو

ته

خپل

خپل

پيغمبران
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ورغلل ،هر يوه ته د خپل قوم په ژبه كتاب وركړى شوى
وو؛ عربو ته مو عربي قرآن ولېږو ،په دې قرآن كي مو
په مكرره توگه ډول ډول تنبيهات بيان كړل؛ په دې موخه
چي دوى له انحرافاتو ،ظلم او فساد ځان وساتي او د
پند اخيستو مجال ترالسه كړي.








   
   















 
نو حقيقي ټولواك هللا د لوړ شأن څښتن دئ ،او پر قرآن
تر هغه وړاندي تلوار مه كوه چي تا ته ئې وحي
بشپړه شي ،او ووايه :اې زما ربه! علم مي زيات
ً چي تر دې وړاندي مو آدم ته حكم كړى
كړې .او يقينا
وو؛ نو هېر ئې كړ او د عزم خاوند مو ونه موند.
( -)115-114د دې مباركو آيتونو په اړه الندي خبري په
پام كي ولرئ:
 د آيت لومړۍ فقره د مخكنيو آيتونو ښكلې تتمه ده،
د قيامت په اړه د مشركينو انگېرني ناسمي بولي او
وايي :هللا تعالى له هغه څه ډېر لوړ دئ چي دوى ئې د
حقيقي ټولواك په اړه وايي ،نه د قيامت راوستل ورته
گران دي او نه به هغه ډول شفاعت وي چي دوى پرې باور
لري.
 د دوهمي فقرې په اړه په تفسيرونو كي بېل بېل آراء
تر سترگو كېږي ،بايد وگورو چي معنى ئې څه ده ،آيا
معنى ئې دا ده چي نورو ته د قرآن په اورولو كي عجله
مه كوه ،يا دا چي د وحي په دوران كي د قرآن د حفظ او
تكرار عجله مه كوه ،يا دا چي د دې تلوار مه كوه چي
قرآن ژر ژر درباندي نازل او بشپړ شي ،هره رأيه د ابن
عباس ،مجاهد ،قتاده ،ابن جريج او نورو په څېر
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شخصيتونو ته منسوب شوې ،خو كه د فقرې سياق و سباق ته
ځير شو نو له كوم شك پرته دې نتيجې ته رسېږو چي تر
ټولو دقيق تعبير درېيم تعبير دئ ،يعني دا چي د دې
تلوار مه كوه چي قرآن ژر ژر درباندي نازل او بشپړ
شي ،پرېږده چي هره برخه په خپل خپل مناسب وخت كي
درباندي نازله شي ،له مناسب وخت مخكي د احكامو ترالسه
كول ډېر ځلي په دې منتج كېږي چي عمل پرې ونه شي ،يا
لږ تر لږه د عمل په مرحله كي حكم هېر كړى شي ،په حكم
باندي د عمل نه كولو يوه څرگنده او معروفه بېلگه
زموږ د ستر جد آدم عليه السالم په هغي كړني كي
انځوروي چي د ممنوعه شجرې مېوه ئې وخوړه ،د آدم عليه
السالم په اړه ويل شوي :تر دې وړاندي مو آدم ته حكم
كړى وو؛ نو هېر ئې كړ او د عزم خاوند مو ونه موند.
دا تعبير د ټولو فقرو ترمنځ ژور تړاو په گوته كوي خو
نور تعبيرونه نه يوازي دا يووالى او تړاو له منځه
وړي بلكي بې ربطه فقرې ترې جوړوي.
ځينو درنو مفسرينو دا هڅه كړې چي د آدم عليه
السالم په اړه راغلي الفاظ داسي تعبير او توجيه كړي
چي وښيي آدم عليه السالم هيڅ اشتباه نه ده كړې ،حكم
ترې هېر شوى وو ،د الهي حكم د مخالفت عزم او اراده
ئې نه وه كړې ،هسي په هېره او غير قصدي توگه ئې هغه
مېوه خوړلې وه!! خو دا توجيه نه يوازي له ډېر تكلف
ډكه توجيه ده بلكي د قرآن د همدې آيت او د گڼ شمېر
نورو صريح او واضح آيتونو خالف توجيه ده ،دوى دې ته
پام نه دئ كړى چي آدم عليه السالم او مېرمن ئې د دغي
اشتباه له كبله له خپلي مخكنۍ جامې محروم شول ،له
جنت كوز شول ،هللا تعالى د دوى په اړه فرمايلي:




    
 :    نو

آدم عليه السالم له خپل رب څخه داسي څو ټكي ترالسه كړل
چي د هغه په وجه ئې توبه قبوله كړه ،بې شكه چي هغه
ډېر مهربان توبه منونكى دئ .يعني آدم عليه السالم د
توبې اراده وكړه ،د داسي الفاظو په لټه كي شو چي خپل
ندامت ورباندي بيان كړى شي او هللا ئې توبه قبوله او
اشتباه ئې عفو كړي! هللا تعالى ورته هغه الفاظ تلقين
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كړل چي په كوم سره ئې هم خپل ندامت څرگندولى شو او
هم ئې د هللا تعالى د مغفرت او رحمت غوښتنه پرې كولى
شوه ،د همدې الفاظو په ويلو سره هللا تعالى د ده توبه
قبوله كړه .قرآن د دغو كلماتو په اړه داسي فرمايي:
منا
ْ لنا وتر
ِر
ْف
ْ لمْ تغ
ِن
ُسنا وإ
نف
منا أْ
ْحْ
قاال ربنا ظلْ
ِين *  :دواړو وويل :اې زموږ ربه! په
ِر
لخاس
لنكُونن م
ِن اْ
رښتيا چي موږ په خپل ځان ظلم وكړ ،كه ته راته بخښنه
ونه كړې او راباندي رحم ونكړې ،نو هرومرو به له
زيانمنو څخه وو .په دې سره قرآن موږ ته وايي چي له
هرچا خطاء او غلطي كېدى شي ،غلطي او اشتباه كول
ستاسو فطري كمزوري ده ،خو كه له غلطي وروسته توبه
وكړئ ،ندامت وښيئ ،هللا ته رجوع وكړئ او د خپلي غلطۍ د
جبران په لټه كي شئ ،هللا تعالى به بخښونكى او مهربان
ومومئ.
 دا فقره چي په كوم ځاى او مناسبت راغلې دا په
خپله ښيي چي مراد ئې د آدم عليه السالم د هغي كړني
سپيناوى او توجيه نه ده ،بلكي د يوې اشتباه يادونه
ده ،عجيبه ده چي څوك دا ټول حقايق له پامه وغورځوي
او د قرآن د دې آيت داسي تعبير او توجيه وړاندي كړي
چي هم د آيت له الفاظو او سياق و سباق سره اړخ نه
لگوي او هم له گڼ شمېر نورو آيتونو سره جدي او ژور
تعارض رامنځته كوي!!!
 دې ته مو پام وي چي يوازي هللا تعالى كامل او له هر
عيب او نقص مبراء دئ ،په الهي اخالقو سمبالېدا په
حقيقت كي د بې انتهاء معنوي كمال او ارتقاء هغه لوړي
څوكي ته د رسېدا په معنى ده چي هغې ته رسېدل د انسان
له وسه وتلې ده ،هغي څوكي ته نږدې كېدا ممكنه ده خو
رسېدا محال .پيغمبران عليهم السالم دې لوړي څوكي ته د
رسېدلو په الر كي هغه ځاى ته رسېږى چي د انسان لپاره
وروستى او آخري معراج دئ ،په يوه بې انتهاء او پاى
نه منونكي مسير كي وروستى تم ځاى او د توقف آخري
پړاو ،هيڅ انسان ته تر دې نقطې آخوا تېرېدا ممكنه نه
ده .د پيغمبرانو عليهم السالم شخصيت د انساني لوړو
اخالقو ،د ده اوچتو معنوي ځانگړتياوو او د غوره صفاتو
او خصوصياتو لپاره وروستى معراج او د گراف آخري لوړه
څوكه ده .هغوى په هر څه كي د نورو لپاره بېلگه ،اسوه
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او قدوه دي ،هللا جل شأنه له گناه ،خطأ او اشتباهاتو
خوندي او مصئون ساتلي ،له فكري ،اخالقي او عملي پلوه
له گناه او خطأ معصوم دي ،د گناه عصمت په دې معنى چي
كه كله د انساني طبيعت په مقتضاء له دوى څخه كومه
وړه اشتباه هم وشي ،هللا جل شأنه ئې ډېر ژر متوجه كوي،
د اشتباه مخنيوى او جبران كوي او تكرار ته ئې نه
پرېږدي .په دې معنى هغوى معصوم دي او هللا جل شانه له
گناه مصئون ساتلي ،هللا تعالى د خپل رسالت او پيغام
لپاره داسي شخصيتونه غوره كوي چي دا دنده په بشپړ
امانت او صداقت سره خلكو ته ورسوي.

  








   



  
    








   
او هغه مهال چي مالئكو ته مو وويل :د آدم لپاره
سجده وكړئ ،نو ټولو سجده وكړه ،له ابليس پرته چي
ً چي دا
ډډه ئې وكړه ،نو ومو ويل :اې آدمه! يقينا
ستا او ستا د مېرمني دښمن دئ ،نو داسي نه چي له
جنته مو وباسي كه نه نو په مصيبت كي به پرېوځې.
ً چي په دې كي به تا ته دا درپه برخه وي چي
يقينا
نه به وږى كېږې او نه به بربنډ كېږي ،او ته به نه
په كي تږى كېږې او نه به دي گرمي كېږي.
( -)119-116په دې مبارك آيت سره د سورې دوهمه اساسي
موضوع پيل شوې ،په سر كي ئې د آدم عليه السالم لپاره
د مالئكو سجده او له دې سجدې د ابليس سرغړاوى راغلى،
د پورتنيو دريو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى مالئكو ته امر وكړ چي د آدم عليه السالم
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لپاره سجده وكړئ ،له ابليس پرته ټولو سجده وكړه ،د
مالئكو سجده د آدم عليه السالم په وړاندي د ټولو
مخلوقاتو د انقياد په معنى وه ،په ټولو كي يوازي
ابليس د آدم عليه السالم په وړاندي له انقياد ډډه
وكړه.
ً
 هللا تعالى آدم عليه السالم ته وويل :اې آدمه! يقينا
چي دا ستا او ستا د مېرمني دښمن دئ ،نو داسي نه چي
له جنته مو وباسي كه نه نو په مصيبت كي به پرېوځې.
يعني د ابليس هڅه دا ده چي تاسو له جنته وباسي ،كه د
ده د وسوسو په لومي كي ونښتئ له جنته به ووځئ او په
مصيبتونو به اخته شئ ،هغه ستاسو دښمن دئ ،د دښمن په
سترگه ورته گورئ او له وسوسو ئې ځان ساتئ.
 هللا تعالى آدم عليه السالم ته دا هم ويلي چي په جنت
كي به ستا حالت داسي وي چي نه به وږى كېږې ،نه به
بربنډ كېږي ،نه به تږى كېږې او نه به دي گرمي كېږي.
يعني لوږه او تنده به نه گالې ،تل به دي پرېمانه
خوراك څښاك په برخه وي ،نه به له يخنۍ ځورېږي او نه
له تودوخي ،داسي جامي دي په برخه شوې چي هم دي له
يخني ساتي او هم له تودوخي.
 د يو سل اتلسم آيت له وروستۍ فقرې په ډېر وضاحت
او صراحت سره معلومېږي چي دا جامه كومه مصنوعي جامه
ً او په وار
نه وه ،ځكه په مصنوعي جامه كي انسان حتما
وار بربنډ كېږي ،د غسل په وخت كي ،د زړښت په صورت ،د
شړېدو او شلېدو په نتيجه كي ،په بلي د بدلولو په وخت
كي ،خو دا آيت وايي چي ته به په جنت كي هيڅكله نه
بربنډ كېږي ،نو د دې معنى يوازي دا كېدى شي چي دا
جامه يوه داسي طبيعي جامه وه چي د دوى له بدن سره
نښتې وه ،همغسي لكه چي هللا تعالى ټولو نورو ژوو ته
وركړې ،دا جامه د ممنوعه مېوې د خوړلو په نتيجه كي
ترې ايستل شوې ،له همدې كبله اوس گورو چي په ټولو
ژوو كي يوازنى بربنډ مخلوق انسان دئ چي مصنوعي جامې
ته ضرورت لري ،په ژمي كي تودو جامو ته او په دوبي كي
سړو ته .دې ته مو پام وي چي مصنوعي جامه انسان په
خپل الس جوړوي ،كله د حيواناتو له پوستكي ،كله د دوى
له وړيو ،كله له سونډو او ورېښمو او كله له نيلون ،هللا
تعالى چي كومه جامه مخلوق ته وركوي هغه مصنوعي نه
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بلكي طبيعي جامه وي ،چي نه خيرنېږي ،نه شړېږي ،نه
زړېږي او نه بدلولو ته ضرورت لري .د دې تفصيل د
االعراف د سورې په 90آيت كي وگورئ.

  
   



    








   
   
نو شيطان ورته وسوسه وكړه ،وئې ويل :اې آدمه! آيا
د پايښت ونه او داسي واكمني ته دي الرښوونه وكړم
چي له منځه نه ځي؟! نو دواړو (مېوه) ترې وخوړه،
نو خپل بدنونه ورته څرگند شول ،نو په دې ئې پيل
وكړ چي پر خپل ځان د جنت پاڼې ونښلوي ،او آدم له
خپل رب څخه سرغړاوى وكړ نو (له سمي الري ئې)
تېروتنه وكړه.
( -)121-121د دې مباركو آيتونو په اړه څو خبري په
پام كي ولرئ:
 دلته ويل شوي چي شيطان آدم عليه السالم وسوسه كړ،
د دې خبري معنى دا ده چي شيطان دوى ته مجسم شوى نه
دئ ،بلكي داسي ئې وسوسه كړي لكه چي نن د دوى اوالد
وسوسه كوي .د دې آيت په رڼا كي په ټول ډاډ او
اطمئنان سره ويلى شو چي آدم عليه السالم ته شيطان
داسي ورغلى لكه نن چي د ده اوالد ته ورځي ،قرآن د آدم
عليه السالم د غولولو او له جنت څخه د ده د ايستلو
كار شيطان ته منسوبوي ،شيطان همغه څوك دئ چي د آدم
عليه السالم اوالد (انسان) گناه ته هڅوي ،خو آيا دا
شيطان په كومي څرگندي بڼي كي آدم او حواء عليهما
السالم ته ځان ښودلى ،لكه ځيني چي د محرف بايبل تر
اغ ېز الندي تللي ،د بايبل غلطه خبره تكراروي او ادعاء
كوي چي شيطان دوى ته مجسم شوى ،او كه همغسي ورغلى او

طه
572
د قرآن پلوشې
دوى ئې وسوسه كړي لكه نن چي د دوى اوالد وسوسه كوي؟
په يقين او ډاډ سره ويلى شو چي هغه وسوسه به داسي وه
لكه د ده ننۍ وسوسې ،نن چي موږ يو څوك احساسوو چي په
زړه مو چونډۍ لگوي ،گناه ته مو هڅوي ،گناه او حرام
راته ښايسته كوي ،زموږ د (ارتقاء) او (دوام) باعث ئې
گڼي ،همغه چي موږ ئې په سترگو نه گورو خو هره شېبه
ئې اغېز احساسوو ،زموږ جد ته همدا دوكه مار مخلوق او
همدا وسوسه اچوونكى په همدې توگه ورغلى ،همداسي ئې
ورته ويلي :كه دا مېوه وخورئ (په جنت كي تل پاته
كېدا) او (معنوي ارتقاء) به مو په برخه شي ،قرآن په
دې اړه همغه خبره كړې چي هر انسان ئې هره شېبه په
خپل ژوند كي احساسوي ،خو بايبل خوشې او بېهوده خبره
كوي او دا وسوسه د مار له لوري گڼي!! او متأسفانه
زموږ ځيني مفسرين وايي چي شيطان د مار په بڼي كي يا
د مار په خوله كي جنت ته ورغلى او دوى ئې دوكه كړي!!
دا د هغو خلكو كار دئ چي غواړي د قرآن آيتونه د
بايبل په استناد تفسير كړي او د قرآن او بايبل ترمنځ
د تلفيق هڅه كوي.
 د آيت له الفاظو داسي معلومېږي لكه چي د دې
اشتباه پيلوونكى آدم عليه السالم وو ،د (عصى) او
(غوى) نسبت ده ته شوى ،او دا د بايبل د هغي وينا
ترديد كوي چي وايي د دې مېوې د خوړولو محرك او باعث
حوى ﹽ وه ،بايبل وايي :يوه ورځ مار د ښځي خوا ته
راغى او هغې ته ئې وويل :آيا رښتيا ده چي خداى تاسو
د باغ د ټولو ونو د ميوو له خوړلو منع كړي يئ؟ ښځي
په ځواب كي ورته وويل :موږ ته اجازه راكړى شوې چي د
ټولو ونو مېوه وخورو پرته د يوې وني چي د باغ په منځ
كي ده ،خداى امر كړى چي د دې وني مېوه ونه خورو او
حتى الس ورنه وړو كه نه نو مرو .مار ورته وويل:
"مطمئن اوسه چي نه مرئ ،بلكي خداى ښه پوهېږي چي كله
تاسو دا مېوه وخورئ سترگي مو پرانستل كېږي ،د خداى
په څېر كېږئ او ښه له بده بېلولى شئ" ،هغه ونه ښځي
ته ښاېسته وبرېښېده او له ځان سره ئې فكر وكړ چي
"كېدى شي د دې ښاېسته وني مېوه خوندوره وي او پوهه
مي په برخه كړي ،نو د دې وني ميوې ئې راوشكولې ،وئې
خوړلې او خپل خاوند ته ئې هم وركړې او هغه هم

د قرآن پلوشې
573
طه
وخوړلې" په همدې سره د دوى دواړو سترگي پرانستلې
شوې ،په خپلي بربنډتيا پوه شول ،نو د انځر له پاڼو
ئې د ځان پټولو جامه جوړه كړه...
د بايبل په دې برخي كي دومره بېهوده او د خندا وړ
خبري دي چي انسان ورته حيران شي ،نه پوهېږو مسيحيان
څنگه دا خبري د هللا تعالى له لوري او د يوه مقدس
آسماني كتاب خبري گڼي!! الندي څو خبرو ته ئې متوجه
شئ:
 وايي :مار ښځي ته وويل :خداى تاسو ته حقيقت نه دئ
ويلى ،دا سمه نه ده چي د دې ميوې په خوړلو سره تاسو
مرئ ،حقيقت دا دئ چي د دې ميوې په خوړلو سره تاسو په
ښه او بد پوهېږئ ،خداى د دې لپاره نه غواړي چي تاسو
دا مېوه وخورئ چي په دې سره تاسو د خداى په څېر
معرفت ترالسه كوئ او په ښه او بد پوهېږئ او د ده
رقيبان درنه جوړېږي ،هغه نه غواړي چي رقيب ولري!! د
همدې لپاره ئې تاسو د دغي ميوې له خوړلو منع كړي
يئ!! بايبل وايي چي د مار خبره سمه وخته او د خداى
خبره ناسمه او د حقيقت خالف ،دوى دواړو دا مېوه
وخوړه ،مړه نه شول ،برعكس په ښه او بد پوه شول!!
 بايبل په دې بحث سره ښځه د گناه اصلي عامل او
باعث معرفي كوي ،د گناه پيل د دې لخوا شوى ،د زمكي
پر سر لومړۍ گناه د دې له لوري وه ،نارينه هم د دې
په الس گناه ته هڅول شوى! او دا د حقيقت او واقع كامالً
خالف خبره ده ،د گناه په كولو كي د ښځي جسارت تر
نارينه ډېر لږ دئ ،په نارينه وو كي د مجرمانو شمېر
ً د نارينه تقليد كوي،
تل تر ښځو زيات وي ،ښځه غالبا
په هغه پسي اقتدا كوي ،د ښځو جوړښت داسي دئ چي تر
نارينه ئې ښېگڼو ته تمايل زيات وي ،قوي عاطفه ئې د
بدو په ځاى ښو ته هڅوي ،تل گورو چي نارينه د گناه
لپاره په ښځو پسي ورځي.
 په  595آيت كي ويل شوي چي دوى دواړو د ممنوعه
شجرې مېوه وخوړه ،او په دې سره خپل بدنونه ورته

راغلي:
الفاظ
دا
دلته
شول،
څرگند
 ، ځينو سوءات د
غليظه عورت په معنى اخيستى ،او دا ډېر كمزورى تعبير
دئ ،دا ځكه چي د انسان غليظه عورت په خپله له ده پټ

طه
574
د قرآن پلوشې
نه پاته كېږي ،او په خپله ده او زوج ته ئې څرگندېدا
گناه نه ده ،مصنوعي جامه دا عورت د تل لپاره له ده
پټ نشي ساتلى ،د آيت الفاظ داسي دي چي ښيي له دې
جامې وروسته دوى ته خپل سوءات څرگند شوي ،او د دې
معنى له دې پرته بل څه نشي كېدى چي مخكنۍ جامې ئې
ټول بدن او د بدن پوستكى پټ كړى وو او هغه مهال چي
دا جامه ئې له السه وركړه ټول بدن ئې ورته څرگند شوى.
د مائدې په سوره كي همدا لفظ د بدن او جثې لپاره
راغلى:
    











   
    
 :   نو هللا يو كارغه

راولېږو چي زمكه ئې سپړله ،ترڅو وروښيي چي د خپل
ورور جثه څنگه پټه كړي ،وئې ويل :هاى افسوس ،آيا له
دې هم عاجز شوم چي د دې كارغه په څېر واى او د خپل
ورور جثه مي پټه كړې واى ،نو له پښيماني كوونكو څخه
شو.
 قرآن وايي چي د مېوې په خوړلو سره جامه ترې
وايستل شوه ،بربنډ شول او لگيا شول چي ځان په پاڼو
پټ كړي ،د آيت الفاظ داسي دي چي ښيي ټول ځان ئې لوڅ
شوى او د ټول ځان د پټولو لپاره ئې پاڼي په ځان
نښلولې .د دې معنى دا ده چي له لوڅېدو وروسته د
انسان لومړۍ جامه پاڼي وې ،نوري جامې ئې ډېر وروسته
جوړي كړې دي .د علمي تحقيقاتو په نتيجه كي څېړونكي
همدې نتيجې ته رسېدلي چي لومړنيو انسانانو د ونو له
پاڼو د جامې په توگه استفاده كړې ،وروسته ئې د
حيواناتو له څرمنو او بيا ئې له نورو شيانو جامې
جوړي كړې .په داسي حال كي چي دا آيت د قرآن يو څرگند
علمي اعجاز زموږ مخي ته ږدي ،هغه خبره كوي چي انسان
له ډېرو ژورو څېړنو وروسته پرې پوه شوى خو متأسفانه
ځينو د بايبل غلطه او بې بنسټه وينا د دې آيت په
تفسير كي وړاندي كړې!! د دې تفصيل د االعراف سورې د21
آيت او د المائدې سورې د  31آيت په تفسير كي وگورئ.

د قرآن پلوشې
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طه

   
  
بيا خپل رب غوره كړ( ،له مهربانۍ سره) پرې
راوگرځيدو ،او هدايت ئې كړ.
( -)122دا آيت وايي چي هللا تعالى آدم عليه السالم غوره
كړ ،د ده توبه ئې قبوله كړه ،ده د خپل رب لوري ته
مخه كړه او هللا تعالى د ده لوري ته له مهربانۍ او
پيرزويني سره وروگرځيدو او هدايت ئې كړ .دا د ټولو
بنيادمانو په اړه د هللا تعالى دائمي او نه بدلېدونكى
سنت بيانوي ،كله چي دوى اشتباه وكړي ،خداى ته مخه
كړي ،توبه وكړي ،هللا تعالى ئې توبه قبلوي ،د خپل رحمت
وزر پرې غوړوي او د هدايت دروازه ئې پر مخ پرانېزي.




   




   
    











  
وئې ويل :دواړه په گډه له دې كوز شئ ،ځيني د ځينو
نورو لپاره دښمن ،نو كه زما له لوري كوم هدايت
درغى نو چا چي زما د الرښووني متابعت وكړ نو نه به
بې الري شي او نه بدبخت او چا چي زما له ذكره
اعراض وكړ ،نو د تنگسې او اضطراب ژوند به ئې په
برخه وي او د قيامت په ورځ به ئې ړوند راپاڅوو.
( -)125-123د دې مباركو آيتونو مهمي مهمي الرښووني دا
دي:
 هللا تعالى آدم عليه السالم ،د ده مېرمني او شيطان ته
وفرمايل :تاسو دواړه فريقه له دې كوز شئ ،ځيني د
ً له لفظ
ځينو نورو لپاره دښمن ،په دې فقرې كي د جميعا
معلومېږي چي خطاب دواړو فريقو ته وو نه يوازي آدم
عليه السالم او د ده مېرمني ته ،د دواړو تر منځ له

طه
576
د قرآن پلوشې
دښمنۍ څخه هم مراد د انسان او شيطان تر منځ دښمني ده
نه د آدم عليه السالم د اوالد تر منځ.
 هللا تعالى مزيد وفرمايل :كه زما له لوري كوم هدايت
درغى نو چا چي زما د الرښووني متابعت وكړ نو هغه به
نه بې الري شي او نه بدبخت او چا چې زما له ذكره
اعراض وكړ ،نو د تنگسې او اضطراب ژوند به ئې په برخه
وي او د قيامت په ورځ به ئې ړوند راپاڅوو .په دې كي
هم خطاب دواړو ډلو ته دئ نه يوازي د آدم عليه السالم
اوالد ته .يعني چا چي په دنيا كي د هللا تعالى له ذكر او
يادولو او د الهي كتاب له پند او الرښوونو ډډه وكړه،
هللا جل شأنه ئې هېر كړ ،د ړندو په څېر ئې ژوند وكړ ،د
هغه دنيايي ژوند به له تنگۍ ،اضطراب ،پرېشانۍ او
تشويش سره توأم وي ،هغه به د واقعي اطمئنان او آزادۍ
مخ ونه گوري ،په اختناق او وحشت كي به ژوند كوي ،كه
څه هم له زياتو امكاناتو برخمن وي ،ډېر وسائل ،ذرايع
او امكانات ئې په واك كي وي ،خو زړه به ئې ډاډه نشي،
تل به مضطرب او پرېشانه وي .د انسان ترټولو لويه
شتمني د زړه ډاډ او اطمئنان دئ ،هغه به له دې شتمنۍ
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
چي هللا ورپه ياد نشو او كوم كتاب چي هللا تعالى نازل كړى
هغه ئې خپل الرښود نكړ ،د هغه په رڼا كي ئې ژوند ونه
كړ ،هغه د ده د الري ډېوه او د ژوند په ټولو برخو كي
الرښود نه وو او د هغه له منلو ئې ډډه وكړه ،د دې
اجتناب په وجه به په دنيا كي مضطرب ،پرېشانه ،ناامنه
او له كړاوونو ډك ژوند لري او د قيامت په ورځ به
ړوند حشر كېږي.
 په  123آيت كي د اهبطا صيغه راغلې چي معنى ئې
(دواړه كوز شئ) ده ،دا صيغه هغه چا ته كارول كېږي چي
له يوه ځايه په خپلو پښو د كوزېدو امر ورته كېږي ،له
دې صيغې په ډېر صراحت سره معلومېږي چي آدم عليه
السالم د زمكي په كوم جنت (باغ) كي وو ،نه د آسمان په
جنت كي ،د آسمان له جنته په خپلو پښو راكوزېدل ممكن
نه دي ،د قرآن له هيڅ آيت او هيڅ لفظ څخه دا نه

د قرآن پلوشې
577
طه
معلومېږي چي آدم عليه السالم په آسمان كي پيدا شوى،
يا په زمكي كي له پيدايښت وروسته آسمان ته بېول شوى
او يا له آسمانه بېرته زمكي ته راوستل شوى ،چا چي د
(اهبطوا) له صيغې دا معنى اخيستې چي گواكي دوى ته
ويل شوي له آسمانه كوز شئ سخته اشتباه ئې كړې ،دوى
به په خپلو پښو څنگه له آسمانه راكوزېدل ،هللا تعالى به
څنگه داسي څه ورته ويل چي د دوى له وسه پوره نه وه.
د قرآن گڼ شمېر آيتونه ښيي چي آدم عليه السالم په
زمكي كي پيدا شوى ،د زمكي په جنت كي مېشت شوى ،له
همدې جنته كوز شوى ،همدلته وفات شوى او له همدې زمكي
به بيا راژوندى كېږي .په اصلي جنت كي نه ممنوعه شجره
شته ،نه شيطان او د ده ملگري ورننوتى شي ،هللا تعالى دا
جنت او مېوې ئې پر دوى حرامي كړې دي ،دې جنت ته له
محاسبې وروسته جنتيان ننوځي ،بېرته وتل ترې نشته .د
دې تفصيل د االعراف د سورې په 19آيت كي وگورئ.





   
   












   
  
 
وئې ويل :اې زما ربه! ولي دي ړوند حشر كړم په
داسي حال كي چي سترگه ور وم .وئې فرمايل :همدا
راز زما آيتونه درغلل خو تا هېر كړل "هغه دي ونه
منل" ،نو همداسي به نن هېر كړى شې .او همداسي به
هغه چا ته سزا وركړو چي اسراف او تېرى ئې وكړ او
د خپل رب په آيتونو ئې ايمان رانه وړ ،او د آخرت
ً ډېر شديد او ډېر پايښت لرونكى دئ.
عذاب حتما
( -)127-125د دې آيتونو په اړه الندي مطالب په پام كي
ولرئ:

طه
578
د قرآن پلوشې
 د قيامت په ورځ به دغه ړوند حشر شوى بنده ووايي:
اې زما ربه! ولي دي ړوند حشر كړم په داسي حال كي چي
سترگه ور وم .هللا تعالى به د ده په ځواب كي وفرمايي:
همدا راز زما آيتونه درغلل خو تا هېر كړل ،هغه دي
ونه منل ،نو همداسي به نن هېر كړى شې .لكه چي تا د هللا
آيتونه هېر كړل ،پند او عبرت دي ترې وانه خيست ،عمل
دي پرې ونه كړ ،اعتناء دي ورته ونه كړه ،همداسي به هللا
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.
 په كومه معنى چي دلته د (نسي) لفظ راغلى ،د آدم
عليه السالم په اړه په  115آيت كي د (فنسي) معنى همدا
ً صحيح نه ده چي دلته ئې په يوه معنى
ده ،دا قطعا
واخلو او هلته په بله معنى!!
 په  127آيت كي چي ويل شوي :همداسي به هغه چا ته
سزا وركړو چي اسراف او تېرى ئې وكړ او د خپل رب په
ً ډېر
آيتونو ئې ايمان رانه وړ ،او د آخرت عذاب حتما
شديد او ډېر پايښت لرونكى دئ ،د دې معنى دا ده چي په
دنيا كي تنگ او ضيق معيشت د دوى دنيوي سزا ده او په
آخرت كي به له الزيات شديد او اوږد عذاب سره مخامخ
كېږي.











    



   




  
نو آيا دا نه ده ورته ښكاره شوې چي تر دوى وړاندي
مو څومره پېړۍ پېړۍ (خلك) هالك كړل چي دوى ئې په
ً چي په دې كي عقلمنو ته
هستوگنځيو كي گرځي ،يقينا
څرگندي نښي دي ،او كه ستا د رب وينا وړاندي نه وى
ً به الزم
(ويل شوې) او ټاكل شوې نېټه نه وى نو حتما
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شوى وو (الهي عذاب).
( -)129-128په دې مباركو آيتونو كي دا الرښووني مومو:
 د هغه چا په اړه چي له الهي الرښوونو اعراض كوي
ويل شوي :آيا دا نه ده ورته ښكاره شوې چي تر دوى
وړاندي مو څومره پېړۍ پېړۍ خلك د همدې جرم له كبله
هالك كړل ،هغه چي اوس دوى د هغوى په هستوگنځيو كي
ً چي
گرځي ،هر څه ئې نورو ته په ميراث پاته شول ،يقينا
په دې كي عقلمنو ته څرگندي نښي دي.
 كه د دوى په اړه ستا د رب دا وينا له وړاندي نه
وى ويل شوې چي مهلت وركوم ،ژر او له گناه او عصيان
سره سم ئې نه نيسم او كه د محاسبې او مؤاخذې لپاره
ټاكل شوې نېټه نه وى نو ډېر وړاندي به په الهي عذاب
اخته شوي وو.

   



   
   
  
  

نو په هغه څه چي دوى ئې وايي صبر وكړه او له
ستايني سره د خپل رب تسبيح وايه؛ تر لمر راختو
مخكي او تر لوېدو ئې مخكي او د شپې په يوې برخي
كي تسبيح وايه او د ورځي په اطراف كي؛ چي راضي
شې.
( -)131په دې مبارك آيت كي رسول هللا ﹽ ته د دښمنانو د
تبليغاتو او مخالفتونو په وړاندي څو سپارښتني شوې
دي:
 په هغه څه چي دوى ئې وايي صبر وكړه.
 له ستايني سره د خپل رب تسبيح وايه ،يعني لمونځ
كوه ،تر لمر راختو مخكي او تر لوېدو ئې مخكي او د
شپې په يوې برخي كي تسبيح وايه او د ورځي په اطراف
كي؛ چي راضي شې.
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يعني د دوى د مخالفتونو په وړاندي صبر او لمانځه
ته پناه يوسه ،په دې سره به د هللا تعالى داسي رعايت او
عنايت ترالسه كړې چي پرې راضي به شې ،او دا هغه څه دي
چي د بقرې د سورې په  88او 583آيتونو كي په دې صيغه
راغلي:
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البقره:

او په صبر او لمانځه سره مرسته ترالسه كړئ او دا خو
ً چي گران او ستر كار دئ مگر خاشعينو ته.
يقينا












البقره153 :

اې مؤمنانو! په صبر او لمانځه سره مرسته ترالسه كړئ،
ً چي هللا له صبر كوونكو سره دئ.
يقينا
 د طه د سورې په دې آيت كي د تسبيح او تحميد لپاره
دا وختونه ښودل شوي :سحر له لمر ختو وړاندي ،مازديگر
له لمر لوېدو مخكي ،او د شپې په ځينو برخو كي ،چي په
دې سره ماښام ،ماخستن او د تهجد لمانځه وختونو ته
اشاره ده ،خو يوه بل وخت ته د اطراف النهار په لفظ
اشاره شوې .دا اطراف النهار نه سحر او مازديگر كېدى
شي او نه سحر او ماښام ،ځكه دغو وختونو ته وړاندي په
واضح توگه اشاره شوې ،بايد وگورو چي اطراف څه ته
وايي او په اطراف النهار سره كوم وخت ته اشاره شوې،
دې پوښتنو ته د ځواب موندلو لپاره دوه مراجع لرو :په
خپله قرآن او د رسول هللا ﹽ سنت ،د سنت له مخي د لمانځه
پنځم وخت ماسپښين دئ ،له دې معلومېږي چي په اطراف
النهار سره د ماسپښين لمانځه ته اشاره شوې ،د هود په
سوره كي د اطراف په ځاى طرفي النهار راغلي ،آيت داسي
دئ:
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 :  او د

ورځي په دواړو خواوو كي او (ورپسې نږدې) د شپې ځيني
ً چي ښېگڼي بدي له منځه وړي،
برخي كي لمونځ كوه ،يقينا
دا د پند اخستونكو لپاره پند دئ.
د دې آيت له الفاظو داسي معلومېږي چي له (طرفي
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
ماخستن لمونځونو ته اشاره شوې.
ماسپښين د ورځي د دواړو برخو منځ كي دئ ،هم له
لومړنۍ برخي سره وصل دئ او هم له وروستنۍ برخي سره،
دلته د ورځي اطراف سره يو ځاى شوي ،له همدې امله
ماسپښين ته د اطراف نوم وركړى شوى.

   








   




او خپلي سترگي د هغه څه لوري ته مه اړوه چي د دوى
ځينو ډلو ته مو ورپه برخه كړي ،دا د دنيوي ژوند د
سينگار اسباب دي چي دوى په كي آزمويو ،او ستا د
رب رزق ډېر غوره او زيات پاتهدونكى دئ.
( -)131په دې مبارك آيت كي رسول هللا ﹽ ته او د ده له
الري ټولو مؤمنانو ته الرښوونه شوې چي خپلي سترگي د
هغه څه لوري ته مه اړوه ،اعتناء ورته مه كوه او
ارزښت مه وركوه چي د حق د مخالفينو ځينو ډلو ته ورپه
برخه شوي ،دا د دنيوي ژوند د سينگار اسباب او وسائل
دي ،دا د كومي وړتيا له مخي دوى ته نه دي وركړى شوي،
بلكي د دې لپاره وركړى شوي چي دوى په كي وآزمويو،
غوره او د اعتناء او التفات وړ رزق هغه دئ چي د خپل
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رب خوا ته به ئې ترالسه كوئ ،هغه رزق هم ډېر غوره دئ
او هم زيات پاتهدونكى.









    



او خپل اهل او عيال پر لمانځه وگماره او پرې كلك
اوسه ،كوم رزق نه درنه غواړو ،موږ تا ته روزي
دركوو ،او (نېكه) پايله د تقوى (د خاوندانو) ده.
( -)132دلته رسول هللا ﹽ ته او د هغه له الري ټولو
مؤمنانو ته سپارښتنه شوې چي خپل اهل او عيال پر
لمانځه وگماري او په خپله هم پرې كلك واوسي ،د هغو
خلكو په څېر نه وي چي ټول هم او غم ئې د رزق ترالسه
كول وي ،له هري الري چي ورته ممكنه وي ،نه د حالل پروا
لري او نه د حرام ،ستاسو د خلقت هدف دا نه دئ چي فقط
ځان ته رزق ولټوئ ،دا كار خو هر حيوان هم كوي ،هر
ژوى د رزق لټه كوي ،ستاسو د پيدايښت هدف تر دې ډېر
لوړ دئ ،هللا تعالى كوم رزق نه درنه غواړي ،هغه ستاسو
او د ټولو ژوو د رزق ضامن دئ ،څه چي له حاللو الرو
ترالسه كوئ په هغه اكتفاء وكړئ ،له مقابل لوري سره په
د ې كي سيالي مه كوئ ،د هغوى ظاهري حالت ته له اعتناء
پرته خپلو اصلي دندو ته توجه وكړئ ،له هغه څه ځان
وساتئ چي هللا تعالى ترې منع كړي يئ ،په دې پوه شئ چي
نېكه پايله د تقوى او متقينو ده ،دوى به هم د دنيا
بريا ترالسه كوي او هم د آخرت.
او دا همغه مطلب دئ چي تر دې د مخه د آدم عليه
السالم په قصې كي موږ ته انځور شوى وو ،هغه په تقوى
گمارل شوى وو؛ د ممنوعه شجرې له مېوې د ځان لري
ساتلو سپارښتنه ورته شوې وه ،هللا تعالى ده ته په هغه
جنت كي پرېمانه رزق وركړى وو ،تاسو ته هم دې ته ورته
سپارښتنه كوي ،تقوى غوره كړئ ،له هغه څه ځان وساتئ
چي هللا تعالى ترې منع كړي يئ ،د رزق ضامن مو هللا تعالى
دئ ،دا د هدف په توگه مه غوره كوئ ،د يوې وسيلې په
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سترگه ورته وگورئ.








   
   
او وئې ويل :ولي د خپل رب له لوري كومه څرگنده
نښه نه راته راوړي ،آيا دوى ته هغه ښكارندويه نښي
نه دي راغلې چي په مخكنيو صحيفو كي وې؟!
( -)133دلته يو ځل بيا د كافرانو هغه وينا راغلې چي
معجزې ئې غوښتلې ،داسي معجزې چي هر څوك ايمان راوړو
ته اړ كړي ،له پيغمبر عليه السالم ئې داسي خارق
العاده كار غوښتو چي انسان ئې له كولو عاجز وي او هر
چا ته ثابته كړي چي دا كار د هللا تعالى له لوري ترسره
شوى ،يوازي د داسي معجزې په ليدو سره به ايمان راوړي
او پر دې به باور كوي چي دى د هللا رسول دئ!! د دوى په
ځواب كي ويل شوي :آيا دوى ته هغه ښكارندويه نښي نه
دي راغلې چي په مخكنيو صحيفو كي وې؟! چي مطلب ئې دا
دئ :آيا په دې قرآن كي ټولي هغه څرگندي نښي نه دي
راغلې چي په مخكنيو الهي كتابونو او صحيفو كي راغلې
وې؟ كه قرآن هغه څه وايي چي په تورات ،انجيل او زبور
كي راغلي وو ،كه رسول هللا ﹽ خلكو ته همغه خبره كوي چي
ابراهيم ،موسى ،عيسى او داؤد عليهم السالم او نورو
پيغمبرانو كولې نو آيا دغه څرگند دليل كافي نه دئ چي
رسول هللا ﹽ د دوى په څېر يوپيغمبر دئ او قرآن د هللا
تعالى كتاب؟!! هر څوك د خپلي وينا او پيغام له مخي
پېژندل كېږي ،پيغمبر هغه دئ چي پيغام ئې د پيغمبرانو
په څېر وي ،عقلمن وگړي د چا پيغام ته په پام سره د
هغه په اړه قضاوت كوي ،جاهالن ،متعصبين او متعنتين
معجزې او خارق العاده كارونه غواړي ،خو آيا دغو
جاهالنو د هغو پيغمبرانو مخالفت نه دئ كړى چي ستري
ستري معجزې ئې وړاندي كړې وې؟!!
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او كه موږ تر ده وړاندي په عذاب سره هالك كړي وى
ً به ئې ويلي وو :ولي دي موږ ته يو پيغمبر
نو حتما
راونه لېږو چي ستا د آيتونو متابعت مو كړى وى؛
مخكي تر دې چي ذليل او سپك شو.
( -)134دلته مزيد ويل شوي چي كه دوى د الهي عذاب په
بڼي كي كومه معجزه غواړي او مقصد ئې دا وي چي كه ته
ً د هللا رسول يې ،گواښونه دي حقيقت لري او موږ د
واقعا
عذاب مستحق يو نو دا عذاب ولي نه راځي؟!! د دوى په
ځواب كي ويل شوي :كه موږ د پيغمبر تر بعثت او د قرآن
ً
تر نازلېدو وړاندي په عذاب سره هالك كړي وى نو حتما
به ئې ويلي وو :ولي دي موږ ته يو پيغمبر راونه لېږو
چي ستا د آيتونو متابعت مو كړى وى؛ مخكي تر دې چي
ذليل او سپك شو .د دې لپاره چي سبا د الهي محاكمې او
محاسبې پر مهال دا عذر او بهانه وړاندي نه كړى شئ نو
تر عذاب وړاندي ئې تاسو ته پيغمبر او د هغه په الس
قرآن درولېږو ،اوس نو ستاسو او د عذاب ،ذلت او
سپكاوي تر منځ لنډ واټن پاته دئ.














ووايه :هر څوك منتظر دئ نو تاسو هم انتظار وكړئ،
ژر به پوه شئ چي څوك د سمي الري خاوندان ول او څوك
په سمه الر روان!!
( -)135دا آيت چي د سورې وروستى آيت دئ؛ د سورې د
ټولو مضامينو لپاره د يوې ښكلې تتمې په توگه رسول هللا
ﹽ ته الرښوونه كوي چي خپلو مخالفينو ته ووايي :هر څوك
منتظر دئ نو تاسو هم انتظار وكړئ ،ژر به پوه شئ چي
څوك د سمي الري خاوندان ول او څوك په سمه الر روان!!
هر څوك د خپلو هيلو ،باورونو او گمانونو مطابق د
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راتلونكې په اړه اټكلونه كوي ،د روښانه مستقبل
انتظار لري ،گمان ئې دا دئ چي تگالره ئې سمه ،مذهب ئې
هللا تعالى ته مقبول دى او هدايت او الرښوونه ئې په برخه
شوې ،تاسو هم د خپلو انگېرنو او هيلو په شنه بڼ كي
خوښ او هيله من اوسئ ،ژر به پوه شئ چي صحيح او حقيقي
الرښوونه د چا په برخه شوې ،سمه تگالره د چا وه او روڼ
مستقبل چا ترالسه كړى .وبه گورئ چي څوك د فرعون،
هامان او شيطان ملگري او له همغه برخليك سره مخامخ
شول چي سلف ئې ورسره مخامخ شوى وو او څوك د موسى
عليه السالم او آدم عليه السالم په الر درومي او له
همغه برخليك سره به مخامخ كېږي چي دا دواړه ستر ستر
شخصيتونه ورسره مخامخ شوي وو.
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فهرست

عنوان
صفحه
الرعد 3 ----------------------------------------
ابراهيم 84 -------------------------------------
الحجر 48 ---------------------------------------
النحل 538 --------------------------------------
االسراء 932 -------------------------------------
الكهف 388 --------------------------------------
مريم 888 ---------------------------------------
ٰ 809 -----------------------------------------
طٰه

