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 855 ---------------------------- )علم( او )حكمت(

 356 ---------------- خضر عليه السالم ځانگړى علم د

موسى عليه السالم له خپل عالم ملگري څه زده كړل؟

 ------------------------------------------- 356 
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 707 -------------د بني اسرائيلو د قصې نوري برخي
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 555 ---------------- كله چي تشدد نتيجه نه وركوي:

 566 ------------------------------ د هجرت پرېكړه

 565 ---------------------- د نجات د ورځي لمانځنه

 566 ----------------------------- د فرعون غرقېدا

 568 ---------- د فرعون له غرقېدو وروسته څه وشول؟

 565 ----------------------------------- غوره امت
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 581 --------------------------------- من او سلٰوى
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 533 --------------------------------- مذهبي حيله

 535 ------------------------------ اختالف او تشتت

 551 -------------- له هللا تعالى سره كړې ژمني ماتول

 555 ---------------------- د هللا تعالى د ليدو هيله

 555 ------------------------------ د تورات وركړه

 551 ---------- د پيغمبرانو او عدالت غوښتونكو وژل

 555 -- و برخو عمل او په ځينو نه عملد كتاب په ځين

 556 --------------------------------- دين پلورنه
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 ------------------------------------------- 515 

 516 ------------ ځي قتلونه او له قاتل دفاعخپل من

 518 ----------------------- د هللا په كتاب كي تحريف
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 

 اءاالنبي

 ژندنه:پېې د سور

ې دا نوم له د، ئد نبياء(األ)ې نوم سوري مباركې د د

ېر گڼ شمې كي د په دچي ڼل شوى گكبله ورسره مناسب 

د لري،  آيتونهدولس يو سل ې. انبياوو يادونه شو

ېيم ړي آيت )معرضون( او د درې د لومئو فواصل آيتون

( ته ورته دي، لدينآيت )خٰ او د اتم  العليم()آيت 

ېدلى خو پاى ته رس (يضركم)په ې پېتم آيت ئږشپوازي شي

په ړلى دئ او تې آيت سره پسپه اصل كي له وردا آيت هم 

ې ږدوالى ئو اوآيتوند ېدلي، پاى ته رسپه تعقلون ډه گ

په چي د مكي دور متوسط او هغو سورتونو ته ورته دئ 

 وروستيو كلونو كي نازل شوي. 

و كي لسو آيتونړيو په لومې چي د سوركوم مطالب 

په ې كي ټولي سورپه ږي؛ همدا مطالب ېځلږ مخي ته زمو

و ړنيو لسو آيتوند لوم گه راغلي،مشرح او مفصله تو

 خالصه مطالب دا دي:

  ېې شوږدنارځ ور ېسباحالهي م سره دخلكو له دغو ،

د چي گمان نه كوي  دي.ې اعتناء او ب فلاغې خو دوى تر

لو سره به مخامخ شي، پايپل كفر، ظلم او فساد له بدو خ

ځكه د حق نو په الهي مكافات او مجازات باور نه لري، 

 ډډه كوي.له منلو 

 حق پيغمبر ورغلى او نوى كوم چي كله هم المانو ته ظ

ډول ې په ضد ئنو د هغه ړى كړاندي ې خلكو ته ودين ئ

په ې ويلي: دا خو ستاسو ړي، كله ئپيل كډول تبليغات 

 گه منئ؟په توپيغمبر د هللا د  ېئگه څن ،ېر يو انسان دئڅ

په پيغمبر ته د ډگر يوه ساحر او كوآيا ې ويلي: كله ئ

چي د بصيرت خاوندان په داسي حال كي گورئ! گه ستر

هسي : دا ويل ړهه اپغام پيد دوى د  ې! كله به ئيئ؟!
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له  ېدا خبري ئې ويل كله به ئېشان خوبونه دي، پرڅه 

 تعالى هللااو  ېړك يړپه دروغو جوپه تكلف سره او ځانه 

ړل او ړاندي والوهم ې !!، كله به تر دېړې منسوب كته ئ

په ، كه دى ې شعرې: دى يو شاعر دئ او وينا ئويل به ئ

 ږل شووېړنيو للومرسول وي نو د  تعالى هللاښتيا د ر

ږ مواو معجزه ښه گنده نڅېر دي كومه څرپه پيغمبرانو 

ړاندي تر دوى وويل شوي: ځواب كي په !! د دوى ړيته راو

ړ نو ږ هالك كچي موړى داسي قوم ايمان نه دئ راوڅ هي

 ! ړي؟!آيا دوى به ايمان راو

  ( السالم عليهويل: محمد )ړه په ا ّـ هللا رسولقريشو د

خاص ې له نورو سره ئړى دئ، ېر يو سڅپه ړو خو د نورو س

چي ږي ېگو كسترتر ښه نه گنده نڅر، داسي پير نشتهتو

په ! د دوى پيغمبر دئ!استازى او  عالىت هللاد ښيي دا و

پيغمبران ټول ړاندي و ّـ هللا رسولتر ځواب كي ويل شوي: 

ېر انسانان ول. كه تاسو څپه همداسي د نورو انسانانو 

مات نه لرئ وړه معلپه اپيغمبرانو د نورو ې قريشو! ا

 . ښتئپود تورات خاوندان ونو 

  ږ خو زمو ّـ هللا چي رسولد مخالفينو بل اعتراض دا وو

ښت ړځوان شو، ورو ورو د زړ وو، ېر خوراك كوي، ووڅپه 

چي پيغمبر خو بايد داسي نه وي درومي، د خداى په لور 

ړښت ږي او د زېې حالت بدلړ وي او هم ئهم خوراك ته ا

ځواب كي ويل شوي: مخكني په د دوى  په لور درومي!!

چي ې هم داسي نه وو ېر ول، يو ئڅپه پيغمبران هم د ده 

  پاتي ول.او تللو نه كوې ئخوراك 

  عليهكه محمد )چي د مخالفينو بل اعتراض دا وو 

ې پلويان به ئدى او پيغمبر وى نو  تعالى هللا( د السالم

ړاوونو، ستونزو او مخالفتونو سره مخامخ نه ول، له ك

به  هځونچا به د دوى مقابله نشوى كولى، د فرشتو فوهي

ېړه پڅې كلكه ته به ئگ كي ول او هر مخالف څنپه ې ئ

له مخكنيو ځواب كي ويل شوي: په وركوله!! د دوى 

ړې ړاو كي مرسته كپپه خاص  تعالى پيغمبرانو سره هم هللا

ړې، دوى او د دوى ژمنه ترسره كپله خې او له دوى سره ئ

. يړهالك كې ېري كوونكي ئاو تژغورلي ې پلويان ئځيني 

ږي او ېسره كې ترسره به هم الهي وعد ّـ هللا رسولله 

چي ږي ېې له همغه برخليك سره مخامخ كمخالفين به ئ

 مخكني ورسره مخامخ شول.
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او د هغه د حامل  قرآنقريشو ته ويل شوي: ولي د 

ړاندي ښتني او شكونه وپوگ گ رنړه دا رنپه ا ّـ هللا رسول

ڼئ، گې افتراءات ، كله ئئكوئ، كله د شعر نسبت ورته كو

مطالبه بله يوه او كله  ېشان خوبونه، كلهپرې كله ئ

پيغمبر او د ده ې په د !!ړئې غواې ترې كوئ او معجزتر

چي د حيرت گو شوي تر سترڅه كوم داسي مو پيغام كي په 

پل ؟ دا كتاب خو تاسو ته خړ وياو تعجب او نه منلو و

ښيي، ستاسو د مخكنيو ښيي، ماضي او مستقبل مو درځان در

ېكو او بدو د ن ږدي، ستاسوړاندي په وبرخليك ستاسو 

گوته كوي، د سعادت په پايلي گالرو ړنو، سمو او غلطو تك

په لوري مو بلي، د فالح او بريا ښيي، او شقاوت الري در

 نو آيا تعقل نه كوئ؟ 
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دوى چي ې شوى، حال دا ږدل حساب ورنپخلكو ته خدغو 

پل رب له د خ .دي اعراض كوونكيپراته( )په غفلت كي 

په داسي پند( دوى ته راغلى ذكر )نوى چي كوم لوري 

ې ئ نهوړچي لوبي )ورسره( كوي. زې اوري حال كي ئ

ړى دا ې كچي ظلم ئبوخت، او دغو ې لوبو كي( په همد)

چي آيا دا ړه وك)يوه بل ته( ټه پپه ې د راز خبره ئ

ته سحر څه دئ؟ آيا پرته بل ېر له بشر څپه ستاسو 

چي د بصيرت په داسي حال كي ېدونكي( درومئ )تسليم

   ! خاوندان يئ؟!

 ښووني دا دي:و الرې مباركو آيتوند د -(1-6)

  ې ږدپل حساب ورنخلكو ته خدغو چي دلته ويل شوي

ي ځچي دا كوم حساب دئ، د قيامت د ورگورو شوى، بايد و

ږم پله شپه دنيا كي له دوى سره الهي محاسبه؟ حساب كه 

داسي قوم ايمان نه څ هيړاندي چي وايي: تر دوى وآيت 

ړ نو آيا دوى به ايمان ږ هالك كچي موړى دئ راو

څخه هغه حساب چي دلته له ږي ېې معلوم! له دړي؟!راو

ېري ړاندي تې تر دوى وگي ئېلچي بالهي محاسبه مراد ده 

مجازات  له الهيړ او ايمان رانه و وو نورېرډې دي، شو
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 سره مخامخ او هالك شول.

  د چي گمان نه كوي ې غافل دي، له الهي محاسبدوى

پايلو سره به مخامخ شي، پل كفر، ظلم او فساد له بدو خ

ځكه د حق نو په الهي مكافات او مجازات باور نه لري، 

 ډډه كوي.له منلو 

 پند دوى ته او  ذكرنوى چي كوم پل رب له لوري د خ

ې د دې تل ئكوم داعي د حق لوري ته بللي،  او راغلى

څه ړې ده، د داسي ې اعتنائي كبړاندي په وپند او بلني 

چي د لوبو توكى ې ورته كتلي لكه كوم ماشوم گه ئپه ستر

ې د ې اعتنائي سره ئپړه بپه لوبو لوبو او بشوموندي، 

 .ړىچلن كړاندي په وپند بلني او 

 ېهوده ب، وي بوختې لوبو كي ه همدپې ئ نهوړز

ې نه ې ته ئدمجال نه وركوي، او دقت د غور مشغولتياوي 

گرانو د بلني محتوى ته ړه سواندو دعوتچي د زږدي ېپر

گالره او ېرني، تگ، باورونه، انړنيپلي كاو خ ير شيځ

 ېړي.څپه غور سره وې پايلي ئ

  چلن كي هم پل په خالمان دي، له نورو سره ى ظدو

 .ظلم كوي ړه همپه اپل عقل ځان او خپل كوي او د خظلم 

 ېر د څپه  ّـهللا  رسولد چي ې دا ده گه ئېلد ظلم يوه ب

چي ې هغو مؤمنانو ته ئړه به په اړه سواند مرشد زيوه 

په ستاسو خو دا : لټ ويپټ ړى وو؛ پې راوايمان به ئ

په هغه ته چي پير لري څه توتاسو له يو انسان دئ، ېر څ

پيغمبر له لوري غوره شوى ې د هللا تعالى پام سره ئ

ې ړندگي مو سترگر مجادو درباندي شوى؟! گر گڼئ؟!! م

ې كبله نه له د ّـې خوا رسول هللا له يوگورئ چي دي؟!! 

تعالى  په زعم د هللاچي هغه يو انسان دئ او د دوى مني 

پير څه كي توپه هر پيغمبر بايد له نورو انسانانو 

چي وسوسه كوي وا هغه مؤمنان ولري!!! او له بلي خ

پيغمبر ښتينى رتعالى  هللاد  ّـهللا  رسولړى او ې راوايمان ئ

آيا  ټوئ؟!!ټيډو ته سر كوآيا ڼي، دوى ته وايي: گ

( السالم عليهچي محمد )گورئ ې دي او نه ړند گي موستر

  ېر يو انسان دئ؟!! څپه ستاسو 

ي ږېېر وضاحت سره معلومډپه آيت له الفاظو ېيم درد 

همغسي ې، ډي نه وځي سري غونپل منچي د دوى دا نجوى خ

ې سره د دوى په دبلكي ې ېرلگځينو درنو مفسرينو انچي 
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ړونو كي به زپه چي د مؤمنانو ې وسوسو ته اشاره شوهغو 

ې شول، پسړ نو دوى به ورچي به ايمان راوچا ې، چولې ائ

: لويې هغوى ته ې كي به ئښگوې او هغي په داو ټ پټ پ

پيغمبر د هللا ې ئگه څنېر يو انسان دئ، څپه ستاسو و خدا 

ې ړندگي مو سترگر جادو درباندي شوى؟! مگر مگڼئ؟ 

 دي؟!! 

    

    

   

 

 ږيېپوهپه خبري  يزمك او آسمان دې ويل: زما رب وئ

  ېدونكى دئ.وه اورپاو هغه 

 ّـځواب كي رسول هللا په د دوى د دغو تبليغاتو  -(6)

، هم ستاسو وينا ېدونكى دئپوه اورزما رب وفرمايل: 

ټه پې كي كومه وينا تر آسمانپه اوري او هم زما، نه 

زما او ستاسو د ويناوو  كي. يزمكپه نه  اوږي ېك ېپات

په  تعالى هللاد  ږدو.ېپرته  تعالى هللاقضاوت به ړه په ا

گه ده او ستاسو څنزما وينا چي گورئ ټولو كتابونو كي و

    !ښه ده؟!خو تعالى گه، كومه وينا سمه او د هللاڅن

په زمكي او آسمانونو كي له چي پام وي ته مو ې د

علمي ږونه هم شته، نورو مخلوقاتو غ وېرډانسان عالوه د 

 ځونو كي دپلو منپه خاكثر ژوي چي ې ښودلتحقيقاتو 

ږونه او الفاظ لري، ړي غگځانپاره افهام او تفهيم ل

 واړې اشاره كپه ارتباط ږي ېې مطلب ته د مهم د قرآن

    ...  :وايي

   

   

    

  :پلو كورونو ته ړ: خږ كورو ته غن ۍږېمې يو

ښكرو سره تر پلو لپه خچي سليمان مو ځئ، داسي نه ننو

 . ږيېپوهچي نه به كي حال په داسي  ړيپښو الندي ك

ږي ېپوهپه هر هغه قول تعالى  چي هللادغه آيت هم وايي 

 ږي. ېي كي ويل كاو زمك وآسمانونپه چي 
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بلكي له ېشان خوبونه دي، پرڅه ې ويل: دا بلكي وئ

نو  ړى، بلكي هغه يو شاعر دئ، كه نهړ كې جوځانه ئ

ښه گنده نڅېر دي كومه څرپه  ږل شووېړنيو للومد 

داسي قوم ايمان څ هيړاندي تر دوى و!! ړيږ ته راومو

ړ نو آيا دوى به ايمان ږ هالك كچي موړى نه دئ راو

  ! ړي؟!راو

ځينو نورو خصمانه او دلته د مخالفينو  -(8-3)

چي دوى ې او ويل شوي معاندانه تبليغاتو ته اشاره شو

دا : لړه ويپه اويناوو د  ّـ هللا رسولاو  قرآن دكله به 

ېشان پرې ويل هسي كله به ئېشان خوبونه دي، پرڅه هسي 

په په تكلف سره او ې ځانه ئبلكي له خوبونه نه دي 

كله به ، ړي!!ې منسوب كته ئ تعالى هللاړي او ړ كجودروغو 

 يو شاعر دئې: دى ړل او ويل به ئړاندي والوهم ې تر د

رسول وي  تعالى هللاښتيا د په ردى ، كه شعرې او وينا ئ

څېر دي كومه په پيغمبرانو  ږل شووېړنيو للومد نو 

ځواب په د دوى !! ړيږ ته راومواو معجزه ښه گنده نڅر

داسي قوم ايمان نه دئ څ هيړاندي تر دوى وويل شوي: كي 

! ړي؟!ړ نو آيا دوى به ايمان راوږ هالك كچي موړى راو

ېر گڼ شمپيغمبران له پل پل خته خدغو مخكنيو قومونو 

د سترو سترو معجزو له ليدو سره سره معجزو سره ورغلل، 

په د داسي معجزو دوى به ړ، نو آيا ې ايمان رانه وئ

په غافل انسان، ظالم انسان، ! ړي؟!ايمان راوليدو سره 

په ليدو سره نه ېهوده لوبو كي بوخت انسان د معجزو ب

نه دالئلو ړي، دوى مان راوپه ليدو سره ايبلكي د عذاب 

ې زو مطالبه ئجته اعتناء كوي او نه معجزو ته، د مع

  پلمه ده.ې خوش
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څوك( نه دي پرته )ړو مو له س ړاندياو تر تا و

ږئ د ېپوهله، نو كه نه چي وحي مو ورته كوږلي ېل

و دوى مو داسي اښتئ، پوذكر )تورات( خاوندان و

پاتي چي خوراك نه كوي او تلځولي گرجسدونه نه وو 

ړه او ې كښتينژمنه ورسره رپله بيا مو خهم نه ول، 

 ىېرښتل مو، او تچي غوژغورل مو وخلك هغه او دوى 

  ړل.كوونكي مو هالك ك

 پغمبرانو عليهد و كي هم آيتونې مباركو د په -(5-5)

ضات او د هغوى مخالفينو دا اعتراړه د په ا السالم

 ږي:ېځلړاندي په وږ ځوابونه زمو

  ېر يو څپه ړو ( خو د نورو سّـمحمد )دا ويل: به دوى

گنده څرداسي ، پير نشتهخاص توې له نورو سره ئړى دئ، س

 هللاد واقــعًا  ىښيي دچي وږي ېكگو تر ستره نه ــښن

رسول  تعالى هللا! كه دى د پيغمبر دئ!استازى او  الىــتع

څخه واضح نانو اې له نورو انسمرو به ئ وى نو هرو

 هللا رسولتر ځواب كي ويل شوي: په ! د دوى پير درلودى!تو

په پيغمبران همداسي د نورو انسانانو ټول ړاندي و ّـ

پيغمبرانو د نورو ې قريشو! تاسو اكه ېر انسانان ول. څ

. ښتئپود تورات خاوندان ومات نه لرئ نو وړه معلپه ا

د تورات  -1پام كي ولرئ: په خبري  څوړه بايد ې اه دپ

د تورات  ،دي دان او نصارايهوڅخه مراد له خاوندانو 

ړو علم ته د دوا السالم عليهډ كتاب دئ، عيسى گړو دوا

د هغه ړى نه دئ بلكي ړى شوى وو، هغه تورات منسوخ كورك

 ښودو او هم انجيل،خلكو ته ې تورات هم ئمصدق وو، 

چي د يهودانو ړي ته حالل ك ېرته خلكوې بڅه ئيوازي هغه 
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مسيحيان  -5 ړي وو،ځانه تحريم كمذهبي مشرانو له 

په خو ڼي، گد تورات او انجيل مجموعه اوسنى بايبل 

په بايبل كي نه اصلي تورات شته او نه اصلي حقيقت كي 

اهل الذكر د ذاكرينو )متصوفينو( ځيني متصوفين انجيل، 

د لط تعبير دئ، ټه او غې بنسخو دا بپه معنى تعبيروي، 

ړي وو پيغمبران سمخكني چي څه ې سره ې له دذاكرينو ئ

په نور بيا اهل الذكر د علماوو ځيني  ې؟!!كه فرشت

ږئ نو له علماوو ېپوهمعنى اخلي او وايي: كه نه 

آيت معنى دا نه ده!! دلته )الذكر( ړئ، خو د ښتنه وكپو

 ؛ نو اهل الذكرئپه معنى دښت( يا تورات دئ يا د )ياد

تاريخي  چي له مخكنيويا اهل تورات دي او يا هغه خلك 

 چي مخكني پيغمبران د رسولږي ېپوهواقعاتو خبر دي او 

   ړي ول.ېر سڅپه  ّـ هللا

  ږ خو زمو ّـ هللا چي رسولد مخالفينو بل اعتراض دا وو

ښت ړځوان شو، ورو ورو د زړ وو، ېر خوراك كوي، ووڅپه 

چي بايد داسي نه وي پيغمبر خو درومي، د خداى په لور 

ړښت ږي او د زېې حالت بدلړ وي او هم ئهم خوراك ته ا

ځواب كي ويل شوي: مخكني په د دوى  په لور درومي!!

چي ې هم داسي نه وو ېر ول، يو ئڅپه پيغمبران هم د ده 

 پاتي ول، او تللو نه كوې ئخوراك 

  عليهكه محمد )چي د مخالفينو بل اعتراض دا وو 

ې پلويان به ئدى او پيغمبر وى نو  تعالى هللا( د السالم

ړاوونو، ستونزو او مخالفتونو سره مخامخ نه ول، له ك

به  هځونچا به د دوى مقابله نشوى كولى، د فرشتو فوهي

ېړه پڅې كلكه گ كي ول او هر مخالف ته به ئڅنپه ې ئ

له مخكنيو ځواب كي ويل شوي: په وركوله!! د دوى 

ړې ړاو كي مرسته كپپه خاص  لىتعا پيغمبرانو سره هم هللا

ړې، دوى او د دوى كرسره تژمنه پله خې ئاو له دوى سره 

. يړهالك كې ئېري كوونكي او تژغورلي ې پلويان ئځيني 

ږي او ېې ترسره كسره به هم الهي وعد ّـ هللا رسولله 

چي ږي ېې له همغه برخليك سره مخامخ كمخالفين به ئ

 مخكني ورسره مخامخ شول.
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په هغه چي ړ چي تاسو ته مو داسي كتاب نازل كنًا ييق

نو آيا تعقل نه كوئ؟  ېيادونه شوذكر او ستاسو كي 

چي ظالمان ړل مات مات كهغه كلي )وال( مو څومره او 

نو كله ړ، پيدا كقوم نورو ې وروسته مو د او ترول، 

مه  ېدل.ښتې تپه ترڅانا ړږ عذاب احساس كې زموچي ئ

په هغه كي مو چي ستانه شئ  ته هڅاو هغه  ښتئت

چي  ؛ځيو تهگنپلو هستوې وه او خسوكالي په برخه شو

پر حال افسوس! يقينًا ږ زمووايي به:  ښتى شئ!!پوو

ه تل دا وينا وې نو تر هغه به ئ ږ ظالمان وو.چي مو

    ړل. ك ړه()يخ او ساړاوي ېبل شوي مږ رچي مو

 ې دي:شو ښوونيڅو الرو كي آيتونې مباركو په د -(16-18)

  او د هغه د حامل  قرآنقريشو ته ويل شوي: ولي د

ړاندي ښتني او شكونه وپوگ گ رنړه دا رنپه ا ّـ هللا رسول

ې ئكوي، كله د شعر نسبت پيغام ته د ده كله كوئ، 

ېشان خوبونه، كله يوه او كله پرې ئله ڼئ، كگافتراءات 

ې كي په د !!ړئغواې تر ېې كوئ او معجزمطالبه تربله 

چي د حيرت او تعجب او گو شوي تر سترڅه كوم داسي مو 

ښيي، ځان درپل خته دا كتاب خو تاسو ؟ ړ وينه منلو و

برخليك ښيي، ستاسو د مخكنيو ماضي او مستقبل مو در

ړنو، سمو ېكو او بدو كستاسو د نږدي، ړاندي په وستاسو 
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گوته كوي، د سعادت او شقاوت په پايلي گالرو او غلطو ت

نو آيا په لوري مو بلي، د فالح او بريا ښيي، الري در

ړاندي مو تاسو وتر چي گر خبر نه يئ متعقل نه كوئ؟ 

دوى  او ترچي ظالمان ول، پل ځوهغه كلي وال څومره 

 ږئېپوهنه گر ؟!! ملړپيدا كرا ونهقومنور وروسته مو 

ې په داو ړاوو پر دوى سيورى وغوعذاب به الهي كله چي 

څه نو هر خت عذاب اخته شي په سر به ژچي پوه شول به 

كه يوله، نې وښتي الر به ئېېښودل او د تپرې شا ته به ئ

پلو خاو  ښتئمه تچي ېدل څومره دوى ته ويل كبه هر

، ستانه شئچو او عيش عشرت سامان ته ړچد او ځيو گنهستو

 ېړكپه برخه ې درئسوكالي چي  ئځگرېرته وڅه ته بهغه 

الس ستاسو خادمان بيا به يعني  ښتى شئ!!پووښايي  ؛وه

ښتي: باداره وپږي او له تاسو به وېپه نامه درته ودر

ړي ډي جوټي غونپېر څپه د مخكي به څه حكم دئ؟! بيا 

پالو او حق ې حقله دښتي: جنابه! پوپلويان مو وچي ړئ ك

خو د  ې مخه ونيسو؟!!گه ئڅناو  وړڅه وكښتونكو سره غو

ږ نًا چي موپر حال افسوس! يقيږ موزځواب به دا وو: دوى 

پر او  لهدا وينا تكراروې ئنو تر هغه به  ظالمان وو.

ې ئبه ړي جرچي  افسوس كولوې ئپل بد حال به خ

ژوند د ، به شولېر څپه ټو و بوېبل شود راو  ېووايستىش

محكوم به گ په مراو  وهش ېړاوې مئبه حرارت او شيمه 

  .ولش

 چي يوازي ږي لكه ېو له فحوى داسي معلومآيتونې د د

پراته دوزخ كي به په او په الهي عذاب اخته به مترفين 

په چي ښيي لكه هم داسي  آيتونهځيني نور  قرآند وي، 

دا ې وجه د دږي، ېگو كتر ستريوازي مترفين دوزخ كي به 

 مپيغمبرانو عليههمدغو مترفينو او مستكبرينو د چي ده 

څولي، ې مخالفت ته هاو نور ئې ړلمخالفت ته مالت السالم

هر ، كفر او شرك اصلي بانيان او حاميان دوى ولد 

ړاندي او ټولو وږل شوى نو تر ېچي كوم ولس ته لپيغمبر 

ټولو زيات مترفينو او مستكبرينو د دوى مخالفت تر 

ښوونه هم د دوى د ، د قريشو د مخالفت قيادت او الرړىك

ې په دپه الس كي وه، صناديدو او د زر او زور خاوندانو 

پايله مو د دوزخ كنده چي وى ته ويل شوي و كي دآيتون

 ې كي لولو:په سورد سبا ده. 
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  66سبا: 

نه پيغمبر كلي ته مو كوم خبردارى وركوونكى  هيڅو ا 

په قطعي  ږې وويل: مونمترفينو ئ يچدا ر گږلى مېل ئد

 له رسالته منكر يو.ه ستاسو گتو

   

   

    

   

    

    

   

  

     

     

د  ځ كي ديپه مند دوى چي څه او  زمكه ،آسماناو 

كه مو ړي، پيدا كمو نه دي گه توپه لوبي كوونكو 

ې ونيسو نو گه ئپه توېهوده مشغولتيا چي د بښتى غو

 اسي)د دكه داسي( نيولى وو پل لوري به مو )همله خ

نو گوزار كوو ر باطل د حق پبلكي كوونكي وى، كار( 

تلونكى ځه نو همدا مهال هغه له من ،پيځوې ورسر ئ

چي له كبله افسوس دئ څه او تاسو ته د هغه شي، 

 ې. بيانوئ ئ

ښوونو ې الرو كي د دې مباركو آيتونپه د -(13-15)

 شاهد يو:

 ځ كي دي په مند دوى چي څه او  زمكه ،آسمان تعالى هللا

په او په لوبو لوبو چي څوك ړي لكه يدا كپاسي نه دي د

پيدا څه ځولو سره ې بلي خوا ته خوگه الس يوې مقصده توب

د شته او نه  ىشې مقصده باو ېهوده دلته نه بړي، ك

ې د دقيقي څه ئهر ، پاره د بقا او دوام مجالباطل ل

كه خبره داسي ، ړيپيدا كگه په سمه توې له مخي منصوب

دلته نه د حق او گمان كوي او وايي چي وى لكه كفار 
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په نامه كوم  ښه او بدنه د څه شته، په نامه باطل 

د مكافات نه شى،  مپه نامه كوحالل او حرام نه د ، كار

به  تعالى هللانو په نامه كوم الهي سنت، او مجازات 

ه به ړي ول، هري خوا تپيدا كهمداسي  زمكه او آسمانونه

نه به كله حق شاهد وو، ېهوده او عبث شيانو د ب

ا دئ تاسو خو دېدو، ټولټغر ېدو او نه به د باطل غالب

په وار ږدو كي په اوچي د تاريخ گورئ گو پلو سترپه خ

ې ټغر ئد هغه پلى او ځگوزارونو د باطل سر د حق وار 

كه د كومي خبري شهادت وركوي نو ېښي پ!! دا ړىټول ك

ېهوده او ب زمكه او آسمانونه تعالى ي هللاچهغه دا ده 

چي دا افسوس په حال تاسو س ړي.پيدا كخوشي نه دي 

ټول عالم په چي څه وايئ حقيقت نشئ درك كولى او هغه 

 شاهد نشئ موندلى. څ په تأييد كي هيد هغه كي 

    

     

  

  

   

  

   

    

ي كي او زمك وآسمانونپه چي ټول د ده دي څه او هغه 

ن ځاۍ گې له بندچه له ده سره دي نه ئهغه او دي، 

په تسبيح ځ او ورپه شږي. ېگڼي او نه ستومانه كړ لو

 ږي.ېنه سستو گيا وي ال

د مخكني مطلب مزيد وضاحت  آيتونهدا مبارك  -(15-56)

څه د هللا تعالى ي هر او زمك وآسمانونكوي او وايي: د 

په په واك كي دي، د ده ړي او د ده پيدا كدي، ده 

ۍ گپه عبادت او بندړاندي خاضع او منقاد دي، د ده و

يوه  نهگمارلي، ې پرتعالى  هللاچي څه كوي بوخت دي، همغه 

نه ړاوى كوي او ۍ سرغگله عبادت او بندد ده ېبه ش

د گيا وي او په تسبيح لځ او ورپه ږي. شېستومانه ك

  ټي نه كوي.ي او لسستپه ترسره كولو كي پلي دندي خ
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ي ړمچي هغوى  ې نيوليآيا داسي زمكني خدايان ئ

 ؟ژوندي كويرا

چي ښودلى شي مكي كي داسي كوم معبود زپه آيا  -(51)

چي يوه څوك نشي موندلى كه داسي  ي؟لى شژوندي كوړي رام

او كوم ړي پيدا كڼه راپاټي يوه ړه حشره او د يوه بوو

په بل پرته تعالى  هللاگه له څننو ړي ژوندى كراړى م

 وي؟!! ې شريكسره ئتعالى  معبود باور كوي او له هللا

    

    

   

   

    

له هللا پرته كي  (زمكيآسمان او ړو )دوى دواكه په 

نو د دوى  ،دلېدواړه حتمًا تباه ك ؛نور خدايان وى

 ه.له ستايلو د عرش پالونكي هللا لره پاكي د

ري په ېكه چآيت كي ويل شوي:  مباركې په د -(55)

او  پرته نور آلههتعالى آسمانونو او زمكي كي له هللا 

د زمكي حتمًا به دواړه تباه شوي وو، نو معبودان وى، 

له وى كي د تباهي غپه هاو بقا او دوام  نواو آسمانو

 ياو زمك وآسمانوند چي ښيي مخنيوى  اېدځته كرامن

ې څه د ده د سلطكوم شريك لري او نه كوم  ټولواك رب نه

چي ړ دئ ټولو هغو عيبونو لو، له له عرشه بهر دي

 ته منسوبوي. ې هللا تعالى مشركان ئ

 دا د توحيد د اثبات او د متعددو خدايانو د غلطي

 چيدومره مضبوط دليل دئ په ارتباط ي د ترديد ېرنگان

ر هره قانع كوي او د انكاانسان او باضميره اقل ر عه

د دې زمكي او آسمانونو دا آيت وايي: ې سلبوي، پلمه تر

د عالم په ادارې  ،دئ پيدا كوونكى او پالونكى رب يو

په كي هيڅوك له هغه سره شريك نه دئ،  او سمبالولو

ې همدآسمانونو او زمكي كي د يوه هللا حكم نافذ دئ او له 

 ې كبلهله همديوې مرجع د ټولو ساتنه او پالنه كېږي، 

د عالم د دې بې حسابه اجسامو او اجرامو ترمنځ ټكر او 
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مدار او مسير كي پل ختصادم نه راځي او هر څه په خپل 

پير، توڅ برخي كي په هيپراخ عالم ې د د اداره كېږي،

كه ږي، ېې نظمي، تشه، خأل او تعارض نه موندل كتضاد، ب

ري د دې خور او پراخ عالم اداره، حفاظت او ساتنه ېچ

تلفو السونو كي وى، هرومرو به د ارادو اختالف په په مخ

ټكر او تصادم منتج كېدو او د دنيا نظم به متالشي 

كېدو. د زمكي او آسمان ترمنځ يووالى او هم جهتي دا 

 . يو دئپالونكى او ساتونكى خالق، ثابتوي چي د دواړو 

     

   

ې كوي او دوى چي دى ئږي ېښتل كپونه  ؛هڅله هغه 

 ږي.ېښتل كپو

پلو په خنه ټولواك دئ، ې عالم مطلق د دتعالى  هللا -(56)

ړ دئ او نه د ته ااو تأييد ې تصرفاتو كي د بل موافق

ټول عالم په ځواب ويونكى دئ، ړاندي مسئول او په وچا 

ړي تر ېكپرد هللا تعالى چي ږي ېځواك نه موندل ككي داسي 

ې ونيسي، خو ېدا مخه ئعتراض الندي ونيسي او د عملي كا

ځواكمن او څومره ه هر ،كڅوكپرته بل هر تعالى  هللاله 

ې ړ وي، هم ئړ ته ا، هم د بل مرستي او مالتواكمن وي

ې د ځي او هم ئښتنو او اعتراض الندي راپوړني تر ك

څوك كولى شي آيا  ېدى شي.ړو ممانعت او مخالفت كېكپر

ږي ېپورته كرامشرقه چي لمر ولي له ړي اض وكې اعترپه د

ځاى نيسي ې څه ځي، آيا دا اعتراض ئېوپرپه مغرب كي  او

په مسير كي او د لمر ږي ېې مرتب كپرڅه نتيجه او 

  تبديلي راوستى شي؟!!
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ل پووايه: خې نور معبودان نيولي؟ پرته ئآيا له ده 

چي له ما سره ذكر دئ دا د هغه ړئ، ړاندي كدليل و

ړاندي وو، بلكي د دوى چي له ما ودئ او د هغه ذكر 

ځكه دوى اعراض كوونكي دي، ژني، نو ېپحق نه ېرى ډ

گر ږلى مېپيغمبر نه دئ لڅ هيړاندي مو او تر تا و

پرته بل معبود چي له ما چي هغه ته مو وحي كوله دا 

 ئ. ړنشته نو زما عبادت وك

پام په ړه دا خبري په او آيتونې مباركو د د -(56-58)

 كي ولرئ: 

  و كي د توحيد مضبوط او انكار نه آيتونمخكنيو په

ړه ويل په ا، دلته د مشركينو ړاندي شولمنونكي دالئل و

له ده ې ئگندو دالئلو سره سره څرله دغو آيا چي شوي 

 ړانديپل دليل وووايه: خنور معبودان نيولي؟ پرته 

په چي وينا نه ده  قرآنوينا خو يوازي د ړئ، دا ك

پرته بل معبود نشته،  تعالى هللاي كي له زمك او وآسمانون

د دوى ې، ټولو مخكنيو الهي كتابونو كي دغه خبره شوپه 

كوم عقلي پاره پل شرك لد خچي د انكار وجه دا نه ده 

د دوى  پوهي ده،ې د دوى نااو نقلي دليل لري، وجه ئ

 .ځكه اعراض كويژني، نو ېپنه  حقېرى ډ

 داسي څ ړاندي هيو السالم عليهمحمد تر  تعالى هللا

له لوري دا  تعالى هللاد ږلى چي هغه ته ېپيغمبر نه دئ ل

يوازي و اپرته بل معبود نشته ده چي له ې نه وي شووحي 

 ړئ. زما عبادت وك
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ده پاكي رحمن خداى يو زوى نيولى! : ې ويلاو وئ

په گان دي، ، بلكي عزتمن بندې عيبه(ورته )له د

په ړاندي والى نه كوي، او دوى د ده ې ووينا كي تر

ړاندي چي د دوى وږي ېپوهڅه په هغه  امر كار كوي،

چي چا گر د هغه او شفاعت نه كوي م دياو وروسته 

ې له هيبته ئ چيپه داسي حال كي ې راضي وي، تر

له ده چي زه څوك ووايي او كه د دوى كوم  ږي.ېېرو

سزا به د دوزخ چي نو دا به هغه وي پرته معبود يم 

     . ومجازات كو همداسيړو، ظالمان ورك

ړه الندي خبري بايد په او آيتونې مباركو د د -(53-55)

 پام كي ولرو:په 

  رحمن خداى يو زوى چي دوى وويل: دلته ويل شوي

 هللاې عيبه ځواب كي ويل شوي: له دپه د دوى ولى! ني

چا چي دلته د ږي ړېښتنه راوالپو، دا دهپاكي ته  تعالى

 تعالى هللاې د ې ئچي فرشتد قريشو  ؟ېوينا ته اشاره شو

 چي عيسى عليهاو يهودو نصاراوو د ې؟ كه ڼلگڼي لو

كه د ڼل؟ گې د خداى زامن ئ السالم عليهاو عزير  السالم

دلته د چي ږي ېځير شو نو راته جوته كظو ته آيت الفا

چا ته چي دلته هغه ښيي ې ده، او دا يوه زوى يادونه شو

ته يوازي يو زوى منسوبوي،  تعالى چي هللاې گوته نيول شو

د  السالم عليهڼي، نصاراوو عيسى ېر زامن يا لوڼ شمگنه 

ڼلى او يهودو گځاى ناستى نى زوى او ييواز تعالى هللا

ځاى ناستى، نو اشاره نى زوى او ييواز السالم عليهعزير 

چي ځي په كي راې ټولي هغه فرقړو ته ده، البته دوى دوا

نى زوى او ييواز تعالى هللالى د وېر كوم نازڅپه د دوى 

 ڼي. گځاى ناستى 

  تعالى هللادا د ځواب كي مزيد ويل شوي: په د دوى 

او  عزتمنداسي د هللا بلكي ځاى ناستي نه دي، زامن او 

 تعالى هللا كي ترپلو ويناوو خپه  -1 :چي گان ديبندمكرم 
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ورته  تعالى چي هللاهمغه خبره كوي ړاندي والى نه كوي، و

 پل قول د هللاڅه وايي او نه خځانه پله ړې، نه له خك

 تعالى چي هللاكوي څه همغه  -5ړاندي كوي، تر قول و تعالى

نا د هغه علم ړه دا ويپه اد دوى  تعالى هللا .گمارليې پر

 هپې لري، هم د دوى ړه ئپه اچي د دوى له مخي كوي 

په وروستنيو، ې ي او هم ئږېپوهړنو او ويناوو مخكنيو ك

ې راضي تر تعالى هللاچي شفاعت كوي  چايوازي د هغه  -6

پل رب د خچي كوي حال كي په داسي خو دا شفاعت هم وي، 

  ږي.ېېرله هيبته و

 څوك څخه گانو غو مكرمو بندله دكه فرمايي:  تعالى هللا

هغه ته به نو  !پرته معبود يم تعالى هللاله چي زه ووايي 

سزا  همداسيته  وظالمانداسي ړو، وركسزا د دوزخ 

  كوو. ور

   

  

  

  

   

    

        

آسمانونه او  چيړى پام نه دئ كته  دې وآيا كافران

ژوى هر ړل او سره بېل ك موږ، نو لي وزمكه سره نښت

 ؟!يړ، نو آيا ايمان نه راوړىپيدا كمو له )اوبو( 

 ښووني دا دي:ې مبارك آيت الرد د -(66)

  چيحت او وضاحت سره وايي ېر صراډپه دا مبارك آيت 

ټول زمكه، لمر او د آسمان ټول كائنات،  سر كيپه 

سره دوى  يچاودنپه يوې هللا تعالى اجرام يوه كتله وه او 

د )رتق( معنى  ړه.ې وركڼه ئۍ باو اوسن ړلبېل بېل ك

، او د )فتق( معنى هښتل دپيوستون او يو له بل سره ن

په كه دا څه هر يعني د عالم ېدا ده، ېلتون او جال كب

ښتي پيوست او نسره كي  يزمكپه كه او و كي دي آسمانون

 ړل.ېل كب ېلسره جال جال او بول او هللا تعالى 

  ړۍ او اساسي ماده اوبه ښت لومپيدايژوو د ټولو د

 .ړيپيدا كژوي له اوبو ټول تعالى  هللادي، 
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 پاره دغه دوه دالئل كافي دي، آيا د ړو لد ايمان راو

ېدو سره سره له ليدو او اورگندو دالئلو څردغو دوو 

 ړي؟!! )افال يؤمنون؟!!(كافران ايمان نه راو

ېړو بايد ووايو څدا وينا و قرآنچي د ې مخكي له د

په ې خبري څه عادي او معمولي خبره نه ده، د دچي دا 

چي د عالم د ږي ېپوهښه څوك ښت او اهميت هغه ارز

ې، د ړېړني كڅو تحقيقات اژور علمي ې ړه ئپه اښت پيداي

ې لوستلي، پوهانو نظريات او تحليلونه ئېرو ساينسډ

 ړې او له كلونو كلونو تحقيق وروسته دغيې كې ئتجرب

پورتني آيت كي ورته  په قرآنچي د ېدلى ې ته رسنتيج

دغه آيت د همداسي كوم ې، كه تاسو د قرآن اشاره شو

په دغي ږ ږدئ او ورته ووايئ: زموېپوه مخي ته كساينس

 چي آسمانونهپېړۍ مخكي ليكل شوي څوارلس ني كتاب كي دي

ېل سره بتعالى  هللاپيوست ول او ښتي او سره ناو زمكه 

 هللاد چي دا يا اعتراف كوي چي هغه به ړي، نو يقينًا ك

چي ږل شوى كتاب دئ، انسان نشو كولى ېله لوري لتعالى 

ړه داسي په اښت پيدايد عالم د  ړانديېړۍ وپشلمي له 

هغه ته خبره ړي، يا خو به دا او دقيقه وينا وكعلمي 

څه ويلو توان به چي د وي دومره حيرانوونكي  ږهتر ل ږل

 ړي. ې سلب كتر

ځير شي نو له ې آيت ته په شفاف ذهن سره دڅوك كه 

 نتائج تر السه كوي:ې څو الفاظو ئ

  ټول ستوري ۍ او ږمپوسر كي به دا زمكه، لمر، سپه

ۍ او ږمپوس ،ر مهال به زمكهپېدو ېلښتي وو، د بسره ن

، ورو ورو ځالنده او تاوده ول لكه لمرنور ستوري داسي 

 ړې وي!! ڼا او تودوخه له السه وركپله رځينو خبه 

  د  په وخت كي بېلېدوه له نورو د رازمك موږبه زالبد

ځاى ړه يو دوا چيځكه رمه او سره وه، دا څېر گپه لمر 

پل خ ئستر د چيلمر  سره بېل شوي. په يوه وخت كيوو او 

ډېره تر لمر  چيخو زمكه ړى، تر ننه حفظ كې حرارت ئ

ې ئړه ړ او زې سوسر ئ، ېړه شوورو ورو سړه ده، و

څه هر چي، هومره تود پاته شوى گرمتود او سخت التراوسه 

: نحاس)څه په كي هر په اصطالح ويلي، د قرآن  په كي

اته رږ عقل زموې چي هم ئڅه دي او دا هغه  دي. ويلي(

ساينس د تجربو او مشاهداتو له مخي ې وايي او هم ئ

چي ځ د داسي صحنو شاهد يو پر سر هره ور. د زمكي وايي
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څخه دغه نحاس او ويلي ړه دلته او هلته د زمكي له ز

ږي او د اور د ې، بهځيمواد راوېدونكي ټسره او خو

ړه له ږ د زمكي د زږي او موېېر شيندل كڅپه ټو سكرو

 دړه تودوخه چي د زمكي د زښيي تحقيقات  تودوخي خبروي،

     ده. ې څو زره درجپه حساب ډ ېگرټي سان

 بهرنى د زمكي چي بله طبيعي نتيجه دا ده وينا ې د د

وو، داسي  كلكېر څپه ډبري د ړېدو وروسته قشر به له س

ړه ويلي مواد چي د زمكي د زڅ كي په ترلكه د اورشيندو 

ډبره ه كو وروسته كلېدپر سر له بهځي او د زمكي راو

په پوستكى به ورو ورو ډبرين د زمكي دا ږي، ړېې جوتر

ې ږ عقل ئچي زموڅه دي دا هم هغه خاوري بدل شوى وي، 

ثابت شوي، د كي څ په ترېړنو څراته وايي او د ساينسي 

ځينو په  پوستكى اډبرين دئ، دپوستكى زمكي اصلي برنى 

ږ خاوري لپه نو كي يځپه ېري خاوري او ډپه برخو كي 

ړه ويلي او تاوده د زمكي د ز يپوستكپوښل شوى، دغه 

په ړي لكه د بخار ږ كي راتم كېپلي غپه ختوكي داسي 

پر سر اورشيندي هغه ېدونكي مواد، د زمكي ټخوي گ كدي

پوستكى چي دا ږي ېگندڅرپه هغه سيمه كي رامهال او 

ړه ويلي مواد بهر ې د زمكي د زچاودونو ئچوي او له و

  .ځيراوو

 اړهپه  پيدايښتژوو د د  او د زمكي پر سر د زمكي 

وروسته سخته توده  پيدايښتپل زمكه له خ :محققين وايي

ړ شو، خو ورو ورو سو پوستكىقشر او  د زمكياو سره وه، 

د ې، شوپيدا ړى اوبه را، لوموو څېرپه  تيږي سختيد 

 تر زمكي ڼه كيپه بېځو ړو ورپرېټولي اوبه د  زمكي

ڼ گد باران او  ،هپيل شو ادېبارانونو ور د، ېراتاو و

 نډبريدا د سر  د زمكيپه وجه شمېر نورو عواملو 

، سيالبونو دا خاوره ىپه خاوره بدل شوپوستكى ورو ورو 

ژورو برخو ته انتقال وارو او آځان سره د زمكي له 

ځان د ې د ه ئاوب چيال هومره وه  هتودوخ د زمكيړه، ك

الب ېس په نتيجه كيد تبخير ، د اوبو ېودپرېښپاسه نه 

بدله شوه،  يړاو كود خټي چيو ېكدونېگړنپه كټه خ ېړراو

په نتيجه او مزيد بارانونو  ېدوړد مزيد س خو د زمكي

ځو ړو ورېپرېله يوې خوا د  چيپيدا شو حالت را داسي كي

ته ورسي او له  زمكي يگړاند لمر وڅېري شي او پرده 

ټه نمجنه خ سر كي يړمپه لود سر خاوره  د زمكيبلي خوا 
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ژوو د  پر سر شي، د زمكيټه خاو وروسته توره بوى ناكه 

 پيل شو. غه مرحله كيپه د پيدايښت

دا وينا د قرآن د پوهانو او ساينسد محققينو راشئ 

د دغو قرآن  چيگورو او وكېږدو  گ كيڅنپه وينا 

څه كي داسي  په قرآنڅه ويلي، آيا ړه په انظرياتو 

ېلو مراحلو او د زمكي د سر و بېلچي دغو بمومو 

 چي قرآنړې وي؟ كه داسي وي ې اشاره كتغييراتو ته ئ

ړې وي، همغسي لكه په واضح الفاظو اشاره كدغو خبرو ته 

ېوستون پپيل او د زمكي او آسمانونو د ښت د ايدپيچي د 

ې معنى به دا د دآيا ې ويلي، نو ئړه په اېلتون او ب

پوه شوي ه ډېر وروسته څپه هغه پوهان چي ساينسنه وي 

 ؟!! څوارلس سوه كاله د مخه ويليقرآن  چي

ېري تودوخي ډړه د د زمكي د ز قرآنچي گورو راشئ و

څه ويلي، د ړه په اتوكو په هغه كي د ويلي شوو او 

 :ئير شځږ و ته لآيتونالندي  قرآن

   

    

   

    

    

   

   

    

                                                                                                 
 68-66الرحمن: 

چي گيو! كه كولى شئ ټولېريانو پ ې د انسانانو اوا

ځئ، وتلى نشئ ځئ نو وواقطارو ووه ي لاو زمك ودآسمانون

پل رب كوم كوم ځواك سره، نو د خړي گځانپه گر م

او ې پر تاسو به د اور داسي شعلتكذيبوئ؟  ونهنعمت

 كولى. ې نشئچي مقابله ئږي ېږل كېلداسي ويلي مس 

دوه ستر ستر علمي اعجاز  قرآنو كي د يتونې آدپه 

بر ته  نچي وايي: كه آسماږي: يو دا ېځلږ مخي ته زمو

چي ې دوده لمبو سره به مخامخ شئ ړ شئ نو له داسي بوال

د كي ۍ برخي برنپه يعني د آسمان ې نشئ كولى، مقابله ئ

ې دومره زياتي او زوروري ې لمبېزي او تودشهاب ثاقب ت

ې عاجز يئ!! او دا هغه حقيقت مقابل ې لهتاسو ئچي دي 

ۍ ږمپوچي سپوه شو ې پراوس او هغه مهال انسان چي دئ 
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چي ړه او متوجه شو پيل كړۍ د ختلو لې او ستورو ته ئ

ستر داسي ړاندي په ودا شهاب ثاقب د فضائي سفرونو 

 قرآندا د چي يقينًا ېدى. ې نشي كچي مقابله ئدئ ښ گوا

ژورو تحقيقاتو ېرو ډله  يو بل علمي اعجاز دئ، نن او

په ړ تلو آسمان ته د لوچي ې انسان ته جوته شووروسته 

ډ هغه شهاب ثاقب )د ټولو ستره مانع او خنتر الر كي 

هره چي دي ېدونكي آسماني اجرام( ېر لوڅپه اور د لمبو 

ې ساتل او خوندي ځي، ځان تر، له هر لوري راغورېبهش

رارت، سرعت، زور ، د دغو لمبو حېدل ممكن نه ديېرې تتر

څه څ هيڅه ويلي كوي او هر چي ړ وي او فشار دومره لو

ړه پل واپوري د خېدى نشي. انسان تر نن ې مخي ته تم كئ

ې تر د، ىې شوږديا ن ىېدلڅو ستورو ته رسشمسي نظام 

چي په هغه صورت كي ورته ممكن دئ گ يوازي ړاندي تو

پاته  كولو خونديتصادم له ې له شهاب ثاقب سره وسيله ئ

   شي.

 ې كي لولو:په سوراو د الملك 

     

     

                                  
 13الملك: 

خوندي شوي پلوه ې له د ئد يآسمان كپه  يچله هغه آيا 

 ځي؟ه بيا خوپه بڅانا يچړي كښخ مو  يك يمكزپه چي  يئ

 علمي اعجاز سترد قرآن يو  يچ يكآيت مبارك دې په 

و ته اشاره لباي مطاساسڅو شوى ته ايښودل  يمخ موږز

 ې:شو

پر ې تاسو ته ئچي ه زمككوئ دا آواره مان گر گالف: م

ړى، او ستاسو د رزق او روزي د ځاى دركږو پلو اوخ

ت خدمپه پاره ستاسو به د تل لداسي تأمين وسيله ده، هم

 ئ، مستمر او ثابت دتلپاتهې وي او دا اوسنى حالت ئكي 

 هيڅې له در گمځي؟ نه راكي په كله به تغيير هيڅاو 

ټولواك رب له بره دا فرمان د عالم چي ېره نه لرئ و

ړي، ډمن حالت بدل كډادا آرام او زمكي د چي ړي صادر ك

پر تاسو وي، نه كي په خدمت نه نور ستاسو چي داسي 

كي بلړي، يوسي، او نه رزق او روزي دركږو پلو اوخ

الندي ې بدله شي، تاسو تر خاورو ېرپه هدبرعكس ستاسو 

و گپلو سترپه خې ېدا ئړزېدا او لځړي، سخته خوك

حالت له داسي څه شي د ړي يئ؟ ډه كډاورئ؟!! څه شي گو
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پاره ډ او اطمئنان لډاې كاذب ړي يئ؟ د دراتلو مطمئن ك

 څه دليل لرئ؟ 

ېناستل او ننوتل له ښكزمكي : د د خسفكي  دې آيت پهب: 

ځاى ذكر شوي، د بيان ېدا( سره يو ځېدا او خوړز)ل

خسف كي برخي كومي زمكي د ښيي كه چي  ئدداسي اسلوب 

غه خبره همااو دا ې وي، پسېدا به ورړزلو ن شيځته رامن

اړه په عواملو د زلزلو د زمكي ې نن د ئساينس چي ده 

 . كوي

يو اساسي سبب خسف ې د زلزلچي تحقيقات ښيي ي علم

په  يتودوخ يد سخت ،ۍ برخهځنمنزمكي د چي ، وايي ئد

ې ويلي او ذوب څه ئده او هر كي په حالت ېدو ټوجه د خو

كي كلچي كي وټپپه كلك توده او ويلي برخه  اشوي دي، د

خاورينه  ۍپورتنزمكي ې، د ، احاطه شوئې ته ورته دډبر

برخي ۍ ځنيعه له منپه ذرټكي پوې ډبرين د همدبرخه 

كومي په زمكي ى، د ټكپودا ډبرين چي كله ې، ېله شوب

په ، د برني يا داخلي فشار او د نورو عواملو يكبرخي 

هماغه برخه د مذاب او زمكي د و مات شي اكي نتيجه 

 پيل شي. ې پاسه واقع شي، هلته زلزلد ويلي موادو 

 ړهې په او زلزلاد خسف كي دې آيت  پهچي  مطلبكوم 

ړنو او ېڅله ژورو او كي ړۍ ېپ يېرتپه يوازي ويل شوى، 

 انسان ته معلوم شو. تحقيقاتو وروسته 

چي كله زمكه خسف شي نو داسي ښيي همدا راز دا آيت 

ړه ويلي د ز يد زمكږي، ېځچي خوگنده شي څرې رابرخه ئ

گند شي، او دا هغه حقيقت ته څرېدونكي توكي راځاو خو

ړه توكي چي وايي: د زمكي د زگه اشاره كوي په واضح تو

 مذاب او ويلي دي.

چي  وليدلكي ېرشم آيت په دې نبياء د سورتاسو د األ

ښت سره متصل د اوبو او پيداي هي لاو زمك ود آسمانون

اشاره كوي او وايي: ته ښت پيدايژوو ټولو له اوبو د 

آسمانونه او زمكه سره  چيي پوهېږنه  په دېآيا كافران 

ژوى مو له هر ړل او ك (بېل)سره  وږي( وو، نو منښت)

آيت  په دې ؟!يړ، نو آيا ايمان نه راوړىپيدا ك)اوبو( 

سره  پيدايښتاو آسمان له  د زمكي پسيپه بل او يو  كي

دا  ذكر پيدايښتد  يژواو له اوبو د هر متصل د اوبو 

ټولو د مخه پر سر تر  د زمكي وته كوي چيگپه مطلب 

څوارلس قرآن  چيقيقت دئ . او دا هغه حېپيدا شواوبه 
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ړى دئ او ساينس اوس پرې كبيان  سوه كاله مخكي

پوه د زمكي، آسمان او ته له هر ساينس  چينن  پوهېدلى.

ې ئځواب به ، نو ېړښتنه وكپوپه اړه  پيدايښتاوبو د 

ډروجن هايچي وايي پوهان ساينس قرآن ويلي. چيهمدا وي 

 هټون او يوپرو هيوله ې اتم ئچي ك عنصر دئ پټولو ستر 

ړ نيو جوړلومپر سر له د زمكي ړ شوى او ټرون جواليك

ې يو چي اتم ئې دئ پسڅخه دئ، هيليوم ورشوو عناصرو 

هايدروجن د اوبو د ټرون لري، ټون او دوه اليكپرو

دوه ماليكول هايدروجن له  ېيمه برخه ده،رتركيب دوه د

ړي ې جوه تربځاى شوي او اوكسيجن سره يو يكول آيوه مال

ې ړوند مركبات ئړ شوي او اې. نور عناصر وروسته جوشو

ه پې سورد هود د قرآن پيدا شوي. هم وروسته وروسته را

 كي فرمايي: اوم آيت 

    

    

    

   

     

    

   

     

                                                                                                                   
 5هود: 

په ې ئاو زمكه  چي آسمانونهدى )هللا( هغه ذات دئ  او

څو تر پر اوبو وو، ې ړل، او عرش ئپيدا كځو كي ږو ورپش

ټولو چي كوم يو مو د عمل له مخي تر تاسو وآزمويي 

ړيني پلي مچي تاسو به له خې او كه ته ووايغوره دئ، 

ړى حتمًا به چي كفر ئې كڅئ نو هغه پاوروسته هرومرو را

 څه نه دئ!! پرته بل گند جادو څرله دا ووايي: 

تعالى آسمانونه  چي هللامبارك آيت كي ويل شوي ې په د

په داسي حال كي  ،ړلپيدا كځو كي ږو ورپپه شاو زمكه 

په تفسير كي د درنو ې آيت پر اوبو وو. د دې چي عرش ئ

ې په دږي، هم ېگو كژور اختالف تر سترځ مفسرينو تر من

مراد ځي ۍ ورږ اوسنهمدا زمو ځوږو ورپآيا له شچي ړه ا

ې چي د دړه ې اپه دې؟ او هم ږ تكويني مرحلپاو كه شدي 

پر ښت پيدايي د او زمكو آسمانونچي د څه ده ې معنى فقر

آيا عرش او اوبه د زمكي او پر اوبو وو؟ مهال د هللا عرش 
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پيدا شوي؟ آيا عرش داسي ښته مخكي پيدايآسمانونو له 

ړ وي همغسي لكه د زمكي كوم الپر سر وڅه د بل چي شى دئ 

چي هغه مهال يوازي اوبه د ې دا ده او كه معنى ئتخت؟ 

آيا له  څه نه وو؟ې او نور ۍ الندي وتر واكمنتعالى  هللا

ښلو اوبه دي كه دا څۍ د ږ اوسنه مراد همدا زموڅخاوبو 

ېر )ويلي څپه د اوبو او زمكه  آسمانونههغه مهال چي 

 او مايع( وو؟ 

 پام كي ولرئ:په څو خبري ړه په اآيت  ې مباركد د

  ( يادونه ځي)عرش( او )ورړه د په اتعالى  هللادلته د

پاره وضع انسانانو دا دوه نومونه د خاصو شيانو لې، شو

ړه په اې ته ورته نومونه د هللا تعالى چي دړي، كله ك

چي معنى نشو اخيستى متبادره په هغه ې ږ ئځي نو مورا

چي د زمكي ي، نه عرش داسي شى دئ ې ورته كاروانسانان ئ

چي ځ هغه موده ده كوم تخت ته ورته وي او نه دا ور

په كومو له دولسو ساعتونو سره برابره وي، ږ زمو

پاره راشي چي داسي الفاظ د غيبي امورو لو كي آيتون

په هغوى كي داسي ږي، ېويل ك آيتونههغوى ته متشابه 

داسي الفاظو  پهچي انسان ورته نوم نه لري غيبي شيان 

پاره وضع ېدونكو شيانو لچي انسان د ليدل كياد شوي 

ړه نسبي په اي شيانو ږ ته د غيبموې سره په دړي، ك

 ځ(همدا د )ورې يو مثال دږي، د ېمعلومات راكول ك

ړي پاره راوې لځاى د داسي مودې يو ئ چي قرآناصطالح ده 

 ې دځاى ئږ له زرو كلونو سره برابره ده، او بل چي زمو

نو دا ې، پاره كارولې لمودې ږدځوسو زرو كلونو اوپن

ې دوه ږدچي نځي نه دي ږ ورپږ شځي هم دا زموږ ورپش

چي دي  حلمراږ تكويني پږي بلكي شېاويا ساعتونه ك

ې تفصيل ته معلوم دئ. د دتعالى  هللاې يوازي ږدوالى ئاو

 په تفسير كي ولولئ.آيت  86ې د االعراف د سورد 

ړه په ا)وكان عرشه على الماء( ې ې فقرد آيت د د

و له ځينړي، د ړاندي كېل آراء وېل ببدرنو مفسرينو 

به د عرش تعالى  هللاگواكي د چي ږي ېتعبيرونو داسي معلوم

پر اوبو باندي زمكي د سر كوم تخت ته ورته شى وي او 

پر سر د كوم تخت ېدا همغسي وه لكه د اوبو ې اوسئ

عرش د زمكي تعالى  د هللاچي نه په داسي حال كي  ېدا!!ودر

داسي ده ېدا پر اوبو اوسې كوم تخت ته ورته دئ او نه ئ

نه عرش ازلي ېدا، د زمكي د كوم تخت ودرپر اوبو لكه 
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شى دئ او نه اوبه، نه د دغو الفاظو مراد او معنى دا 

 هللااو نه د پاسه وو عرش د اوبو له تعالى  چي د هللاده 

پاره كومي آواري ېدو لرچي د ودعرش داسي شى دئ تعالى 

له كومي  آسمانونهدا تعالى  هللاسطحي ته ضرورت لري، 

ړ څه ته اداسي گه څنې پرته ودرولي نو عرش به ئستني 

گ چا د تنتصورات د هغه ېرني او ناسم گوي؟! دا غلطي ان

ې د زمكي او عرش ئتعالى  چي هللاږنده دي ېاو تياره ذهن ز

د آيت معنى دا نه ، د سر له مخلوقاتو سره تشبيه كوي

 هللاپر مهال د ښت ايدپيد  ياو زمك وچي د آسمانونده 

ړ وو لكه د زمكي كوم داسي والپر سر عرش د اوبو تعالى 

په تعبير ې آيت دچي د څوك ي!! ړ وپر اوبو والچي تخت 

ښتنو سره مخامخ پوكي دغه غلط اسلوب غوره كوي له داسي 

عرش  :چيكه دا ځواب ورته نشي موندلى، لڅ چي هيږي ېك

تر تعالى  هللاړ وو؟ څه والپر ېري وو او چتر اوبو مخكي 

 ؟ ې وهړې استوى كڅه ئپر او  ېري ووچعرش مخكي 

  چي ى شو ېدپوهښه هغه مهال په اصلي مطلب د يوه آيت

ې څه ئث اصلي موضوع حد ب ؟په كوم مناسبت راغلىگورو و

ږ كه دلته ل ؟څه ويل شوي؟ تر هغه مخكي او وروسته ده

دا آيت له مخكني آيت چي ږي ېځير شو نو راته جوته ك

ټولو چي د ور ارتباط لري، په مخكني كي ويل شوي ژسره 

د چي پر ذمه ده، همغه هللا ښو روزي د هللا تعالى ژوو او ساك

ې ويل پس، ورې خبر دئټېړيني له نښت او مايدپيدوى د 

ا پيد ېئاو زمكه  چي آسمانونهچي هللا همغه ذات دئ شوي 

چي د رزق او روزي اصلي اسباب آسمان ئ ېږپوهړي، تاسو ك

زمكي ې ږي او لمر ئېچي له يوه باران راوراو زمكه دي 

ېوه ې دانه او ماو بله ئ ڼا او تودوخه وركويته ر

ي كي د رزق تر او زمك په آسمانراشنه كوي، او بيا 

يره ، ذخاېدچي ورټولو مهم او اساسي توكى اوبه دي 

په حكم دي، تعالى  هللاې د ېدا ئپر سر روانكيدا، د زمكي 

د تعالى  هللاچي واقعًا ې پوه شنو بايد ده چي خبره داسي 

ژوو د رزق او روزي ذمه وار دئ، او دا همغه مطلب ټولو 

ڼه بې په دپه سوره كي گه د العنكبوت ې توپه همدچي دئ 

 راغلى: 
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 36-36العنكبوت: 

هغوى ړي، هللا نه وپله روزي چي خژوي داسي دي او څومره 

ېدونكى پوه اوراو هغه ته روزي وركوي او تاسو ته هم، 

پيدا چا او زمكه  چي آسمانونهې ښتپوې ودئ، او كه ئ

: ړي؟ حتمًا به وواييمسخر كچا ۍ ږمپواو لمر او س ړيك

پلو ه خچي پږئ، دا خو هللا دئ ېگه دوكه كڅنهللا؛ نو 

ړي او ې غواچي دى ئ ويپراخگانو كي هغه چا ته روزي بند

هغه پر هر چي وي، يقينًا كگه ورته محدوده او تنې يا ئ

څوك  آسمانهله چي ې ښتپوې واو كه ئدئ، پوه ښه څه 

ړيني پلي مزمكه له خې سره په همدكوزوي او اوبه را

به ووايي: هللا؛ ووايه: حتمًا ؟ ۍ كويژوندوروسته را

 ږي. ېپوهېرى نه ډټولي هللا لره دي خو د دوى ستايني 

ژوو ته د رزق ړى چي لومگورئ و كي هم ې آيتوندپه 

ي او زمك وې او بيا د آسمانوناو روزي وركولو خبره شو

په ځ په او ورچي شۍ د تسخير )ږمپوس ،ښت، د لمرپيدايد 

(، ړه د رزق او روزي مهم اسباب دياو دا دوا گوته كوي

په زمكي كي د ېدا او بيا بيا له آسمانه د اوبو راور

ږ ته گه موې توپه دې او اشاره شو ېدا تهپيلون ژوند

لوري له ې د هللا چي رزق او وسائل او اسباب ئويل شوي 

ړه ېكپردئ، هغه دا تعالى ې هللا پيدا شوي او ذمه وار ئ

ځير شئ ږ ړي. كه لڅومره رزق او روزي وركچا ته چي كوي 

په دغو ړو سورتونو چي د دغو دوانو درته جوته به شي 

ړ ورته والى او يو د بل شرح او تفسير پو كي بشآيتون

 دئ.
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په )على هللا رزقها( چي لكه پام وي ته مو هم بايد ې د

ه معنى نشو اخيستى او پ)على( د فوقيت او بروالي كي 

پاسه دئ بلكي وايو ې د هللا د چي رزق ئداسي نه شو ويلى 

)كان عرشه على په پر )ذمه( دئ، همداسي ې د هللا رزق ئ

ړ پاسه والې د اوبو له چي عرش ئكي نه شو ويلي الماء( 

ۍ تر د واكمنتعالى  هللاوو، بلكي بايد ووايو: اوبه د 

چي اصلي موضوع همدا ده دلته د بحث ځكه ې. عرش الندي و

   په واك كي دي.تعالى  د رزق او روزي وسائل د هللا

ټولو مهمه رزق تر ژوو د چي اوبه د ږئ ېپوهتاسو 

ږي، ېټوكه اوبو راپښه هم ېوه او وادانه، مبرخه ده، 

ژوو د تعالى  چي هللاې ښوونه شوږ ته الرې آيت سره موپه د

داسي لكه د  ې،ړپيدا كښته مخكي د دوى روزي يپيداله 

ې په تي كي شيدد مور چي ېدو مخكي كپيدا ماشوم له 

 پيدا كوي.ورته 

او  وآسمانونعالم د  درنو مفسرينو ويلي چي داځينو 

ېر وو، كه څه پمايع )اوبو( ښته مخكي د پيدايله  يزمك

، خو دا تعبير ړ دئپام وڅه هم دا تعبير تر يوه حده د 

چي د بحث اصلي وو  ړپه هغه صورت كي د منلو وبه يوازي 

ژوو ته روزي گوالي بيانول وى، نه څرنموضوع د عرش د 

په زمكه په سر كي چي عقيده دي  ېپه دبيا ځيني  .وركول

بارانونه ې زورور پسپر له ې وه، ښل شوپوځو ېېړو ورپر

ې، او ټه شوپپه اوبو كي ټوله زمكه چي شوي دومره  پيل

: و كان عرشه چي واييگڼي ې آيت مصداق د د قرآنهمدا د 

پرته پر سر له اوبو ځكه دا مهال د زمكي على الماء، 

څه نه وو، نه نباتات وو، نه حيوانات او نه څ بل هي

په هغوى وايي: د زمكي  ېده.گو كچه تر سترړه او ولو

ټولو زيات دئ، كه ټولو مركباتو كي د اوبو مقدار تر 

ې نه ژوري ئړي دا نن د زمكي سطح آواره وى او لو

ټولي د ڼه كي وى نو په باوبه د مايع دى او ټولي درلو

ژور والى به چي د اوبو ښلى وو پوې داسي ي مخ به ئكزم

چي ټولو دقيق تعبير همغه دئ ې دوه ميله وو. خو تر ږدن

 پيدا شوى مركب دئ.  ړنى اوبه د زمكي لوم
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ړ ځول )جوگرگرونه )غرونه( ولن په زمكي كي مواو 

ارتي الري ې كي مو په هغاو ځوي، ونه خودوى چي ړل( ك

چت الر ومومي، او آسمان مو خوندي چي  ېړړي كجو

و آيتونې له چي دوى ئپه داسي حال كي ځولو دا گرو

، ځور ،پهشچي اعراض كوونكي دي، او دى هغه ذات دئ 

ه يوه پهر يو چي داسي  ،ړلپيدا كې ئ ۍږمپولمر او س

 . ځي()خو فلك كي المبو وهي

څو خبري جدي توجه و كي آيتونې مباركو په د -(61-66)

 ړي:او دقت غوا

 گرونو نوم غوره شوى، پاره د لندلته د غرونو ل

گ دئ، د ټينې ثابت او چي معنى ئرواسي د راسيه جمع ده 

ۍ ښتچي كږي ېويل كپاره رواسي ې لته د د ونوگرښتيو لنك

  .ږيېې تم كپر

 ( ځولگر: جعلړه د )په اښت ياپيدلته د غرونو د د

ځاى پر پيدا كولو ړولو او ې، ولي د جوصيغه كارول شو

ځاى د پر پاره د جبال ې؟ ولي د غرونو لدا صيغه راغل

دا چي ولي ويل شوي ؟ ړل شوىگرونه( نوم راورواسي: لن)

دوى ونه زمكه چي ځول گرگرونه وپاره لنې لغرونه مو د د

ېده؟ ځړاندي زمكه خوښت وپيدايغرونو تر آيا د ، ځويخو

د غرونو ولي  ړ؟ځه يووښت له منځې خوگه د هغڅنغرونو 

ځ او الرو تر منغرونو آيا د ې؟ گ د الرو يادونه شوڅنتر 

ښتنو ته بايد دقيق او علمي پوې دړاو شته؟ كوم ت

 ټوو.ځوابونه ول

  ړه چي غرونه د زمكي له زښيي ړني ېڅعلمي

ږ ړه كي وي او لپه زې د زمكي ه ئېره برخډېدلي، ټوكرا

چي د ېدل ټوكې وي، دا غرونه هغه مهال راوې بهر راوتلئ

شو، خو  كلكېر څپه ډبري د ړ او بهرنى قشر سوزمكي 
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د  ۍژپه سينه كي د متراكمي انرنازك وو او د زمكي 

 ېپسپر له په ې مقاومت نشو كولى او ړاندي ئپه وفشار 

يلي مواد بهر شيندل چاودونو وېدو، له دغو چاودگه تو

ېدل، اوس هم دا په غرونو بدلاو همدا ورو ورو  ېدلك

څ كي غرونه د په ترړۍ روانه ده او د اورشيندو ل

چي د ښيي پيمانه، دا ږ په لپه حال كي دي خو ړېدو جو

ېر ستر علمي حقيقت ډكارول صيغه ( جعلپاره د )غرونو ل

مخي  ږځالنده علمي اعجاز زمويو  قرآنافاده كوي او د 

گوالى له څرنړېدو غرونو د جوپر سر د د زمكي  ږدي.ته 

ږدي، ېكاوبو كي  شپه جوۍ گڅوك هچي لري ې سره شباهت د

ږي، د ېپړساو وشي گرم ورو ورو پين ېړ او سۍ زگد ه

پين ۍ سگچوي، د هو پوستكىۍ گداخلي فشار له كبله د ه

ړ په امتداد لوچاودونو د ځي او وچاودونو بهر راوله 

   ړ شوي.پر سر همداسي جوي، غرونه د زمكي پاتي ش

  چي څ كي دا حقيقت هم ثابت شوى په ترېړنو څد علمي

چي ړيو مراحلو كي او هغه مهال په لومښت پيدايزمكه د 

ړ شوى نه وو او غرونه ال ېپرې ال مضبوط او بهرنى قشر ئ

او  وچاودنو له كبله له شديد، د دغو پيدا شوينه وو 

ې باعث دا غرونه د ده مخامخ وه، ې زلزلو سرپسپر له 

ېلي مضبوط او دروند شي، ببهرنى قشر چي د زمكي ول ش

او د زلزلو مخه شي گ ډينې سره وصل او ويلې ئټټوېلي ب

پر سر د د يخو اوبو چي ڼئ لكه گدا داسي و، ول شيوني

گل ړ كنېر سوډې له كوم لوى او دروند او ټټوگل مات كن

ېدا متوقف ځېدا او خواتې مگه ئې توپه دښلي او سره ون

په حقيقت كي گر نوم غوره كول پاره د لنشي. د غرونو ل

چي دا د دغه ستر علمي حقيقت ته اشاره كوي او يقينًا 

   ښكاره علمي اعجاز دئ.يو بل قاطع او  قرآن

  په  يې برخېلې بېلبزمكي دغو سترو او درنو غرونو د

ې تخت يپنلكه د اوسداسي ، ې ديښلولنكي كلسره كي پلو خ

ښلي، دا غرونه سره ونكي پلو په خپه ذريعه  گډند ولچي 

ږدي د ېپرنه چي ڼئ گټي وېپهغه درانه پر سر زمكي د 

څو تر خاورو چي پوستكى ډبرين هغه كلك او زمكي 

د چي په وجه مات شي ، د هغه فشار ئد يكيلومتره الند

ې په دږي، ېړراوالڅخه ېدونكو موادو ټخود ړه زله زمكي 

انسان له د زلزلو مخنيوى كوي، زمكي غرونه د ترتيب 

د چي پوه شوى ې حقيقت په دړنو وروسته نن ېېرو علمي څډ
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پوستكى ړ ېپر يډبركي ، د كليتر خاورين قشر الندزمكي 

 يېر فشار او تودوخډد كي ړه په ززمكي او د  راتاو شوى

 ېله ددي، كي په حالت ېدو ټڅه ويلي او د خوپه وجه هر 

په سره ڼئ لكه گوداسي ږي هغه ېپيدا كرا كوم فشارچي 

له چي  گېد بخار دكي په حال ېدو ټد خو ،پروتاور 

پوستكى هم ډبرين زمكي د وي، الندي داخله تر سخت فشار 

كه دا غرونه او وي، الندي ېر ستر فشار ډ دې ته ورته د

ې به ئوړاندي په ې فشار د دوى زيات وزن نه وى نو د د

ې پسپه بل د او دلته هلته به يو د مقاومت تاب نه درلو

دا د قرآن يو بل ستر . ېېدړې به راوالېدو او زلزلمات

په ر( گلن)او  (ېخونوې د )مغرونه ئچي  ئعلمي اعجاز د

ې په دانسان فقط چي  ئدا هغه حقيقت د ړي اونامه ياد ك

ړى پوه شو. قرآن دا حقيقت هم بيان ك يورباندكي ۍ ړېپ

ېده، له ځه خوزمكو د مخه ېدپيدا كد غرونو له راچي 

 يې زلزلو سره مخامخ وه، هللا تعالى غرونه ورباندپسپرله 

بال شو او دا هم د مې سښت ئځړل او دا خوپيدا كرا

انسان چي  ئپه ارتباط يو بل ستر علمي حقيقت دغرونو 

 پوه شوى. ياوس ورباند

 يپلپه خ يېرمغرونه د اوبو زچي ږو ېپوهې هم په د 

له فوري ويلي ستر ستر ذخاير  يواورساتي، د كي ې نيس

ې غرونو ونه له همدكارېزاو  ، چينېونهېدو ساتي، نهرك

او د  تغييرپه ږي، د مختلفو سيمو د هوا او موسم ېرابه

ېره ډډه د غرونو ونكي ېدو نوپه زرغنباتاتو  گرن گرن

زمكي د پلوه هم  ېنو غرونه له دده، كي ټاكوناساسي او 

ژوند د بقا او د چي حيثيت لري خونو ېپاره د مې لېمد خ

ډه مؤثره ونكي په برابرولو ته د رزق او روزي ژونديو 

 لري.

  چي  يهم ثابت شو حقائقڅ كي دا په ترړنو ېڅد علمي

پيدا شوي، دغه په وجه راد زمكي د سر نهرونه د غرونو 

ځته شي، ې رامندر او ړونهچي خوې باعث شوي نهرونه د د

په كي  ېړونه او دري او خوږېډبري وسولد اوبو د مسير 

ې او بيا په همدغو درو كي انسان ته له يوړ شي، جو

پرانيستل شي، تاسو كه دا نن د سيمي بلي ته د تلو الري 

ځير شئ نو ېري شوو الرو ته په سيمو كي تلويو غرونو 

په هغو ۍ كي او ژپه ټولي الري د نهرونو چي گورئ وبه 

او ې دي. ړځته كنچي دغو نهرونو رامې ېري شودرو كي ت
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چي بل ستر علمي اعجاز دئ  پرته د قرآندا له شكه 

په كه  ړي.گ ياد كڅنپه گ څنې غرونه، نهرونه او الري ئ

ا ارتي الري نه وى غرونو كي د نهرونو له كبله د

چي گرانه وه څومره ې نو انسانانو ته به پرانيستل شو

ه ې سيمي بلي تړي او له يوگو غرونو واوگو دنله دغو دن

   !!ړ شي؟وال

  مو خوندي سقف آسمان ړۍ فقره وايي: لوم آيت 65د

چت او آسمان د  ڼ شمېر آيتونو كيگپه قرآن  د، ځولىگر

ړيو پيرلس اڅووى، نن او له ش په نامه يادمحفوظ سقف 

په د دوى د زمكي  چي پوهېږي په دېوروسته انسانان 

 چتپاره د يوه محفوظ د زمكي ل چيڅه شته  داسي فضاء كي

ځينو خطرناكو ې د لمر له هم ئ چياو سقف حيثيت لري، 

ډېر په  چيه څخاو هم له شهاب ثاقب  يگو خوندي ساتړانو

خو له دغه سقف سره د  يځپه لوري خود زمكي سره سرعت 

ې مسير بدل يا ذره ذره شي او يا ئ په نتيجه كيتصادم 

پوه كه يوه باانصافه ساينس  .يړلوري مخه كبل په او 

څوارلس  چي كتاب كيديني په يوه  موږز چيئ ته وواي

دا آسمان  چيځايه راغلي څو ، ېشوتېري ورباندي  پېړۍ

چت دئ، خو يو وخت پاره محفوظ سقف او ستاسو د زمكي ل

! همغه خبره پيدا شيسوري راچاودونه او  كي په دېبه 

ڼئ گې نن كوئ، د زمكي فضاء د هغې خوندي سقف تاسو ئ چي

گو د خوندي ړانله مضرو ود لمر  ېپرده ئاو د اوزون 

اى ډاوس د كاربن  چيپرده همغه  ،سيلهوكېدو  هپات

او  ېسوليدل ځاى كيځاى په وجه و زياتېدگاز د  ډاكساي

د هغه عكس  چيپيدا شوي، ما ته ووايئ را سوري په كي

 وړاندوينيوينا او  يعلم يې دقيقڅه وي؟ د دالعمل به 

په  يړونكغه د راو؟ د قرآن او د هڅه واييبه  اړهپه 

پرته د بلي خبري  څه قضاوت كوي؟ آيا له دېبه  اړه

: دا خبره د يوه انسان خبره ووايي چيمجال ورته شته 

د فضاء له  موږز چيې كولى شي څوك ئ، هغه ىكېد نشي

په خبرو  غسيد د په قرآن كياو  اسرارو خبر وي. وډېر

ئ ونكى هغه ذات دې كتاب رالېږد د چياستناد ويل شوي 

  پوه دئ.په اسرارو د زمكي او آسمانانو  چي

  خور او ستر آسمان كي، دا دقيق او كلك نظم، دا پدې

پل مدار كي ساتل پل خپه خهر يو ئې  بې شمېره ستوري چي

دي پرېږي او نه ټكر ئې مخنيوي كېږله تصادم او ي، كېږ
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په ړي، يو د بل ړه جذب كواړه ستر ستر ستوري وا چي

پدې داللت ډ شي، ډ وگڅه سره هر  ومدار كي داخل شي ا

عالم كي نظم حاكم دئ، خوشى او بيهوده او پدې  كوي چي

ودل پرېښ ئده مخي ته ن پيدا شوى، خپلي ئده بې هدفه ن

په څه ئې هر داسي واكمن ذات اداره كوي چي ټولدا  شوى،

   څه قادر دئ. په هر واك كي دي او 

 دا )چي  ويل شوي ې كيۍ فقروروستپه  آيت 65ې همد د

و اعراض كوونكي آيتونې له چي دوى ئپه داسي حال كي 

 چي هللاړاو له مخكنيو سره داسي دئ ت ېې فقردي(، د د

وي سره په برخه كټول نعمتونه د انسانانو دغه  تعالى

د دوى د اعراض له دوى اعراض كوونكي دي، چي ې له د

  .پمويې سكبله دا نعمتونه نه تر

  هغه ذات  تعالى چي هللاشوي  شم آيت كي ويلېري ددرپه

چي داسي ړل پيدا كې ئ ۍږمپو، لمر او سځور ،پهشچي دئ 

يو  چيږئ ېپوهتاسو په يوه فلك كي المبو وهي. هر يو 

ړه ده او لمر چي زمكه والېرله گمهال خلكو داسي ان

ېدا ورته چورل پر محور د زمكيد لمر چي ځي، بيا كله خو

ړ دئ او زمكه ر والچي لمېرله گې انگنده شوه داسي ئڅر

چي لمر هم له ځي، وروسته وروسته ورته جوته شوه خو

په يوه خي څرپر محور چي د ده اجرامو سره ټولو هغو 

پلو دغو اقمارو خه لځي، ستر مدار كي منظم او مسلسل خو

، أورانوس، زحل ،مشترى، مريخزمكه،  ،زهرة ،عطاردسره: 

او  ماراقېر څپه ځيني د زمكي چي  ،نپلوتو وا تونپن

ېل ېل بپه بې سطحي كي خو په يوچي دوى ۍ هم لري، ږمپوس

له ټول خي، او بيا څرپر محور د لمر مدار او فلك كي 

مسي ې ش، د دځيپه يوه ستر مدار كي خوځاى يو لمر سره 

كيلومتره دئ.  077اوه سوه په هر ساعت كي سرعت نظام 

 ځلې دوه سوه مليونه نوري كلونو كي يو ږدپه ندا مدار 

نورو زمكي او لمر د چي پام وي ته مو ې دپلي كوي، 

په ېدا څرخدا ي، خڅرپل محور هم پر خېر څپه ستورو 

په ېړۍ پد شلمي  حقائقدا ړوي، پځو كي بشږويشتو ورپش

په دا مطلب  .لگند شوڅرژاندو ته پېوروستيو كي ستور 

 :گه راغلىې توپه دبل آيت كي 
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  07-83يس: 

پوه ځاى كي درومي، دا د پل مستقر او تمپه خاو لمر 

ته مو منازل  ۍمږپواكنه ده، او سټ همقدرځواكمن ذات 

ېر شي، څپه گي څانې ړچي زچي د كجوري د وټاكلي تر هغه 

ځ پر ورپه شړي او نه ۍ الندي كږمپوچي سښايي نه لمر ته 

المبي  پل فلك كيپل خپه خده، او هر يو كي ېدونړاندي كو

 په فضاء كي درومي(.)

ږ مخي څو ستر ستر علمي اعجاز زمو آيتونهدا مبارك 

 ږدي:ته 

  او دا هغده  ټاكلى مددار لدري.لمر د حركت ثابت او

 پوه شو.ې پرېړۍ كي پپه شلمي چي انسان حقيقت دئ 
 ړاو كي پپه هر اوونه لري، ړپټاكلي ۍ د حركت ږمپوس

په پيني گاري س ۍښكاري، د نرڼي كي رابې په يوږ ته مو

ړه شي، بيا پگنده شي، ورو ورو ستره شي، بشڅرېر راڅ

 ټه شي.پگو چي له سترږي، تر هغه ړېورو ورو و
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ښت نه پاي تلپاتهڅ انسان ته هيمو ړاندي او تر تا و

 پاتي وي؟تلې دوى به نو آيا كه ته ومرځولى، گردئ 

شر او خير مو په او څكونكى دئ، گ خوند هر نفس د مر

گه آزمويو، او زما لوري ته په توې ې فتند يو

له كافران تا وويني چي كله او ږئ، ېځول كگررا

ي كوي، )وايي( آيا درباندنه څه بل پرته استهزاء 

په  و يادونه كويمعبوداند چي ستاسو دا همغه دئ 

پله د رحمن رب د يادوني په خچي دوى داسي حال كي 

ژر پيدا شوى، ې انسان له تلوار او عجلكافران دي، 

 ښيم، نو عجله مه كوئ.پل آيتونه دروبه خ

په ړه بايد دا خبري په او آيتونمباركو  ېد د -(66-65)

 و:پام كي ولر

 ّـهللا  رسولچي د ږي ېړي آيت داسي معلومله لوم 

په چي گ انتظار او طمع درلوده مخالفينو يا د ده د مر

ړونه آرام او تشويشونه رفع شي، او يا خو ې زئې سره د

( د خداى السالم چي محمد )عليهگه ومنو څندوى ويل: 

چي ماشوم وو، ورو ورو ستر او دا دئ پيغمبر دئ حال دا 

روستيو كلونو كي دئ او بيا به مري؟!! د وپه د عمر 

او  يړى او مضبوط وپياوځوان، پيغمبر خو بايد تل خداى 

ځينو ښايي پير ولري، ژور توې له عادي انسانانو حالت ئ

ځواب كي ويل شوي: په ځينو دا، د دوى څه ويل او هغه 

ښت نه دئ پاي تلپاتهڅ انسان ته مو هيړاندي تر تا و

هر نفس  پاتي وي؟تلې دوى به ه ومرنو آيا كه تځولى، گر

تعالى  هللاړه د ېكپرشر او خير  دڅكونكى دئ، گ خوند د مر

پاره الهي آزموينه وي. ړه د انسان لږي، دواېله لوري ك

 .ږئېځول كگرلوري ته ټول د هللا تعالى په پاى كي به 

  كله به چي سره داسي وو  ّـهللا  چلن له رسولد كافرانو

پلو په خاو  ې كولهپرې هزاء به ئاستې هغه وليد نو ئ

چي ستاسو دئ كس آيا دا همغه ې ويل: ځونو كي به ئمن

ې جرأت گه د دڅن؟!! ييادومونو وپه بدو بدو نمعبودان 

پله د په خچي دوى په داسي حال كي  دا؟! كوياو جسارت 

  .ې كويئكافران چي كوي يادوني  اسيرحمن رب د
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  له تلوار او  انسانېرشم آيت كي ويل شوي: اوه دپه

ښيم، نو عجله مه پل آيتونه دروژر به خپيدا شوى، ې عجل

چي كافرانو ته ويل شوي سره ې دپه چي گورو بايد و كوئ.

او مؤمنانو  ّـهللا  رسولاو كه  عجله او تلوار مه كوئ،

د آيت مخه كافرانو ته چي ږي ېې آيت معلومپسله ورته؟ 

ژر د  چي د هغه الهي عذابده او هغوى ته ويل شوي 

ښي او گواې پرتاسو  ّـهللا  رسولچي ښتنه مه كوئ راتلو غو

ږ ښ حقيقت لري او يقينًا موگواتاسو ورته وايئ: كه دا 

څه ته معطل دئ او تراوسه د الهي عذاب مستحق يو نو 

عجله مه ځواب كي ورته ويل شوي: په ! ولي رانه غى؟!

  گورئ.گو وپلو سترپه خښي ې نژر به ئكوئ 

 ې د انسان له تلوار او عجلچي متوجه وو ې ته بايد د

عجله او تلوار كومه  چيمعنى نلري دا  كلههيڅ پيدايښت

ې له پيدا شوى، معنى ئې مادماده ده او انسان له دغي 

پيدا  ېړنىاو بانسان عجول  چيڅه نه ده پرته بل ې د

 لدعجلت او تلوار ايښوې ئټه كي خفطرت او په شوى، 

اشتباه كوي او سي مواردو كي په دامتأسفانه ځيني . شوى

د ځاى په پام سره د اصلي معنى په د الفاظو ظاهر ته 

گه په تود مثال ې راباسي. گ ذهن غلط تعبير ترپل تنخ

يعني د  ،ېپيدا شوۍ ښتپوځه له ښچي فرمايلي  ّـهللا  رسول

ړتياوي شته، نارينه گځيني نيمكي ټي او خپه فطرت ې هغ

ړي، ڼي او هغه تحمل كگو بايد دا يو طبيعي او فطري امر

ږي، دا بايد وزغمي ېژر ناراضه ككه هغه حساسه ده او 

ځينو دا حديث د هغه غلط ذهنيت تر گ نشي. ې تناو تر

وايي: حواء د اخيستى  ېچي له محرف بايبل ئسيوري الندي 

په داسي ! دا ې!پيدا شوۍ ښتپوڼي له كيالسالم  عليهآدم 

چي حواء د آدم ړې ك دا خبره ّـهللا  رسولچي نه حال كي 

كي  قرآنپه ې، نه پيدا شوۍ ښتپوڼي له كيالسالم  عليه

بلكي ې واخيستى شي، چي دا تعبير ترداسي الفاظ راغلي 

ځه وي او ښانسان، كه چي حت سره وايي اصرېر ډپه قرآن 

له اوس هم ې ئتعالى  پيدا شوى، هللاكه نارينه له خاوري 

سر كي ړي په لومت ښپيدايد انسان د پيدا كوي او خاوري 

ې له يوه نفس يوه هلته ئ ړ.پيدا كې هم له خاوري ئ

 ړوي.  نطفو يو انسان جوړه او اوس له دوو پيدا كړه جو
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كاش  ؟ښتيني يئاو وايي: دا وعده به كله وي كه ر

پلو له خنه چي هغه مهال به ېدلي وى پوهكافران 

او  گانوپلو شاخله ي او نه مخونو اور دفع كولى ش

پي به ورته څاېدى شي. بلكي ناې مرسته كنه به ئ

پر ردولو ې نو نه به ئړي، ې كراشي نو حيران به ئ

 ږي.ېېدى شي او نه به مهلت وركول كتوان

په څخه  ّـ هللا رسولله  وچي كافرانڅه هغه  -(65-66)

ې د ښتو الهي عذاب وو، كله به ئغوې سره او عجلتلوار 

 په دنيا كي د هللات له راتلو انكار كولو او كله قيام

دا د الهي ې: ويل به ئې او عذابونو، له مؤاخذ تعالى

گه څنږي؟ ېښتيني كښونه به كله رگواعذاب او قيامت 

پر دلته د دالئلو  ښتيا وايئ؟!!چي تاسو رړو باور وك

ې ده، ځ هرومرو راتلونكځاى هغوى ته ويل شوي: هغه ور

ځي، دا تلوار د انسان پل وخت به راخ پهتلوار مه كوئ 

ې بې په دچي تاسو ېدى پوهكاش يوه فطري كمزوري ده. 

چي د داسي اور  ښتونكي يئ:څه غوځايه تلوار سره د 

و پلخې له راتاو وي، نه به ئدرباندي ې ې به ئلمب

نه به داسي گانو، پلو شامخونو دفع كولى شئ او نه له خ

، ژغوريله عذابه مو وړي او كچي مرسته مو وڅوك مومئ 

پك او هك ې ئراتلو به پي څاناله ځي، پي به راڅانا

ډولى شئ او نه به مهلت ځنځ نه به دا ورحيران شئ، 

 ږي. ېدركول ك
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هم پيغمبرانو باندي ړاندنيو وتا تر چي نًا يقي

ې ړه ئپه اچي د دوى پر هغو نو ، ېډي ووهل شوملن

ډي ملن چيمحقق شو )عذاب( څه ې همغه ې وډي وهلملن

    ې. ې وهلپرې ئ

پر ته ويل شوي:  ّـ هللا رسولې مبارك آيت كي په د -(61)

 يړاندوچي تر تا ې دي ډي وهل شوملنپيغمبرانو هم هغو 

ې پرعذاب ې همغه ې وډي وهلدوى ملنپر چي چا شوي، ېر ت

، د ڼلگړ و وډملنښونه د گواړوند اې دوى ئ چينازل شو 

 تعالى هللاد چي ې ڼلگړ ې د خندا وپيغمبرانو دا خبري ئ

پل انتظار پي او د خڅادوى نازل شي، خو ناپر عذاب به 

     ې نازل شو.پرعذاب خالف دغه 

    

  

     

   

    

     

  

    

    

  

   

    

   

   

     

ځي له ې او ورپڅخه د شڅوك مو له رحمن رب ووايه: 

ډډه له يادوني رب پل ، بلكي دوى د خلوري ساتي

چي داسي معبودان لري پرته ږ آيا له موكوونكي دي. 

ږ زموځان مرسته كولى شي او نه نه د ې ساتي، ئو

ه مو پلروناو د دوى  ىملتيا ورسره شته، بلكي دو
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ده شوه، نو آيا ږې اوپرچي موده ړل دومره متمتع ك

په داسي حال كي زمكي ته ږ چي موگوري ې ته نه د

ې راكموو، نو آيا دوى به ډو ئڅنچي له رادرومو 

  برالسي وي؟

 ښووني دا دي:و الرآيتونې مباركو د د -(65-66)

  تعالى چي كه هللاوي څوك هغه به ووايه: كافرانو ته 

ړي كپر تاسو عذاب نازل ځي له لوري ور ې ياپړي د شوغوا

تاسو له چي ځي په نظر درځواك آيا داسي  ؟ساتيې ومو تر

كي ټول عالم په چي ږي ېپوهښه ژغوري؟ څخه والهي عذاب 

په د الهي عذاب چي ځواك داسي نه داسي ذات شته او نه 

ړي ې نه غواړى شي، خو سره له دړاندي د دوى مرسته وكو

 پرته تعالى هللاړي او ووايي: له ې حقيقت اعتراف وكپر د

د  تعالى چي دوى د هللاې دا ده وجه ئځواك نشته، بل داسي 

ې ې دډ ئدغه شيطاني هوډډه كوي، نامه له يادولو 

 ږدي. ېپراعتراف ته نه 

  ې ئوچي داسي معبودان لري پرته  تعالى هللاآيا له

په د عذاب  تعالى هللاچي د آيا داسي معبودان لري  ؟ساتي

په د معبود  چيڅه هغه  ړي؟ړاندي د دوى ساتنه وكو

، دا جعلي او ې لريمرستي طمع ترد گوري او گه ورته ستر

 هللاد ځان مرسته كولى شي او نه نه د دروغجن معبودان 

 .ملتيا ورسره شته تعالى

  او  ىدو تعالى چي هللاد دوى د انحراف ستره وجه دا ده

ې ږدله اوړل، د دنيا مال او متاع وركو ته پلروند دوى 

ټولني د ژوند لري، او سوكاله  مرفهېخوا ې رادمود

ړښت دوى جواجتماعي، اقتصادي، مذهبي او سياسي موجود 

پلو شته د خړي، هر تغيير ته كافي امتيازات ورك

ې د مخالفت مال كلكه ځكه ئڼي، نو گپه ضد امتيازاتو 

 .ېړلت

 ټولني موجود د چي ې حقيقت ته متوجه نه دي خو دوى د

ډو څنې له ر ئټغپه حال كي دئ، ېدو د بدلوضعيت 

گمان كوي ځايه طمعي غولولي او ې چه او بكږي، ېټولرا

ې ته نه د !و غالب ويپاره برالسي اچي همداسي به د تل ل

چي له په داسي حال كي زمكي ته رادرومو ږ چي موگوري 

  ې راكموو، نو آيا دوى به برالسي وي؟ډو ئڅن
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په وحي سره تاسو ته خبردارى ووايه: زه يوازي 

 شي.ړى چي انذار كبلنه نه اوري كله ڼ او كودركوم، 

ې خوا له يوچي ې ښوونه شوته الر ّـ هللا رسولدلته  -(68)

څه نه وايم، ځانه تاسو ته له زه مخالفينو ته ووايي: 

ې الهي د دله لوري وحي ده،  تعالى هللادا د  چي وايمڅه 

په وحي سره يوازي چي ڼا كي تاسو ته وايم په روحي 

ۍ وضعي د بدو ستاسو د اوسنتاسو ته خبردارى دركوم، 

 هللازما له لوري نه دي، د ښونه گوادا ړه په اپايلو 

ځيني چي له بلي خوا ورته ويل شوي له لوري دي،  تعالى

ې نه كوي، كه هر پرېز څ اغهيلنه بېر دي، څپه ڼو كد 

پلي چي له خدوى هغه دي ېزمنه وي. او اغڅومره حكيمانه 

ېر ناروا او ې ډگه الس نه اخلي، له دڅ توپه هيگالري ت

ې چي د دځي ې نه را، باور ئويټي تر السه كگحرامي مادي 

ېز او اغڅ ځكه انذار هينو  پايلي به بدي ويړنالري ك

 . كوينه ې پر تأثير

    

   

   

     

ږي حتمًا ېړاس ورورساو كه ستا د رب د عذاب تاو او ب

ږ چي مو، يقينًا ږ پر موافسوس  !اى واىبه وايي: 

 ظالمان وو. 

ر سره په تلوادوى د الهي عذاب مطالبه كوي او  -(63)

تاو او هسي له لري كوم ې عذاب ړي خو كه د دې غوائ

ږ موپرته وايي: ډ ځنږي نو هغه مهال به له ېړاس ورورسب

 ږ ظالمان وو. چي مو، يقينًا ږ پر موافسوس بدبخته وو، 
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ر پږدو نو ېد انصاف تلي به ك يځاو د قيامت د ور

پيلني د داني ، او كه د سږيېظلم نه كڅ چا به هيهي

د ږ ړو. او موې و)عمل( وي نو رابه ئڅه په مقدار 

  گه كافي يو.په توكو نوومحاسبه ك

تلي هغه به د انصاف او عدل ځ ورپه د قيامت  -(65)

ر پږي، ېې تلل كپرگه په دقيقه توچي هر عمل ودرول شي 

پيلني د د سچا ږي، كه ېظلم نه كپلوه څ هيله چا به هي

گند به شي، څروي نو ړى ښه يا بد عمل كپه مقدار داني 

  .دئگه كافي په تو يكد محاسبه كوون تعالى هللا

   

  

  

   

  

   

   

   

    

   

ڼا او د مو فرقان، رو هارون ته چي موسى ااو يقينًا 

چي پاره ، د هغو لړورك پندذكر او پاره متقيانو ل

په داسي حال كي  ږيېېرپه غياب كي وڅخه پل رب له خ

او دا مبارك  ېدونكي دي.ېرې وټېقيامت له ن دچي 

ار ې انكنو آيا تاسو ترړ، چي نازل مو كذكر دئ 

  ؟ ونكي يئكو

 ښووني دا دي:رو الآيتونې مباركو د د -(65-86)

  ړى هغه كتاب وركته  السالم ماعليهموسى او هارون

د حق او باطل، مفيد او مضر، ې خوا له يوچي شوى وو 

محك او معيار پير ځ د توښه او بد تر منحالل او حرام، 
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په چي ېر وو څپه څراغ ڼ له بلي خوا د داسي رووو، 

ل مشع، له تورتم د وتلو ښييكي انسان ته سمه الر تيارو 

و، يعني و پندذكر او پاره او د متقيانو ل ښوداو الر

خو د وو څراغ  ڼپاره فرقان او روچا لهغه كتاب د هر 

نو هغه وښوله الرتورات پند وو، يعني د پاره متقيانو ل

دا متقيان په هغه كي تقوى وه، چي گټه اخيستى شوى چا 

دل او هم ېېرپه غياب كي وڅخه پل رب له خهم چي هغه وو 

 .ېټېامت له نقي د

 هللاد همغه چي مبارك ذكر دئ ېر څپه د تورات  قرآن 

له  هړئ د هغغوانو آيا له لوري تاسو ته راغلى،  تعالى

يهودانو د تورات چي ړئ وكانكار څخه همغسي پند الهي 

تاسو ړئ آيا غوا ړ؟!!له منلو او عملي كولو انكار وك

  برخليك سره مخامخ شئ؟پيره تور او سله همغه هم 
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ړاندي د ده رشد ې وتر دچي ابراهيم ته مو او يقينًا 

پوه وو، ې رپږ او مو، هړپه برخه كور ښوونهاو الر

دا ې وويل: پل قوم ته ئپالر او خپل چي خهغه مهال 

ځونكي يئ؟ ې لمانئچي تاسو ځه دي )بتان( ځورونه ان

هغوى د چي پلرونه مو داسي موندلي پل ې ويل: خوئ

تاسو او ستاسو چي ينًا قې ويل: يځونكي ول، وئلمان

ږ آيا موې ويل: ۍ كي يئ، وئې الرگندي بڅرپه پلرونه 

ې وئې، يڅخه ړى او كه له لوبي كوونكو ته دي حق راو

ي هغه رب دئ زمك او وآسمانونستاسو رب د ويل: بلكي 

گواهي ې له پر داو زه ړي پيدا كې دغه ئچي 

چي ستاسو د بتانو پر هللا قسم څخه يم، او  وركوونكو

تاسو مخ چي څه بندوبست به كوم، له هغه وروسته 

ې ټټو ې هغوىپرته ئله ستر ړوئ او تر شا شئ، نو وا

  ړي. ه ته به رجوع وكپاره چي هغلې ، د دړلې كټټو

 ښووني دا دي:و الرآيتون ې مباركود د -(81-85)

 ړه، رشد ښوونه وكالرته  السالم عليهابراهيم  تعالى هللا

چي د ده  تعالى هللاښوده، ورو ېېدو الر ئاو كمال ته د رس

په چي د ده څه وايي د هغه كامل علم له مخي دي ړه په ا

قوم پالر او پل چي ده خ ږيېپوهښه  تعالى هللاې لري، ړه ئا

پل قوم ته پالر او خپل خده هغه مهال څه وويل، ه ت

ې ئچي تاسو ځه دي )بتان( ځورونه دا انوويل: 

 ځونكي يئ؟ لمان

  پلرونه مو پل خځواب دا وو: پالر او قوم د ده د

د دوى ځونكي ول، لمانبتانو غو د دچي داسي موندلي 

ې اې ده، پاتپه ميراث ږ ته پالر نيكه موځنه له لمان

چي ځواب وركوئ ته همغه  ّـ هللا رسولتاسو نن قريشو! 

ړى وو، همغه پل جاهل قوم وركته خ السالم عليهابراهيم 

په ميراثي مذهب ځواب، ډ گټولو جاهلو ولسونو د 

  څه هم د حق او عقل خالف وي!!گار، كه ټين

  تاسو چي ينًا قيځواب دا وو:  السالم عليهد ابرهيم

سمه الر ېروتي يئ، تگه ه توگندڅرپه ونه پلراو ستاسو 
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 ې الري شوي يئ. او ب ېړمو وركه ك

  عليهچي ابراهيم گمان نه كولو ې او قوم ئپالر 

ې داسي وينا ئ، د ده ښى ويېپردين نى پلرپل خبه  السالم

ږ ته موته ې ويل: وئ ،ټوكي كويهسي چي ڼله لكه گو

 عليهم ابراهي ؟!!ېلوبي كوهسي او كه ې ې خبره كوښتينر

هغه ذات ستاسو رب جدي يم، ټوكي نه كوم، ويل: و السالم

 آسمانونهچي ، همغه ي رب دئزمك او وآسمانوند چي دئ 

پر دغه رب ايمان لرم، او زه ړي پيدا كې ئ زمكه او

گواهي خبري  ېپه واضح الفاظو د دړاندي په وستاسو 

 م. وركو

  د ې چي قوم ئړه احساس ك السالم چي ابراهيم عليهكله

پـه دالئلـو نـه قـانع ځلو الس نه اخلـي، بتانو له لمان

ټولو بدمرغيو ټولني د چي د ېدو رسوې ته ې نتيجدږي، ېك

گنـده ټـول ټـي پې د دځنـه ده، ماندغو بتانو لټ د بنس

د نمـرود كـه دا ږي، ېـړوبه كې خچينگنده ټي له دغي بو

كـه ، ده ې عدالتيټولني كي ظلم او بپه كه ، ده واكمني

او بـل كـي غـرق دي عيش او عشرت په ځيني ه يوه لوري ت

حرامـو شـتمنيو د ځينـي ه كـږه او فقر ده، لوري ته لو

پـه ڼاكو او د تنـدي په تالس د ځيني او  ړيمست كښت ېرډ

ې دغه شركي مذهب دئ ډكولى، وجه ئپل نس نشي سره خخولو 

ې ئـځـان سـره له نو ، دئړ وال ېپرچي دا ظالمانه نظام 

ې په يودا بتان به ماتوم، چي ه ړې وكړه ئېله او لوپتو

د هغـه په شـا شـوي وي، ه معبدله چي خلك ځ كي داسي ور

هلتـه د ږي، ېډله معبده لري راغونـچي خلك ځ په ورجشن 

او د  ځيژوندى بـت لمـاندا  او ټويټينمرود مخي ته سر 

پلو كورونـو تـه چي خې ړاندي تر دپاى كي او وپه  ځيور

پـه ړو بتـانو د مـ مي او دلتـهو، معبد ته درستانه شي

ځاى  يډخلك د غونېده، ځ راورسهغه ور ،ټويټيړاندي سر و

ړيـو ه لومپـۍ ځوانچي ال د ځوان ابراهيم ته روان شول، 

ښـتل وپې وځينو ترړه، گرتيا ونه كله دوى سره مل كي وو

ۍ د ناروغ ې؟!!په مراسمو كي برخه نه اخلد جشن چي ولي 

ې چـي ئـكله  پاته شو،ښار كي په ړه، ړاندي كې وپلمه ئ

پل تبـر سـره ورننـوت، له خمعبد له خلكو تش وموند نو 

پـل ې خپاى كي ئـپه پل، ځپسي وپه بل ې يو ړه بتان ئوا

چي پاره ې لړ، دا د دړند كځوړي كي په غاتبر د لوى بت 

ټـول چـي  يگـوروسـم ه راتلـو سـره به معبد ته لـ خلك
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پراته دي، تبر د پر زمكه ې ټټوې ټټومخي ړپې معبودان ئ

دى تر نورو زيات تـوهين شـوى، ، دئ ړي كيپه غاى بت لو

ړاندي لـه په وپلو تورن دئ خو د اتهام ځپه دى د نورو 

د چي چا ته وايي هر به دا صحنه ځانه دفاع نشي كولى!! 

لـه نــه خو هغـه ، ړىدغه لوى بت كبتانو د ماتولو جرم 

دا كـار چي يلى شي خلكو ته ونه او كولى شي ځانه دفاع 

گـري ملچي د ده ښودلى شي څوك هغه او نه  ړىما نه دئ ك

پـاى كـي په د وروستي آيت ړي. ې برخليك اخته كپه دې ئ

ښـايي هغـه تـه بـه رجـوع رجعون: يراغلي )لعلهم اليه 

دا ږي، ېـړانـدي ودرپه وبه د لوى بت يعني خلك ړي(، وك

ړي او ورتـه ېښــي خبـر كـپې لـه چي هغه ئهيله به كوي 

ې ټټـوړه خدايان تـا دا واږ ستر خدايه! ې زموووايي: ا

ړى وي نو ولي؟ كـه كه تا دا كار كچا؟ ړي كه بل ې كټټو

څـوك دئ؟ خـو دا دروغجـن سـتر ړى هغـه چا دا كار كبل 

ځواب وركـولى شـي او نـه د ښتني پوې معبود به نه د يو

  بلي!! 

    

   

   

   

    

    

   

     

ړى؟ دا كار كږ له معبودانو سره زموچا ې ويل: وئ

ويل: ې وئڅخه دئ. چي هغه له ظالمانو يقينًا 

نه كوي، هغه ته يادوې ئزلمي چي يو ې مو دي ېدلاور

په گو د خلكو د ستر ويل:ې وئ ږي.ېابراهيم ويل ك

د د ابراهيم شاهد شي )ې خلك ئچي ې راولئ ړاندي ئو

  .گوري(گو وپلو سترپه خصحنه مجازات 

 ښووني دا دي:و الرې مباركو آيتوند د -(95-16)

  ړاندي ې راستانه شول، كور ته تر تلو وېلله مخلك

ړه واچي ې داسي وموندل معبودان ئپل ړل، خمعبد ته وال

ې تر ستر بت ئاو پراته دي پر زمكه ې ټټوې ټټو ېئ
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ړ ول لكه ړاندي داسي والپه ود لوى بت ، دئ اتهام الندي

گوزار پل ايمان د دروند تبر پل سر او خپر خچي هر يوه 

و وتلى شوى: دا ې له خوليوازي يوه خبره ئړلى وي، خو

څلو معبودانو سره دا ستر ظلم ېپږ له سكوم ظالم زمو

پرته السالم  عليهابراهيم گند وو، له ځواب څرړى؟!! ك

د داسي جسارت شك چي ېدو گو كتر سترنه څوك بل داسي ې ئ

يو ړى شو: ځواب وركې او بلي خوا دا له يوړي، ې وكپر

و له هغه م ؛ږيېپه نامه يادچي د ابراهيم زلمى دئ 

 . ضد تبليغات كويپه ږ د معبودانو زموچي  يېدلاور

  يانو دپه ضد د نمروالسالم  عليهاوس نو د ابراهيم

د نظام او مذهب چي سخته سزا، داسي گنده وه، څرړه ېكپر

ړاندي سزا، په وته د عبرت وسيله شي، د خلكو باغي هر 

ويل: د خلكو ې وئپرته، ډ ځنپه معبد كي، او له همدلته 

مجازات او  ده دد خلك چي ې راولئ ړاندي ئپه وگو د ستر

 . گوريگو وپلو سترپه خعذاب صحنه شديد 

  پلو ټول خلك د خچي ښتل همدا غوالسالم  عليهابراهيم

ده گوري، گو وپلو سترپه خېدا دروغجنو معبوادنو نسكور

څه د گه توگنده څرپه او ړاندي په وټولو خلكو ته د 

دى معبد ته همداسي وشول،  په الس ورشي،رصت ويلو ف  

ښتنو پوړاندي تر په وقهرجنو خلكو د احضار شو، او 

  الندي ونيول شو!!
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ږ له معبوادانو سره زموې ابراهيمه! آيا ويل: اې وئ

دا كار خو د دوى بلكي ې ويل: ړى؟ وئدا كار تا ك

كولى شي!! ښتئ كه خبري پوودوى ړى، نو دغه ستر بت ك

ې ويل: ړه او وئرجوع وكې پلو نفسونو ته ئنو خ

ه سرون ېئبيا ، ئظالمان يپله په ختاسو چي يقينًا 

ته چي يقينًا ( :ې ويلوئ )او، ړى شولكټ ټياو نسكور 

ې ويل: نو آيا له چي دوى خبري نشي كولى، وئې ږېپوه

ټه دررسولى شي گچي نه كومه ځئ نڅه لماپرته داسي هللا 

پر هغه پر تاسو او افسوس او نه ضرر دررسولى شي؟!! 

نو آيا تعقل نه  ځئ!پرته لمانې له هللا تاسو ئچي څه 

معبودانو پلو ې سوزوئ او د خويل: وئې كوئ؟! وئ

 كوونكي يئ.)د كوم كار( ړئ كه ملتيا وك

پاره ېدا لپوهښه په مطالبو د و ې آيتوند د -(35-35)

 پام كي ولرئ:په الندي خبري 

 هملته السالم  چي ابراهيم عليهېتم آيت وايي پدوه ش

براهيمه! آيا اې شوه: اې وترښتنه پواو دا شو احضار 

ېتم پدري شپه ړى؟ ږ له معبوادانو سره دا كار تا كزمو

دا ته دوى السالم  چي ابراهيم عليهآيت كي ويل شوي 

ړى، نو ړ: بلكي دا كار خو د دوى دغه ستر بت كځواب ورك

ې چي د دگورو بايد و كولى شي!!ښتئ كه خبري پوودوى 

 عليهابراهيم چي ې دا ده آيا معنى ئ! څه دهځواب معنى 

تر ه څداسي په دغو الفاظو كي آيا ړى؟ انكار كالسالم 

دا تور رد ښيي ابراهيم عليه السالم چي وږي ېگو كستر

ښيي ده دا كار نه دئ چي وې ويلي وي څه ئړى او داسي ك

چي ږي ېېر صراحت سره معلومډپه و ې آيتونپسله ورړى؟ ك

په ماتولو نه يوازي د بتانو السالم  ابراهيم عليه

په كلكه غندلي ې قوم او د دوى بتان ئبلكي ړى اعتراف ك

ځئ نڅه لماپرته داسي آيا له هللا ې ويلي: غوى ته ئاو ه
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ټه دررسولى شي او نه ضرر دررسولى شي؟!! گچي نه كومه 

پرته ې له هللا چي تاسو ئڅه پر هغه پر تاسو او افسوس 

د ده دغه اعتراف او نو آيا تعقل نه كوئ؟!  ځئ!لمان

ړه ړه وكېكمجازات پرد ده د ټولو سره پام په ته نيوكو 

رسته پلو معبودانو مې سوزوئ او د خوئ يل:ې واو وئ

څه كولو اراده او همت لرئ نو همدا اوس د كه ، ړئوك

  ړئ.وك كاراوس دا 

  بل  څه ده:ې معنى ې فقرد دچي ږي ړېښتنه راوالپودا

درنو  ځينوړه بايد ووايو: ې اپه دفعله كبيرهم هذا؟ 

په موخه د په حقيقت كي د استدالل چي دا مفسرينو ويلي 

ې دروغ ويل نه وو بلكي د هدف ئخبره كول دي، ع خالف واق

پروت ږه پر اوبت چي تبر د لوى ې ويلي پاره ئل لاستدال

ړي، له ده چي دا نور بتان ده مات كښيي دئ او دا خو 

ځينو ، متأسفانه ړىچا كچي دا كار ښتئ وپاو له نورو و

يو له هغو السالم  چي دا د ابراهيم عليهويلي نورو 

په ژوند كي ويلي، پل په خچي ده څخه وو غو دريو دروا

شرح او چي په يوه غريب روايت استناد كوي ړه ې اد

ځير شو خو كه الفاظو ته  گورئ!!ووروسته ې به ئتفصيل 

د دغي وينا السالم  عليهچي ابراهيم ږي ېداسي معلومنو 

ځاى پر ې )بل فعله كبيرهم هذا( سره هغوى ته ويلي: د د

چي آيا دا كار تا ښتنه كوئ پو چي ما تورنوئ او دا

: دا كار دغه ىچي تاسو ويلي وپه كار خو دا وه ړى، ك

اوس له ده ړند دئ!! ځوږه پر اوې چي تبر ئړى لوى بت ك

تاسو . ړىچا كچي دا كار ښتئ پوواو له مات شوو بتانو 

څ ړه خو هيپه اړې، زما ښتنه نه وى كپوبايد له ما 

چا ر مو بايد د هغه شاهد او دليل نه لرئ، بلكي دا كا

د بتانو د ماتولو ړ دئ او ستاسو مخي ته والچي گڼلى وى 

 !! ږهپر اوې ( ئتبروسيله )

  رجوع ې پلو نفسونو ته ئنو خ: ويل شويكي  آيت 36په

، ئظالمان يپله په ختاسو چي ې ويل: يقينًا ړه او وئوك

ځان سره دوى له چي ې آيت معنى دا ده د دچي وايي  يځين

ې تعبير دا دپه ړې، خو ې رجوع كئړه ته پل زخړى، فكر ك

ځ ې تر منۍ فقرړۍ او وروستد آيت د لومچي ږي ېنيوكه ك

په هغه صورت كي ېدى، دا تعبير ځته كرامنړاو نشي ت

پاى كي ويل شوي وى: زه په چي د آيت ېدى شو گڼل كصحيح 

چي دلته ويل شوي: ږ ظالمان يو، حال دا ظالم يم، يا مو
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چي دوى د ږي ېې معلومۍ فقرله وروست تاسو ظالمان يئ.

په دوو ېدو وروسته د وينا له اورالسالم  ابراهيم عليه

چي تاسو ظلم كوئ ډلي بلي ته ويلي: ې ېشل شوي، يوډلو و

ولي په ماتولو تورنوئ، د بتانو ( السالم عليهابراهيم )

يعني د ؟!! ړىچا كچي دا كار ښتنه نه كوئ پوله لوى بت 

ځونو كي يوه پلو منپه خدوى چي ا ده ې معنى درفقړۍ لوم

  ړه.بل ته مخه ك

  نسكور او ې ئسرونه چي آيت كي راغلي  38په همداراز

دا ده: د دوى ې چي معنى ئځينو ويلي  ،ړى شولټ كيټ

ېښنو په اندچي ځينو ويلي ړى شول، ك ټټيله شرمه سرونه 

ړخ نه ې سره اې فقرپسخو دا تعبيرونه له ورېدل، كي ولو

كي د دوى ۍ په مخكنچي ږي ېې معلومۍ فقروروستله گوي، ل

چي دا ده ې او معنى ئ ېۍ ته اشاره شوگبمټلجاجت او سر

ې خبري كولو ته او دې غالب شو پرلجاجت او مذهبي تعصب 

چي دوى خبري ې ږېته پوهچي يقينًا چي ووايي: څول ې وهئ

  .نشي كولى

  ته د درواغو  وينا ېدالسالم  ابراهيم عليهد چا چي

په دا تعبير سل چي ړى پام كې ته ې دړى نه ئورك نوم

نه السالم  عليهاهيم خالف دئ، ابر د قرآنغلط او سلو كي 

چي هغه گه ومنو څنې دروغ ويلي، ړى او نه ئانكار ك

چي نه ېري ې تال نه وې ېبڅو شبيا ړى او انكار كړى لوم

ې د بتانو د ړى بلكي قوم ته ئې كيوازي اعتراف ئ

ې ې دنه ئ! ړې؟!!هغسي انقالبي وينا كپه ضد ځولو لمان

ېر ستر موحد او څپه السالم  عليهد ابراهيم چي ته كتلي 

څومره لوى جسارت بت ماتوونكي ته د دروغو نسبت كول 

په د الفاظو او اسنادو ې د هغه روايت ! او نه ئدئ؟!

ته د دريو درواغو السالم  عليهابراهيم چي ړى ړه غور كا

څومره د اعتبار چي دا روايت و گورراشئ ونسبت كوي!! 

 دئ:  روايت داسيړ دئ؟!! و

 لم قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن :هريرة أبي عن

 كذبات ثالث إال قط السالم عليه النبي إبراهيم يكذب

 فعله بل وقوله سقيم إني قوله هللا ذات في ثنتين

 .... سارة شأن في وواحدة هذا كبيرهم

 صلى هللا رسول چي ئروايت د  عنههللا رضيله ابو هريرة 

له دريو  السالم عليهوفرمايل: ابراهيم  وسلم عليه هللا
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 هللاې د څ درواغ نه دي ويلي، دوه ئپرته هيدرواغو 

وه د ده دا وينا ې يو ئ چيوو،  ړهپه اد ذات  تعالى

ې وئ چيې دا وينا بل ئې ويل: زه ناروغ يم او وئ چي

ې د يو ئ ړى اور كد دوى دغه لوى بت دا كاويل: 

  ...خور دهې وو دا مي ويلي ئ چيپه هكله ساره 

صحابه وو كي يو  پهدا روايت د سند له مخي غريب دئ، 

نه پلوه په تابعينو كي دوه راويان لري، د متن له او 

ېر نوري ڼ شمگبلكي سره تعارض لري  قرآنيوازي له 

 د ابراهيم عليه السالم له مخي قرآند  ستونزي لري.

ې او ړكې توريه يا ئ چيېدى شي ڼل كگ داسي ځه خبريپن

په ې وروسته ئ چيڅه ويلي  داسيپاره د استدالل لې يا ئ

 ړي: پله رد كخ

1-     

     

      

   

  01 االنعام:

ې وئې وليد راغله او ستورى ئې پر تيارهې پد ش چيكله 

ې ويل: وئ پرېوت چيرب دئ، خو كله دا مي ويل: 

 ښوم.ېوتونكي نه خوپر

5-     

      

     

   

                                                                                                                      

 00االنعام: 

ې ويل: وليدله وئپه حال كي ۍ د راختو ږمپوې سئ چيكله 

پل رب خې ويل: كه مي ېوته وئپر چيرب دئ، خو دا مي 

 څخه به وم.قوم  كيړي له الرورښوونه ونه كالر
6-     

    

     

    

                                                                                                                     

 03االنعام: 

ې ويل: دا وليد وئپه حال كي ې لمر د راختو ئ چيكله 
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ې وئ پرېوت چيټولو ستر دئ، خو رب دئ، دا خو تر مي 

ې زاره يم زه له هغو )معبودانو( ب ې زما قومه!ويل: ا

 ې له )خداى( سره شريكوئ.تاسو ئ چي

 هپاتښار كي ه پپاره ې د بتانو د ماتولو لښتل ئغو -0

ې ېل)زه ناروغ يم(، م إني سقيموويل: ې ته ئخلكو ي، ش

 ځم.ته نه 

په ې د لوى بت ړل او تبر ئې بتان مات كئ چيكله  -9

ړئ، دا كار تا ك چيل ښتپووې خلكو ترړاوو، ځوكي  غاړي

ستر بت دا د دوى دغه  : بلكيې ويل: بل فعله كبيرهموئ

څه عبادت د هغه  ې ورته وويل آياې ئپس. خو ورړىكار ك

دررسولى شي او نه تاوان درنه دفع كولى ټه گنه  چي ئكو

 شي؟!!

ې، د دروغ نه و ۍ خبريپورتنځه پندا په حقيقت كي 

، خو كه د دغه روايت له ىېدې كپري درواغو اطالق نه ش

ې ږي، نو بيا خو درېپه هغوى د درواغو اطالق ك مخي

ړه خو دوه ا په تعالى هللاد  ځه دي اوپن كذبات نه بلكي

په هكله دا خبره ده مېرمني  د خپليې دي، در نه بلكي

ې هكله په دخور ده، ې وو دا مي ويلي ئ چيته منسوبول 

ې د د بلكي كومه اشاره نه مومو،كي  په قرآن نه يوازي

ځكه ږي، ېد وينا مخالفت ك قرآنپه كولو سره د  خبري

ې ې تريادوي او دا روايت دغه در ځه خبريپنهغه  قرآن

نه ده  قرآن چي يړې هغه خبره راوځاى ئپه حذفوي او 

 ځليې په هكله در خو د هللا تعالى له مخي قرآند ې!! ړك

ې ويلي: هذا ربي، ئ ځليې ې، دردرواغو ته ورته خبره شو

په روايت ڼل شوي، گ ځليدوه هذا ربي، هذا ربي، دا ولي 

كه ې، څ اشاره نه ده شوځلي وينا ته هيې ې دركي خو د

ې كوم دئ، )إني ڼو نو دوهم ئگې يو وتكلف سره دا درپه 

 هللاخو في ذات ړه دا دوا ؟كه )بل فعله كبيرهم(او سقيم( 

په ځان ې د او بل ئ ئړه دپه اد بت ې ئيو  نه دي!!

 إبراهيم يكذب لم :چيويل شوي روايت كي خو په  ړه،ا

... هللا ذات في ثنتين كذبات ثالث إال قط السالم عليه النبي

ڼي: )إني سقيم(، )بل فعله گفي ذات هللا ړه دا دوا او

د  ،نه دي (هللاذات ړه )في دوادا  چيكبيرهم(، حال دا 

)هذا  ځليې هغه در يوازيړه خو په اد ذات  تعالى هللا

ې روايت كي دپه پاره خو ې لربي( ويل دي، د ساره د قص

په السالم  عليهابراهيم  قرآن !!ږيېك هپاتهم مجال نه 
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ښتينى نبي وو، خو ه ستايي: كان صديقًا نبيًا: رې صيغد

ړه په اتعالى  هللاچي د په داسي كذب تورنوي روايت هغه 

 دئ!! 
كي نه مومو،  قرآنپه نه يوازي ړوند قصه خو اد ساره 

په داسي په بايبل كي او ې محرف بايبل دئ، منشأ ئبلكي 

په د ستر شخصيت السالم  عليهد ابراهيم چي ې ڼه راغلب

ږي، ېڼل كگپر لمن تور داغ ېر كركجن تور او د ده ډ ړها

چا ته پاره ې لد دالسالم  چي ابراهيم عليهبايبل وايي 

ساره چي داسي نه د ېرمن ده زما مساره چي نه ويل 

ې ئپه نامه خو كه د خور ، نيژپاره دى ووترالسه كولو ل

پاره د ده درناوى كوي!! ړي نو خلك به د ساره لمعرفي ك

 ړي!!په نكاح وركته ه به دچي ساره كوي  ېرت دا طمع به

قصه غلطه او دروغجنه د بايبل دا ځينو متأسفانه 

ې د دښايي  ړې!!منسوب كې ته ئ ّـهللا  رسولاو ، ړېراو

راوي د بايبل خبره كوله خو چي وجه دا وي اشتباه 

  ده!! دا د ده خبره  چيړى گمان كېدونكي اور

ما ړاندي وتحقيق  تركي  په بايبل چيدا بايد ووايم 

دي: ړلي او ويلي مي ژېدو سره په اورې حديث د د ځليڅو 

ې په د ،پل خليل، خالسالم عليهآيا تا ابراهيم  !يا هللا

 چيې وروسته له مطالع بايبلړى؟!! خو د سره هم ابتالء ك

ڼا كي په ر ړ او د قرآنغور وكې روايت كي په دكله ما 

 قرآنروايت له ا د چيځير شوم راته معلومه شوه ورته 

ې خبره يو دروغجن او ب د بايبلسره تعارض لري او 

څه ړه ې اپه دچي بايبل گورو راشئ و ټه تور دئ.بنس

 ويلي:

ته منسوب  دا خبره ابراهيم عليه السالم ځليدوه بايبل 

په نامه ېرمن د خور پله مې خپه دوران كي ئد سفر  چيې ړك

 چيځل وايي يو  ې بوتله،چا عسكرو ترپاد  ړه اومعرفي ك

او د په مصر كي سره دا معامله  له ابراهيم عليه السالم

دا  چيپاڼي وروسته ليكي څو ې، خو مصر د فرعون لخوا شو

او دا كار ې واقع شوښار كي په جرار نومي فلسطين ښه د ېپ

چا ابيملك له لوري شوى، هلته ليكي چي په پاد فلسطين د 

! او دلته ليكي چي دې وخت كي ابراهيم پنځه نوي كلن وو!

ږ وروسته په دې وخت كي ابراهيم پنځه اويا كلن وو!! او ل

له  چيته منسوبوي او وايي  السالم عليهښه اسحاق ېپهمدا 

  ې!!ده سره دا معامله د ابيملك له لوري شو

 بايبل ليكي: 
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پلرنى كور او پل واليت، خداى ابرام ته وفرمايل: خ"

ې به ئزه  چيړ شه ځاى ته والږده او هغه ېپرپلوان خ

بيا ړى كنعان، ېدو، لومځ، ابرام وخوړمښوونه وكدرته الر

مصر  چيړ، كله مصر ته والپاى كي په د كنعان جنوب او 

ې، كه د ې يښكلې وويل: ته مېرمن ته ئ ېدو، خپليته ورس

ستا د تصاحب ې نو ېرمن يته زما م چي يپوه شمصر خلك 

 چيې كه وواي ژني، خوپاره به ما وواو ترالسه كولو ل

چلن ښه پاره به خلك له ما سره ې نو ستا لزما خور ي

درباريانو ځينو ! فرعون ته خوندي وي!كوي او سر به مي 

ېره ډ ښايستې د ې ده، د دښكل ېرهچي سارا ډړه اطالع ورك

ې زما قصر ته ئ چيړ امر وكړه، فرعون ې وكستاينه ئ

ې هدي ډېريپه خاطر ابرام ته ، بيا فرعون د سارا راولئ

وينځي  ښان، خره، غالمان اواو ،ييپسونه، غوالكه 

ېدونكي اوسپه قصر كي ې، خو خداى فرعون او د ده ړورك

ې ېرمن ئد ابرام م چيځكه دا ړل، مصيبت اخته ك په سخت

ې ښت او ورته وئفرعون ابرام وروغوې وه، ولېقصر ته ب

ړ، ولي دي ما تا له ما سره وك چيڅه كار وو ويل: دا 

پله ېرمن ده؟ ولي دي هغه خسارا ستا م چيويل ته ونه 

ې درسره اوس ئړم؟ په نكاح كې ځان ته ئ چيښوده و خور

 !ړ شه!ځايه والې ځه او له دبو

مېرمني  پاك لمنياو د ده د  السالم عليهد ابراهيم 

عظيم الشأنه  ته او د داسي ۍگستاخ ېدپه شأن كي 

په  پكو او رذيالنه خبروس د داسيړه اپه شخصيتونو 

ږ شي، دا هغه ابراهيم ېځ انښتېېدو سره د انسان واور

د مؤمنانو جد، ستر بت ې ئ قرآن چي ئد السالم عليه

ې معمار معرفي كوي او ماتوونكى، ستر موحد او د كعب

ټ ټيې سر ئ په وړانديد عراق د ستر ظالم حاكم  چيوايي 

له په اور كي ېدو، ېرې ونه وښونو ئگواړ، له نه ك

په وخت كي ېنولو ښد كپه منجنيق كي ېدو، ېرېدو ونه ولو

گ تهديد په مرې ويل حسبنا هللا و نعم الوكيل، نمرود ئ

ړه زما ېكپرژوند گ ورته وويل: د مرځواب كي په ده  ،ړك

په اراده له د ده  چيلكه لمر  رب كوي، نه ته، داسي

ته وخت ې ځي، نه ئېوپه مغرب كي پرځه طلوع كوي او ختي

 السالم عليه. ابراهيم څوكاو نه بل ې او مسير بدلولى ش

 په يوازي چيېدو ېرهغه وخت هم دروغ ونه ويل او ونه و

 چيكله ړل، ې مات مات كبتان ئټول ننوت، ته سر معبد 
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ندل او وې نسكور ومپل بتان ئخلك معبد ته راغلل او خ

چا نه پرته د بل دا كار له ابراهيمه  چيه شول وپژر 

ښتو: دا كار تا پوې او وئړ ې راحاضر كدئ، نو دى ئ

بت په ځاى وويل: تبر خو د ستر په ړى؟ هغه د انكار ك

كولى شي؟ هغوى وويل:  كه خبري ئښتوپوې دئ، ترړه كي غا

نه شي كولى، نو ده ورته وويل:  دوى خبري چيې ږېپوهته 

 پر دغو معبودانو، نه خبريستاسو او پر تاسو افسوس 

په ځان او نه د ځانه دفاع كولى شي كولى شي، نه له 

نه  چيڅه عبادت كوئ گه د هغه څنخالف اتهام ردولى شي، 

يو  داسي ټه رسولى شي او نه تاوان دفع كولى شي؟!!گ

گه له څنپيغمبر به متوكل پل رب پر خړه ور او ستر، ز

د ابراهيم عليه  نه يوازي بايبلوېري دروغ وايي؟!! 

ود سره خلي او له نمرانه را برخي ې دا مهميد قص السالم

د نمرود  څ نه وايي بلكيړه هيپه اې د ده د مبارز

يو لمسى  نوح عليه السالمد وايي:  چي، هلته ستاينه كوي

ړه ور او نوميالى يو ز چيېدو، )د كوش زوى( نمرود نوم

ېر ډړى وو، خداى ورك چيپه سبب اتل وو، د هغه قدرت 

كه نن څوك  چيپاره ده ې لماهر غشي ويشتونكى شو، د همد

چا مهارت وستايي نو د په ويشتو كي ړي د غشو واوغ

ېر څپه د نمرود په ويشتو كي د نښي تا  يوايي: خداى د

 ! ړي!ك

 ابرامپه وخت كي كنعان ته د تلو  چيبايبل وايي 

 چيځه اويا كلن وو، طبيعي ده پن( )ابراهيم عليه السالم

ښت كي ړز په داسيې هم همدومره عمر درلود، ېرمن به ئم

ټه ادعا او ې بنسخبره كول او دا ب ايستې د ښد د

خاطر په ې په دځان ته فرعون هغه  چيدروغجنه دعوى كول 

ويلي وو دا زما خور  السالم عليهابراهيم  چيړه نكاح ك

ه ښايستگر فرعون ته د مصر ېره مسخره خبره ده، مډده، 

په ۍ ډځه اويا كلنه بوپنيوه  چيې و يكم پېغليې ښكلاو 

 له ابراهيم عليه السالم چيدلته ليكي  بايبل ړي؟نكاح ك

ې، او د مصر د فرعون لخوا شوپه مصر كي سره دا معامله 

په جرار فلسطين ښه د ېپدا  چيپاڼي وروسته ليكي څو خو 

چا پااو دا كار د فلسطين د ې واقع شوښار كي نومي 

ابيملك له لوري شوى، هلته ليكي چي په دې وخت كي 

 ابراهيم پنځه نوي كلن وو!!

ې ې ئرمډېري ېر شتمن وو، ډابرام  چيبايبل ليكي 
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په صحرا او د رمو خاوند خو  چيښتنه كوو پوې، درلود

هغه په مصر كي څه كول؟ مصر خو ږي، هغه ېاوسغرونو كي 

په ښار( مصر ) پاره دې لښار وو او د همدوخت هم لوى 

ابراهيم عليه  چيكه بايبل ليكلي وى ېدو؟!! نامه ياد

 چا ورباندي په ارتباط مصر ته تللى وو،د دعوت  السالم

څارويو پلو ابرام د خ چيخو هغه ليكي  اوواعتراض نه ك

پام ته مو  ېد ېدو!!ځپه لوري وخوله رمو سره د مصر او 

ړه په االسالم  ماعليهد ابراهيم او لوط  قرآنچي وي 

په بركتناكي سيمي كي مي شام او فلسطين  چي دوايي 

السالم  عليهمصر ته د ابراهيم  چيښيي ، او دا ړلېشت كم

 د تلو ادعاء حقيقت نه لري.

يو ( الندي ابراهيم او ابيملكې عنوان )بايبل تر د

 چيهغه قصه تكرارًا ليكي  ځل بيا د ابراهيم عليه السالم

ځل ې بوتله، خو دا ساره ترېرمن يوه ظالم واكمن د ده م

 پيرتوپه سلو كي ۍ سره سل له مخكن چيبڼي كي  په داسي

 ليكي: داسيځل بله قصه وي، دا دا كاماًل  چيلري، لكه 

پله خې وو، ساره ئښار كي په د جرار ابراهيم  چيكله 

كسان  ځينيچا پانو ابيملك د جرار ړه، خور معرفي ك

ې پې شپه همدخو ساره د ده قصر ته راولي،  چيږل ېول

ې گند شو او ورته وئڅرورابيملك ته په خوب كي خداى 

په نكاح  يځه دښه ښړوېځكه مې امخا ومرته به خويل: 

ې سره نه وو هغه مهاله له د ې!! ابيملك الترړك

ې تقصيره يم، ړ: خدايه! زه بې وكڅمالستلى، نو عرض ئ

پله ابراهيم ما په خ ې؟ژنآيا ته به ما او زما قوم و

خور ده او ساره هم د ده خبره تأييد دا مي  چيته وويل 

څ بد نيت نه ر دئ، ما هيورودى مي  چيې ويل وئ ړه اوك

ې د همد ؛خداى وويل: هو؛ ستا خبره صحيح دهدرلود، 

ې ته الس ې او هغړگناه وك چيې ښودې نپاره مي پرل

پاره، هغه به ته وسپل خاوند ځه خښس نو دا او ،ېړورو

چا سبا پاې!! ش هپاتژوندى ته به  ړي اودعاء درته وك

پل درباريان ې خپه تلوار ئېدو، څپاسحر وختي 

ټول سخت  ړ اوېر كې ورته تپل خوب ئښتل، خراوغو

پل دربار ته چا ابراهيم خپانو دغه وخت ېدل، ېروو

 تا له موږ چيڅه كار وو ې ويل: دا ورته وئ ښت اوراوغو

زه او زما  چيړي وو كبد څه ما له تا سره ړ؟ سره وك

ځواب ړو؟... ابراهيم گناه اخته ك يلوي په داسي يملك د
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ې ملك خلك به له خدايه نه د د چيوو  داگمان مي ړ: ورك

ړي ما به ېرمن تصاحب كزما م چيپاره ې لد د ږي اوېېرو

ېره دا زما ناسكه خور هم ده، له يوه ې سربپر دژني، وو

زما  چيكله  !!!ړهپه نكاح كځان ته ما دا  پالره يو او

ږلم، له ېټوبي نورو ملكونو ته ولټاپل خداى زه له خ

په هر  چيړي له ما سره وك ښېگڼهدا  چيښتل وغوساره مي 

ېر ډړي!! نو ابيملك ځاى كي ځان زما خور معرفي ك

ېرمن ې، د ده مړ، غالمان او وينځي وركگانيپسونه، غوا

ټول ملك په ې ويل: زما ئپارله او ورته وې وروسساره ئ

ښ شو هلته ځاى خوكوم  چي ديپاره ېدو لد اوس ،ځهگروكي 

 !ېشت شه!م

اختالف او ژور دومره قصو كي ړو ې دواپه د بايبلد 

ۍ نپه مخكې نه شي توجيه كولى، هيڅوك ئ چيپير شته تو

 چيې دا د مصر فرعون وو او دلته ويل شو چيويل شوي كي 

 چيې ويل شوي پسور چا ابيملك وو اوپاار ردا د ج

ې ساره ئ چيچا وو، هلته ويل شوي پاابيملك د فلسطين 

دا د  چيمه شوه ېر وروسته ورته معلوډاو ړه په نكاح ك

 چيده، خو دلته ويل شوي من رېم ابراهيم خور نه بلكي

په په خوب كي ۍ شړلوم يته د نكاح په همغچا خداى پا

 چيېرمن ده، هلته ويل شوي دا د ابراهيم م چيوويل 

په سبب له ۍ ې غلطې د همدېرمن ئابراهيم او مفرعون؛ 

 يچړل او دلته ويل شوي په الس وشځيانو د فولكه مپل خ

 يښ دخو چيځاى كي په هر ويل: زما د ملك ورته وابيملك 

 !! ېشت شهوي م

 چيږي ېمعلوم له وينا خو داسي ې د بايبلپر دعالوه 

څ تقصير نه درلود، تقصير د ابراهيم او د ابيملك هي

ې حقيقت نه وو ويلى او دا نكاح د ده ته ئ چيساره وو 

څه ملك وي نو ابي ې!! كه داسيښه تر سره شوپه خوساره 

ې؟ او ته حتمًا مر چيخداى ورته ويلي ؟ ولي گناه درلوده

گناه د په ې وي ولي به خداى د ده ړگناه ككه ده كومه 

ته  ضد او نقيض خبري او هللا تعالىدا ده قوم هم هالكوي؟ 

ليكونكى او  بايبلړو نسبت به د ېكپرغيرعادالنه  د داسي

د  ساره چيگه ومنو څنگه توجيه كوي؟؟ څنمنونكي 

ناسكه خور وه او ده ورسره نكاح  ابراهيم عليه السالم

ستاسو دين همغه د  چيته وايي  خو موږ قرآنې وه!! ړك

حالل وو درته په هغه دين كي  چيڅه ابراهيم دين دئ، 
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خو له خور  حرام وو حرام دي، قرآن چيڅه حالل دي او 

د ابراهيم  چيېدى شي ې ده، آيا دا كړسره نكاح تحريم ك

نكاح جائز وي؟ نن خو علم  داسيپه دين كي  السالمعليه 

ې ږدن خبره تأييدوي او له داسي په قاطع الفاظو د قرآن

گه څنڼي، عليم خداى به گپلوانو سره نكاح سخت مضر خ

   !!ېري؟نكاح جائز شم نياداسي مضر او تاو

دغه مهال ابراهيم )ليكي: پاى كي په ې ې قصد د بايبل

ېرمنو او چا، د ده مپاداى ړه او خخداى ته دعاء وك

څو وكولى شي د اوالد خاوند تر ړه، ځو ته شفا وركوين

مېرمني  ټوليې خاطر د ده په دخداى  چيځكه دا شي، 

ځان ته ېرمن ساره ابيملك د ابراهيم م چيې ې وړك يډشن

 ې وه!!(ړنكاح ك

معنى خو  ې خبريښتنه كوو: د دپوله منونكو  بايبلد 

په نكاح كي ږده موده د ابيملك ه اوساره دومر چيدا ده 

 ټولي چيې ې معلومه شوېرمنو ته ئده او م چيې ې شوپات

ځو ښنه په كي په يوه شېدل خو ډځو شنښې دي، د شو يډشن

ېرمنو چا مې خاوندانو ته!! د پاږي او نه ئېته معلوم

ځو ږي؟ وينېپه جرم مجازات كړه ېد م چيې وه ړگناه كڅه 

ړى په جرم ناروغه ك اچپا هغوى هم د چيې وه ړگناه كڅه 

 د چيگوي ړخ لې؟! آيا دا خبره له انساني عقله سره اشو

شي  يډچا مېرمني شنپاهم د څو ساعتونو كي په ې پې شيو

ېر ژر ډ داسيخو ېدو ډشنپه ښځي ، د يېرته روغاو هم ب

و سره نه شي وسائلپرمخ تللو ېرو ډله هم ټر ډاكق ذحا

 آيا د بايبل چيه ښتنه دا دپوټولو لويه تر ېدى!! پوه

د ابراهيم ې ويل ئ چيې ړكېره پله هغه خبره هليكونكي خ

په د راتلو د خداى او دوو فرشتو ې ته مېخ السالم عليه

د  چيۍ وه ډې بوړلېرمن ساره هومره عمر خومهال د ده م

ې وه او حتى د فرشتو او ې ختمه شواوالد درلودو طمع ئ

په  چيى شو كوله ې باور نئ ې خبريپه دحتى خداى 

په كال كي به د اوالد خاونده شي، د ابيملك  يراتلونك

او حتمًا ې ې درلودئمېرمني  نوري ېرشم ڼگ چيچا پاېر څ

ۍ ډبه يوه بو، ولي ېپېغلي واو ه ښايستډېري  ټوليبه 

د وينا مطابق دا مهال  بايبلځان ته نكاح كوي؟ د 

نه نوي كلن او د ساره عمر به تر  السالم عليهابراهيم 

 داسييوه  چي ومني هخبر وي زيات وو، كوم عقل به دان

 ېر نوريڼ شمگ چيړه ځان ته نكاح كپه زور دا چا پا
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 ؟!ېې هم درلودمېرمني ئ

 څه ويلي د په هكله  د ابراهيم عليه السالم چي قرآن

څ ې هكله هيپه د بايبلحرف حرف ردوي.  خبري ټوليبايبل 

پالر او قوم پل د خ ابراهيم عليه السالم چينه دي ويلي 

پالر او قوم له مخالفت پل د خړ، پر غلط دين اعتراض وك

ښو، بتان گواړلو وپه شپالر له كوره پل سره مخامخ شو، خ

ړ، په گ تهديد كپه مرنمرود ړل، زنداني شو، ې مات كئ

د  بايبلړ، ې هجرت وكچول شو او له عراقه ئوااور كي 

ه د او حتى له عراق ئپه هكله ساكت دټولو خبرو ې د

تارح )د  چيي په هكله ليكد وتلو  السالم ابراهيم عليه

او  ږور ساراىن ، له خپليپل زوى ابرامابرام پالر( له خ

له اوركلدانيان نه د ځاى پل لمسي لوط سره يو خله 

ځاى په ځاى په حران كي و او دچيكوپه لوري وكنعان 

په د نوم پالر د  السالم عليهد ابراهيم  قرآن شول!!

ځاى په ڼي او هغه د تارح گادعا غلطه  بايبلد م هكله ه

مفسرين  ځيني ، متأسفانه زموږپه نامه يادويآزر د 

 د قرآن چيتللي  تر اغيز الندي بايبلجعلي د دغه هومره 

 عليهيم د ابراه چيپه خالف وايي صريح وينا د دغي 

    آزر د بت نوم وو!!  پالر نوم تارح وو اود  السالم

ړه په اې آيت د تفسير ما ته د د يوه محترم ورور

ږلى، دا راته ېځواب ورلې چي ما ئپل مالحظات ليكلي وو خ

 ړم. ځواب دلته رانقل كچي د ده ېښي مناسب بر

داسـي ده  ړۍ توجيهستا لومړه په اد )بل فعله كبيرهم( 

ې ښـتيا وي او د د، بلكي كـامالً رچي دا دروغ نه ويلكه 

د ثـالث كـذبات سـره  ې توجيــهپه دچي تاسو معنى دا ده 

په سختو الفاظو سره ردوئ!! دا تعبير امام طبري روايت 

چي روايـات نـه ځيني خلك ړى، د هغه الفاظ دا دي: رد ك

كـي خولـه عوامو په چي مني او يوازي داسي آثار قبلوي 

 َكبِيـُرُهم   َفَعَلهُ  َبل  ) ې آيت دچي د ږي، وايي ېپه خوله خور

كه دا بوتان خبري كولى شي )چي دا ده گواكي معنى  (َهَذا

حـال ړى وي، نو د دوى د ماتولو كار به دغه لوى بوت كـ

 ّـهللا  چي له رسول ئرواياتو خالف د چي دا تعبير د هغودا 

يـوازي السـالم  عليهچي وايي : ابراهيم څخه روايت شوي 

ړه پــه اتعــالى  هللاې د ټــول ئــځلــي دروغ ويلــي او ې در

بـه هغـه تـه د تعـالى  چي هللا!... دا مستحيل نه ده ول!

قـانع ې پرپل قوم څو خړې وي، ترهمداسي ويلو اجازه ورك
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پـوه ې پلو اشتباهاتو او غلطو نظريـاتو ئـپر خاو  ړيك

چـي د ده مـؤذن ړي، همداسي لكه د يوسف عليـه السـالم ك

تاسو غله يئ، حــال دا ې كاروانيانو! ا ڼو ته وويل:ورو

 يصـدقق ال مـن بعـ  زعـم وقـد ړې!!چي دوى غال نـه وه كـ

 من النقل به استفاض ما إال األخبار من يقبل وال باآلثار،

 إنمـا(  َهـَذا َكبِيـُرُهم   َفَعَلهُ  َبل  ) قوله معنى أن العوامق،

 فاسـألوهم، ينطقـون كانوا إن هذا كبيرهم فعله بل: هو

 الذي هو كبيرهم فإن تنطق، المكسورة اآللهة كانت إن أي

 هللا رسـول عن األخبار به تظاهرت ما خالف قول وهذا كسرهم،

 كـذبات ثـالث إال يكـذب لم إبراهيم أن وسلم عليه هللا صلى

 ِإنِّـي) وقولـه(  َهَذا َكبِيُرُهم   َفَعَلهُ  َبل  ) قوله هللا، في كلها

 يكـون أن مستحيل وغير ، أختي هي :لسارة وقوله(  سَِقيم  

 بـه، قومـه ليقـرِّع ذلـك، في لخليله أذن ذك ره تعالى هللا

 نظـرهم وسـوء خطـئهم، موضـع ويعرقفهم عليهم، به جق ويحت

 ِإنَّكُـم   ال ِعيرُ  َأيَُّتَها) إلخوته يوسف مؤذقن قال كما ألنفسهم،

 .شيئا سرقوا يكونوا ولم(  َلسَاِرُقونَ 

  ځ ې سره د روايت او آيت تر منپه دچي تاسو ليكلي

ې عكس ده، چي خبره كامالً د دځي، حال دا ځه تعارض له من

 قرآنې ده بلكي هم د ېره كمزورډنه يوازي  دا توجيه

 خالف ده او هم د دغه روايت خالف. 

  ړې، خو د تعبير ته اشاره كد مفتي تقي عثماني تاسو

 عليهگواكي د ابراهيم چي د تعبير معنى دا ده ده 

چي هغه هم ې معنى دا ده وينا كذب نه ده، او د دالسالم 

ستاسو  !!چي وايي: دا يو كذب ووړى دا روايت رد ك

په معنى د چي وايي: بل حرف د ايجاب دوهمه توجيه 

ټ ې غچي آيا دا كار دې دا ده استفهام دئ او معنى ئ

د هر ې تعبير سره توافق كول څه هم له دكه ړى دئ؟ ك

ده چي ې معنى هم دا د دگران كار دئ خو پاره لانسان 

ې سره هم تاسو د روايت په داو گواكي دا كذب نه دئ. 

 ړې. ره كخالف خب

 او د حيرانتيا ېره عجيبه ډمه توجيه خو ال يېاو در

ې دئ!! خو د دتعالى  هللاچي وايي له كبير نه مراد ړ ده و

 ړې.  ې كده چي د روايت خالف خبره ئتعبير معنى هم دا 

   السالم  عليهد ابراهيم څوك كه چي حقيقت دا دئ

په هري پرته هره جامه ورواغوندي او وينا ته له كذب 
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گڼي ې وتوريه، كنايه او تعري  ئړي، كتعبير ې ڼي كي ئب

ې ئته منسوب روايت  ّـچي ابوهريره ټولو معنى دا ده د 

چي دا ړى ې توافق نه دئ كې سره ئلى او له دنه دئ من

  كذب نوم وركوي!! د ې ته هغه روايت دځكه ! !دروغ وو

  ړه كذب د كفر په اتعالى  گناه ده، د هللاكذب كبيره

گناه معصوم دي، له  السالم مپيغمبران عليهه، مترادف د

په السالم  چي د ابراهيم عليهگه به داسي روايت منو څن

تعالى  هللاېر ستر موحد ته د كذب نسبت كوي او هغه هم د څ

د څوك چي آيا دا به لوى جسارت وي  !!؟ړه كذبپه ا

پيغمبر ته د كذب نسبت څېر يوه په السالم  عليهابراهيم 

سره متعارض روايت ونه  قرآنيو غريب او له  او كه ړيوك

  مني؟ 

  خالف دئ،  پايه غلط او د قرآندا روايت له سره تر

نه د لمن مؤمن قڅ عمنو يا دا روايت، هي قرآنيا به 

خالف خبري منلى شي او نه دوه متعارضي او متضادي  قرآن

ې خوا دا څوك له يوچي منلى شي. عجيبه ده  همزمانخبري 

ځلي دروغ ې درالسالم  عليهو وايي: ابراهيم روايت مني ا

دروغ السالم  عليهويلي!! او له بلي خوا وايي: ابراهيم 

ړې!! دا خو صريح تناق  ې كنه دي ويلي بلكي توريه ئ

چي دا روايت مني نو د هغو مفسرينو رأيه څوك دئ!! 

دروغ نه السالم  عليهچي وايي: ابراهيم بايد ونه مني 

 ړې!!  ې كئ دي ويلي بلكي توريه

  پر متن يوازي امام رازي ې روايت د دچي تاسو ليكلي

چي د امام ... بايد ووايم ړىتنقيد كپه تفسير كبير كي 

گه ړه توپپه بشچي دا روايت ېر نور شته ډگ څنرازي تر 

پاكستان كي اوسئ، تفهيم القرآن يو په گڼي، تاسو غلط 

په ې ېر ئڅپه چي د امام رازي څخه دئ له هغو تفاسيرو 

چي هغه ړې دي او نه يوازي دا ې روايت سختي نيوكي كد

چي گڼلى بلكي هغو خلكو ته حيران شوى ې اعتباره بې ئ

 : ليكيگه داسي روايات مني. تفهيم القرآن څن

چـي دا خبره راغلـې ده كي روايت په يوه له بده مرغه "

درې ځلــه دروغ كـي ابراهيم عليه السالم په خپـل ژونـد 

)بـل فعلـه خـو دا  (دروغ)و نـه يـو ويلي دي، لـه هغـ

د كـي پــه سـوره صـافات  (دروغ)، او دوهـم ئدكبيرهم( 

يم ېد ))إنقی سقيم(( وينا ده او درالسالم  عليهابراهيم 
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چي ته د هغه د خور ويلو خبره ده،  يمېرمن ي)دروغ( خپل

د بايبـل کتـاب د كـي د هغې ذکـر نشـته بلكي په قرآن 

يوه ډلــه پـه  شوې ده.ې يادونه ئكي باب په  )پيدايښت(

هغـوى تـه د چـي غلـو کـوي چي تر دې کكي روايت پالنه 

بخاري او مسلم د يو څو راويانو صداقت ډير ارزښت لـري 

په دې سره په يوه نبـي چي او دا خبره له پامه غورځوي 

دوهمه ډله د دې يوه روايـت  ږي.ېگد دروغو تور ل يباند

کــوي او  دبري يرمه باندېد احاديثو په درسته ز يله مخ

وولئ ځکه ئې ديوال پر واخلئ او احاديث را ردچي گوايي 

ږي، پـه ېـروايتونـه مونـدل کسي داسي داكي په هغو چي 

د خرابۍ په كي په يوه يا څو روايتونو كي چي حال سي دا

د اعتمـاد  يټول روايات دچي ي ېږموندلو سره دا نه الزم

ايت د کوم رو يوړ نه وي، او نه هم د حديثو د فن له مخ

كـه مـتن  هد هغچي  ئمستلزم د يد سند قويتوب د دې خبر

هرو مرو او  يهر څومره د اعتراض وړ وي خو هغه دڅه هم 

د سند د قويتـوب او بـاوريتوب  و ومنل شي.گپه پټو ستر

يـو ئــې كبلـه له چي دى شي ېسي کسره سره ډېر اسباب دا

مضـامينو سـي متن په غلطه بڼه نقـل شـوى وي او پـه دا

دا چي ندونه کوي گپخپله د دې څرئې قباحت چي مشتمل وي 

 دى.ېـنشي ک يد نبي کريم صلى هللا عليه وسلم فرمايلې خبر

کتل هم اړين دي ته متن گ څنتر د سند كبله نو له همدې 

څه قباحت وي نو بيا هرومرو  رښتيا همكي او که په متن 

 ار کول، سم نه دي.گپه صحت ټين هد هغ

درې ته راهيم عليه السالم ابپه هغه كي چي روايت دا 

له دې کبله د اعتراض وړ نـه  زي، يوامنسوب شوي )دروغ(

هـم كبله له دې كي ڼي بلگدا يو پيغمبر درواغجن چي  ئد

د کومو دريو پېښو يادونه شــوې ده كي په دې چي ئ غلط د

كي د  ىپه هغو .ړ ديد بيا كتني او نقد وهغه درې واړه 

چي د ډېر لـږ عقـل او )دروغ( حال اوس تاسو وليد، يوه 

د ابــراهيم كي خاوند سړى هم په دې سياق او سباق  يپوه

عليه السالم په دې وينا د ) درواغو( اطالق نشـي کـولى، 

نبـي کـريم پر مونږ نعوذ باهلل چي ده  يدا خو ال ډېره لر

 وکړو.گمان كولو  يخبرسي صلى هللا عليه وسلم د دا

و لـه دې نـه نخبره؛ واال  پاتې شوه د ))إنقی سقيم((

چـي دى، تـر څـو دا ثابتـه نـه شــي ېـ)دروغ( نشي ثابت

كي دغه مهال بالکــل روغ ابراهيم عليه السالم په حقيقت 
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هــم نـه ئـې معمولي شکايت چي و، او ان واو صحتمن  رمټ

ياده شوې ده  يچېركي درلود، دا خبره نه په قرآن مجيد 

پـه بـل دئ  يتر بحث النـدچي پرته دغه روايت  له او نه

 د هغې يادونه شوې ده.كي م معتبر روايت کو

ته د خور ويلو واقعه، نو دا  يي مېرمنېږاوس پاتې ک

دا واوري څوك هر چي مهمله واقعه ده سي خپله يوه داه پ

دا د  نـه ده.صـحيح واقعــه  داچي نو هرومرو به ووايي 

 خپلـيابراهيم عليه السالم له  کلهچي هغه وخت کيسه ده 

مخـي ه مصر ته الړ، د بايبـل لـه ساره بي بي سرمېرمني 

ساره  کاله او د 58ابراهيم عليه السالم عمر  هغه وخت د

 كيو او په دې عمر وکلونو څخه اوښتى  38بي بي عمر له 

د مصـر چـي ي ېږابراهيم عليه السالم ته دا وېره پيدا ک

مـا پـاره كولـو لدالسـته مېرمني  يواکمن به د دې حسين

کله تـا مصـري چي ته وايي مېرمني  خپليووژني، نو هغه 

بيايي نو ته هم مـا خپـل ورور  يد ونيسي او بادشاه ته

وښيه او زه به هم تا خپله خور وښـيم، تـر څـو زه لـه 

 يتر بحث النـد. (15شم )پيدايښت : باب هوژلو خوندي پات

گنـد لغـوه يم ځل )دروغو( بنسټ همدا څرېد دركي روايت 

خبره منه ه عقل، آيا دا کومئيلي روايت دئاو مهمل اسرا

كمـزورو او سـي په داې ئمتن چي اسي روايت دږ چي مو ده

ې پـه دې يـوازي تـه ئـ ّـهللا  رسولخبرو مشتمل وي ناسمو 

سند مجـروح  هد هغچي گار كوو ټينې پردليل منسوبوو او 

 ؟!ئنه د

هغه بلكي خرابوي نه يوازي كار دا ډول افراط خوښونه 

ې مرتكب ئرين د احاديثو منک چيالر آواروي تفريط ته 

د زيات تفصيل او تفهيم القرآن مزيد ليكي: ) .ږيېك

د کتاب د دوهم ټوک  مسائلوضاحت لپاره زما د رسايل و 

 "ورئ(گمخونه و 68-65

ې اولـى د كذب نسبت تر دته څو راويانو وايي: رازي هم 

، ته د درواغو نسبت وشـيالسالم  معليهپيغمبرانو چي دئ 

كه پيغمبرانو ته چي دا دئ  د روايت د ردولو قاطع دليل

گنـل شـي او پـاره جـائز ود درواغو ويل د كوم مصلحت ل

دا اجازه وركوي نو بيا خو دا احتمال تعالى  چي هللاومنو 

 هللاچـي دوى ويلـي او ږي ېـړه واردپه اټولو هغو خبرو د 

ټـول شـريعت ې سره خو د په دړى، ږ ته خبر راكموتعالى 

ځـي او تـر اتهـام ځـه ړه وثوق او باور كول له منپه ا
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ځي، او بيا كه احيانًا دا روايـت صـحيح وي نـو الندي را

ې همزمـان چـي الفـاظ ئـحمـل شـي څه په داسي ېدى شي ك

 »فرمايي:  ّـهللا  چي رسوله كهمغسي لمتعارضي معاني لري، 
 يعنـيضـو يپه معار: الكذب عن لمندوحة المعاري  في إن

ه دا وينـا ، نـو د د«دی شيېو سره له دروغو ډډه کييتور

څه بيماري هم ې وخت كي په دښايي هغه چي زه بيمار يم، 

دا مي خور چي دا وينا ړه د ده په ادرلوده، او د ساره 

په دين كي خور ده، او چي هغه مي ې دا دئ ده نو مراد ئ

نو ړ. ړاندي وكې ود بل فعله كبيرهم هذا وضاحت مي تر د

چي ې له د پرتهې ممكن وي، په ظاهر ئچي د كالم حمل كله 

ې پـه دنـو ته د درواغو نسبت وشي السالم  معليهانبياء 

يوازي يو زنديق دوى ته د كذب نسبت كـوي!! به كي صورت 

 إلـى الكـذب يضاف فألن رووه الذي وهو األول الخبر أما"

 الصـالة علـيهم األنبيـاء إلـى يضـاف أن من أولى رواته

 بوايكـذ أن جاز لو أنه عليه القاطع والدليل ، والسالم

 فـي االحتمـال هذا فلنجوز ، فيه تعالى هللا ويأذن لمصلحة

 وذلك عنه تعالى هللا أخبر ما كل وفي ، عنه أخبروا ما كل

 إن ثم ، كلها إلى التهمة وتطرق بالشرائع الوثوق يبطل

 قـال ما على المعاري  على محمول فهو صح لو الخبر ذلك

 « كـذبال عـن لمندوحـة المعاري  في إن »:  السالم عليه
 سـقم بـه كـان فلعله{  سَِقيم   ِإنقى: }  تعالى قوله فأما

 قولـه وأما . موضعه في يجيء فيه الكالم واستقصاء قليل

 قوله أما . عنه الجواب ظهر فقد{  َكبِيُرُهم   َفَعَلهُ  َبل  : } 

 ، الـدين فـي أخته أنها فالمراد ، أختي إنها:  لسارة

 الكـذب نسـبة يـرغ من ظاهره على الكالم حمل أمكن وإذا

 الكـذب بنسبة يحكم ال فحينئذ السالم عليهم األنبياء إلى

  "زنديق إال إليهم

ته د  السالم مپيغمبرانو عليهچي امام رازي گورئ دا دئ 

 (اني سـقيم)ڼي!! تاسو گكذب نسبت كول د زنديقانو كار 

په داسي كي د امام رازي قول ليكلى، دا  (هذه اختي)و ا

ړې په رد كـي كـي دا خبره د روايت چي امام رازحال كي 

چي دا كذبات ړو معنى دا ده ې دواچي د دې دي ويلي ئاو 

په تأييد كـي ې د روايت تاسو ئچي عجيبه ده نه دي، خو 

  !كوئ!

 په ږم ېپوهړې، نه تاسو د تفسير بالرأى يادونه ك
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بايد ووايم: تفسير بالرأى حرام دئ، خو  كوم مناسبت!!

چي تفسير بالرأى دا نه دئ ي چږئ ېپوهتاسو به حتمًا 

ړي، ړاندي كپله رأيه وړه خپه اد كوم آيت څوك د قرآن 

ڼي، كه گځه يوه غوره وڅو مفسرينو د آراوو له منيا د 

ټول مفسرين څوك تفسير بالرأى ووايي نو بيا خو ې ته د

ړه په اپله د همدغه آيت په خبيا خو تا همداسي دي، 

و مفسرينو رأيه دي ړى، د هغځلي تفسير بالرأى كڅلور 

ېل تفسيرونه ېل بې بړه ئپه اچي د دغه آيت ړې رانقل ك

چي ته ټولو تفسيرونه د هغه روايت خالف دي ړي، او د ك

چي دا ې پرويزي خطاب كوچا ته د ې او هغه ڼگې صحيح ئ

پرويزي ځان د پل پر خخو تا  هې سرپه دروايت نه مني، 

 ابراهيم عليه)نعوذ باهلل( چي دا روايت وايي ړى، حكم ك

ې د هللا ځلي ئې كي دوه په دچي ځلي دروغ ويلي ې درالسالم 

ې چا تفسيرونه رانقلوخو بيا د هغه  ړه ول!!په اتعالى 

چي دا روايت كاماًل ردوي او وايي ې ڼگاو هغه هم صحيح 

په ويناوي دروغ نه بلكي سل السالم  عليهچي د ابراهيم 

رسول جائز وى نو ې!!! كه داسي تفسير ناښتيا وسلو كي ر

د  چي د قرآننه كوله ښتنه پوبه له صحابه وو داسي  ّـهللا 

له صحابه وو به  ّـڅه وايئ؟ عمر ړه په افالن مطلب 

نه كوله، كه دا كار جائز نه وى نو دا ښتنه پوهمداسي 

په و آيتوند  قرآنمفسرينو به د  ې!!ېدښتني به نه كپو

د  ومفسرينو دغو درنړاندي كول. پل آراء نه وپل خړه خا

گناه نه كومه ړاندي كولو سره نه يوازي په ودغو آراوو 

د به دوى ته تعالى  چي هللاطمع مو دا ده ړې بلكي ده ك

په صورت كي په صورت كي دوه او د اشتباه صحيح تفسير 

څوك له چي ې ته وايي يو اجر وركوي. تفسير بالرأى د

 ځان سره كومه خاصه رأيه ولري او بيا د دغي رأيي

كوم آيت تأويل او تحريف  قرآنپه تكلف سره د پاره ل

يو غريب روايت واوري يا د څوك داسي لكه چي ړي، ك

او بيا د ړي مذهبي تعصب له مخي كومه رأيه قبوله ك

په خالف د گند مفهوم څرپل ظاهري او كوم آيت د خ قرآن

په تأييد كي ې مذهبي رأيي او همدې غريب روايت همد

ڼي او روايات گچي آيت معيار وځاى ر پې د دړي، تحريف ك

همدا كمزوري روايات معيار  برعكس په تله وتليد هغه 

تأييد كي تحريفوي!! په د هغوى  آيتونه قرآنگڼي او د 

خالف ده، د  د قرآنې ئچي وينا پروا هم نه كوي ې د د
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 ابراهيم عليه دچي گه دغه تر بحث الندي آيت په تومثال 

ې دا څوك ترېر واضح دئ او هيډ ې مفهومئړه په االسالم 

درواغ السالم  عليهچي ابراهيم معنى نشي راايستلى 

ړي هغوى چي د كومو مفسرينو توجيهات رانقل كويلي، تا 

په تكلف ځيني چي دا دروغ نه دي، خو متأسفانه هم وايي 

پروا ې د د ړي!!ړ كه كذب جوڅخې چي له دڅه كوي سره ه

گند مفهوم څرظاهر او  دې د قرآن تعبير ئچي هم نه كوي 

گناه پيغمبر ته د كبيره ې سره يوه خالف دئ او په د

 همدا تفسير بالرأى دئ!!  نسبت كوي!!

   

   

  

   

  

   

   

  

   

   

    

   

   

   

  

  

    

     

شه،  ړ او سالمتيپر ابراهيم سوې اوره! ومو ويل: ا

ږ تر ړه نو مواراده ورته وكتدبير ټ پد او هغوى 

او دى او لوط مو هغي سيمي ړل، ېر تاوانيان كډټولو 

پاره ې كي مو د عالميانو لپه هغچي ژغورل ته و

اسحاق گه په اضافي تواو ده ته مو چولي، بركتونه ا

هر يو مو له صالحينو  ړل، اوپه برخه كوراو يعقوب 

چي ړل ړ كاو له دوى مو داسي مشران جوځولو. گرڅخه و
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او دوى ښوونه كوله، الر)د خلكو( ې په امر سره ئزما 

ځ قائمولو او زكات لمون، كولو ېكو كارونوته مو د ن

 او دوى زما عبادت كوونكي ول.ړه، وركولو وحي وك

 ښووني دا دي:و الرآيتونې مباركو د د -(15-08)

 په  السالم چي ابراهيم عليه هړكوړه ېكپردا ښمن د

پلو په خېدو صحنه ټول خلك د ده د سوزچوي، اور كي وا

ې ېرټول ملك كي د وپه ې سره په دچي گوري، گو وستر

له حاكم څوك ې وروسته هيچي له دځته شي داسي فضا رامن

د معبودانو د رعيت د ې نظام څخه د بغاوت او د دنظام 

 السالم عليهد ابراهيم ړي، جرأت ونه ك پكاوي او اهانتس

ټول خلك  ړى شي،كگ ورلو كار ته بايد مذهبي رنود سوز

په گيو د خاشاكو او لرڼي، گاب كار وبايد دا د ثو

همداسي ې كار كي برخه واخلي، په دد ثواب ړو سره راو

په پاره ستر اور بل شو، ل السالم عليهوشول، د ابراهيم 

و، لځوغورې اورته وه لري ئلېنولو، ښې كمنجنيق كي ئ

پاره د ابراهيم لچي ړ اور ته امر وك تعالى هللادغه مهال 

پړه په بشږي او ېڅ تاوان ورونه رسچي هيداسي ړ شه، سو

كي اور په چي هغه مهربان رب پاته شي. ټ گه روغ رمتو

په يوه امر سره د كولى شي  ؛ښىېې د سوزولو استعداد ائ

ړي، همداسي ړولو بدل كسپه د سوزولو استعداد دا اور 

چي ږي بدله شوه ېړې غپه داسي سسره اور كنده د وشول، 

ړېدا تر چي د سړې ښوونه نه وى ورته كدا الر تعالى كه هللا

ته به د  السالم عليهمتيا باعث شه نو ابراهيم گ د سالڅن

ړې ې ساور سرو لمبو دومره تاوان نه وو رسولى لكه د د

    ږي يخي هوا!! ېغ

  قهرجنو خلكو د  السالم عليهچي ابراهيم ورئ گدا دئ

په ړ او چت كږ اود توحيد غړاندي په وډي د لويي غون

تر  تعالى هللاړه او دفاع وكحق  دې ېړاني او جرأت سره ئم

زياتو قهرجنو خلكو الډي او تر هغوى د ې د ستري غونهغ

ې د ده ې ئد اور لمب ړه اوړاندي له ده دفاع وكپه و

   !ړې!ې كړپاره سل

 اراده تدبير ټ پد ته السالم  عليهابراهيم ښمن د

ې ې د همدد ده د سوزولو دا هيبتناكه صحنه ئ، ړهوك

څوك د ابراهيم ې وروسته هيله دچي  ړې وهړه كپاره جول

څه په ضد په خوله وانه خلي او د بتانو د خداى نوم 
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پلو په خخلكو ښتل، پلي لومي كي ونپه خونه وايي، خو 

بو په سرو لمد ابراهيم رب هغه د اور  چيگو وليدل ستر

د كي ټ تدبير پې دپه نمروديانو  ټ وساتو.كي روغ رم

ږي ېله دغو الفاظو داسي معلوم ړ!!وك ځاى تاوانپر ټي گ

و ى، اړخلكو ايمان راوېرو ډپه ليدو سره ې صحنې د چي د

پيل ځايه ې ېدا له همدد نمروديانو د اقتدار نسكور

 ې.شو

  يت مأمورالسالم  عليهابراهيم د په پلرني ملك كي

په الس خلكو ته چي بايد د ده څه ړ شوى وو، هغه پبش

ښودل شول، اوس بايد بلي سيمي ته ښودل شوي وى هغه و

د السالم  ماعليهدى او لوط تعالى  هللاځكه ړ شي، نو وال

داسي  دا سيمه قرآن، لېولشام او فلسطين سيمي ته ب

كي د عالميانو ې په هغتعالى  چي هللاسيمه  ههغژني: ېپرا

چي دا مادي بركت گورو خو بايد وچولي، پاره بركتونه ال

پلوه هم بركتناكه دئ او كه معنوي، دا سيمه له مادي 

د ږي دلته ېمعلومسياق و سباق له د آيت سيمه ده، خو 

ڼ گې سيمي كي په دې، ې معنوي بركتونو ته اشاره شوهغ

پاره د وحي لېړيو پپېړيو پيغمبران مبعوث او د ېر شم

ې سيمي ې او له همدې شوپاتبعثت مپيغمبرانو او د  مهبط

ې پسور ې.ې شوې خورپلوشد هدايت ټ ته گوټ گوړۍ د ن

څخه مراد معنوي چي دلته له بركت ښيي آيتونه هم 

ابراهيم : و كي ويل شويپه دغو آيتونځكه بركتونه دي 

په گه اسحاق او يعقوب ورپه اضافي توته مو السالم  عليه

ځولو او له گرڅخه وړل او هر يو مو له صالحينو برخه ك

ې په امر سره ئچي زما ړل ړ كدوى مو داسي مشران جو

، كولو ېكو كارونوښوونه كوله، او دوى ته مو د نالر

ړه، او دوى زما ځ قائمولو او زكات وركولو وحي وكلمون

 عبادت كوونكي ول.
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ړ او له هغه په برخه كچي حكمت او علم مو وراو لوط 

يقينًا ې كول، پليت كارونه ئپليت چي ژغورو كلي مو و

پل رحمت په خاو چي هغوى د فاسقانو يو بد قوم وو، 

 څخه وو. له صالحانو هغه چي كي مو ننايست، يقينًا 

فاسق او و كي د يوه آيتونې مباركو په د -(56-58)

قصه ژغورني د  السالم عليهد لوط څخه له شر بدكار قوم 

ړاندي په وږ موگه زپه توگي ېلد بلي عملي او تاريخي ب

حكمت او علم لوط ته  تعالى هللاويل شوي: او  ېېښودل شوا

چي ژغورو ې واو كليوالو ئړ او له هغه كلي په برخه كور

چي هغوى د فاسقانو يقينًا ې كول، پليت كارونه ئپليت 

پر لوط پراخ رحمت وزر پل د خ تعالى هللايو بد قوم وو، 

څخه صالحانو  لههغه چي ځكه ړاوو دا وغو السالم عليه

 وو. 

     

  

   

   

   

  

   

   

    

ړ، كږ غ (پاره)د دعاء لې ړاندي ئې وچي تر داو نوح 

ټبر نو دى او د ده ړه، قبوله كدعاء ږ د ده نو مو

قوم له او د هغه  ژغورل.ړاو ومو له هغه ستر ك

چي ړه كرسره و مرسته و( يژغورن)شره( مو )د ده د 

چي دوى يو بد قوم يقينًا تكذيبول،  ېئ ما آيتونهز

  ړل.ول غرق كټځكه مو وو نو 

 السالم عليهو كي د نوح آيتونې مباركو د په -(53-55)

تر مخكنيو  تعالى هللاې او ويل شوي: ته اشاره شو ژغورني

ړه، دعاء قبوله ك السالم عليهد نوح ړاندي پيغمبرانو و

او د  ژغورلړاو وله هغه ستر كې ئټبر او دى او د ده 



 

                                                                                                                        ېپلوش ند قرآ

 األنبياء

 

 

 

 

 

 

 

56 

ړه كرسره و مرسته و يژغورند ده د ې هغه قوم له شره ئ

ځكه بد قوم وو نو تكذيبول،  ېئ آيتونه تعالى هللاد چي 

 ړل. غرق ك تعالى هللا

   

    

    

   

   

    

    

  

   

   

   

   

    

   

   

   

    

   

   

   

    

    

  

ړه په اښت ې د هغه ككله ئ چياو داؤد او سليمان 

 ننوتهپه كي رمه ږو ېهغه قوم د مد  چيړه كوله ېكپر

شاهد وو،  يړېكپرې د ئ ړ(، موږې تباه ك)او هغه ئ

ته مو حكمت او هر يوه ړ او پوه كې پرنو سليمان مو 

 غرونه داسيهم مو ړى وو، داؤد ته په برخه كعلم ور

 ،مارغانهم ې ويله او ه ئتسبيح ب چيړي وو مسخر ك

ښاك پوداسي وو او هغه ته مو د  ې موږاو كوونكي ئ

په ړو )گجخپلو تاسو د  چيړل ړول ورزده ك( جويغر)ز
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مهال( ساتي، نو آيا شكر كوونكي يئ؟ او سليمان ته 

 سيمي په امر به هغيد ده چي ړ باد مسخر كتوند مو 

ه پوڅه په هر  ړى او موږبركت مو ورك چيېدو ځته خو

په ې )او له شيطانانو هغه چي د ده لپاره به ئ يو.

نور ې ئېره به ې سربپر دې، او ې وهلټسيند كي( غو

 د دوى ساتونكي وو. ږ كارونه كول، او مو

ن سليماداؤد او د و كي ې مباركو آيتونپه د -(03-38)

 ې:بيان شو ړتياويگځانڅو  السالم ماعليه

 په ې و حكمت ئښه بصيرت اړو د حل و فصل خد خلكو د ش

پالر پل تر خ السالم عليهسليمان ې كي ه دبرخه شوى وو. پ

حل و فصل  يړنزاع او شخ ې د هغيگه ئېلبوو. ړاندي وهم 

 ېپگورو تاكونو ته د شد يوه كس رمه د بل د ان چيده 

گو ځانېوو او ڼو، مپاې له ټول تاكونه ئننوتله، لخوا 

ته  السالم عليهپاره داؤد ې د حل لد منازعړل، سره وخو

بدل په د تاكونو د تاوان  چيړه ړه وكېكپرراغلل، هغه 

ړى شي، د باغ خاوند ته ورك يږېې د خاوند مد رم كي دي

پل ڼله او خگړه عادالنه ونه ېكپردا  السالم عليهسليمان 

ې مكلف په دې خاوند په كار ده د رمې وويل: پالر ته ئ

خكني پل مخې ېرته ئبړي او باغ كي كار وكپه  چيشي 

په د ده رمه د باغ د خاوند  يورسوي، تر هغه دحالت ته 

ې استفاده شيدو او نورو محصوالتو ئله  چيوي واك كي 

 شي. پارلخاوند ته وسپل پل خخرمه او باغ  يبيا دكوي، 

په ړه ڼله او شخگړه غوره وېكپرد ده  السالم عليهداؤد 

 گه حل شوه.ې تود

  يپيل شو ړول د دوى لخواجو يد زغر يپناوسله . 

 ۍ د سليمان عليه السالمبادي كشتپاره ځل لړي د لوم 

ېدو معنى ده ته د توند باد د مسخر ك ې.ړه شولخوا جو

 ړې.ړي كې جوۍ ئښتچي بادي كهمدا ده 

  ېدلى وو، د د ده ملك غز پوريتر شام  څخهله يمن

په ې اوبه هم د دوى فلسطين او لبنان خوا ته د مديتران

ۍ كشتبادي او همدلته به د دوى  ېو يمربوط پوريملك 

 ې. ې راتلتل

  پاره له ړو لړو راوموخو او د خطونو ود نظامي

د  ې.په دور كي پيل شوۍ د ده ړې لمارغانو د استفاد

 ږل شوى.ېپه واسطه لې ته د ده ليك د هدهد سبا ملك
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  ړى ږ وركغېزناك او اغږ داسي خوته السالم  عليهداؤد

پل خغرونو هم وخت كي به  پهد تسبيح او ذكر  چيشوى وو 

   .ړځاى ك ږ ورسره يوغ

  ړي ېريان مسخر كپته السالم  عليهسليمان هللا تعالى

ې، او ې وهلټپه سيند كي غوې چي د ده لپاره به ئول، 

ې د ده تر واك او سلطې ورته كول، ېر نور كارونه به ئډ

پېرزوينه ړې گځانيوه تعالى  هللاپېريانو ساتل د الندي د 

دا كار ې وه. په برخه شوالسالم  سليمان عليه چي دوه 

السالم  عليهنه انسان ته ممكن دئ او نه له سليمان 

  په برخه شوى.چا پرته د بل 

 په سوره كي راغلى.ې مزيد تفصيل د سبا د د

   

   

   

  

   

     

  

   

   

   

چي ړ ږ كپاره( غ)د دعاء لې پل رب ته ئچي خاو ايوب 

ټولو رحم ېدلى او ته تر ړاو رارسيقينًا ما ته ك

ږ د ده دعاء قبوله ې، نو موات مهربان يكوونكو زي

ې لري چي اخته وو هغه مو ترړاو په كوم كړه او ك

ې ورسره او مثل ئ ۍپله كورنخمو د ده ړ، او ده ته ك

پېرزويني له مخي او پلي ، د خړپه برخه كځاى وريو 

  گه. په توپند او يادوني عبادت كوونكو ته د 

ې كي په قصغورني ژد  السالم عليهدلته د ايوب  -(56-56)

د رعايت او عنايت  تعالى هللاړه د په اگانو د صالح بند

ايوب ږي. ېځلړاندي په وږ گه زموېلعبرتناكه بيوه بله 

دومره ېښت سره مخامخ شو، له سخت الهي آزم السالم عليه

ټولو دوستانو او پرته ېرمني له وفاداري او صابري مچي 

ې ورسره ړيكي ئپلي ااو خېښود پرپلوانو يوازي خ
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ړه سينه زغمل، مصيبتونو دومره په سې څه ئهر ې، وشلول

ړاندي د دعا په وپل مهربان رب چي مجبور شو د خړ گ كتن

محاصره  ونوړاوكزما ربه! وايي: وړي او چت كء السونه او

ې!! ټولو رحم كوونكو زيات مهربان ياو ته تر ړى يم، ك

ې لري ترې ونه ئړاوك ،ړهقبوله كد ده دعاء  تعالى هللا

پر ېرته بې پلوان ئنه يوازي مخكني دوستان او خ، لړك

همدومره نور دوستان  تعالى هللاډ شول بلكي شاوخوا راغون

پلي د خ تعالى هللاړل. په برخه كپلوان هم وراو خ

 هللاې كي د په همداو ړ ې وكپردا احسان پېرزويني له مخي 

وى عبرت لپند او د پاره لگانو د ټولو مخلصو بند تعالى

چي كه د آزموينو ډه او مطمئن وي ډادوى بايد درس دئ، 

ې ې حوصل، بږديې نپرړاندي د صبر او استقامت لمن په و

د مشكالتو ړي او ېر صبر وكڅپه  السالم عليهنشي، د ايوب 

به تر هر  تعالى هللانو  ړيوغواڅخه مهربان رب پل خحل له 

 مهربان زيات مهربان ومومي. 

څه ړه په ا السالم عليهد ايوب  چي بايبلگورو راشئ و

گه څنې شخصيت ئ پيغمبرصابر ې جليل القدره ويلي او د د

  ړى:ځور كان

( نهي)د ايوب د ايمان آزمو ې سرليك النديتر د بايبل

څ په ترېرو د ويناوو څځو پنيوه مهمه اعتقادي مسئله د 

ړى او استثنائي گكي ځان ټول بايبلپه ړي، دا بحث ېكي څ

ې گوالي دڅرنڅېړني بحث موضوع او د  حيثيت لري، د

ټولو نورو عنوانو غوره والى په  بايبلعنوان ته د 

له انسان ولي  چيړى ې بحث كې هكله ئپه دړى، ورك

ې څه ئڅوك او ږي، ېړاوونو او مصيبتونو سره مخامخ كك

گون چا غبرد  په وړاندياو د مصيبتونو  مخامخ كوي؟

څوك د صبر او ط؟ چا ناسم او غلاو د  ئمثبت او صحيح د

څوك د شكايت او اعتراض الر؟ د قناعت الر غوره كوي او 

ځوابونه ځه پنې ته ې دپه ويناوو كي ئځو كسانو پن

ې د چيېدلى ې نه دئ توانپه دخو متأسفانه ړي، ورك

گورئ تاسو به وځواب ووايي، او معقول واضح پوښتني ته 

ي حال ك په داسيړي، سره خلط كې ئېل نظريات ېل بب چي

ړي او گه معرفي كپه توړي يو كس د صابر او قانع غوا چي

ړي، ځور كصبر او قناعت اناو عمل كي په وينا د هغه 

ې بحث دله ړى، شكايت او اعتراض هم منسوب كې هغه ته ئ

چا د  چيه لوستونكى دا نتيجه نه شي ترالسه كولى څخ
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د ايمان  تعالى هللااو په  ؟چا ناسمهوينا سمه ده او د 

 ... څه ده؟ ور تقاضا او با

 په وړانديې د خداى فرشت چيځ ليكي : يوه ور بايبل

خداى له شيطانه ې، شيطان هم ورسره وو، ې وشو يحاضر

ېر پچاچار زمكيشيطان ورته وويل: د  ې؟چېري وښتل: پوو

د  وليد؟ يېدم، خداى وويل: آيا زما بنده ايوب دځگر

خدايه  ېك، لهېر انسان نشته، نڅپه د ده پر سر  زمكي

ځان ساتونكى، شيطان وويل: كه ه څخگناه له ېدونكى، ېرو

ې نه ټه نه رسولى نو دا كار ئگله خدايه وېري ده ته 

بيا ې واخله ې ترئ ړي... شتمنيورك يدڅه ! هركاوو!

گنده به له تا انكار كوي!! خداى شيطان څرپه  چيه گورو

 ې هغهړڅه غوا چيې ړه ئپه اشتمنيو د  ،ړ شهته وويل: ال

ځ شيطان ووت... يوه ورړه خو ده ته تاوان مه رسوه، وك

ېلمانه مپه كور كي د ايوب زامن د ده د مشر زوى  چي

ې كوله، يو : موږې ويلوو، يو كس ايوب ته راغى او وئ

ې ئران گكارړ، پي بريد وكناڅاسابيانو  چيېدل رڅخره 

ژوندى زه  ړل، يوازيځان سره يوې له ژل او څاروي ئوو

بل  چيې ېدلې رسپاى ته نه وال  د ده خبريشوم،  هپات

ټول ېوت، پرله آسمانه اور راې ويل: قاصد راغى او وئ

.. شوم. هپاتژوندى زه  ، يوازيولې وسوزې ئپانه او رمش

ې بل كس راغى او وئ چيې د ده خبره ال نه وه ختمه شو

ړل ې يوښان ئړ، ستا اوبريد وك پر موږويل: كلدانيانو 

په شوم،  هپاتژوندى ې ترزه  يوازي ژل،ې وواو نوكران ئ

ټول زامن او ې ويل: ستا ېدو او وئبل كس راورسې كي همد

پي څانا چيېلمانه وو، مپه كور كي لوڼي د مشر زوى 

چتونو ټول تر ، ړې وران كۍ راغله او كور ئه سيلندوت

ې وخت په دشوم،  هپاتژوندى ې زه تر شول، يوازي الندي

څيري ې ې خپلي جامره ئېره ويډله ېدو، څپاايوب كي 

په  په وړاندياو د خداى  يلېې وخرښتان ئېې، د سر وړك

څ دنيا ې ويل: د مور له رحمه لواو وئ پرېوتخاورو كي 

ړي وو او خداى ځم، خداى راكڅ به او لو ته راغلم

ټولو سره ې ! له دمبارك وي! يد خداى نوم د، لواخيست

سبه خبره ې نامناړه او خداى ته ئگناه ونه كسره ايوب 

ې، شو يپه وړاندي حاضرد خداى  يړه!! بيا مالئكونه ك

ځ همغه شيطان هم ورسره وو، د شيطان او خداى ترمن

ه د ځل خداى ورته وويل: ځې او دا تكرار شو ۍ خبريمخكن
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ژنه ړه خو وې كې ورسره وئړڅه غوا چيړه په اده د بدن 

په ې ! نو شيطان د خداى له حضوره ووت او ايوب ئې مه!ئ

ېناست او ښكرو كي ايپه ايوب ړ، دردوونكو دانو اخته ك

گراوو، مېرمني ې پرې ځان ئې راواخيست او ى ئړيو كود

ټول  خداى دا چيې ې ورته وويل: آيا سره له دئ

په ې، ورته وفادار يراوستل بيا هم  مصيبتونه درباندي

ې خداى لعنت ووايه او ومره!! ايوب ورته وويل: ته د يو

ښه شيان به  ې، آيا يوازيكو ېر خبريڅه پښځي  يې عقلب

ټولو د دغو  !!؟ږي او بد نهېته رس له خدايه موږ

بره ونه ړه بده خپه امصيبتونو سره سره ايوب د خداى 

په شكايت ړه ليكي: ايوب په اايوب وروسته د خو  .ړهك

زه  چيلعنت هم ورځي  په هغيې ويل: وئړ، پيل وككولو 

زه د مور  چيې هم پش غيپه هراغلم او  دنيا تهپه كي 

ېره شي، پاره هځ د تل لپه رحم كي پيدا شوم، كاش دا ور

ځي!! ... محوه شي او نور نو د د خداى له ياده هم وو

ې لعنت پې شپه دحساب نه شي!! ... كي  وځپه ور مياشتي

له دغو مصيبتونو  ېدو سبب شوه اوږېزما د ز چيووايئ 

!! ... كاش شوم؟ړ نه ځ مې ورسره مخامخ شوم، ولي په د

ن آرامه اانسپه دنيا كي گ د مرځكه پيدا شوى وى...ړ م

نو خوندي، زنداني د زندان ځوروله  وخلك وشريرد وي او 

وي،  يځوروي، غني او فقير يو شاننه  چيغيد ساتونكي 

و هغپر بايد ، ... ولي يوغالم د ارباب له السه آزاد 

؟ ند كويژوۍ كي په بدبخت چيږي ېگڼا ولژوند رخلكو د 

په انتظار كي گ د مر چيي ځرا هگ نهغو خلكو ته مرولي 

ورئ گ ...؟ ويټه كي په لگنج د  چيڅوك لكه  ، داسيدي

پل ښودل شوى: له خ داسي دلته ايوب عليه السالم چي

ې ڼي او تمنا ئگژوند غوره تر گ مرې زار، پيدايښته ب

بدمرغيو  چيكولو اعتراض لري  ادېپه پكوي، د هغو خلكو 

ښايي او پيغمبر سره نه له يوه  ! دا خبريژوند كوي! كي

ې د يوه شاكي او ب نه له يوه صابر بنده سره، دا يوازي

 ېدى شي.ك صبره بنده خبري

 ړ دي:پام ود  كي څو خبري ووې ويناپه د بايبلد 

 گ څنپه مالئكو كولى شي د  چيمعرفي كوي  شيطان داسي

و ږي، د خبردرېپه وار وار وپه حضور كي  تعالى هللاكي د 

ځورولو او گانو د د مخلصو بند او د هللا تعالىكولو مجال 

دا  ړي!!دوى د اخته كولو اجازه ترالسه كد په مصيبتونو 
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گوي او نه د هللا ړخ لنه له الهي كتابونو سره ا خبري

ځاى د هللا له شأن سره، له مقربو فرشتو سره يو  تعالى

 هللاد  ېدل اوضرحا په وار وارحضور كي د شيطان په  تعالى

ځورولو اجازه ترالسه د يوه مخلص او صالح بنده د  تعالى

 هللا تعالىرأيه ده،  هدماكول، له ديني ارشاداتو سره متص

مني او پل حضور كي وپه خشيطان  چي ړ دئېر لوډې له د

، شيطان ړي، قرآنهغه ته د مصيبتونو د نازلولو واك ورك

 ې ويلىپرې لى، لعنت ئټر هللا تعالى چيمعرفي كوي  داسي

 قرآن. همدا راز ېړلې تپرې ختلو الر ئد آسمان ته او 

څوك نه  داسي هللا تعالىكي  زمكيپه آسمان او  چيفرمايي 

ې هغه ته او تاوان رسولو واك ئ گټيد چي ړى پيدا كدئ 

ېږده مقربو فرشتو او پرپارلى وي، شيطان خو س

ړى ئ وركته هم دا واك نه د السالم معليه انوپيغمبر

په پير ځ توالهي دين كي د شرك او توحيد ترمنپه  شوى.

ې د ڼي او بل ئگټولواك  تعالى هللاې يو ئ چي ئدې كي د

 تعالى هللاگ نور ذوات د واك خاوندان او د څنتر تعالى هللا

 شريكان.

 د يوه شاكر او صابر  ې خوا ايوب عليه السالمله يو

ې د يوه ئ خوا گه معرفي كوي خو له بليپه توبنده 

ړو د اعتراض ېكپرپه  تعالى هللاناراضه او د شاكي، 

دا خبره منسوبوي  ې خوا ده ته!! له يوگهپه تولرونكي 

ښه  ې وويل: آيا له خدايه به يوازيمېرمني ته ئ چي

 ې داسيئخوا  شيان رارسي او بد شيان نه؟ خو له بلي

 چيسخت اعتراض لري  باندي تعالى هللاپه  چيمعرفي كوي 

د ايوب  قرآنخو  ړى!!ړاوونو سره مخامخ كې له كئي ول

 په هكله فرمايي:  السالم عليه

دعاء  ته داسيپل رب ې خكله ئ چيړه او ايوب درياد ك

ېدلي او ته تر هر رحم ړه: ما ته تكليفونه رارسوك

ړه او ې! نو د ده دعاء مو قبوله كېر مهربان يډكوونكي 

شوى وو، د ده ې اخته پر چيړ دفع ك ېړاو مو ترهغه ك

ي د له لور زموږ ،ېمثل سره ئ ړه او لهۍ مو ورككورن

او انو ته د يوه تذكار دگه او عابپه تو ېرزوينيپې يو

 .گهپه تو يادوني

د واقعي  تعالى هللاد  دلته ايوب عليه السالم چيگورئ 

پل ، خگه معرفي شوىپه تو بېلگيې پاره د يوگانو لبند

يبت اخته شوى يم او ته په مصرب ته يوازي دومره وايي: 



 

                                                                                                                   األنبياء    

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

56 

ې په الفاظو كي ئ !!ېتر هر مهربان زيات مهربان ي

ي چي مصيبت رانه لرږده حتى دا هم نشته ېپرشكايت خو 

د ې ړې او هغه ئډډه كې ې له يادولو ئ، بلكي د دړهك

ې له يو خو بايبل، ېښېپېرزويني ته پرپل مهربان رب خ

ر له ې ويل: د مووئ چيده ته دا خبره منسوبوي خوا 

ړي وو ځم، خداى راكڅ به او لو څ دنيا ته راغلمرحمه لو

! خو له مبارك وي! يد خداى نوم د، لاو خداى واخيست

ېره ډله ېدو، څپاايوب ې وخت كي په د چيخوا ليكي  بلي

 ې وخرييلښتان ئېې، د سر وړكڅيري ې ې خپلي جامويره ئ

او تاسو !!! ښتورغپه خاورو كي  په وړاندياو د خداى 

ېيل د ېښتان خرچي د يهودانو له نظره د سر وږئ ېپوه

په يوه وخت يوه كس ته  ښه ده!!بغاوت او عصيان ستره ن

 منسوبول صريح تناقض دئ. ړه خبريكي دا دوا

ېك هغه ن چيفرمايي ړه اپه السالم  عليهايوب د  قرآن

  :وو ىېر مخه كوونكډته  تعالى هللاانسان، صبرناك او 

 ...    

    

                                                

 00-06ص: 

ته دا وينا ېرمني مالسالم  عليهد ايوب  بايبل

آيا  ته وويل: السالم عليهې ايوب هغگواكي  چيمنسوبوي 

راوستل  ټول مصيبتونه درباندي خداى دا چيې سره له د

په خداى لعنت ووايه او ې، ورته وفادار يهم  بيا

 ومره!!

به د كي تورات په اصلي  چيه يقين سره ويلى شو پ

په  چيې وي گه شوپه همغه تويادونه  ايوب عليه السالم

كمزوري ليكوال له هغه  ، خو د بايبلېراغلكي  قرآن

په ليكوال  بايبلكه د  !ېړړه كې محتوى قصه جوب داسي

ايوب عليه  ،ړى وىاسلوب غوره ك قرآنې كي د ې قصد

ې د وفادار ېرمن ئگه، مېلد صبر او قناعت بې ئ السالم

پلوانو ې وفا خې د بپلوان ئگه، زامن او خپه تودوست 

ځور ان ې داسيئڅلور كسان دا  او گهپه تواو دوستانو 

په وخت كي په ړاوونو ې د مصيبتونو او كيو ئ چيړي وى ك

مصيبتونه د ده د  اومصيبتونو اخته دوست مالمتوي 

ړاوونو د ې له كڼي، بل ئگگناهونو نتيجه اشتباهاتو او 

بل  او څويچارو غوره كولو ته هپاره د غلطو الرو وتلو ل
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ې تجديد نظر ته تشويقوي، د قصړنالرو كي كپلو په خې ئ

 هللاې وى او ړښه تمثيل كډه د شيطان ونې ئڅ كي په تر

ښايي، نو غه سره له ه چيړى وى معرفي ك ې هغسيئ تعالى

وو، ټولو غوره او مفيد كتاب تر  بايبلدا كتاب به د 

لوري په ناسم ې ې او قصه ئړخو متأسفانه هغه اشتباه ك

  ې ده.غزول

  معرفي كوي  شيطان داسي په خالف قرآند نظر  بايبلد

بد كار گناه او ، د انسان وسوسه كول ې يوازيكار ئ چي

په سينه كي ې بد عزايم او غلط افكار ئڅول، ته ه

څه تسلط لري او نه د پر انسان پيدا كول دي، نه را

 .تاوان او ضرر رسولو توان

  ې نظريڅلور په هكله ښو ېپد حوادثو، مصيبتونو او

 ږي:وړاندي كي

 انسان بانديپه وايي:  چيدغه نظريه  بايبليوه د  .1

خداى شيطان كار دئ، د دا ځي، مصيبتونه راكوم  چي

ړاوونو او انسان له ك چيكوي دا اجازه ورشيطان ته 

 .ړيمصيبتونو سره مخامخ ك

په سبب له گناهونو پلو انسان د خ چيبله دا  .5

په په مصيبت اخته انسان ږي، هر ېمصيبتونو سره مخامخ ك

مصيبتونه  چيځكه دا  گار انسان دئ!!گناهيو حقيقت كي 

  او بس. گناه دهلري او هغه د انسان عامل يو  يوازي

تصادفي  پېښيوايي: ټولي  چيغه ده نظريه ه ېيمهدر .6

كه سيالبونه،  ،ونه دينحوادث دي، كه دا ستر ستر طوفا

، د يوه پېښيې ړې وړچ كالي او كه وې او وزلزلكه 

ښو ېپې تر هغو لويو لويو نيول ۍانسان له عادي بيمار

ټول طبيعي شي، دا  هې متاثرپه ميلونونو خلك تر چي

گناهونو ړو او و وړاسباب او عوامل لري، د خلكو له ك

ې گار نيسي او هم بهگناڅ تعلق نشته، هم ې هيسره ئ

ډه لري په راتلو كي څه ونبد عمل د انسان ې نه ئناه، گ

 په مخنيوي كي.ښه عملونه ې ئاو نه 

ښه او بد، راحت او مصيبت، د  چيفرمايي  خو قرآن .6

ږي، نه ېله لوري ك تعالى هللاړه د ېكپرنعمت او نقمت 

په ي څه تصرف او مداخله كولى شي او نه ې كپه دشيطان 

. د هري څوكپرته بل  له هللا تعالىاو آسمان كي  زمكي

په ږي، هره حادثه د هغه ېړه د هللا له لوري كېكپر پېښي

چا ظلم كوي او نه د په ږي، هللا نه ېځته كاراده رامن
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څه سره همغه  ټولنيړه، له هر فرد او ېكپرعدالت خالف 

، نه ستر ستر ې مستحق ويئ مخي د عدالت له چيكوي 

ړه مصيبتونه، كله ړه واوادي او نه  پېښيحوادث تصادفي 

او  ويباعث ې مصيبتونو د راتلو د د د انسان بد عملونه

ړي غوا تعالى هللاې د تم كيدو باعث او كله ئ هك عملونېن

ې ورسوي څ كي انسان وروزي، كمال ته ئپه ترد مصيبتونو 

 چيړي ځالنده كښ او راويكي په او هغه استعدادونه 

په په صورت كي ېدو ړاوونو سره د مخامخ كله ك يوازي

ځل ړي د لوم چيلكه هغه ماشوم وده كوي، انسان كي 

ږي ېلوپه وار وار گ زده كوي نو ښو تپپلو په خپاره ل

 د دهو كي ېدلټاو ل وېدلهمدغو لوپه  ږي اوېټاو ل

ږي ېمضبوطې ډوكي ئ، هږيېښودل كڅه ورېر ډېږي، روزنه ك

   ژورو كي د تلو هنر زده كوي.ړو په لواو 

 فرمايي: قرآن

    

   

                            
   66 الشورى:

ږئ نو دا ستاسو د ېاخته ك تاسو چيمصيبت كوم په او 

)هللا( ې ېرو ئډاو له  يپه وجه د ړنوپلو الس ته راوخ

 ږي.ېېرت

 چيېر صراحت او قاطعيت سره وايي ډپه دا آيت 

دا  چيي او دا ځپه سبب راړو ړو ومصيبتونه ستاسو د ك

سزا ده، كه هللا عفو  ې برخيد يو گناهونو يوازيستاسو د 

ځاى د عدل په  يي او له تاسو سره د فضل او عفوونه كړ

ې ستر ستر مصيبتونه ې به ئتر دړي نو معامله وك له مخي

 ړي وو.نازل ك درباندي

 همدا راز فرمايي:

     

     

     

           
                                                                                                                           

 11 التغابن:

پر  چيڅوك په إذن سره او گر د هللا ځي ممصيبت نه راڅ هي

څه په هر ړي او هللا ې ورهدايت كړه ئخداى ايمان لري، ز

 دئ.پوه ښه 
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 چيېر تأكيد او قاطعيت سره وايي ډپه دا آيت هم 

په حكم ، د هللا يځر او تصادفي نه راپل سپه خهيڅ مصيبت 

په وجه او حقيقت ې ئ ځي، د ايمان خاونداناو إذن را

وي او له شك ښانه كړونه روې هللا زئړه اې په دږي او ېپوه

  ساتي.  يخوندې او اعتراض ئ

   

    

  

  

    

  

ې له چي هر يو ئاو اسمعيل، ادريس او ذالكفل، 

پل رحمت كي ننايستل، په خږ څخه وو، او موصابرانو 

 څخه ول. چي له صالحانو يقينًا 

او ې برانو يادونه شومپيغدلته د دريو نورو  -(58-53)

د  تعالى هللاد  ،ان ولرباې: صښودل شوړتياوي گځانې دا ئ

په دوى كي ړېدلى وو او صالحان ول، ې غوپررحمت وزر 

خو پيغمبران دي مشهور  السالم مااسمعيل او ادريس عليه

ږ مخي ته ېل آراء زموېل ببد مفسرينو ړه په اد ذالكفل 

ې غوراوى ممكن نه دئ، ځه د يود دغو آراوو له منځي، را

ې ه نشو موندلى. دورتدليل مضبوط پاره كوم د ترجيح ل

د  السالم عليهې آيت كي يونس پسپه ورچي پام وي ته مو 

چي ږي ېې معلومله د ،په نامه ياد شوىذالنون )كب وال( 

خو لقب دئ نه اصلي نوم، لكفل )بختور يا برخمن( هم اذا

   نشو ويلى. څه وي چا لقب د چي دا به دا 
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ې گمان ئن شو او رواضبناك غكله  او هغه كب وال چي

په رانه ولو، نو ې گي پرتنڅكله ږ به هينوم چيړ وك

پرته بل معبود نشته، ړ: له تا ږ كې غئتيارو كي 

نو د  م!!وله ظالمانو زه  چيه ده، يقينًا تپاكي تا 

ژغورو او ړه او له غمه مو وده دعاء مو قبوله ك

 ژغورو. مؤمنان همداسي

د السالم  عليهيونس و كي د ې مباركو آيتونپه د -(30-33)

قصه د بلي تاريخي ړاوونو د نجات دعاء د اجابت او له ك

ذالنون: كبوال )ده ته د وې، ځور شانگه په توگي ېلب

پل چي ستر كب له خيعني هغه يونس ړى شوى، ورك (لقب

پل قوم مخالفتونو د خچي هغه ، ى ووړېر كژوندى تستوني 

، د ړيړ كبشيت مأمورپل چي خې ړاندي تر دوړى وو، غصه ك

گمان ړ، ې والناهيلى شو او ترړو پل قوم له ايمان راوخ

او له هغه ستونزمن ې سره له په د ېدى شيچي كې دا وو ئ

ځاى كي سوكاله په بل ژغورل شي، څخه وژوند ډك ړاوونو ك

پل خو د خپه برخه شي، ژوند ورفارغ او له مخالفتونو 

پل خ ځول شو او كب لهپو ته وغورڅد سيند گمان خالف 

په شوه، غمونو او ې تياره شځ ئورڼا رړ!! ېر كستوني ت

پلي خدغه مهال ړاوو، ې وغوپرپل تور وزر ېښنو خاند

الهي! ړه: ې دعاء وكپل رب ته ئخ، اشتباه ته متوجه شو

ړه عادالنه ېكپرړه ستا په اې، زما يوازينى معبود ته ي

 چيف كوم اې قانع يم او اعتراض نه لرم، اعترپرده، زه 

 كبړه، د ورته عفو وك تعالى هللاېرى شوى!! ت څخهما  له

، هغوى الهي پل قوم ته ستون شوټ ووت، خله نسه روغ رم

ړ ې راوليدلى وو، ايمان ئپه حال كي ېدو عذاب د نازل

  , ړهغه عذاب تم ك او هللا تعالى

نو د ده دعاء مو قبوله پاى كي ويل شوي: په د آيت 

 ژغورو. ؤمنان همداسيژغورو او مړه او له غمه مو وك

د مؤمنانو ېدونكى سنت دئ، نه بدلتعالى  هللايعني همدا د 

 عليهد يونس چي توبه او دعاء به داسي قبلوي لكه 

مؤمنان به له  ،ړهې قبوله كتوبه او دعاء ئالسالم 

ې ئالسالم  يونس عليهچي ژغوري لكه ړاوونو داسي ك

 ژغورو.و
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ږ گه( غپه توې )د دعاء پل رب ته ئخچي او زكريا 

ه او ته تر دږېپرما يوازي مه  ې زما ربه!ړ: اك

او  ړهنو د ده دعاء مو قبوله كې. ټولو غوره وارث ي

ېرمن مو ورته او د ده م ړپه برخه كيحيى مو ور

ڼو كي تلوار كولو او گښېپه چي دوى ، يقينًا ورغوله

او ه دعاء كوله، ږ تموې ي سره ئېرله رغبت او و

 .خشوع كوونكي ولړاندي په وږ زمو

دعاء،  السالم عليهد زكريا ې خوا له يودلته  -(55-56)

كي ده ړښت زپه له لوري د ده د دعاء اجابت،  تعالى هللاد 

ډه شن او ېر زوى وركولڅپه  السالم عليهته د يحيى 

ې يوېدو د د دعاء د قبلگه كول، ږولو جوېې د زېرمن ئم

 ،ېېښودل شوږ مخي ته اگه زموپه توگي ېلبيخي تاربلي 

ړتياوي گځانۍ ې مؤمني او صالح كورناو له بلي خوا د يو

 ښيي: گه راې توپه د

  ڼو كي تلوار كوي.گښېپه 

 په ځي او د هغه پل رب لمانخي سره ېرله رغبت او و

 .يدعاء كوړاندي و

  ړاندي خاشع او خاضع وي.په و تعالى هللاد  
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 ېئاو عفت ساتنه پل عورت چي د خ (ېرمنم)او هغه 

ږ دا مواو ړه، پو كپه كي پله روح ږ خموړه، نو وك

ښه نښكاره پاره يوه ې زوى د عالميانو لاو د د

  ځوله.گرو

 معليهد مخكنيو انبياوو چي له هغه وروسته  -(51)

گانو د اجابت د دعا ؛يكڅ ترپه عبرتناكو قصو د السالم 

ڼ گد مرستو تعالى  هللاسره د حق د الري له داعيانو او د 

ې، د دغو ځور شوړاندي انپه وږ زموگي ېلېر تاريخي بشم

د مريمي گه په توگي ېلۍ بړ كي او د وروستپه لقصو 

پل چي د خېرمن مهغه : ېيادونه شوداسي  السالم اعليه

لمني  پاكدغي تعالى  هللاړه، نو وك ېئاو عفت ساتنه عورت 

دا ړ، گه زوى وركپه خارق العاده تواو عفيفي مريمي ته 

ښه نښكاره پاره يوه عالميانو لټولو د ې ئې زوى او د د

 ځوله. گرو

    

   

   

او زه  ؛نى امتيچي همدا ستاسو امت دئ، يوازيقينًا 

 ړئ.نو زما عبادت وك ؛مو رب يم

چي همدا مخاطبينو ته ويل شوي  قرآندلته د  -(55)

ې له آدم عليه ۍ ئړليوازينى امت، ستاسو امت دئ، 

 وېلب وېلې بږدو كپه اوې، د تاريخ پيل شوالسالم 

له الر يوه وه، ټولو ، د ېړښوونه كدوى الر پيغمبرانو د

ې چي ئڅه كوم وه،  يمعامله يو شانهللا تعالى د ټولو سره 

په كه ې هم كوي، ړي له تاسو سره ئله مخكنيو سره ك

، له ړيگاني قبولي كې د هغوى دعاسختو سختو حاالتو كي ئ

په ښمنانو د د او ېپرانيستې ورته ړاوونو د وتلو الر ئك

چي له تاسو ډه اوسئ ډا، ېړسته كد دوى مرې ړاندي ئو

اسالف ټولو رب يو دئ، ستاسو ستاسو  سره به همداسي كوي.

پر پل رب تاسو هم د خ ؛كاووعبادت ې يوازيني رب د همد

   يئ. گمارل شوي عبادت 
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كار )ملت او دين( پل ې خئځونو كي پلو منپه خاو 

په لور ږ زموټول ، ړك (ېلېل ببې )ټټوې ټټو

په ړل ېك عملونه وكنچي چا نو ، ېدونكي ديځگررا

ي به پاسناسڅي د هچي هغه مؤمن وي نو داسي حال كي 

   ې ورته ليكونكي يو.ږ ئږي، او موېې نه كئ

ټولو ملت او دين يو چي د په داسي حال كي  -(56-56)

مو رب يم او چي زه وينا دا وه  تعالى هللاټولو ته د دئ، 

ړه، د تفرق الر غوره كځينو ړئ، خو يوازي زما عبادت وك

كه  ې واحد دين،ئړ او هم ې كټټوې ټټوواحد امت ې ئهم 

پاى كي په ږو الرو سر شول خو ېلو كېلو بپه بدوى څه هم 

ې يوه ږي، مرجع ئېځاى كړاندي رايوپه و تعالى هللاد به 

ېدل، ړاندي ودرپه و تعالى پاى يو دئ، د هللاده، د مزل 

گ كي او بدان د څنپه ېكانو ټولو نېكان د تاريخ د ن

څوك هغه مهال به هر  ي،كپه خوا ټولو بدانو تاريخ د 

څو قدرونه د صالح مؤمنانو د هچي گوري گو وترپلو سپه خ

او د قيامت ې ېدليكل ك ړنيټولي كې په دنيا كي ئږي، ېك

  پلي مخي ته حاضر ومومي.خ يپايلې ځ به ئپه ور
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دا حرامه ده  ىړكهالك ږ موچي كلي داسي پر يوه او 

چي يأجوج او مأجوج ځي، تر هغه گررابه نه  ېرتهچي ب

ړي به چي له هري لوپه داسي حال كي شي،  لپرانيست

، ويې ې شوږدرانبه وعده  ېښتيناو هغه رږي. ېراكوز

ې شي پاتډي ډي رگي رړو سترگپه به د هغو وڅانو نا

 ؛په حالږ ړى )وايي به( افسوس زموې كچي كفر ئ

 ظالمان وو.بلكي  ؛ې غافل ووږ له دچي مويقينًا 

دقت او  يڅو خبرړه په او ې مباركو آيتوند د -(58-55)

 :ړيتوجه غوا

  ځيني  ،په تفسيرونو كي موموڅو تعبيرونه ت يآ 58د

چي د كفر او عصيان له كبله هالك : د كوم كلى خلك وايي

ځيني ده،  هې حرامپرېدا ځگرېرته راړى شي دنيا ته بك

حرامه ده، د  ېپرېدا ځگرراې ته وايي: ايمان او توب

په څكله ې هيبه ئړو توفيق د ايمان راوې كولو او توب

په معنى ( او عزم رمام( د )حِ رَ ځينو )حَ برخه نشي، 

د تعالى  چي هللاړى: كله ې داسي تعبير كاخيستى او آيت ئ

څكله به د ايمان هيړي نو يوه كلي د هالكولو إراده وك

كي  په دغو تعبيرونوي، ځگرراونه په لوري ې او توب

ېښي، له هالكت وروسته زوري بركمېر ډچي ځيني داسي دي 

 ؛ې توفيق ترالسه كوليا د توبگ او ېرته دنيا ته راتب

څه ويل ضروري وي، طبيعي ې ړه ئپه اچي څه نه دي داسي 

ې تر ې مجال لري او نه ئچي داسي خلك نه د توبده 

په ېدى شي، گمان او تصور كژوندون ړاندي د بيا قيامت و

په ې او اليرجعون د يرجعون ڼل شوگ)ال( زائد كي ځينو 

پر يوه او ړل شوى: ژباآيت داسي ې او معنى اخيستل شو

 ځيگرېرته راوې بچړى حرامه ده ږ هالك كچي مو كليداسي 

پل مخكني يا خاو  ،دنيا تهيا  ،ې تهيا توب ،)ايمان ته

ڼل گمعتبر قرائت  شاذچي ې داسي دي ځيني ئ، (مقام ته

خو كه دا آيت د ، ېشوړه ژبا هظ غير معروفاو د لفشوى 

د )يرجعون( معنى ېړو نو څڼا كي وپه رو آيتونمخكنيو 

كل الينا راجعون: ې )راغل آيت كي 56په چي همغه ده 

مطلب ې په دېدونكي دي(، هلته ځگرږ لوري ته راټول زمو

پاسي څو ناسچي د صالح مؤمنانو د هشوي  ويلمتصل  يپس

څه نه ړه په اڅو كافرانو د ه ږي، خو هلته دېبه نه ك

چي نو ږي ړېښتنه راوالپوچا سره دا له هر دي ويل شوي، 
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هالك تعالى  چي هللا ږيېڅه كله كافرانو او له هغو سره به 

ځواب ويل شوى او د ښتني ته پوپه دغه آيت كي دغي ړي؟ ك

په لوري درومي، تعالى  هللادوى به هم د آيت مطلب دا دئ: 

دا ثابته  ې حرامه ده.پرېدا ځگروري نه په لتعالى  هللاد 

، دوى به هغه مهال له ړه دهېكپرې الهي ېدونكاو نه بدل

چي ږي ېودرړاندي په وځاى د هللا تعالى نورو سره يو 

أجوج او يد ړاندي به وراتلو تر قيامت راشي، د قيامت 

چي د فساد او تباهي گنده شي څرمأجوج هغه ستره فتنه را

تر هغه به ږي. ېراكوز ړيهري لو لهپاره به خورولو ل

چي يأجوج او مأجوج پراته وي پلو قبرونو كي په خدوى 

ځل بيا يو الر دا ، يړبيا د فساد خورولو مجال ترالسه ك

پر نورو سيمو د ، هغه مهال به بيا پرانيستل شيورته 

ړي لوهري چي له ې داسي وي پيل شي، يرغل به ئدوى يرغل 

كوي، خو دا به هغه مهال  او بريدونه به ږيېبه راكوز

په تعالى  هللااو د ، ې شوى ويږدېر رانډبه چي قيامت وي 

  .ژر ترسره شيېر ډېدا به ړاندي د دوى ودرو

   ې )له دغي فقرځينو 

  : چي يأجوج او تر هغه

ښايي د چي ې ده انتباه اخيستا دشي،  لپرانيستمأجوج 

پوري ېدو ې كږدرانين هغه سد به د قيامت تر ذوالقرن

ېدا ېرپاته وي او د يأجوج او مأجوج د راتهمداسي روغ 

مخه به نيسي، خو هغه مهال به نسكور شي او دوى ته به 

خو  .يپه الس ورشمجال پر نورو د يرغلونو ېدا او ېرد ت

ړخ نه ې خوا د آيت له الفاظو سره ايوله ېرنه گدا ان

ړي چي هغه مهال به دوى له هري لوايي ځكه آيت و ؛گويل

ېدا د راكوزړي يوازي د هغه يوه بند له لوږي، ېراكوز

چي دلته د دوى د خبره نه كوي، له بلي خوا دا جوته ده 

ې او د دومره زياتو خلكو ېر زياتوالي ته اشاره شوشم

په سيمي ړې وې ، هغه هم د يوړ بندپه يوه وومخنيوى 

ې عقل مني، له ن دئ او نه ئړ كي نه ممكيوه ناو او خو

گوي، ړخ نه لالهي سننو سره ا ېرنه لهگدا انخوا بلي 

په قومونه مري، ستر ستر او مضبوط مضبوط بندونه د وخت 

ږي، د انسان وسائل او ېږي او نسكورړېېدو سره شېرت

گ، له غرونو په اوبو كي تامكانات وده كوي، يو وخت 

په ، خو اوس په هوا كي الوتل ورته محال ووښتل، او

ږده سفرونه كولى شي، ږده اودرونو كي اولويو لويو سمن
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چي بلي ته ې وچي له يوڅه ېدا ېرله غرونو او بندونو ت

پر د هوا له الري درومي، فضاء ته سفرونه كوي او 

چي له د يوه آيت داسي تعبير  قرآنږي. د ېۍ كوزږمپوس

وي نه يوازي صحيح تعبير نه گړخ نه لسره اتونو يواقع

ې ړه بپه اې ستر او عظيم الشأن الهي كتاب دلكي د بدئ 

چي كتاب دئ تعالى  هللاد هغه  قرآنړوي. ځايه شكونه راوال

ې خبر ټولو اسرارو ئړى او له پيدا كې ټول عالم ئدا 

چي د ې كتاب كي يوه كلمه داسي نشته په ددئ، 

يأجوج ې نشي منلى. واقعيتونو خالف وي او د انسان عقل ئ

ژوند ېر انسانان دي، څپه د نورو انسانانو  او مأجوج

په بل چي څه وايو ړه به همغه په اگ لري، د دوى او مر

له نظره دا يو  قرآنېدى شي، د ې اطالق كهر انسان ئ

د ې فساد او تباهي خوروله، په زمكي كي ئمفسد قوم وو، 

پر دوى ې گ ول، تل به ئې تنپراته خلك تردوى خوا ته 

ذو ېدل، دوى ښتېرته به تاو ب چكي بريدونه كولغل

بريدونو د مخنيوي  دغود ړ، هغه ته شكايت وكالقرنين 

ړ ړ كپنيز بند او سد جوپه يوه ناو كي داسي اوسپاره ل

ړل. دا د هغه مهال يو مؤثر ې تم كى بريدونه ئهغوچي د 

چي همدا سد به تر ې معنى دا نه ده تدبير وو، د د

ې تفصيل د الكهف دد پوري د دوى مخنيوى كوي. قيامته 

 گورئ.په سوره كي و

ېر شو نو ځې آيت ته پلوه داو تاريخي كه له علمي 

څو چي ړاندوينه ده داسي يوه و قرآنچي دا د يقينًا 

ې ئپراخ يرغل پېړۍ وروسته ترسره شوه، د مغولو هغه 

ژل په لكونو مسلمانان ووې ئڅ كي په ترچي مصداق دئ 

، لوى لوى جوماتونه وران شولې ئ ښارونهشول، ستر ستر 

 ېره كتابونه او كتابتونونهې شمب ،نسكور شولې ئ

ېرو مظلومو مسلمانانو د وينو ډد  او وسوزول شول

ځل بيا ړاندي يو تر قيامت وښايي سيالبونه روان شول. 

د دغي ړي او د قرآن ا قومونه فساد ته مخه كد

  ځي.گريني مصداق وړاندوو

  فتنه به هغه  يأجوج او مأجوجچي د دا آيت وايي

د دوى ې شوى وي، ږدېر نډچي قيامت به ځته شي مهال رامن

ې نو وبه ړچي هر لوري ته مخه كپراخ وي يرغل به دومره 

آيت داسي وايي: ږي، ېړي راكوزچي دوى له هري لوې گور

په به څا، نو ناويې ې شوږدرانبه ښتيني وعده او هغه ر
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 ،ړىك ېچي كفر ئې شي پاتډي ډي رگي رړو سترگد هغو و

ې ږ له دچي مويقينًا  ؛په حالږ )وايي به( افسوس زمو

پي څاپه نايعني كافران به  بلكي ظالمان وو. ؛غافل وو

ې هيبتناكي صحنېرنو خالف د قيامت گپلو انگه او د ختو

ول چي له حقائقو غافل گوري، هغه مهال به اعتراف كوي و

 ړې وه.ې غوره كظلم الر ئد او 

    

    

    

    

     

    

    

     

پرته له هللا ې ئچي تاسو هغه او به چي تاسو يقينًا 

كه ئ، و، تاسو به ورننوتونكي وئئ د دوزخ سون ځلمان

په به ټول او دوى معبودان وى نو نه به ورننوتل، 

او  كوكاري ويېروى او گزې هلته به ئپاتي وي، كي تل

 ېدى.څه نشي اورپه هغه كي به دوى 

ځ د په ورقيامت و كي د ې مباركو آيتونپه د -(55-166)

عبودانو حالت داسي دوزخي مشركينو او د دوى د جعلي م

 ځور شوى:ان

  ې ئپرته له هللا چي ې به ئدوى او هغه جعلي معبودان

په چي حصب پام وي ته مو  ېد .ل د دوزخ سون ويځلمان

او ډبري به سون دوزخ  دږي، ېډبرو ته ويل كړو اصل كي و

په آيت  56ې د د البقره د سورې تفصيل د ددوزخيان وي، 

ړ شوي ډبرو جوان هم له د مشركينو بت. گورئتفسير كي و

 وو.

 نه دا چي ړي دوزخ ته د دوى ننوتل به ورته جوته ك

مشركينو شركي ړ وو او نه د جعلي معبودان د عبادت و

په ړه چي دواگورئ ړ، دا دئ صحيح او د منلو ومذهب 

 پراته دي.دوزخ كي 

  ې وتلى څكله به ترپاتي وي، هيتلټول په دوزخ كي به

 نشي.
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  د يهوبه كوكاري  چيغي اواو  كويوي رېگزهلته به ،

ړى وي ړ كشور جوداسي لمبو به زخ دواو د ېرويو گزدوى 

 ېدى.څه نشي اوربه چي دوزخيان 

    

  

   

    

     

   

   

  

  

   

    

ړاندي حسنى ال له وږ له لوري چي زمويقينًا هغه 

ړى شوي، د لمبو ې لري كې، ترټاكل شوڼه( ورته گښې)

گه پاتي توپه تلاو دوى به اوري، ې نه ښهار به ئك

ېره . هغه لويه وړيې غواړه ئچي زوي كي څه هغه په 

ې وينا سره( د مالئكي به )له دړي، ې غمجن نه كبه ئ

چي وعده ځ ده غه ورمچي: دا ستاسو هدوى مالقات كوي 

  ېده. ې دركول كئ

ړه په او كي د جنتيانو ې مباركو آيتونپه د -(161-166)

 ويل شوي:

 چي ړې ړه كېكپرړاندي ال له وړه په اد دوى  تعالى هللا

پايله ې ښكلدا په برخه شي. ې پايله به ئې بدله او ښكل

ښكال او غوره والى افاده چي ې، په نامه ياده شوحسنى د 

په برخه ې ښايسته مقام به ئښكلى جنت او يعني  كوي.

 شي. 

  تاو وررسي ې ئچي نه به له دوزخه به دومره لري وي

 .ښهارد اور د لمبو كې به ئاو نه 

 ې ړه ئزد دوى چي ږي ېپه برخه كڅه ې هغه تل به ئ

 . ړيغوا

 دوىېرونكى حالت به ځي هيبتناك او ود قيامت د ور 
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 .ړينه كېښمن او اندغمجن 

  چي دوى ږي ېپه داسي حال كي ورسره مخامخ كمالئكي به

ې له تاسو په دنيا كي ئچي څه دي همغه دا ته به وايي: 

   ې وه. شوه وعدسره 

   

    

    

    

      

د ليكل ړو لكه راونغا داسيبه چي آسمان ځ هغه ور

ړ ل كپيښت مو پيدايړى چي لوملكه ، ړلو نغاڼپا شوو

ژمنه پر ذمه يوه ږ دا زموړو، اعاده كې ئبيا به 

   ې كوونكي يو. ږ ئچي موده، يقينًا 

  ښووني دا دي:مبارك آيت مهمي الر ېد د -(166)

 ي ړراونغا داسي آسمانځ ور پهبه د قيامت  تعالى هللا

 .ړلنغا وڼپا ود ليكل شولكه 

   ځل ېر يو څپه ښت پيداي يړلوم د تعالى هللابيا به

 ړي.پيدا كې زمكه ا نوى آسمان او نوبي

 چي قيامت به ې ده اخيستذمه پله په خدا  تعالى هللا

نوى عالم به ټولوي او ټغر به م دا خور عال راولي، د

ې ترسره هرومرو به ئژمنه ده، پيدا كوي، دا د ده قطعي 

   . كوي

ړل د رانغاد آسمانونو چي دلته پام وي ته مو ې د

په سطحي سره تشبيه شوي،  ړلواله رانغ وڼپا وليكل شو

چي د خور آسمان ېښي لكه دا تشبيه داسي برنظر سره خو 

په  قرآند ړ شي، خو ځه به والټول شي او له منټغر به 

او هغه دغي تشبيه كي يو ستر علمي اعجاز مضمر دئ، 

ې داسي ې يوړوند ستوري ئږ شمسي نظام او ازموداسي: 

ې كي او ستوري ئ ځپه منې چي لمر ئې ته ورته دي دائر

ې داسي مثال ئځي، ري سطحي كي خواې آوپه يوپر شاوخوا 

ې والى ئږداوچي پړي درواخلئ، څو تاسو چي دئ لكه 

ړئ، وتډبره گرده يوه په سر كي پري پير لري، د هر تو

چي ستاسو شاوخوا ړئ په زور سره داسي تاو كپړي بيا دا 

هم د څرخي، ې سطحي كي په يوټول چي گورئ څرخي، وبه و
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د لمر ډبرو، يوه ده او هم د  سطحړو استقامت او پ

ږ څرخي، بيا زموشاوخوا ړوند ستوري همداسي د لمر ا

په مجموع كي د يوه بل محور شاوخوا همداسي شمسي نظام 

ټول ړښت لري، ړوند ستور ليكى همداسي جوږ ازموځي، خو

ټول ستور دي، د عالم  پراتهكي ې سطحي په يوې ستوري ئ

ېري پراخي مستوى ډپه يعني ه ورته هيئت لري، ې تليكي د

په پ ږ شمسي نظام د تونه زموځي، ې سطحي كي خوپه يو

د عالم ټول ږ ستور ليكى او نه گرد دئ او نه زموېر څ

ټولو دقيقه او پاره تر د دوى لگډه، په ستور ليكي 

سره تشبيه  وڼپا وړېدلغوله چي غوره تشبيه همدا ده 

كه تاسو ړلو سره. ڼي له رانغاپاې د ړل ئشي، او رانغا

د ستورو يوه داسي ېر شئ نو ځې له لوري آسمان ته پد ش

ېښي، دا د ستور ته ورته برۍ ليندچي گورئ ښه به وكر

ېر څپه ې ې صفحكه ستور ليكي د يوليكو مجموعه ده، 

!! كه ېدهگو كښه به نه تر سترپراته نه وى نو داسي كر

نو د عالم د ، ړودا آسمان له يوه حوض سره تشبيه ك

ې ته ورته ې دېدو هيئت ئېدو او خورځد خوټولو اجرامو 

چوئ، دا ډبره واومه ځ كي كپه منچي تاسو د حوض دئ 

ړي، ځته كې رامنپڅڼي كي په بې په اوبو كي د دائرډبره 

ې ې د دائرږي او هم ئېزياتورو ورو ېر شمې ئهم چي 

 ؛ږيړېپو كوم هيئت جوڅچي د پر سر ، د اوبو والىپراخ

د ې ته ورته هيئت لري. ې ددا عالم او ستور ليكي ئ

چي ږي ېپوهڅوك په اهميت او عمق هغه د دغي وينا  قرآن

هيئت ې د ستور ليكو ئپه مرسته پونو سترو سترو تلسكود 

    ڼي كي موندلى.په بې او صفحې سطحي د يو

   

   

   

  

    

   

    

هم په زبور كي له توراته وروسته مو  چياو يقينًا 

 ړي.په ميراث وگان زما صالح بندزمكه به  چيوليكل 

ېزمن( يو )اغړو ته گو وې كي عابديقينًا چي په د
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 تبليغ دئ. 

و كي د مخكنيو بحثونو ې مياركو آيتونپه د -(679-671)

 ې:ې الفاظو بيان شوپه دپايله نتيجه او 

  هللا په مخكنيو الهي كتابونو؛ تورات او زبور كي د

د هللا زمكه به دا ثابت او دائمي سنت ليكل شوى چي تعالى 

  ړي.په ميراث وگان صالح بند

 ن ېزماغ يولپاره  وانعابدد هغو كي وينا ې په د

دوى  .ړېې غوره كۍ الر ئد خپل رب د بندگچي  تبليغ دئ

په به خپله زمكه دوى ته هللا تعالى ډه وي چي ډابايد 

 ميراث وركوي.

 ځالنده حقيقت دغه كي څ د مخكنيو تاريخي قصو په تر

ځور شوى وو، د اندغه ثابت او دائمي سنت هللا تعالى او د 

دغه نه لى هللا تعاې په پاى كي مو وليدل چي د هري قص

گانو ته ې وه او صالح بندړه ترسره شوېكې پرېدونكبدل

   ې وه.ېدلزمكه په ميراث رس

دا وينا د بايبل له هغي وينا سره  قرآنكه تاسو د 

سره السالم  عليهچي وايي: خداى له ابراهيم ړئ مقايسه ك

چي د شام او فلسطين سيمه به د ده اوالد ړې وه ژمنه ك

څ كي له په ترژمنه د يوه خوب  په ميراث وركوي، داته 

له كوم خاص  هللا تعالى چيوايي  قرآنې وه!! او ده سره شو

ټولو صالحو ۍ له ړد ن ې سره نه بلكيقوم او قبيل

په ميراث زمكه به دوى ته  چيې ړگانو سره وعده كبند

ژور ځ هومره د وينا ترمن قرآناو د  بايبل، د وركوي

 ځ، لكه د هللا تعالىمناو آسمان تر زمكيپير شته لكه د تو

 !! يو واييځد كالم او د يوه متعصب انسان د كالم تر من

 چي او بل وايي ئډ كور دگټولو صالحانو زمكه د  چي

پراخه دا  زمكيد  چيې ړژمنه كخداى له فالن كس سره 

په خوب قباله  زمكيې ! او د دپارم!نسل ته س برخه ستا

ن اسرائيليان ، ليكلى سند هم نه لري!! نېړى شوورككي 

 سيمي ې خوب استناد كوي او نور قومونه له هغيپه همد

ې نه ېدو ته ئېرته ستنې ورورانوي او بړي، كورونه ئش

 ږدي!! ېپر

ې الهي سنت معنى دا نه د دچي پام وي بايد ته مو ې د

وي په الس كي ې چي اقتدار ئڅوك صالح دئ هر هغه چي ده 

ري په هواكي گپه كومي برخي حكومت كوي، او د زمكي 
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د حكومت كولو ټولو غوره او تر كي ېواد سيمي او ه

چي هغه دي خلك او مناسب ړ پاره تر نورو زيات ول

پاره د صالح او طالح ل قرآن !!په الس كي دئې اقتدار ئ

فكري او اخالقي ړي معيارونه لري، د هر يوه گځان

ې، نه يوازي ښودلږ ته راې موړتياوي ئگځاناو مواصفات 

ښه والي ړتيا او چا د وقتدار او واكمني د اچي دا 

، اكثرًا د اقتدار خاوندانڼي بلكي گنه او مالك معيار 

 ينۍ اصلي عاملد فساد او وران مترفين او مستكبرين

گڼي پيغمبرانو او موحدينو اساسي دنده او دا د  بولي

ټولني ړي او د په ضد مبارزه وكغو واكمنانو د دچي 

د آيت معنى دا ده  .ژغوريلو وگومستضعفين د دوى له من

ړاو كي د صالحانو داسي پپه هر ې د زمانتعالى  هللاچي 

چي د مفسدو او ظالمو واكمنانو پيدا كوي گى راټول

چي ړې ژمنه كله دوى سره دا هللا تعالى ړي، كومقابله 

    په ميراث وركوي. زمكه به دوى ته 

   

    

 او ته مو نه ئې ليږلى مگر د ټول عالم لپاره رحمت. 

ټولو د  ّـ هللا چي رسولوايي آيت دا مبارك  -(165)

څو په ږل شوى، ېگه لپه توپاره د رحمت عالميانو ل

 معنى:

  ،ټول ړۍ او ټوله ند ده رسالت عالم شمول دئ

پاره دئ ې خاصي سيمي لنه د يوانسانان احتوى كوي، 

 پاره.ړي قوم لگځاند كوم او نه 

  څه ته ځان سره لري، هغه پيغام له دى د رحمت

پراخ رحمت دروازه چي د رحمن رب د بلنه وركوي 

 ېزي.پرانپر مخ ستاسو 

  ېرزويني محروم وي پڅوك به له الهي رحمت او هغه

پل امام ونه نيسي او د ده پيغمبر خچي دا د رحمت 

 ژوند مشعل.پل ښووني د خالر
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چي ما ته څه نه دي پرته بل ې چي له ديقينًا ووايه: 

، نو چي ستاسو معبود يوازينى معبود دئږي ېدا وحي ك

ړاوو نو ې مخ وانو كه ئ يئ؟ يېدونكآيا تاسو مسلمان

ړه، او نه گه مي درته اعالن كپه سمه توووايه: 

ږي ېې درسره كچي وعده ئې وي ږدڅه به نږم هغه ېپوه

گندي وينا څرپه هغه هم  چييقينًا  او كه لري!

 ټوئ.پې تاسو ئچي ږي ېپوهڅه په هغه ږي او هم ېپوه

څو ته  ّـهللا  رسولو كي ې مباركو آيتونپه د -(165-116)

 ې:ښووني شوالر

  زه يوازي دا خبره تاسو ته كوم ووايه: مخاطبينو ته

ستاسو معبود چي ږي ېچي د وحي له الري ما ته ويل ك

پرته بل ك لري او نه له ده نه شري، يوازينى معبود دئ

چي دا حقيقت چمتو يئ ې ته دنو آيا تاسو معبود شته. 

  ۍ الس واخلئ؟!!گد متعددو خدايانو له بندومنئ او 

  ورته نو ړه ډډه وكې حقيقت له منلو دوى د دكه

تاسو ته گه سمه توواضح او په پيغام پل ما خووايه: 

به له تاسو  تعالى چي هللاږم ېپوهنور نو زه نه ورساوو، 

څه معامله كوي، هغه الهي وعيدونه به كله تحقق سره 

ې ږدڅه به نږم هغه ېپوهنه ، تاسو ته متوجه ديچي مومي 

زما رب هم  ږي او كه لري!ېې درسره كچي وعده ئوي 

چي څه په هغه ږي او هم ېپوهوو ويناو گندرڅپه ستاسو 

ې علم له مخي به هم ستاسو د عذاب د همد، ټوئپې تاسو ئ

ټي او ېې د نړه كوي او هم ئېكپرړه په اگوالي څرند 

 .ړهپه اوخت 
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يوه پاره ستاسو لښايي دا به ږم، ېپوهاو زه نه 

 .ېداې برخمن كټېې ناو تر يو آزموينه وي

ته دا هم  ّـ هللا رسولړ كي په لښوونو رد مخكنيو ال -(666)

په چي  ږمېپوهزه نه  چي مخاطبينو ته ووايي:ويل شوي 

ې په دڅه دئ، آيا ډ او تأخير سبب ځنالهي عذاب كي د 

ړي مزيد تاسو وآزمويي او كه غواړي غواسره هللا تعالى 

ځي نور هم د دنيا څو ورچي ږدي مو ېپرړي او فرصت درك

 له مال او متاع برخمن شئ. 

   

   

  

       

ړه، او ړه وكېكپرې ښتينر ې زما ربه!ې ويل: اوئ

د استعانت ړاندي په وڅه د هغه ږ مهربان رب زمو

 .وايئې چي تاسو ئمرجع دئ 

ې او د سورى آيت وروستې چي د سوردا مبارك آيت  -(668)

خبري ده، دوه  تتمهې او جامع ښكلپاره يوه ينو لد مضام

 ږدي:ړاندي په وږ زمو

 ېد ځاى ته ورسپه بهير كي هغه پل دعوت د خ ّـهللا  رسول

پل رب ې خئېر څپه پيغمبرانو ڼو پلو مخكنيو وروچي د خ

 ې زما ربه!ې ويل: اړل او وئچت كته د دعاء السونه او

ي له دغو چهمغه ړه، ړه وكېكپرې ښتينحقيقي او رپله خ

 ې مستحق دي. چي دا خلك ئړ وي، همغه خلكو سره و

 ې چي تاسو ئړاندي په وڅه د هغه ې وويل: قوم ته ئ

د ږ زموزه د استعانت يوازي يوه مرجع لرم؛ همغه  ؛وايئ

هغه ته رجوع كوم او له هغه مرسته ، مهربان ربټولو 

 ړم.غوا

 د رسولتعالى  چي هللاگو وليدل پلو سترپه خټولو او 

چي د نورو لكه ړه دا دعاء همغسي قبوله ك ّـ هللا

قريش له همغه ، ېړې وې قبولي كگاني ئپيغمبرانو دعا

پيغمبرانو مخالفين چي د نورو برخليك سره مخامخ شول 

  ورسره مخامخ شوي وو. 

 
سُب حَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَم ِدكَ، أشهد أن الَ ِإٰلَه ِإالَّ َأن َت َأس َتغ ِفُركَ 
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 ُب ِإَلي كَ َوَأُتو
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 

 الحج

 ژندنه:پېې د سور

ې دئ، دا نوم د سور الحج()ې نوم سوري مباركې د د

ې د مضامينو له اوه ويشتم آيت اخيستل شوى، دا د سور

 آيتونهاته اويا ازي نوم دئ، وپاره عنوان نه بلكي يل

ه ړي آيت )عظيم( تې د لومو فواصل ئآيتوناكثرو د لري، 

ورته دي، لكه شديد، مريد، سعير، بهيج، قدير، او له 

چي پاى ته رسي ې په داسي صيغو وروسته يو څو آيتونهرو 

ته ورته دي، لكه جلود، سجود،  (قبورال)آيت د اوم 

په )يشاء( ې الزور، قلوب، كفور، يوازي اتلسم آيت ئ

ې آيت پسپه اصل كي له ورېدلى خو دا آيت هم پاى ته رس

د ېدلي، )الحميم( پاى ته رسپه ډه گپه دئ او ړلى تسره 

ې تر متوسط زيات او هغو سورتونو ته ږدوالى ئآيتونو او

په په وروستيو او د مدني دور چي د مكي دور ورته دئ 

 كلونو كي نازل شوي. ړيو لوم

ې له ۍ برخه ئړنچي لومږي ېې له مضامينو معلومد سور

په وروستي ر پوري د مكي دوڅلرويشتم آيت ړي آيت تر لوم

په ابتداء كي دور  ې د مدنيې برخه ئپاتكال كي او 

ې د حج، هجرت او جهاد په دوهمي برخي كي ئې، نازله شو

په مدينه كي نازله چي دا برخه ښيي دا او ې يادونه شو

 او پوري د قيامتړي آيت تر لسم ې له لوم. د سورېشو

م آيت تر ړه بحث شوى، بيا له يولسژوندون په ابيا

چي ايمان  ىړه وضاحت شوپه اپوري د هغو كسانو ړسم پاش

په پوري مربوط وي، كه ټي او تاوان گپه دنيوي ې ئ

ې ه دپنو ړي ټه ترالسه كگايمان كي كومه مالي او مادي 

په الر كي له كوم گټي او ايمان راضي وي خو كه د ايمان 

ره مخامخ شي تر شا شي، د كفر لوري ړاو او ستونزي سك

له ړيكي وشلوي. پلي امؤمنانو سره خاو له ړي ته مخه ك
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په چي خلك ويل شوي  پوريڅلرويشتم آيت ې وروسته تر د

ډلو ويشل شوي، مؤمنان او كافران، يوه و متخاصم ودو

په جنت او دوزخ ډله به جنت ته درومي او بله دوزخ ته، 

د مسجد ې وروسته ځور شوى، له دړو حالت انكي د دوا

ې منع چي قريشو مسلمانان تر ېالحرام داسي يادونه شو

ټولو خلكو دا د تعالى  هللاچي په داسي حال كي ، كول

گن وي او كه مسافر او ې هستوى، كه ئځولگرپاره برابر ل

، دا ځيني مناسك بيان شويله بهره راغلى، بيا د حج 

ې ې د سورپس، ورپوري دوام كويېرشم آيت بحث تر اوه د

احكام او د إذن ړني ړوند لومپوري د جهاد اپاى تر 

و سره د الهي نصرت او ملتيا مجاهديناو له  ېدالئل ئ

 ېوعدتعالى  هللاسره د مهاجرينو له هجرت او  يادونه او

ې ې تتمه راغلښكلپاى كي يوه په ې ې او د سوربيان شو

 ې دا دي:  چي مطالب ئ

 ړئ، سجده ركوع وكچي كوي ښتنه پارمؤمنانو ته س

ړئ ڼي كارونه وكگښېو د ا ړئپل رب عبادت وكړئ، د خوك

د ده چي ړئ پاره داسي جهاد وكچي بريالي شئ، او د هللا ل

تاسو د دغي دندي هللا تعالى ښايي، له جهاد سره په الر كي 

 څه نه يئداسي پر ې په دين كي ئړي يئ، پاره غوره كل

ر پالپل دا له خځوي. په زحمت كي وغورچي تاسو گمارلي 

گالره ې ديني تپاتميراث  پهدرته السالم  عليهابراهيم 

په نامه ستاسو مخكني هم د مسلمانانو تعالى  هللا ده،

 په دغه نامه ونومولئ.ې هم نومولي وو او تاسو ئ

  پر تاسو شاهد وي به پيغمبر  چيمؤمنانو ته ويل شوي

پيغمبر شخصيت، فكر، قول چي د داسي  ،پر خلكواو تاسو 

ه مالك او پارړنالره به ستاسو لگالره او كاو عمل، ت

ښه او ې له مخي به د حق او باطل، معيار وي او د همد

ړه كوئ او ستاسو ېكپربد، سم او ناسم او حالل او حرام 

ې له مخي ميزان وي، د همدپاره قول او عمل به د خلكو ل

  ني. پېژبه خلك حق او باطل 

  ترسره ي دند يستر يدغد چي د شهادت دوى ته ويل شوي

ړئ، زكات ځ قائم كلمونكوئ:  څو كارونهپاره و لكول

ړئ، هغه مو ړيكي مضبوطي كپلي اله هللا سره خ ړئ اوورك

 څومره غوره مرستندوى.څومره غوره موال او موال دئ، 

ځ كول، زكات وركول ې ستر ستر كارونه: لمونيعني دغه در

ړيكي مضبوطي ساتل به تاسو د پلي اسره ختعالى  هللااو له 
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پلي دندي ترسره گه خپه توت چي د شاهد امړي گه كې جود

   ړئ.مرسته او تأييد ترالسه كتعالى  هللااو د  ړئك
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چي د قيامت د ېرېږئ، يقينًا پل رب وواې خلكو! له خ

چي هره تى ېښه ده، هغه ورځ پځي زلزله ستره ور

چي تى ه باسي .هغه څه له يادچي ې گورې به وركوونك

چى ضائع كوي او پل بې وركړى او هره حامله به خئ

ې خو دوى به بې سده نه وي بلكي گورخلك به بې سده 

 د هللا عذاب به سخت وي.

ځي و كي د قيامت د ورآيتونې مباركو په د -(1-5)

آيت كي ويل شوي:  يړپه لومځور شوى، هيبتناك حالت ان

ځان وساتئ، د ې ذله عذاب او مؤاخپل رب اې خلكو! د خ

ېره ډچي  ې سرهزلزل له داسيې ده، راتلونكځ قيامت ور

چي هره تى به ستره وي، دومره به هيبتناكه وي 

چي تښتي، هره پل زوى او تي خور بې به له خوركوونك

ې خو گور، خلك به بې سده ړيچى ضائع كپل بحامله به خ

 دوى به بې سده نه وي بلكي د هللا عذاب به سخت وي.
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پرته جدل كوي پوهي ړه له په اځيني د هللا او له خلكو 

چي  ېپسي درومي، پر ده الزم شوطان ښ شيهر سرك پهاو 

ړي او ك الري ېې بئنو هغه به  ړيورسره دوستي وكڅوك 

    ځي.بوې ئبه په لوري د عذاب د دوزخ 

 ي: ښووني دا دو الرآيتونې مباركو د د -(6-6)

  پوهي ړه له په اتعالى د هللا چي خلك داسي دي ځيني

خو ني، ژېپاو د هغه صفات نه  تعالى هللاپرته جدل كوي، 

په ې ړه بحث او مناقشه كوي، مناقشه ئاې دپه بيا هم 

ې شيطان ئښ بلكي سركپه موخه نه وي، ېدو پوهحقائقو د 

 .په وينا دا كار كويڅوي، د هغه ې ته هې مناقشد

 څوك چي ليكلي ړه اپه ښ شيطان ركې سد د تعالى هللا

په حقيقت ، ړيك الري ېې بئنو هغه به  ړيورسره دوستي وك

ې سلب امكان به ترژندو ېپښه پل رب د او د خ دوېپوهد 

منتهي دوزخ په ځي چي ې بوپه هغو الرو به ئاو ړي، ك

څه ړه په ا تعالى هللاپرته د پوهي ږي. يعني له علم او ېك

ې د ښ شيطان سره ئچي له سركچا كار دئ ويل د هغه 

، الروركى دئ د هغه متابعت كوي ،ړېگي كټينړيكي ۍ ادوست

   زخ. ې دوځاى ئاو 
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ئ، نو ي په شك كيړه په اژوندون خلكو! كه د بيا  ېا

بيا له ، ېړئ، بيا له نطفپيدا كرا خاوريخو له  موږ

ځور ان چي غوښي ېټټويوې  ېل شووژو، بيا له ېعلق

څه ښيو او څو تاسو ته و، ترې ويځور شواو نه ان ېشو

 پر ځاىځاى  كي مپه رحې ئ ېټړو تر يوې نېوغوا چي

 همداسي) څېر راباسو، بياپه ماشوم  كوو، بيا مو د

او له  ږئپل قوت ته ورسېڅو ختر  پالنه كوو(ستاسو 

ټولو لوېدلي مو تر  ځينيومري او  ځينيه څختاسو 

څه په له پوهېدو وروسته  چيي، هومره عمر ته ورسېږ

كله چه كلكه ده، خو و چي ېگوري او زمكه پوهېږنه 

هر  ړي اوړو، وخوځېږي، وده وكنازل ك پرېاوبه  چي

په چي هللا كبله ې د لهدا ټوكوي. راو يټراز سمسور بو

ژوندي كوي، او دا ړي راچي هغه ماو دا پله حق دئ، خ

)د قيامت( چي ، او دا قادر دئښه څه پر هر چي هغه 

په كي نشته، څ شك ې ده، هيټه حتمًا راتلونكېهغه ن

 .په قبرونو كي ديچي څوي پاچي هللا به هغه رااو دا 

ژورو مطالبو پراخو او په و ې مباركو آيتوند د -(8-5)

 پام كي ولرو: په پاره بايد دا خبري ېدا لپوهد 

  دلته د ټولو انسانانو د عادي او ورځني خلقت

خاوري پيل او په ، چي له ېمختلفو پړاوونو ته اشاره شو

ځينو درنو مفسرينو داسي څه هم مرگ ئې پاى ته رسي، كه 
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ه له خاوري د انسانانو دلته بښايي چي ېرلي گان

له خاوري السالم  عليهچي آدم ې معنى وي په دښت پيداي

دلته خطاب ځكه ښي، ې، خو دا تعبير دقيق نه برپيدا شوى

! ې خلكوآيت وايي: اټول انسانان احتوى كوي، عام دئ، 

چي عمالً حال كي داسي په ړئ، پيدا كتاسو مو له خاوري 

ږي، له ېپيل ك ښت له خاوريپيدايگورو د هر انسان 

په په وجود كي ې د انسان ې او دانېوې مړي شوخاوري جو

بيا ړه شي، ې مني د انسان نطفه جوله دبيا ړي، مني واو

پاى كي يو په ې راشي او پرعلقه شي، بيا نور مراحل 

ې دغه ړ شي. د آيت الفاظ او تركيب ئې جوپړ انسان تربش

يت د ږو ولي بايد د آېپوهحقيقت ته اشاره كوي، نه 

ږدو او يوازي د آدم ېپرگند او واضح مطلب څرالفاظو 

   ړو؟!! ې محدود كپوري ئښت پيدايپه السالم  عليه

  ي، شكښتنپوهغو خلكو ړه د په اژوندون دلته د بيا 

چي ومرو او چي وايي: كله ځواب ويل شوى ې ته ښنېاو اند

ژوندي گه به له خاوري بيا راڅن بدن مو خاوري شي

ې ځ له همدهره ورتعالى  هللاه ويل شوي: ږو؟!! دوى تېك

پړ انسان ې بشې نطفړوي او له دخاوري د انسان نطفه جو

ېدا درته پيدا كي د انسان بياراړوي؛ ولي له خاورجو

  ېښي؟!!گرانه بر

  له خاوري د انسان نطفه تعالى  چي هللادا آيت وايي

بيا ي، وړړند توكي( واځوپه علقه )ړي، دا نطفه ك ړهجو

 ېځور شوان چيړي، ته هيئت ورك غوښي ېټټو ېل شووژوې يو

چي انسان ته د ښيي دا الفاظ ، ې ويځور شواو نه ان

پيل ې كي ېيمي مرحلپه درړۍ ځور وركولو لصورت او ان

ځيني هاله نه وي، بلكي م ې همښت ئپيدايړو ږي، د غېك

 ي.ېږپيدا كځيني وروسته ړاندي او و

 پړاوونو او  ښت د مختلفوپيدايچي د انسان د  قرآن

څه ويلي، علم نن همدا خبره كوي او ړه په احالتونو 

ويلي: د انسان نطفه له خاورو  قرآنچي څه وايي همغه 

ې له ئ يټچي وني او بوېوه ږي، هغه دانه او مړېجو

ړوي، د انسان ټي جوخاورو او نمجني، بوي ناكي، توري خ

 د ېدا نطفپالر او مور ړه شي، د ې جونطفه ترپه بدن كي 

ځاى شي، په رحم كي سره يو ېر د مور څپه څكو څااوبو د 

ډه او مختلطه گې يوه له بلي سره وصل شي، يوه فطدوه ن

د څه موده وروسته ړ شي، ې جونطفه )خليه او سلول( تر
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ښتى وي، بيا د پورى نپه رحم ېر د مور څپه ړند توكي ځو

ړي، دلته دغه ڼه غوره كې بټټوې ښي د يوې غوژوول شو

ځينو برخو پيل شي، د ړۍ لوق ته د صورت وركولو لنوي مخ

ږونه، غوړه، پړ شي، زپيل او بشړاندي كار تر نورو و

ړى شي، ړي وركښې، او نور غپپزه، السونه، گي، خوله، ستر

ې په يوپيل شي، ړاو كي پپه خاص ې ړيدا ئډوكو جود ه

ړ شي، ې جوژوندى او متحرك ماشوم ترې كي يو خاصي مرحل

د مور له رحمه د وتلو الر ورته  ېټېې نټاكل شوپه 

ښانه روې ړۍ يونگي او تنې تياره او له يوپرانيستل شي 

 آيتونهدغه  قرآنځي. كه تاسو د ړۍ ته راووپراخي ناو 

ښت د پيدايچي د ماشوم د ږدئ ېړاندي كچا په وداسي د 

په مجهز گه او په دقيقه توې پړاوونه ئگوالي څرن

ې په د؛ او اوس ېر شوي ويالبراتوار كي تر نظر الندي ت

ژنونو مجموعه وي ړي سر كي د په لومچي انسان ږي ېپوه

ړه په غاړولو دنده ړي د جوې د يوه خاص غچي هر يو ئ

ې د ړولو دنده ترسره كوي، بل ئړه جود زې يو ئلري، 

ښو پې د ې د السونو، بل ئگو، بل ئې د سترږونو، بل ئغو

ېر ن، د دوى شمژړى گځانپاره يو ړي لاو همداسي د هر غ

ړاو پپه خاص ې هر يو ئږي، ېزرو ته رس وېرشڅه باندي د

پړوي، كه ې بشېر دقت سره ئډپه پيلوي او پل كار كي خ

چي دا وينا واوروئ نو يقينًا  قرآنداسي يوه عالم ته د 

چي ساينس اوس او څي دي هغه به تاسو ته ووايي: دا هغه 

 !!شوى پوهې پرپه مرسته پر مختللو وسائلو ېرو ډد 

 ېلو ږي، له بېگو نه ليدل كپه سترچي ړه نطفه همدا و

د ې نه مياشتي وروسته ږدېره شي او نړاوونو تپېلو ب

 شي. رادنيا ته څېر په ماشوم ړ پبش

 ړۍ پالني لد ده د روزني او ېدو وروسته هم ږېله ز

ې تر د ځيني، ږئپل قوت ته ورسېخچي هغه تر ړي، دوام وك

ټولو ر ت ځينياو كي ومري  په مخكنيو مراحلوړاندي و

په له پوهېدو وروسته  چيي، هومره لوېدلي عمر ته ورسېږ

چي ې څ كي ثابته شوپه ترېړنو څد علمي . يپوهېږڅه نه 

ورو ورو ېدو سره د دماغ ځيني شرائين په زياتد عمر 

چي دا شرائين د ږي ېځاى ته ورسږي او خبره داسي ېگتن

ې حفظ او ي وظيفه ئچدماغ هغي برخي ته وينه نشي رسولى 

پړه په بشحافظه د انسان په ياد ساتل دي، دغه مهال 

ې الفاظو په دې حقيقت ته د قرآن. ږيېگه له كاره ولوتو
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    ړې: سره اشاره ك

     

    : تر ځيني او ستاسو

پوهي چي له ړى شي، داسي ه رد كت ټولو ناكاره عمر

 ږي.ېپوهڅه نه په وروسته 

 زمكه ويل شوي: ژوندون منكرينو ته همداراز د بيا

په ښه نه څ نهيښت ځاو خوژوند د ، ويچه كلكه و چي ېگور

ږي، ېوورې پرباران  كله چيخو ږي، ېكگو كي ترستر

 يټهر راز سمسور بو ړي اووخوځېږي، وده وك پهڅانا

ژونديو د ړې زمكي له مېبه هره ش چيڅوك ټوكوي. راو

، هغه ولي د گوريگو پلو سترپه خېدا ټوكټو رابو

گران ړه شك كوي او دا ورته محال او په اژوندون بيا

ي له خاورانسان په لومړي سر كي تعالى  گر هللام ېښي؟!!بر

نطفه د خاورو دا اوس د هر انسان گر ى؟ مكړ نه دئ پيدا

په اراده هغه دانه او الى تع هللا؟ د ړوينه جوله اجزاء 

د ده په بدن كي ې د انسان ړه شوچي له خاوري جوېوه م

ړند ځوداسي " هعلق ېله نطفبيا  ړه شي،ې جونطفه تر

ې تر هداسي ټوټ يبيا د غوښ ،"ته ورته وي يژورچي توكى 

 چي د ځيني برخي ،ته ورته وي ېچي ژوول شوړه شي جو

تخليق ئى  خيمكمل شوى او د بلي برړ او پبشتخليق ئې 

ې ړورته غوره كتعالى  هللاچي ڼي كي په هغي ب، نامكمل وي

بيا د ماشوم په رحم كي پاته شي، د مور ې ټېتر معيني ن

چي د هغه تر ږي، ېې كئروزنه گه دنيا ته راشي، توپه 

په نيمايي ځيني  ي،ته ورسېږړاو پ ۍپل قوت او ځوانخ

چي ي ږېړاو ته ورسپد عمر داسي ځيني الري كي ومري، 

له علم او پوهي ، ړيپوهه له السه وركۍ ټوله مخكنپله خ

زمكه گورئ چي ، همدا راز په څه نه پوهيږيوروسته 

 ،ېږيځوخوږي ېې وورپراوبه چي خو كله وي سپېره او وچه 

  ي.كړ نهشراټي بووده وكړي او هر راز غوره 

كوي؟ په انسان  پيداانسان  يله خاورچي څوك دئ دا 

درومي؟ انسان مراحل د چا په اراده رادا مختلف باندي 

ه مسخر تهر څه ده  ئ،ترټولو مخلوقاتو افضل او اشرف د

تېرېږي چي طوعًا او كرهًا داسي مراحلو ه ، خو هغه لشوي

نه لري. نه ېز او اغد ده خپله اراده په كي هيڅ اثر 

ى شي او د ټغواړي په زړښت محكوم شي، د بل د اوږو پې

په ېر شي، څږي چي د ماشوم په مرحلې ته ورسې يعمر هغ
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ې پاى ته ئ ئې زړه نه غواړي چي ژوند دا ،څه نه پوهېږي

خو چاره نه لري، مخالفت  ،ورسېږي او په مرگ محكوم شي

 لدېگه تونشي كولى، د يوه مجبور او محكوم موجود په 

چي انسان د ده د  ئهغه څوك د :تېرېږي، وواياستمراحلو 

چي د خاورو وروسته ه هغه ل ؟ئارادې په وړاندي محكوم د

له اجزاوو د ده نطفه جوړه شي، د مور په رحم كي تر 

او  كېږي، له مختلفو مراحلو تېرېږي هنېټې پات يمعين

 يبيا په معينه نېټه د مور د رحم له تيارې او تنگ

ځي، ضعيف او ناتوانه وته راوږ ېغدنيا  يدنيا د پراخ

نه كېږي، د خو ورو ورو ئې روز ،ته اړ او د بل مرستي

ئې بېرته  ايهقوت آخري معراج ته ورسېږي، خو له هغه ځ

درومي، په په لور ل شي، د ضعف او ناتوانۍ يزوال پ

طاقتونه او استعدادونه ئې ختم شي او ، زړښت محكوم شي

 په پاى كي ئې د مرگ فيصله وشي. 

"له  ،پيدايښت" يپه خپل ژوند كي "له خاورانسان 

دنيا ته د ه"، ""د پيدايښت نېټ" ، گتيوې دنيا بلي ته 

كېدو معينه  هد مور په رحم كي د پات، "راوتلو نېټه"

د مرگ نېټه او اجل" په خپلو سترگو گوري ، او "موده" 

پاره له بيا ژوندون او لدې سره لدې څنگه او د څه ل

 انكار كوي!!؟له مسلم حقيقت  گد تبلي ته دنيا 

ورئ چي همدا راز د زمكي وچ او سپېره ډاگونه گ

طمع نه لري، خو ېدو ټوكرا هيڅوك له هغه د ژوندي شي د

ېږي، ځهللا جل شأنه له آسمانه اوبه ورباندي ووروي، وخو

وده وكړي او هر راز غوره او ښاېسته نباتات راشنه 

 كړي. 

د دغو صحنو له ليدو سره څوك چي آيا عجيبه نه ده 

ښو هغه ذات چي د وڼي؟ گمحال وژوندون بيا سره د انسان 

خاورو الندي وراسته  ترچي وروسته ډكي او دانې، له هغه 

شنه كوي، انسان به هم له خپل قبر او له شي، بېرته را

 ى كوي. راژوندچي هډوكي ئې وراسته شي بيا وروسته هغه 

په دې مبارك آيت كي چي د انسان د پيدايښت د 

او له زمكي د نباتاتو د راشنه  اړهمختلفو مراحلو په 

كوم بحث شوى، قرآن عظيم الشأن له هغه څو  اړهكېدو په 

 ستري مسئلې ثابتوي او دا نتائج ورباندي مرتب كوي:

1-       

په الوهيت او شته والي كي پاره چي هللا حق دئ، ې لدا د د
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، دا تحوالت او بدلونونه، هم د انسان په ې شك نشتهئ

په دې ښيي او ږ كي ېپه غعالم ې ژوند كي او هم د د

شهادت وركوي چي هللا تعالى حق دئ، يو ذات شته چي د هغه 

 په اراده دا تحوالت او بدلونونه راځي.

5-     

گورئ چي گو پلو سترپه خاو دا چي هغه مړي ژوندي كوي، 

 انسان او نبات له خاورو راپيدا كوي.

6-     

  
 او دا چي هغه په هرڅه قادر او برالسى دئ 

6-     

  
، په هغه ئهغه معين ساعت راتلونكى دد قيامت او دا چي 

  .كي هيڅ شك نشته

ې په خپل ژوند كي گورې چي په يوته چي گه څنلكه 

، د مرگ ېومدرله يوې دنيا بلي دنيا ته ې ټېي نمعين

ن يعيت يدټه ېند پيدايښت ټاكل شوى، له مخكي  يساعت د

چي بيا ، ټاكل شوىكمال ته ستا د رسېدلو گراف او  ېشو

پيل كېږي، همدا راز د دې ړۍ ايه ستا د زوال لدې ځله 

او كېدو لپاره اجل پيل د دنيا د ختمېدو او د بلي 

 . ېټاكل شوټه ېثابته ن

8-      

  
ژوندي كوي چي په قبرونو ېرته رابه هغه باو دا چي هللا 

سپېرې زمكي له  وچي او دتعالى  چي هللاگه څنكي دي، لكه 

قبرونو  شنه كوي، همدا راز به هغه چي پهنباتات رازړه 

  ي.ي كړراژوندكي دي بېرته 

د انسان په ژوند كي او د دې عالم او  گورئ چي قرآن

پنځه استناد كوي او دا باندي  ه دغو تحوالتوطبيعت پ

، هغه مړي ژوندي كوي، ئهللا حق دږدي: ږ مخي ته زمو نتائج

 ئ، د قيامت معين ساعت راتلونكى دئر دادپه هر كار ق

ي راژونداو هللا جل شأنه به هغه چي په قبرونو كي دي 

 كوي.
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له كومي ړه په اچي د هللا ځيني هغه دي ه خلكو او ل

په پرته مجادله كوي، ڼ كتاب پوهي، هدايت او رو

څو د هللا ړوونكى وي، ترړخ اپل اد خچي داسي حال كي 

پكاوى په دنيا كي سېرباسي، هغه ته )خلك( تله الري 

څكو، دا د د اور عذاب وروبه ځ په وراو د قيامت  دئ

ږلي او دا ېړاندي لالسونو وچي ستا څه له كبله همغه 

 ظلم كوونكى نه دئ.  گانو پر بندچي هللا ځكه 

و كي د هغه جاهل مذهبي ې مباركو آيتونپه د -(5-16)

په او د هغه د دين تعالى  هللاچي د ځور شوى حالت انمشر 

په چي نه ړي كوي په داسي حال كي له نورو سره شخړه ا

څه زده ورو ې له ننه ئ ه او علم لري،پوهپله كومه خ

استناد كوي، خو سره كتاب الهي ڼ په كوم روړي او نه ك

پوهي مغرور دئ، نه يوازي د حق جهل او نامضاعف ې له د

نور چي ټه كي وي ې لدپه بلكي  ډډه كويوينا له منلو 

له حق دين او واقعي ېرباسي، تد هللا له الري هم 

چي د ديندارانو سره د دوى د مخالفت اساسي وجه دا وي 

ې ځان ته په نامه خلك غولوي، له دين او مذهب ئدين 

پوه شي نو د په حق دين كه خلك ړى، ړ كدام او دكان جو

ږي او دكان ړې، د دوى بازار سښليپه دام كي نه ندوى 

ې: ټاكلگمارانو سزا داسي ټد دغو تعالى  هللاږي. ېې بندئ

ي او د ړورپه برخه كپكاوى سذلت او په دنيا كي به 

څكي، او هلته به ورته د اور عذاب وروبه ځ ورپه قيامت 

دئ چي ستا څه له كبله ږي: دا عذاب د همغه ېويل ك

ظلم گانو پر بندچي هللا ځكه ږلي او دا ېړاندي لالسونو و

 كوونكى نه دئ.
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كي د هللا  ۍژې يوچي په  يدداسي ځيني خلكو له او  

نو كه كومه ښېگڼه ورورسېږي په هغې  ،عبادت كوي

ورورسېږى  )كومه ستونزه( يډاډه شي او كه د آزموين

شو او دا تاواني ي، دنيا او آخرت ئې وخپل مخ اړ

چا ته دعاء كوي پرته هغه له هللا  څرگنده تباهي ده.

گټه وررسولى شي، همدا نه چي نه ضرر وررسولى شي او 

چي تاوان چا ته دعاء كوي ژوره الروركتيا ده، هغه 

څومره څومره بد مولى او ې دئ، ږدېر نډگټي ې تر ئ

  .گرىبد مل

چا حالت هغه و كي د ې مباركو آيتونپه د -(11-16)

ې مشروطه ده، كه اسالم د دوى ېدا ئمسلمانچي ځور شوى ان

ۍ راضي پلي مسلمانو خااسالم پر ړي نو غرضونه ترسره ك

ډ شي، د ړاندي خنپه واسالم د دوى د اغراضو وي، خو كه 

له ړى شي، پل غرضونه ترالسه نكگ كي خڅنپه مسلمانانو 

رونو سره مخامخ شي، دين او ايمان د طښونو او خگوا

پل دين او ايمان ته لته خړي، نو ې وكښتنه ترۍ غوقربان

ړيكي پلي اسره خړ شي او له مسلمانانو په شا والړي، ورك

چي د اسالم د چا سره تشبيه شوى هغه له داسي  وشلوي!!
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چي اسالم او كفر ښي په هغي كر ؛ېر لريډې له مركزه دائر

كفر د ړ دئ او هملته د خداى عبادت كوي، وال ،ويېلسره ب

ې ښتى، له مخكي تلو ئاواې لوري ته رگام ديو ې دائر له

ې اكتفاء څه ئ په همدومرهېدلى او ې، هملته ودرړډډه ك

په ړي، نو او منفعت ترالسه كټه گې، كه دلته كومه ړك

ښ وي، خو كه له ښتو خوټي او دغه يو قدم رااوگ يپلخ

په گام ېرته يو ستونزي او خطر سره مخامخ شي، ب يكوم

پل دا د خ گرځي.پل مخكني حالت ته ورواو خ ړ شيشا وال

بازاري  ې معامله د يوهسره ئتعالى  هللاهوس بنده دئ، له 

تله  پهټي گگر ده، ايمان او عقيده هم د مادي سودا

چي مادي اغراضو ته ړ ده تلي، هغه عقيده ورته د منلو و

ې كركه ړي، له هري هغي عقيدېدو كي د ده مرسته وكپه رس

ۍ مطالبه په الر كي د قربانڅلو اهدافو ېپچي د سلري 

 چا خوا ته دروميد داسي  طمعپه ټي گد مادي ړي. ې وكتر

ې ئپلوه چي له معنوي او اخالقي ړي او له هغه مرسته غوا

پك كي سدنيا په چي وررسوي دومره تاوان تباه كوي او 

چي د ږي ېپوهې نه دپه !! ړكي د دوزخ وآخرت په شي او 

ږي، له هللا ېله لوري كتعالى  هللاړه د ېكپرگټي او تاوان 

ټي رسولو توان لري او نه د گد څوك نه پرته تعالى 

ړي چا ته مخه كځاى داسي پر تعالى  هللاوان رسولو، د تا

څومره بد مولى او ټه نه، گوررسولى شي خو چي تاوان 

  .گرىڅومره بد مل

    

  

   

    

     

  

ړى او صالح ې راوچي ايمان ئړي گچي هللا هغه ويقينًا 

ې چي ترپه داسي جنتونو كي ننباسي ړي ې كعملونه ئ

ې چي وئڅه كوي چي هللا همغه يقينًا ږي، ېالندي ويالې به

 .ړيغوا

پايلو له بيانولو وروسته د ډلي د بدو ۍ د مخكن -(16)

ي او د ې صالح دچي عملونه ئو يادونه كوي هغو مؤمنان

جنتونو په بدله كي به داسي همدغه ايمان او صالح عمل 
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چي هللا همغه يقينًا ږي، ېې الندي ويالې بهچي ترځي ته ننو

 .ړيغواې چي وئڅه كوي 

     

    

  

    

   

    

  

په دنيا او آخرت كي ې گمان كوي هللا به ئچي څوك 

ړي سره دي د آسمان لوري پپه كوم ړي نو مرسته ونه ك

چي د ده گوري ې وشلوي او ودي ړ شي بيا دته لو

 ړى؟ ې غصه كچي دى ئړي ځه وڅه له منتدبير هغه 

ېرش كاله ې دږدړه مي نپه اآيت  ې مباركد د -(18)

ېرو تفسيرونو ته مي مراجعه ړاندي تحقيق كولو، ډو

ېر مي له نظره تاو تأويلونه ېر تعبيرونه گڼ شمړه، وك

ځواب ښتنو پوپلو ې او د خې مي رفع نشوېښنشول، خو اند

 وهاتفهيم القرآن د ې ضمن كي مي دپه مي ونه موندو، 

ې پاتپل حال په خمي  ښتنيپوتفسيرونه مخي ته راغلل خو 

زما سره پل عميم فضل خپه تعالى  هللاپاى كي په ې، و

ې د په حقيقي مفهوم ئې مبارك آيت ړه او د دښوونه وكالر

ېښني مي رفع او اندټولي چي ړ، داسي ېدو توفيق راكپوه

ې همدچي دا آيت د متوجه شوم ې، ځواب شوښتني مي پو

ت سره تشريح ېر وضاحت او صراحډپه  آيت كي 61په ې سور

چي ېدلى يم ې ته رسې نتيجځي وروسته دشوى. له هغي ور

فهم كي له په د كوم آيت يا د كوم لفظ  قرآنكه كله د 

په ې ستونزي سره مخامخ شو نو بايد شرح او وضاحت ئ

چي ښود كتاب دئ داسي الر قرآن، ټووكي ول قرآنپه  هپلخ

 كي په قرآنځواب وايي، ښتني ته پوپل مخاطب هري د خ

پله د هغه په خ چي قرآنداسي مبهم او غام  مورد نشته 

مخاطب شكونه رفع كوي، پل د خ قرآن، ړىوضاحت نه وي ك

په آيت ې يا كوم د كوم لفظ، كومي فقر قرآند څوك كه 

ړاندي او د واو ږ دقت سره په لنو  يپوه نشمعنى سم 

پوه په حقيقي معنى  يڼا كي كولى شپه رو آيتونوروسته 

 ځواب ومومي.ښتنو دقيق پوپلو ي او د خش
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 ې مبارك آيت الندي تعبيرونه شوي:د د 

ړي مرسته ونه ك ّـهللا  رسولگمان كوي هللا به د چي څوك  -1

 ړي. ۍ كنو هغه دي ځان زند

ړي مرسته ونه ك ّـهللا  رسولگمان كوي هللا به د چي څوك  -5

او د مرستي ې ړڅه وكآسمان ته د ختلو هنو هغه دي 

 ړي.ى دي وكراتلو مخنيو

ړي مرسته ونه ك ّـهللا  رسولگمان كوي هللا به د چي څوك  -6

او د وحي راتلو ې ړڅه وكآسمان ته د ختلو هنو هغه دي 

 ړي.مخنيوى دي وك

ړي مرسته ونه ك ّـهللا  رسولگمان كوي هللا به د چي څوك  -6

او د هغه رزق او  يړڅه وكآسمان ته د ختلو هنو هغه دي 

 ړي.روزي دي بنده ك

ړي نو هغه دي مرسته ونه كې گمان كوي هللا به ئچي څوك  -8

 ړي. څه وكآسمان ته د ختلو او مرستي ترالسه كولو ه

ړي نو هغه دي مرسته ونه كې گمان كوي هللا به ئچي څوك  -3

 ړي. ۍ كځان زند

ړي نو هغه دي مرسته ونه كې گمان كوي هللا به ئچي څوك  -5

 ړي. څه وكبدلولو هآسمان ته د ختلو او د مقدراتو د 

پلو تدبيرونو سره به په خچي دا هيله لري چي څوك  -5

ړي سره د الهي نصرت او مرستي مخنيوى وك ّـهللا  له رسول

چي د دوى د گوري ړي او ودي څه وكپله هخهغه دي نو 

   څه وي!!پايله به تدبيرونو 

گو څو جدي ستونزي او اشكاالت تر سترې تعبيرونو كي دپه 

 ږي:ېك

 ړخ نه څ ااق و سباق سره هيله سيد آيت ې ئ ځيني

ړاندي او ې آيت كي او نه تر هغه وپه دگوي، نه ل

د مرستي تعالى  هللااو له هغه سره د  ّـهللا  رسولوروسته د 

دا آيت چي ، نو هغه تعبيرونه صحيح نه دي ېيادونه شو

 ړي. پوري تمرستي  پهتعالى  هللاسره د  ّـهللا  رسولله 

 ې، نه د تقدير د بدلولو يادونه شو په آيت كي نه د

ځان نه د الهي مرستي د مخنيوي او نه د  ،رزق د بندولو

آسمان ته د ختلو موخه او غرض دغه چي چا ۍ كولو، زند

پاره معقوله توجيه نه لري، پل تعبير لڼلي د خگموارد 

په ړي پولي آسمان ته د كوم چي ې وشي ښتنه ترپوكه 

ځواب نشي ويلى. د څ مقنع هي ؟مرسته ختل داسي تعبيروئ
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په كي څه مطلب ځانه له چي د كوم آيت داسي تعبير  قرآن

الفاظ نه وي سم او ړوند اپه آيت كي د هغه ات شي او زي

څكله له داسي تعبير سره محتاطانه تعبير نه دئ، زه هي

      توافق نه كوم. 

ځير آيت الفاظو ته  61ې د ې سورخو كه تاسو د همد

ړاندي و شرحې آيت دقيقه او واضح د د چيگورئ وبه  شئ

په مرسته آسمان ته ۍ د كومي رسچي ښيي ږ ته كوي او مو

 قطع كولود ۍ په نيمايي الر كي د رسړ تلو او بيا د لو

ښكاري چي د ې يا دا وي پايله به ئڅه وي، به پايله 

پر سر ې هوا ځي او يا ئېوپرگولو كي په منمرغانو 

آيت  61ځوي،ې وغوركي ئ ژوري كنديپه كومي واخلي او 

ړي نو هغه داسي دئ چي له هللا سره شرك وكڅوك وايي: او 

ې ښكاري مرغان ئځي نو ېوپرچي الندي رالكه له آسمانه 

 ځوي. ژوري كندي كي وغورپه ې باد ښتوي او يا ئوت

په الر ړي، بيا د هللا ايمان راوتعالى  پر هللاچي څوك يعني 

چي صبر ځاى پر ې د دخو ړاو سره مخامخ شي، كي له كوم ك

په ې به ئتعالى  هللاچي له من وي يړي، مأيوس نشي، هوك

پل دنيا او آخرت كي مرسته كوي، برعكس مأيوس شي، د خ

پله ږي، خېې وشلړي، طمع ئړه شك وكپه ارب د مرستي 

ړي، د هغه ېرته د كفر لوري ته مخه كرابطه وشلوي، ب

مرسته د  پهۍ چي د كومي رسچا ته ورته دئ مثال هغه 

ړى شي، نو د ستپه نيمايي الر كي څه كوي، خو ړ تلو هلو

گه ونيسي او ټينۍ الزياته چي هغه مهال دا رسځاى پر ې د

ې پرۍ د د رسبرعكس ړي، د مرستي راتلو ته انتظار وك

چي ړي نو طبيعي ده كه دا كار وككولو اراده كوي، 

ځاى ړ چي له لوڅه نه وي پرته بل ې ې له دپايله به ئ

چي څوك ، ږيېې منتج كگ به ئپه مرځي او ېوپره الندي ب

ړاندي تلو ود ړى او ستومانه شي او په نيمي الري كي ست

گولو په منښكاريانو تر شا شي نو يا به د هغو ځاى پر 

كمين نيولى او يا  ورتهې ئگام كي په هر چي ځي ېوپركي 

ټ روغ رمې له هغچي ږي ېكندي كي نسكورژوري داسي په به 

  محال وي.وتل 

په ړاندي ې وچي تر دپه حقيقت كي همغه مطلب دئ دا 

خلكو له او  گه راغلى:ې توپه دكي  ونوآيت( 11-16)

نو كه  ،كي د هللا عبادت كوي ۍژې يوچي په  يدداسي ځيني 

كومه كومه ښېگڼه ورورسېږي په هغې ډاډه شي او كه 
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ي، دنيا او آخرت ئې وورورسېږى خپل مخ اړ ستونزه

چا پرته هغه له هللا  و او دا څرگنده تباهي ده.شتاواني 

گټه وررسولى چي نه ضرر وررسولى شي او نه ته دعاء كوي 

چي چا ته دعاء كوي ژوره الروركتيا ده، هغه شي، همدا 

څومره بد مولى او ې دئ، ږدېر نډگټي ې تر تاوان ئ

  .گرىڅومره بد مل

په بل آيت شرح او تفصيل د يوه ږ د قرآن چي موكله 

ي شرحگڼو او د بلي ۍ شرح گورو نو هغه به وروستآيت كي 

چا د داسي شرحي له منلو دي كولو او يا د بل نړاله و

په دلته ړې، ړه كې جونه ئځاپله خچي له ډډه كوو به 

له مرستي مأيوس تعالى  د هللاچي آيت كي ويل شوي يوه 

ړي، وكڅه هړېدو پړي آسمان ته د لوپه يوه انسان دي 

ې د ده چي دا تدبير ئگوري وشلوي او ودي  پړىبيا دي 

چي څوك بل آيت كي ويل شوي: په ي كه نه!! غصه ختمولى ش

په ښكاري مرغانو ځي نو يا به د ېوپرله آسمانه الندي را

په پر سر اخلي او ۍ سيلې ږي او يا به ئېگولو كي لومن

ښتنه پوې سره هغه په دځوي، او ې غورژوري كندي كي به ئ

ږي. ېڅه واقع كړي له شلولو وروسته به پ چي دې ځواب شو

ټه همدا د هغه آيت شرح ده، ولي به د بلي شرحي ل

 ! كوو؟!

  

   

      

ړ او دا گه نازل كپه توښو گندو نڅراو همداسي مو د 

 ړي.غواې چي دى ئڅوك هدايتوي چي هللا هغه 

ړه او كامله پگندو نښو داسي بشڅرد  قرآنيعني  -(13)

پاره كفايت كوي، خو ښووني لچي د انسان د الرمجموعه ده 

د چي ېدى شي څوك برخمن كښوونو يوازي هغه ې الرله د

 ړتيا ولري. الهي سننو مطابق د هدايت و
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چي يهودان شوي، ړى، هغه ې راوچي ايمان ئيقينًا هغه 

ړى، هللا ې كچي شرك ئصائبين، نصارا، مجوسيان او هغه 

ړه كوي، ېكپرځ ځ د دوى تر منپه ورحتمًا د قيامت به 

 څه شاهد دئ.پر هر چي هللا يقينًا 

؛ ډلو نومونه اخيستل شويو مذهبي ږپدلته د ش -(15)

مؤمنان، يهودان، صابئين، نصارا، مجوسيان او مشركان 

ځ د په وربه د قيامت  تعالى چي هللاې ويل شوي پساو ور

ړه به نه د دوى د ېكپر ړه كوي،ېكپرۍ ځ وروستدوى تر من

له مخي، بلكي  گانود ادعاې نومونو له مخي وي او نه ئ

د دوى د عقائدو او عملونو له مخي به وي، په الهي 

ې او نه ئږي ېك لښت وركوچا نوم ته ارزمحكمه كي نه د 

شاهد ړنو او باورونو چا د كد هر  تعالى هللاادعاء ته، 

چا د ه د هر له مخي بعلم امع او كامل جپل دئ، د خ

 ړه كوي.ېكپرړه په ابرخليك 

     

    

    

  

  

   

    

    

     

     

       

په چي څه سجده كوي ټول هغه چي هللا ته دي نه دئ  پامآيا 

ۍ، ستوري، غرونه، ږمپوكي دي، لمر، س ياو زمك وآسمانون

ې عذاب محقق ېرو ئډپه ، او خلكېرى ډوني، حيوانات او 

سپك كړي نو هغه هيڅ عزت وركوونكى  څوك چي او هللاشوى، 

چي  "، يقيناً نه لري، "هيڅوك اكرام او عزت نشي وركولى
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 ړي. غواې چي وئكوي څه همغه هللا 

پاره ېدا لپوهښه په مطلب د ې مبارك آيت د د -(15)

 پام كي ولرو:په بايد الندي مهمي خبري 

  ئ پام دي نه دچي آيا پل مخاطب ته ويلي خ قرآندلته

 ياو زمك وآسمانونپه چي څه سجده كوي ټول هغه چي هللا ته 

ۍ، ستوري، غرونه، وني، حيوانات او ږمپوكي دي، لمر، س

آيا د لمر،  .ې عذاب محقق شوىېرو ئډپه ، او ېرى خلكډ

، ستورو، حيواناتو، ونو او نورو سجده لكه د ۍسپوږم

انسان د سجدى په شان ده؟ آيا دا شيان هم د مال تير او 

بندونه لري، ټيټېږي او سر پر زمكه ږدى؟ او د انسان 

ه مراد او څخېر سجده كوي؟ او كه نه لدې سجدى څپه 

مطلب اطاعت او تسليمي ده؟ داسي اطاعت چي په هر څه كي 

د هللا تعالى امر ته تابع دي، په هرڅه كي د هغه حكم 

عملي كوي او په همغه الر روان دي چي هللا تعالى ورته 

د ټاكلي هدف په لور مخ په وړاندي ځي او هيڅ  او ېټاكل

شو  ځيرانحراف او غفلت نه كوي. كه د آيت الفاظو ته 

ي سجده او زمك وآسمانونچي د دا ده ې ئگنده معنى څرنو 

گوري، گو پلو سترپه خې هر مخاطب ئ چي د قرآنداسي ده 

په معنى ونيول شي نو سجده د كامل انقياد او اطاعت  كه

ږي او نه د شك ړېښتنه راوالپونه كومه  ړهاپه د آيت 

ړه پپه بشڅه هغو سننو ته چي هر گورو ځكه عماًل ځاى، 

ې په دړي، خو كه سجده وضع كتعالى  هللاچي گه منقاد دي تو

ړي نو افاده ك ېښودلپر زمكه اچي تندى ړو معنى تعبير ك

 ۍ، ستورو، غرونو، ونو اوږمپود لمر، سدا نه يوازي 

ځكه هغوى نه تندى لري ، صدق نه كويړه په ا وحيوانات

پر زمكه پ شي او تندى ي كوچگنونه او نه مال او زن

ېرى بلكي ډ گورو،ږدي، او نه موږ د دوى داسي سجده ېك

په انسانانو كي هم گڼلى، ې مصداق نشو انسانان هم د د

نو يقينًا ړاندي سجده كوي، په وتعالى  هللاې د ږ ئېر لډ

په معنى انقياد او اطاعت  دلته سجده د كامل فطريچي 

 په بله معنى. ، نه ده

  ته منقاد دي، څه هللا تعالى د زمكي او آسمانونو هر

پل رب ته مطيع وي، چي خړ كوي چا مالتڅه به د هغه هر 

ه مخ څخپل رب ې درناوى كوي او كه هغه له خڅه به ئهر 

څوك داسي  او ړيپك او ذليل كې سهللا تعالى به ئړوي، وا

گورو گو پلو سترپه خ .چي ده ته عزت وركړيمي به ونه مو
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ځان چي ړي داسي مغرور انسانان ذليل كېر ډهللا تعالى چي 

ې گڼلو او هر شريف انسان ته به ئړ چا لوې تر هر به ئ

ړي پك كداسي سې ئتعالى  هللاخو ، وگه كتلپه سترد حقارت 

پكه په سڅوك ورته داسي ختم كړي چي هر ې عزت ئاو 

څنگ كي ودريدو ته تيار نه په هيڅوك د ده گوري، گه ستر

سپك او ذليل كړي، په دنيا څوك چي وي، يقينًا هللا تعالى 

كي به داسي څوك پيدا نه كړي چي هغه ته عزت وركړي، په 

ټول عالم كي به داسي څوك او څه ونه مومي چي له 

 ړي. په برخه كژغوري او عزت ورې وپكاوي ئس

  

    

   

     

   

   

    

   

    

   

    

   

   

ې ړه ئپه اپل رب چي د خډلي دي دا دوه متخاصمي 

به ې ړى د اور جامې ككفر ئچي ړه، نو هغه ړه وكشخ

پاسه به شي، د سرونو له  (ړىبياتي كڼل )وسك ورته

سره به وى په هغچي ې توى شي، داسي پرې اوبه ې سرئ

، شيړى ويلي( كړين )پوستكي خوڅه او ټو هر ېد خې ئ

چي ، كله گورزونه وي پنود اوسبه پاره او د دوى ل

رته به ورستانه ېبځي ې ووړي ترېره غمه وغواډله 

                                               څكئ.چي( د اور عذاب وې وينا سره ړى شي، )له دك

دا چي و كي ويل شوي ې مباركو آيتونپه د -(15-51)

چي د ډلي دي: هغه په حقيقت كي دوه ډلي مختلفي مذهبي 

ړى ې راوچي ايمان ئړى او هغه ې كفر كړه ئپه ارب  پلخ

ځ به د كافرانو په ورړي، د قيامت ې كعملونه ئېك او ن
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 حالت داسي وي: ونكيودرد

 پر چي د دوى ڼل شي، داسي ې به ورته وسكد اور جام

ېر څپه ې له هر لوري د جامو ځان برابري وي او اور ئ

 ړي.احاطه ك

  ې توى شي، داسي پر ې اوبهې سرپاسه به ئد سرونو له

ړين پوستكي خوڅه او ټو هر ېد خې سره به ئوى په هغچي 

 شي. او ويلي

 كه چي  گورزونه ويپنو داسي د اوسبه پاره د دوى ل

پر سر ځي نو له دوزخه وو ړيېره درده او غمه وغواډله 

 ږي.ېرته به دوزخ ته ستانه كېږي او بېسر به وهل ك

 د اور كي  پهږي: ېپه وار وار به دوى ته ويل ك

 څكئ.وخوند ېدو سوز

    

  

   

   

   

    

    

   

   

   

   

ېك ړى او نې راوچي ايمان ئكسان  هغهبه چي هللا  يقيناً 

ې الندي چي ترړي داسي جنتونو ته ننباسي ې كعملونه ئ

په د سرو زرو دوى په هغوى كي به ږي، ېې بهويال

ې او هلته به ئړى شي، گار كو سيناو ملغلرو ړگبن

په پاكيزه خبرو پاكيزه د ېښمو وي، او د ور ېجام

ې الري ته هدايت ښوونه وشوه او ستايل شوې الرئ لوري

   . ولش

و كي د جنتيانو حالت ې مباركو آيتونپه د -(88-80)

 داسي بيان شوى: 

 داسي جنتونو ته مؤمنان ېك عمله به دا نتعالى  هللا
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  ږي.ېې بهې الندي ويالچي ترننباسي 

  و او ملغلرو ړگپه بند سرو زرو دوى په جنت كي به

  .ړى شيگار كسين

 ېښمو ويې د ورې جامهلته به ئ. 

  ې شوښوونه ې الرئبه په لوري پاكيزه خبرو پاكيزه د

 .وي

  شوي ستايل په چي هغي الري ته به هدايت شوي وي او

 ږي. ېمقام منتج ك

ېك عمله مؤمنانو چي دلته د نې ته متوجه وو بايد د

پرتله توضيح شوى، د هغوى په فرانو دوزخي كاحالت د 

ېښمو وي، هغوى به و د دوى به د ورخې به د اور وي جام

ږي خو دوى به د ېگورزونو وهل كپه پنو پر سر سر د اوس

ږي، هغوى ته به ېگار كړو او ملغلرو سينگپه بنسرو زرو 

څكئ او دوى ته ېدو خوند وپه اور كي د سوزچي ږي ېويل ك

هر كلى ويل ېزه الفاظو پاكېزه كپاښكلو او ښكلو به په 

په په دوزخ منتهي شوه او د دوى گالره ږي، د هغوى تېك

گه په مستقله تو. كه دا آيتونه غوره او ستايل شوي جنت

په نو ړاو نه وى تې كوم راغلي وى او له مخكنيو سره ئ

هدوا الى الطيب من القول و )چي د كي څه حرج نه وو ې د

په ړلى وى: ژبامو داسي ت آي (هدوا الى صراط الحميد

ړى شول او د په لور هدايت كېزه كالم پاكدنيا كي د 

د ړى شول، خو الري ته هدايت كهللا تعالى  يستايل شو

په جنت مراد دا دئ چي ې سره ئړاو په تو آيتونمخكنيو 

ېزه الفاظو هر كلى ويل پاكښكلو او په كي به دوى ته 

 منتهي شوه. په ستايل شوي مقام ې گالره ئږي او تېك

   

    

  

   

   

    

   

    

  

ړى او د هللا له الري او له هغه ې كفر ئچي ك هغهيقينًا 
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ټولو خلكو ته مو يو چي نيوى كوي خڅخه ممسجدالحرام 

 گن وي او كه له بهرهپه كي هستوځولى، كه گرډول 

گه د په ظالمانه توې كي په دڅوك او كه راتلونكى، 

 څكو. ړي دردناك عذاب به وروېدو اراده وكږك

پاره ېدا لپوهښه په مطلب د ې مبارك آيت د د -(58)

 پام كي ولرو:په بايد دا خبري 

  ټولو خلكو مسجدالحرام د  تعالى چي هللادلته ويل شوي

گن وي او كه ځولى كه د مسجدالحرام هستوگرپاره برابر ل

ې خبري چي د دگورو مسافر او له بهره راغلى، بايد و

څخه مراد يوازي جومات دئ څه ده؟ له مسجدالحرام معنى 

ې د برابروالي پاره ئم او مسافر لټوله مكه؟ د مقيكه 

ې جومات كي په دپه هر وخت كي څوك هر چي معنى دا ده 

څوك حق نه لري د عبادت كوونكو عبادت كولى شي او هي

پر  ې مكرمېد مكچي ې معنى دا ده ړي او كه ئمخنيوى وك

څوك د ملكيت دعوا نشي كولى او هر حاجي ټولي زمكي 

ړه د ې اپه دت شي؟ ېشې كي مځاى د مكپه هر كولى شي 

ې نظر په دځيني ځ د اختالف رأى شاهد يو، فقهاوو تر من

مسجد دئ نه څخه مراد يوازي  له مسجدالحرامدلته چي دي 

په مسجدالحرام كي د مقيم او مسافر د ، او ټول حرم

جومات كي د ې دپه ټول خلك چي برابروالي معنى دا ده 

 وزمكپر ې كچي د مبرابر حق لري. دوى وايي عبادت كولو 

ړاندي ثابت دئ و د خلكو ملكيت هم له اسالم واو كورون

پلوي د دغي رأيي لایر ې وروسته، امام شافعي او هم تر

چي له ې رأيه دي په دډله د فقهاوو دوهمه كوي. 

ټوله ، او د حرم ټول مكي حرم دئه مراد څخمسجدالحرام 

 د دوى دالئل دا دي:زمكه د عام وقف حكم لري، 

  څخه مسجدالحرام دلته له چي پله وايي خپه دغه آيت

ځكه څخه د خلكو مخنيوى دئ، ټول حرم د خلكو مخنيوى له 

، عرفات، مزدلفه، ٰ  څخه بهر، منىد حج مناسك له جومات 

 صفا او مروه هم احتوى كوي,

  ټول و كي مسجدالحرام د آيتونېر گڼ شمپه  قرآند

د په معنى، لكه په معنى راغلى، نه يوازي د مسجد حرم 

 و كي.آيتون 513او  153په ې البقره د سور

 د عام وقف حيثيت ټوله مكه چي ت وايي اېر روايڼ شمگ

ې ې د ملكيت ادعاء نشي كولى، هر حاجي د هغڅوك ئلري، 
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ې نه د مخنيوي حق ېدى شي، څوك ئېشت كځاى كي مپه هر 

 ټولو، لكه دا روايات: ځاى د ل پللري او نه له خ

 مكـة: "  وسـلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال مجاهد عن

  ". بيوتهـا إجـارة وال رباعها بيع يحل ال هللا، حرمها حرم

 مصنف ابن ابي شيبه

فرمايلي: مكه حرم دئ،  ّـهللا  چي رسولله مجاهد روايت دئ 

پلـور ېـر پې د زمكـو ړى، نه ئـورته حرمت وركتعالى  هللا

 ې د كورونو اجاره وركول.جائز دي او نه ئ

 مكة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن هللا عبد عن

 .بيوتها تؤاجر وال رباعها يباع ال مناخ

وفرمايل:  ّـهللا  چي رسولروايت دئ  ّـله عبد هللا بن عمر 

پلورل ې زمكي ځاى دئ، نه ئېدو مكه د مسافرانو د كوز

 ېدى شي.په اجاره وركول كې كورونه ېدى شي او نه ئك

 لبيهقيلالسنن الكبرى 

 ّـهللا  رسولچي وايي: د ابراهيم نخعي مرسل روايت دئ 

 إجارة وال رباعها بيع يحل ال هللا، حرمها مكةفرمايلي: 

ې د زمكو ړى، نه ئحرمت وركتعالى  هللا تهې مك: بيوتها

 ې د كورونو اجاره وركول.پلور جائز دي او نه ئېر پ

چي د  ړى ووامر ك ّـچي عمر روايت دئ  ّـد عبدهللا بن عمر 

پل كور ېدونكى د خڅ اوسې هيدي د مكپه موسم كي حج 

چي له نورو سيمو راتلونكي حاجيان دروازه نه بندوي، 

دى دا هم ېشت شي، په غولي كي موكولى شي د دوى د كور 

پله ړي خپر كورونو كرايه ترالسه ك ېمكڅوك د چي وايي 

 ّـعمر چي په بل روايت كي راغلي ډكوي، په اور ټه ېخ

پلو كورونو غولي د چي د خړى وو امر كته لو مكه وا

گولو ږدي او حتى د دروازو له لېپرپاره خالص حاجيانو ل

 ړي. ډډه وك

 ّـ، ابوبكر، عمر او عثمان ّـهللا  چي د رسولعلقمه وايي 

چي ې، ېدڼل كگې زمكي سوائب )المالكه( ې كي د مكپه زمان

ل ېدو به كه نه نو باوسكي په چا به ورته ضرورت درلود 

 . ېښودهپرې ته به ئ

ې د مكتعالى  هللاچي وايي: روايت دئ  ّـد عبد هللا بن عباس 

ټولو په هغه كي د او ړى، ټول حرم ته د مسجد نوم ورك

چي گن دا حق نه لري ې هستود مكخلكو يو برابر حق دئ، 

 ړي.له مسافرو حاجيانو كرايه ترالسه ك
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ن دي گې هستوچي د مكړى وو امر ك ّـعمر بن عبدالعزيز 

 ځكه دا كار حرام دئ.له حاجيانو كرايه نه اخلي 

پام سره د تابعينو اكثريت د په دغو رواياتو ته 

په فقهاوو كي امام ابوحنيفه، پلوي كوي او دغي رأيي 

امام مالك، امام احمد بن حنبل، سفيان ثوري، او اسحاق 

ې د زمكي چي د مكبن راهويه همدا رأيه لري، او وايي 

په موسم كي د كورونو كرايه اخيستل حج د پلور او پېر 

پر پر زمكي نه بلكي ې فقهاء د مكځيني جائز نه دي. 

پلور ېر پد خلكو ملكيت مني او د عمارتونو ې كورونو ئ

  هم جائز بولي.

په عام وقف او حرم مكي ټول چي غوره رأيه دا ده 

ې مخنيوى ڼل شي او د دگوړلى پوري تټولو مسلمانانو 

ه څخړي او د حج له موسم ې زمكي تصرف كمك څوك دچي وشي 

 قرآنړي. د ړه كټو ترالسه كولو وسيله جوگله حاجيانو د 

گنده تقاضاء څرپورتنيو رواياتو د دغه صريح آيت او د 

ېر وضاحت سره ډپه و هم آيتونهمدا ده. له وروستيو 

چي د لف دي كې مپه دچي د مسلمانانو مشران ږي ېمعلوم

چي ، داسي ړيضروري تسهيالت برابر كپاره د حج حاجيانو ل

آسان او پلوه دوى ته نه يوازي له معنوي او ديني حج 

ځاى پر پلوه هم د تاوان له مالي گټور ثابت شي بلكي 

 گټه ورسوي.  دوى ته 
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ځاى چي ابراهيم ته مو د بيت الحرام او هغه مهال 

څه مه څ ټاكو )ورته ومو ويل( له ما سره هيو

شريكوه، او زما كور د طواف كوونكو، قيام كوونكو 

په پاك وساته، او پاره او ركوع او سجده كوونكو ل

گرو ډنپر چي پلي او ، ړهاعالن وكخلكو كي د حج 

ځي، پاره به له لري لري الرو درته راس وښگرو اوډن

ځو څو معلومو ورپه ټو شاهد وي او گځان ته د څو تر 

چي ړي څارويو ياد كو بوده وو هغپر كي د هللا نوم 

پر ې وخورئ او پله ترپه خې دي، نو ړي ئورروزي ك

ډي، څنپلي خيري وبيا دي خې وخورئ. بدحال فقير ئ

 عتيق )آزاديبيت الړي او د پل نذرونه دي ترسره كخ

چي د الهي څوك همدا؛ او  ړي.خوني( طواف دي وك

پل رب خوا ته د خړي نو همدا حرمتونو درناوى وك

ړى شوي څاروي تاسو ته حالل كاو دا غوره دئ،  ورته

ږي، ېيادونه كتاسو ته  (ېكي ئ په قرآنچي )گر هغه م

ړئ او له دروغجني ډډه وك تانوپليتو بُ نو له دغو 

  ړئ.وينا اجتناب وك

 ښووني دا دي:و الرې مباركو آيتوند د -(53-66)
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 ښوونه الرته السالم  پل خليل ابراهيم عليهختعالى  هللا

ې خبري د دړوي. جوځاى كي همدغه په چي كعبه به وه  ړېك

په حكم تعالى  هللاد السالم  عليهچي ابراهيم معنى دا ده 

په وادي ې هغه مهال د مكالسالم  ماعليههاجر او اسمعيل 

ښه او ې، نه ونه او واچي هلته نه اوبه وېښودل پركي 

پرته بل انسان. همدلته له زمكي د ړو نه له دوى دوا

ېشت گ كي نور خلك مڅنپه ېده، د دوى ټراوخوچينه زمزم 

ېر زيات شو، او هغه وخت د خلكو شمشول، ورو ورو 

كور كعبه د ابراهيم او تعالى  چي دلته د هللاېدو راورس

 . هشو هړپه مباركو السونو جوالسالم  ماعليهاسمعيل 

  د به چي يوازي ته ويل شوي وو السالم  عليهابراهيم

څوك به له هغه سره څه او هيڅ ي او هييوه هللا عبادت كو

ېښودل شوى، د ې اپر دغي عقيدټ ې بنسد كعبنه شريكوي. 

ړولو اصلي موخه دا ده چي د بيت هللا د جوې معنى دا ده د

ړي، نه د پرته نه د بل كور طواف وكچي خلك د هللا له كور 

نه بل ته د  او ړيټ كټيپه درشل كي سر ړي چا د دبل 

په تعالى  هللايوازي د ې عبادت هم ئړي، كږد احتياج الس او

  .په درشل كيد ده استعانت يوازي  ېهم ئاو وي ړاندي و

  د چي ې وه پارل شوته دا دنده سالسالم  عليهابراهيم

پاكيو، له شركي كور له هر راز ظاهري او باطني ناهللا 

د طواف كوونكو، قيام پاك او ناولو حركاتو رسوماتو او 

چمتو وساتي، ې ئپاره او سجده كوونكو لكوونكو او ركوع 

ړى شوى وو ي، دا اطمئنان وركړاعالن وكپه خلكو كي د حج 

گان د مخلص بندتعالى  هللاپه طفيل به د ې بلني چي د همد

له لرو پاره پر داسي سورليو سپلي او ې كور لوري ته د

گر ږدو مزلو له كبله به ډنچي د اولرو سيمو رادرومي 

ټو او بركاتو گېرو مادي او معنوي ډد شوي وي، دلته به 

تعالى  هللاد پل رب يادوي، ځي به خوري څو معلومشاهد وي، 

ې پله به ئپه خ، څاروي ذبح كويۍ قربانبه د ړاندي په و

پلي بيا به خ. يې خورفقيرانو به ئې وزلو پر باو ي خور

ي او د ورسره كبه تپل نذرونه ځي، خځانه مينله خيري 

دلته  .)آزاد الهي كور( طواف به كويبيت العتيق ې همد

ې، عتيق هم د په نامه ياده شوكعبه د بيت العتيق 

په معنى، خو بايد هم د آزاد ځي او په معنى را پخواني

په كومه معنى كارول شوى، كه الفاظو ته چي دلته گورو و

چي دا وينا ابراهيم ږي ېځير شو نو راته جوته كږ ل
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 هړچي ال كعبه نه وه جوې ته هغه مهال شوالسالم  عليه

پخواني معنى دلته صدق نه كوي، له چي د ې، نو يقينًا شو

په ، دا نوم هم ې بله معنى نشو اخيستىآزاد پرته ئ

چي يوازي همدا معنى ځاى كي كارول شوى داسي محل او 

ښه ده، انسان د ۍ نكعبه د آزاد ېښي.ورسره مناسب بر

ته بل ته له سر پرۍ آزادوي، له هللا تعالى گانسان له بند

څلي او د بل  او ېدوپه درشل كي له ودرټولو، د بل ټي

په ټول موحدين ړۍ د نكور له طواف كولو آزادي وركوي، 

، مختلفو لوريو ته ې يوه كوييوه صف كي ودروي، قبله ئ

 گوتنكليو او ړو ړو ود وځوي، گرې رائړولو له مخ ا

د  ېوادۍ شمول هړځاى د نپه گنو د هستوېوادو گو هتن

نده وطن گله هغي ژوندى كوي، په كي راگنو تصور هستو

چي انسانان ژغوري ې پالني ئگ نظره سمت تنپالني او 

ې الهي كور سره دغه د چي له د. نو واقعًا ېلويسره ب

  ښايي. ښكلى نوم آزاد كور 

  د څوك چي پاى كي ويل شوي په ښوونو پورتنيو الرد

خوا په پل رب د خړي نو همدا الهي حرمتونو درناوى وك

په انسان يعني د حج او طواف مناسك ورته غوره دئ، كي 

پل ړوي او د خكي د الهي حرمتونو د درناوي جذبه راوال

 په برخه كوي. رب له لوري غوره بدله ور

  ي د قربانڅارويو د څه هم كه چي همداراز ويل شوي

پل گه ترسره كوئ او هدف مو د خپه توې ې ديني وجيبيو

پله هم كولى شئ د هغه په خدي خو  سه كولرب رضا ترال

ړلى شئ. ې هم خوې وزلو فقيرانو ئپر بښه وخورئ او غو

ږدي ږ مخي ته ۍ فلسفه زمودا د اسالم له نظره د قربان

هغه غلطه ړه د اهل كتابو په اۍ قربانې سره د په داو 

په وينو د معبد ۍ د قربانچي او خرافي عقيده ردوي 

ې د معبد خوا ته سوزول، ئ گيگول، وازځيني برخي رن

ۍ ې د معبد مجاورانو ته وركول د قربانخوندوري برخي ئ

څاروي تاسو ته وايي: دا  قرآنڼي. گېدو لوازم د قبل

تاسو ته ې كي ئ په قرآنچي گر هغه ړى شوي محالل ك

په دوران كي هم داسي ېر عبادت څپه ج د حږي، ېيادونه ك

داسي عبادات نه په نورو وختونو كي، درته حالل دي لكه 

او نه له تجارت او  ړلو منع كويتاسو د حالل رزق له خو

په هغو خرافي ، دا هم ټو ترالسه كولوگمالي حاللو 

ې ې جامښ ،ښه خوراك كولچي گوزار دئ مذاهبو يو سخت 
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پاره ړو لالس ته راورزق پاك ساتل، د حالل ځان اغوستل، 

ف كار او زيار ايستل د تقوى او معنوي ارتقاء خال

پاره ضروري ڼي او داسي زهد د معنوي ارتقاء لگكارونه 

پاك ځان  ،پاكو جامو، خوندورو خوراكونواو  وښچي گڼي 

 ساتلو او دنيايي كارونو ته اعتناء ونه شي!!!

   تانوپليتو بُ پاى كي ويل شوي: نو له دغو په د آيت 

پليتو ، له ړئړئ او له دروغجني وينا اجتناب وكډډه وك

پليت او چي د هر هغه معنى دا ده تناب د اجتانو بُ 

رته پتعالى  هللاچي له ړو ډډه وكځلو معبود له لمانناولي 

او د قول  ،ږيېځل كگ كي لمانڅنپه تعالى  هللااو يا د 

ې اطالق ئوينا  يدروغجن يهرپه هم څه الزور معنى كه 

ې معنى شرك دئ، شوي يو خو دلته ئ منعې ږ ترږي او موېك

ټولو دروغجنو ونو ستر ظلم او تر ظلم ټولوشرك تر 

چي ې معنى دا ده ، او د دويناوو ستره دروغجنه وينا ده

ږ له شرك او د چي مود حج د مناسكو ستره موخه دا ده 

  ژغوري.ځني وجعلي معبودانو له لمان

  ځير او ترتيب ته  سللښوونو تسو د الرآيتونكه د دغو

قرباني پاى كي په چي د حج د مناسكو ږي ېشو نو معلوم

كول، له احرامه وتل او بيا طواف كول راغلي، همدا 

م اچي حاجي احركله په حج كي مراعات شي، ترتيب بايد 

ښتانو له ېله اخيستلو، د و تر هغه به د نوكانونو ړي ت

د عطر له وهلو او له نورو ځان پر ډولو، ېيلو او لنخر

له  او ړيچي قرباني وكډډه كوي چارو ممنوعه ړوند ا

ې ې طواف كوي او له دځي، بيا به د افاضه وواحرام

او چي د حج پاى ته رسي ټول هغه بنديزونه وروسته 

 دېرمنو سره پلو مه خلاحرام له كبله الزم شوي وو، 

   . په شمول مجامعت

 په ښي ۍ د غوچي دلته د قربانپام وي ته مو هم ې د

پر فقيرانو ې هم وخورئ او پله ئپه خچي ړه ويل شوي ا

چي دا ړې لكه سي تعبير كوينا دا ځينو داخورئ، ې هم وئ

يو واجبي امر وي او همداسي كول واجب او فرض وي، خو 

ځينو نورو مستحبو امورو د چي دا وينا همغسي ده لكه 

په ښه هم ۍ غود امر الفاظ كارول شوي، د قربانړه په ا

ې پلوانو ته وركولى شو، هم ئې خئړلى شو، هم پله خوخ

له  ّـهللا  رسولد  ړلى شو.يرفقيرانو خوغپه فقيرانو او 

 ږي.ېسنت او د صحابه وو له منهج همدا حقيقت معلوم
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ړه په اچي د ده په داسي حال كي هللا ته مخه كوونكي 

ړي نو ړه شرك وكپه اهللا چي د څوك كين نه وي، او شرم

ې ځي نو بيا ئېوپرچي له آسمانه رادا داسي ده لكه 

په باد پر سر واخلي او ې ښتوي او يا ئوتمارغان يا 

چي د الهي څوك ځوي. همدا؛ او ې وغورژوري كندي كي ئ

ړونو د تقوى له كبله ړي نو دا د زښو درناوى وكن

ټي گ ېټېې نټاكلې تر يوته ې كي تاسو په دده، 

ځاى د بيت ۍ غوره( )د قربانې بيا ئ ترالسه كول( دي)

  په لوري دئ.العتيق 

 ښووني دا دي:و الرې مباركو آيتوند د -(61-66)

  په داسي د شرك له دروغجني وينا او تانو پليتو بُ له

په واقعي معنى گه او ړه توپپه بشچي ړئ ډډه وكحال كي 

ي د كڅه څ په هيړې وي او پل رب لوري ته مخه كمو د خ

 . ئيشرك نه مړه په اپل رب خ

 چا ته ې هغه ړي مثال ئړه شرك وكپه اوك چي د هللا څ

ې ځي، نو يا ئېوپرراړي الندي له لو آسماند چي ورته دئ 

په باد پر سر واخلي او ې ښتوي او يا ئوتمارغان ښكاري 

گمارو مذهبي ټيعني يا د ځوي. ې وغورژوري كندي كي ئ

ې دنيا تباه شي او ، هم ئځيېوپرگولو كي په منمشرانو 

په پكاوي او ذلت او يا د خرافاتو، جهل، س ې ايمانئهم 

 ځي.ژورو كندو كي وغور



 

                                                                                                                            ېپلوش ند قرآ

 الحج

 

 

 

 

 

 

 

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ښتنه او نتائج حج او د حج د مناسكو تقاضاء او غو

  دي. همداې ېزونه ئاو اغ

  چي د ښيي رناوى دا دكوي ښو درناوى چي د الهي نڅوك

خوف او څخه پل رب او له ختقوى ايمان، ړه كي په زده 

په چي څوك د الهي شعائرو درناوي كوي ېره شته، هغه و

چي د شعائرهللا څوك ې تقوى او ايمان وي، او ئړه كي ز

په ې له ايمان او تقوى خالي دئ، ړه ئپكاوي كوي زس

په ديني امورو چي شامل دي شيان ټول هغه شعائر هللا كي 

مروه،  ،ړلي دي، لكه جومات، كعبه، قبله، صفاپوري ت

 ، قرباني، هدي. ژه، حج، آذانځ، رونلمو

  څارويو كي په ۍ چي د قربانې ارتباط ويل شوي همدپه

ړى ټي اخيستو اجازه دركگتاسو ته د ې ټېنې ټاكلتر 

په دوران كي د چي كه تاسو د حج ې معنى دا ده ې، د دشو

ړئ، كولى شئ تر څاروي درسره روان كپاره كوم ۍ لقربان

ې ځاى ته ئټاكلي ۍ قربانچي د ړئ ې استفاده وكهغه تر

ې ې مودپه د، ږيېې رارسئټه ېې نټاكلۍ رسوئ او د قربان

پاره استفاده ۍ يا بل غرض لڅارويو د سورلې كي له د

څه مانع او اشكال نه لري او داسي كار د شعائر هللا كول 

په د جاهليت چي په معنى نه دئ، همغسي لكه پكاوي د س

ډول څارويو هر دغو  چي لهېرله گدوران كي به اعرابو ان

چي دلته له فقهاوو ويلي ځينو كار اخيستل ناروا دي!! 

ۍ څاروي د قربانچي ټه ده ېڅخه مراد هغه نې ټېې نټاكل

ۍ د قربانچي ې وروسته گواكي له دږي، ېپاره غوره كل

د ې روا نه ده، استفاده تر ړى شيپاره غوره او روان كل

ې ټاكلله چي ې عقيده دي په دپه مقابل كي نور دوى 

پوري له ې ټېې نځ ده، تر دۍ ورڅخه مراد د قربانې ټېن

ړه لوري څه شرعي مانع نه لري، دواڅارويو استفاده دغو 

ړ روايات لري، احناف د پاره د استناد وپلو آراوو لد خ

ڼي. كه د آيت الفاظو گپه صورت كي استفاده جائز ضرورت 

مى د اجل مسچي په يقين سره ويلى شو ځير شو نو ته 

گڼلى ټه ېې نټاكلې( مصداق يوازي د حاللولو ټېې نټاكل)

ې ځان سره روانول، دڅاروي غوراوى او له شو نه د 

ې نوم ټېې نټاكلځان سره روانولو ته د غوراوي او له 

   ېښي.وركول قطعًا مناسب نه بر
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ړې طريقه گځانۍ د قربانپاره مو ډلي لاو د هري 

څارويو )د حاللولو د هغو بوده چي د هللا نوم ې، ټاكل

ې دي، نو ستاسو ړي ئچي ورروزي كړي ياد كپه مهال( 

معبود يوازينى معبود دئ نو هغه ته تسليم اوسئ، او 

چي كله د هللا ړه، هغه ېرى وركزونكو ته تواضع كوې د

ېدلو وررسپر ږي او ړېپوې ه ئړونيادونه وشي نو ز

ځه قائموونكي او له مصيبتونو صبر كوونكي او د لمان

 ړي. ږ ورروزي كچي موڅه انفاق كوونكي هغه 

 تعالى چي هللاو كي ويل شوي آيتونې مباركو په د -(80-89)

ې ټولو ته ئې، ټاكلۍ طريقه پاره د قربانامت ل د هر

 وخت كي د هللاپه څارويو د حاللولو چي د ړې ښوونه كالر

ټولو رب يوازيني رب چي د همداسي ړي، نوم ياد ك تعالى

ټولو ې هم سره ورته دي، مناسك او د ذبح طريقه ئ ؛دئ

هغو ئ، ستسليم اوته پل رب اوامرو د خچي ويل شوي ته 

ېرى ښانه مستقبل زپه دنيا او آخرت كي د روخلكو ته 

مخبتين )تواضع ړاندي رب په وپل د خچي ړى شوى ورك

چي ړه صدق كوي په اچا كوونكي( وي، د مخبت نوم د هغه 

 ې دا وي: ړتياوي ئگځان

  ږيړېپوې ړونه ئچي د هللا يادونه وشي نو زكله، 

  ېدلو مصيبتونو صبر كويوررسپر، 

 قائموي ځنولم، 

  ړي.ورروزي ك تعالى هللاچي څه انفاق كوي او له هغه  
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په ضمن ښان مو تاسو ته د شعائر هللا ۍ( اواو )د قربان

گڼه ده، نو ښېپاره ې كي ستاسو لپه همدټاكلي، كي 

ړئ( ې كړئ )حالل ئې ياد كپرپه داسي حال كي د هللا نوم 

ږي، بيا ېگپر زمكي ولډډي ې چي ئنو كله ړ وي، چي وال

پر قانع او طمع ې او هم ئ وخورئې ترپله په خهم 

چي شكر ړي همداسي مو تاسو ته مسخر ك كوونكي وخورئ،

بلكي ې ويني، ښي هللا ته رسي او نه ئې غونه ئړئ. وك

چي ړي ستاسو تقوى وررسي، همداسي مو تاسو ته مسخر ك

چي ړئ په لويي ياد كپه بدل كي ښووني هللا د هغي الر

ېرى او دغو محسنينو ته ز ړېپه برخه كې درتاسو ته ئ

 ړه. ورك

په نامه ښان هم د شعائر هللا ۍ اوباندلته د قر -(81-80)

چي ې ويل شوي ړه ئپه اې ياد شوي او د حاللولو د طريق

چي د ې دا دئ ړئ، تفصيل ئې ياد كپرد هللا نوم ړي په وال

ړ ښو والپپه دريو ړل شي، پښه وتڼه ۍ كيښ يوه مخكناو

په زور ېخ )حلقوم( كي بړي ې د غاېښودى شي، بيا ئپر

ېدا ې سره د ويني بهپه دچي ، شيوهل وړه چاه ېزتسره 

ړخ په اپه وتلو سره هغه ږي، د زياتي ويني ېپيل ك
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ې ېدا ئځخوي او ېژې وخچي سا ئوروسته څملي، له هغه 

چي له ويل شوي ي. پيل شېدا ټه كټوټه ټوبنده شي، نو 

پر قانع او طمع ړلى شئ او پله هم خوپه خې ې وروسته ئد

ې وينا گه د دپه مكرره توړلى شئ، هم خوې كوونكي ئ

پلي پله د خپه خړاندي خلكو ې وچي تر دښيي ړل راو

پرته ، له مسكينانو ډډه كوله ړلوښي له خوۍ د غوقربان

د چي ڼل، همداسي لكه گړل روا نه ې خود هغې چا ته ئبل 

پاره كار ړلو لبار و يا ۍڅاروي د سورلۍ له قربان

ڼل، دلته دا گۍ كارول ناروا ړې او وې شيداخيستل يا ئ

په جاهليت ڼل شول. همداراز گپخواني دودونه باطل وټول 

ښي د ۍ غوېز الندي د قربانكي به خلكو د يهودانو تر اغ

ې د په وينو به ئۍ ې او د قربانښودېې خوا ته اكعب

گول، دلته دا جاهالنه دودونه هم ېوالونه رنې دكعب

 ڼل شول.گمردود و

اروي څدا  -1ې: ښووني شوالرڅو پاى كي په ې مبحث د د

ښي هللا ې غونه ئ -5ړئ. چي شكر وك ،ړيتاسو ته مسخر كمو 

 -6بلكي ستاسو تقوى وررسي، ې ويني، ته رسي او نه ئ

په ښووني چي هللا د هغي الرړي همداسي مو تاسو ته مسخر ك

په برخه ې درچي تاسو ته ئړئ په لويي ياد كبدل كي 

په لويي پل رب شكر كوي، خچي دغو محسنينو ته  -6، ړېك

 ړه.ېرى وركزښوونو مطابق عمل كوي يادوي او د الهي الر

ۍ دا څارويو د قربانچي د پام وي ته مو بايد ې د

حكم يوازي حاجيانو ته متوجه نه دئ، بلكي هر هغه 

هغوى هم چي د استطاعت خاوند وي، مسلمان ته راجع دئ 

د تعالى  هللاد ړاندي كولو سره په وۍ د قربانچي مكلف دي 

ړي ې انسان ته مسخر كڅاروي ئچي ړي ر ادا كهغه نعمت شك

 ړې.ې وركې اجازه ئډول استفادډول او له هغوى د 

ټولو خوندوره برخه به ۍ تر د قربان چيوايي  بايبل

ږ لكي  په بايبلكه تاسو په نامه د كاهن وي!! د خداى 

د ليكونكي له نظره  بايبلد  چيگورئ ړئ نو وبه غور وك

 چيگورئ ، وبه دههمدا ره ټولو مهمه او اساسي خبتر 

 زمكيچيان به د كاهن وي، د ړي بڅارويو لومد  :وايي

ېوه به د ۍ مړد باغونو لومړى فصل به د كاهن وي، لوم

ړ شوي شراب به د كاهن وي ړي جوگورو لومكاهن وي، له ان

 !!او ...

 عليهد هارون السالم  چي موسى عليهبايبل وايي 
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ۍ وينه د قربانو ږونغو پهامنو او د ده د ز السالم

ې په دې نو ړلپه وينو ورولې ئې جامد دوى  ښله اوموو

پلويان  د بايبل چيحيران يو  !!لسره هغوى سپېڅلي شو

چي ږي ېې قانع كپه دعقل ې گه ئڅنمني؟!!  هدا خبرگه څن

څلى ېپسځاى په ېدو پاكڅوك د ناړلو سره په لد وينو 

ترديد ې وينا د خندوونكد دغي  بايبلد  قرآنږي؟!! ېك

 په موجزو او قاطع الفاظو سره فرمايي: پاره ل

  په الر  دهڅاروي حاللول او د د  په نامه تعالى هللاد

 ښه ده.په هللا د ايمان او باور نې قرباني كول ئكي 

 په ښه، ې غوې ويني هللا تعالى ته رسي او نه ئنه ئ

 ې وخورئ، د هللا تعالىئمسكينانو پر ې وخورئ او پله ئخ

 ۍ وينيد قربان چيڼئ گمه  داسي ړئ.ين ته وركبرخه مسك

څلى او مقدس ېپړل شو نو سې ولپرڅوك ې دي او كه څلېپس

ښه، ې ده نه غوڅلېپڅاروي نه وينه سي شوي شو، د قربان

پردي مسكين ته پل او خ چا تقديس نه بلكيې د موخه ئ

  طعام وركول دي.

  ږي، ېپيدا كپه تاسو كي تقوى راۍ سره قربانې دپه

ستاسو دغه  تعالى هللاږئ، ېك رص او بخل نه خونديله ح

 . ښويخوځان ساتنه تقوى او 
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ې چي ايمان ئړو دفاع كوي گچي هللا له هغو ويقينًا 

پاسه انسان نه څ خائن او ناسچي هللا هيړى، يقينًا راو

گ ې جنپه خالف ئچي ې ړى شوهغو ته اجازه وركښوي. خو

چي پر هغوى ظلم شوى او يقينًا چي پاره ې لږي، د دېك

له چي هغه  ښه توانا دئ.پر نصرت او بريا هللا د دوى 

ې ، )له دپلو كورونو ايستل شويله خه پرتكوم حق 

ږ رب هللا زموې: ئ يل( وچيكوم جرم نه وو ې ئپرته 

ځينو نورو سره د دفع  پهځيني ! او كه د خلكو دئ!

د نو حتمًا به صوامع ) ىكولو الهي سنت نه و

(، بيع )د نصاراوو ځايونهرهبانانو عبادت 

معبدونه(، صلوات )د يهودو معبدونه( او مساجد )د 

په كي زيات زيات نوم هللا د چي لمانانو جوماتونه( مس

ل وران شوي وو، او هللا به هرو مرو هغو ته ټوږي ېياد

چي هللا عزتمن ملتيا كوي، يقينًا چي د ده نصرت وركوي 

مكي كي تمكين وركړو، زپه كه هغه چي  ځواكمن دئ.

موي، زكات وركوي، په معروف گمارل او له لمونځ قائ

 . ههللا لره د يلهكوي او د چارو پامخنيوى  اتومنكر

دا  ښوونيو مهمي مهمي الرې مباركو آيتوند د -(65-61)

 دي: 

  ړى ې راوچي ايمان ئړو دفاع كوي گله هغو وتعالى هللا

ې مرستي نه او بې يوازي ئړاندي په وېري كوونكو د ت او

 ږدي.ېپر

  ښويپاسه انسان نه خوڅ خائن او ناسهيتعالى هللا ،

په بريا په خالف د دوى ه كوي او د مؤمنانو ې نمرسته ئ

 .ږيېاو برالسي نه راضي ك
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  تعالى  هللاپيل شوى، گ چي جنپه خالف د كومو مظلومانو

پاره ې لد دې، دا ړاجازه وركځانه د دفاع هغوى ته له 

پر د ده چي ښوي ، هللا تعالى دا نه خوپر هغوى ظلم شوىچي 

غو مظلومانو ته ، دگانو ظلم وشيبندې وزلو او مظلومو ب

ړې بلكي له دوى ځانه د دفاع اجازه وركې نه يوازي له ئ

ې هغوى ته ئاو  ړېې د نصرت او مرستي وعده كئسره 

پر مل او دوى ته د دوى تعالى هللا چي ړى اطمئنان ورك

ښه توانا په وركولو انو د برالسي او بريا ښمنپلو دخ

له  د دفاع دا اجازه او د نصرت او بريا دا وعده دئ.

پلو له خپرته له كوم حق چي ې هغو مظلومانو سره شو

 چيلري پرته كوم جرم نه ې ، له دكورونو ايستل شوي

 ! ږ رب هللا دئ!زمو: اييو

 د چي ېدونكى الهي سنت دئ دا ثابت، دائمي او نه بدل

په الس دفع كوي، ېرى د بلي ي ظلم او تې ډلد يوخلكو 

د ظالمانو چي مظلومانو ته دا اجازه او توفيق وركوي 

ړي او د ظلم په الس دفع كېري كوونكو طغيان د دوى او ت

ټول الهي سنت نه وئ نو حتمًا به  ړي. كه داټول كټغر 

په كي نوم تعالى  هللاچي د هغه معبدونه وران شوي وو 

گلو كي د ځنپه غرونو او ږي، كه دا له خلكو لري ېياد

روو ځايونه دي، كه د يهودو او نصارهبانانو عبادت 

ې الهي د دوماتونه، جمعبدونه دي او كه د مسلمانانو 

كوم ولسونه ظالمانو ته تسليم چي ښووني معنى دا ده الر

په خالف د پاره د ظالمانو پلو حقوقو د دفاع لشي، له خ

پلو انساني حقوقو او له خړي، مقاومت الر غوره نه ك

د ظالمانو مخي ته ونه ړي، ونه كديني اقدارو دفاع 

په خالف وسله ونه ې په ضد زور او د وسلد زور  ږي،ېدر

ړي پل حقوق به ترالسه نه كچي خكاروي، نو نه يوازي دا 

 ې هم وران شي. بلكي معبدونه به ئ

  ې له ديني چه اعالن كوي گېكنده توپردا آيت په

ه دفاع گې توپه ده هللا تعالى څخځايونو شعائرو او مقدسو 

پالونكو وي، د خداى دفع ك ډلي يپه بلډله ې يوه چكوي 

ځايونه وران ړي عبادت غوا چيپه الس هغه خلك دفع كوي 

پالونكي مال پاره خداى دفاع لد له شعائرو  يچړي، كله ك

ښمنه په دين دې مرسته كوي او هللا تعالى ئ نو ړيوت

د  وكوي، كه دا الهي سنت نه وى نوربرالسي ځواكونو 

د  شوي وو!! ځايونه به ورانټول مخكني او اوسني عبادت 
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د ه په خارق العاده توگهللا تعالى  چيدا ده  معنىې د

ديني مقدساتو او عبادت ځايونو دفاع نه كوي، له خلكو 

په ښكرو نه ساتي، پلو نورو لپه خې پرته ئله انسانانو 

ې ساتني ته دوى ئ يچي هلته ساتي ې هم يوازانسانانو ئ

ړ او و ښاېستهپاره د الهي نصرت ل چيڅو ر ړي. تمال وت

پل نصرت او تائيد نه پيدا نه شي هللا تعالى خخلك را

 ښو كيېپي بيعطپه به نه وى نو كعبه  نازلوي. كه داسي

ي به تاوان نه و كجگړپه داخلي ېده او نه وران

 ,ېدووررس

  چي د ده به هرو مرو هغو ته نصرت وركوي تعالى هللا

چي قطعي او حتمي وعده ده هللا دا د هغه ملتيا كوي، 

ړو ېكپرد ده د ځواك چا زور او ، نه د ځواكمن دئزتمن ع

چا ضعف او كمزوري مخنيوى كولى شي او نه د ېدو پلي كد 

 .ېدى شيد ده د وعدو د عدم تحقق سبب ك

 و جهاد داسي مجاهديند مظلومو باايمانه تعالى  هللا

په چي د ده ملتيا كوي، يعني د ظالمانو څوك ڼي لكه گ

گ كي ې جنپه دگ دئ او لوري جن لهتعالى  هللاگ د ضد جن

پل رب ړي د خغوا چي پاهي دئمجاهد د هللا تعالى داسي س

د تعالى  چي هللاږي ېگپه ضد وجنچا ړي او د هغه ملتيا وك

  ړې.پلو او ماتولو اراده كځهغه د 

  و مجاهديند الهي نصرت او تأييد دا وعده له هغو

مكين هغوى ته په زمكي كي تتعالى  هللاچي كه ې سره شو

موي، زكات وركوي، په معروف گمارل وركړي، نو لمونځ قائ

ړنى كار د او له منكراتو مخنيوى كوي، يعني د دوى لوم

ځه قائمول دي، لدې وينا په ډېر وضاحت سره لمان

په اسالمي نظام كي د واكدارانو لومړنۍ او معلومېږي چي 

يوې غوره د تر ټولو ستره وظيفه د لمونځ قائمول دي. 

زمن كار، د ېي ټولني په جوړولو كي ترټولو زيات اغاسالم

مول دي. كه اسالمي حكومت پدې وتوانېدو چي لمانځه قائ

جوماتونه له معنوي لحاظه آباد كړي، د جومات امامت 

صالح، متقي او په دين پوه داعي ته وسپاري، خلك له 

جومات سره عادت كړي او جومات چي د خلكو په فكري، 

و سياسي روزني كي كوم اغېزمن معنوي، اجتماعي ا

كاركولى شي هغه ترسره شي، كولى شي د ټولني ټولي 

چي د ې شرط په دمشكالت حل كړي. دا  ناخوالي سمي او ټول

پلو په خړي او گ له شتمنو زكات ترالسه كڅنځه تر لمان
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ړي او د گڼو ته وده وركښېگوي، ې ولشرعي مواردو كي ئ

 ړي. منكراتو مخنيوى وك

 يلهد چارو پاچي پاى كي ويل شوي په وونو ښې الرد د 

څوك چي ږي ېړه د ده له لوري كېكپرټاكي، دا تعالى هللا 

پر كارونو كوم چا ړي او د له كوم برخليك سره مخامخ ك

ډه او ډابايد ړي، د هللا د الري مجاهدين نتائج مرتب ك

ې ځي او بې هدر نه ۍ ئځلي او قربانهلي چي مطمئن وي 

  ږي. ېې كپاتې نه نتيج

   

    

    

   

    

   

   

      

ړاندي د چي تر دوى وړي نو يقينًا تا تكذيب ك او كه

پيغمبران( تكذيب پل پل خنوح قوم، عاد او ثمود )خ

او د ابراهيم قوم او د لوط قوم، او مدين ړل، ك

ړى شو، نو دغو كافرانو ته والو، او موسى تكذيب ك

چي( زما گوره ړ بيا مو ونيول، نو )ومو مهلت ورك

 گه وو؟  څنبدلول 

ته ويل  ّـهللا  رسولو كي مباركو آيتونې په د -(08-00)

ې او تا ړلشوي: كه ستا قوم نن ستا مخالفت ته مال ت

پل پل ختكذيبوي نو د دوى مخكنيو او اسالفو هم خ

ړل، د نوح قوم، عاد، ثمود، د پيغمبران تكذيب ك

ړ، ابراهيم او لوط قومونو او مدين والو همدا كار وك

ړ، هر يوه ته مو تكذيب كالسالم  عليهفرعونيانو موسى 

پاى كي مو په ړ او د مهلت مهلت ورك ېټېې نټاكلې تر يو

چي د دوى حالت مو گوره وړه، سزا مو وركسخته ونيول او 

گه وو او څنې حالت په دوران كي ئړ، د مهلت گه بدل كڅن

گه څنې راغلل او پرڅه ېدو وروسته په عذاب له اخته ك

 ! شول؟!
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نو دا ړل، مو كهالك ظالمان وو او  چي يڅومره كلاو 

 يپاتگار او وزكلي  يپريوتچتونو راپلو په خې ئ

نو آيا په زمكي كي نه دي  ۍ.ڼما يگټينگان او څا

ې تعقل ې په برخه شي چي پرړونه ئېدلي چي داسي زځگر

چي ې اوري، خبره دا ده ږونه چي پركوي او داسي غو

چي په ږي ېړندړونه زږي بلكي هغه ېړندسترگي نه 

 سينو كي دي.

 :ښووني دا ديو الرآيتونې مباركو د د -(09-01)

 ړاندي ې وتر د لظالمان وې هستوگن ئ چي يڅومره كل

پلو ظلمونو له كبله په الهي ې د خوران او كليوال ئ

ې كلي دا دئ تاسو ئ، هالك شوي؟!!او عذاب اخته شوي 

گورئ چي ې گان ئڅا، يپريوتچتونو راگورئ چي پر خپلو 

ډوالو بدلي په كنې ئ ۍڼما يگټيندي او  يپاتگار وز

  .ېشو

 ېدلي او له تاريخي ځنو آيا په زمكي كي نه دي گر

ړتيا ړتيا نه لري، كه دوى دا وپېښو د عبرت اخيستو و

ړونه درلودى نو دغو پېښو به د دوى ويده او غافل ز

ې كولى شي او د چي تعقل پرړي ول ښ او حساس كداسي وي

ې پرانيستي وو چي حق خبري پرې داسي ورونه به ئى غوږدو

ې حسه بړونه چي د دوى زخبره دا ده ېدى شي، خو اور

پېژندو عاجز شوي، په خپلو شوي، د حقائقو له ليدو او 

چي ې اخيستى گوري خو هغه پند نشي ترڅه ېر ډسترگو 

 ې اخلي. ې ترړونه ئحساس او ژوندي ز
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ښتنه كوي حال دا او په تلوار سره له تا د عذاب غو

ږي، او يقينًا ېڅكله نه ترشا كهيې ي هللا له خپلي وعدچ

لكه هغه ده ځ داسي ورړاندي يوه چي ستا د رب په و

فرصت  چي يڅومره كلاو گڼئ، ې چي تاسو ئزر كلونه 

ظالم ول، بيا مو ونيول او  چي ېده ړ سره لمو ورك

 ه.د يپه لورخو زما  ادېځگررته ېب

چي ې ېړل شوڅدلته د مخالفينو دا ادعاء  -(00-03)

ږ ښتيا وي او موښونه رگواوايي: كه دا د الهي عذاب 

نو دا عذاب ولي نه  ق ووححقيقتًا د الهي عذاب مست

ښونه گواستاسو دا  ځي؟ډولى؟ كله به راځنڅه شي  ؟ځيرا

هللا له  ځواب كي ويل شوي:په دوى ږي؟ د ېښتيا كبه كله ر

دا الهي وعده به ږي، ېڅكله نه ترشا كهيې خپلي وعد

ږي، تلوار او عجله مه ېحتمًا او په خپل وخت ترسره ك

په سترگه مه ې ې مودږدډو مهلتونو ته د اوډو لنكوئ، لن

لكه هغه ده ځ داسي ورړاندي يوه په وهللا تعالى گورئ، د 

ې ږدچي تاسو د اوته څه گڼئ، ې چي تاسو ئزر كلونه 

ړاندي داسي ده لكه په وهللا تعالى په سترگه گورئ د ې مود

تر تاسو هللا تعالى نه گورئ چي ې ته ې، آيا دېبش څو

همداسي  چي ظالمان ولې خلكو ته سره له دړاندي څومره و

ې پيل كي او له مهلت پرته ئ ړى، د ظلم پهمهلت ورك

، ستاسو ې نيوليپه پاى كي ئفورًا نه دي نيولي، د مهلت 

ټه ېچي هغه نېټه لري، كله دا مهلت هم د پاى ثابته ن

ږئ چي ېه داسي سخت الهي عذاب به اخته كږي پېراورس

گورئ چي ې ته نه ستاسو اسالف ورسره مخامخ شول. آيا د

په لوري ده؟ كه په خپل هللا تعالى مو د  ادېځگررته ېب

ې سره خو د هللا ژوند كي په الهي عذاب اخته نشئ نو په د
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ږئ، په خپل مرگ سره د هللا ېله عذابه نه ژغورل كتعالى 

 ، هلته به هرومرو خپله سزا گورئ. په لوري درومئ

   

    

   

  

   

   

   

  

  

    

گند څرخو تاسو ته يوازي يو ې خلكو! زه ووايه: ا

ېك ړ او نچي ايمان راوچا يم، نو  خبردارى دركوونكى

غوره رزق دئ او ښنه او ړل دوى ته بخې وكعملونه ئ

ې وسه كوونكو د بې ئ ړهپه او چي زما د آيتونهغه 

  ړه دوى دوزخيان دي.  څه وكېر هڅپه 

ته  ّـ هللا رسولو سره آيتونې مباركو په د -(65-81)

 چي خلكو ته ووايي: ې ښوونه شوالر

  گند خبردارى دركوونكىڅرخو تاسو ته يوازي يو زه 

چي د گمارل شوى يم ې پر دله لوري  تعالى هللايم، د 

 ړم.مو خبر كپايلو ايمان او كفر له حتمي 

  لى ړي د هللا تعاوكېك عملونه او ن يړچي ايمان راوڅوك

 په برخه شي.ې غوره رزق به ئښنه او بخ

  په و او وعد او وعيد د آيتون تعالى هللاد چي څوك او

ې ېدو مخه ئچي د تحقق او تر سره كړي څه وكدا ه ړها

ړي نه كپرته بله نتيجه ترالسه ې ونيسي نو هغه به له د

په ځاى گرى شي او له دوى سره يو چي د دوزخيانو مل

 ځي. ېوپردوزخ كي 
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ږلى ېڅ رسول او نبي نه دئ لړاندي مو هياو تر تا و

ړې شيطان د هغه تمنا )هيله( كې چي كله ئگر داسي م

ځه څه له من، نو هللا هغه ړېچونه كا للپه تمنا كي خ

مضبوطوي، او  پل آيتونهچوي بيا خاې ئچي شيطان ړي و

چوي ې اچي شيطان ئڅه څو هغه تر  پوه دئ.كمته هللا باح

ې بيماري ده او د ړونو كي ئپه زچي پاره د هغو ل

چي ، او يقينًا ځويگريوه آزموينه و پارهړو لسخت ز

څو او تر  كي دي.ېلتون عناد او بژور په دا ظالمان 

دا حق چي پوه شي ې پر دپه برخه شوى ې چي علم ئهغه 

ړي او ې راوپريمان نو ا ؛ستا د رب له لوري دئ

چي هللا هغه كسان ړي او يقينًا ې ورته خضوع وكړونه ئز

  ړى.ې راوهدايتوي چي ايمان ئسمي الري ته 

ېدا پوهښه په مطلب د و ې مباركو آيتوند د -(85-86)

 پام كي ولرئ:په پاره الندي خبري ل

  څه نه وي ې دمخه ړه تر دپه او آيتونكه تاسو د دغو

مو نه وي لوستلي، كوم روايت مو له  ېدلي، تفسيرونهاور

و الفاظو، تركيب آيتونيوازي د ېر شوى، نظره نه وي ت
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د هغوى كوم ړئ پام سره وغواپه او سياق و سباق ته 

يقينًا  نو ې واخلئړئ او كوم مفهوم ترړاندي كتعبير و

د مخكنيو  آيتونهدا پرته به ووايئ: او له هرراز شك 

او تفصيل  شرحهغوى مزيد  د ې تتمه ده اوښكلپاره يوه ل

ړاندي ويل شوي: كافران په ې وږدي، تر دږ مخي ته زمو

چي هللا له ښتنه كوي حال دا تلوار سره له تا د عذاب غو

چي ستا د ږي، او يقينًا ېڅكله نه ترشا كهيې خپلي وعد

چي لكه هغه زر كلونه ده ځ داسي ورړاندي يوه رب په و

ه ړ سره لت مو وركفرص چي يڅومره كلگڼئ، او ې تاسو ئ

دا خو ېځگررته ېول، بيا مو ونيول او ب انچي ظالم ېد

 تعالى هللاد چي څوك  :ې ويل شويه. او ورپسد يپه لورزما 

چي د ړي څه وكدا ه ړهپه او او وعد او وعيد د آيتون

ې ې ونيسي نو هغه به له دېدو مخه ئتحقق او تر سره ك

گرى شي انو ملچي د دوزخيړي نه كپرته بله نتيجه ترالسه 

ځي. دلته دغه ېوپرپه دوزخ كي ځاى او له دوى سره يو 

تر تا چي: ې گه مزيد توضيح شوې توپه دۍ خبري مخكن

چي گر داسي ږلى مېڅ رسول او نبي نه دئ لړاندي مو هيو

ڼا كي كومه تمنا او هيله په رښوونو د الهي الرې كله ئ

نده څرگې د حق د بري او د باطل د زوال هيله ئ او ړېك

ړه د په اتمنا پيغمبر د دغي هيلي او شيطان د نو  ،ړېك

ې چا ته ئړي، ړ كړونو كي شكوك او شبهات راوالپه زخلكو 

څكله به تحقق ونه ې دي او هيې غولوونكويلي چي دا وعد

چي ښونه دي وعيدونه هسي گواې ويلي دا چا ته ئمومي او 

ه ړه ترسره شول او نېروي، نه د مخكنيو په اې وپرخلك 

خو هللا تعالى دا شيطاني  ړه ترسره شي!!په ابه ستاسو 

و آيتونو هغو پلاو د خړي ځه وې او القاءات له منوسوس

په ې او وعيدونه ښودلى چي وعدې عماًل خلكو ته مصداق ئ

ې او وعيدونه ږي چي دا وعدېمؤمنان پوهكي راغلي وو. 

، خو د وعد او وعيد دغه ږيېحق دي، هرو مرو به ترسره ك

ړي او ناوي د هغو خلكو لپاره آزموينه وي چي بيمار زوي

ږدي ېپرې ته نه ې دړونه ئړي دي، بيمار او سخت زسخت ز

چي څوك هر ړي. ړي او ايمان راووكباور ې خبرو چي پر د

ې پرته ځير شي نو له دو ته آيتونپه شفاف ذهن سره دغو 

ې مناسب ې وانخلي او بل تعبير به ئبه بله انتباه تر

 ونه گڼي. او دقيق
خو كه تاسو تفسيرونو او د رواياتو كتابونو ته 
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ژور ړه به دومره په اد دغه مبارك آيت نو ړئ مراجعه وك

اختالفات او متضاد او متعارض روايات ومومئ چي كه د 

ږ تر نو لځه د يوه انتخاب درته محال نه وي ټولو له من

گران ومومئ. دا ستونزه هم د ېر ډېر ډږه به دا كار ل

ړه ېر له متعارضو او متضادو رواياتو راوالڅرو په نو

 ې. شو

 څه راغليړه په رواياتو كي ې اراشئ وگورو چي په د

  څه ويلي.او مفسرينو 

پيدا شوه سره دا هيله را ّـهللا  رسولوايي: له ځيني 

ې د چي له كبله ئڅه راغلي وى كي داسي  په قرآنچي كاش 

ې و كركه كمه شومخالفت ا قريشوكفارو ړه د په ااسالم 

ږه د ږ تر ليا ل ې شوي وى،ږدوى او مسلمانانو ته ران

چي دوى ېدى په خالف داسي سخت تنقيد نه كدوى د دين 

په ځ چي يوه ورړه كي وه په زې همدا تمنا ئ .پاروي

ډي كي ناست ې لويي غونپه يو چي د قريشوداسي حال كي 

غ ږگ په جاو هغه ې نازله شوه، پروو او د النجم سوره 

ېد: ې آيت ته ورسچي دړل، كله پيل كې لوستل د هغ

افرأيتم الالت و العزى و مناة الثالثة االخرى نو 

تلك الغرانقة ژبه جاري شول: پر ې دا الفاظ پي ئڅانا

پين مارغان ړ سړ لوالعلى و إن شفاعتهن لترجى: دا لو

، ږيېكد شفاعت هيله ې ذوات( دي او هرومرو ئڅلي ېپس)

ې برخه ولوسته، تر پاتې النجم د سور ې همداسي دبيا ئ

ټولو خلكو ړه نو ې سجده وكپاى كي ئپه ې چي د سورهغه 

ړه، مشركينو وويل: هم سجده وك (كفارو او مسلمانانو)

ځ كوم ( تر منالسالم عليهاو د محمد )ږ اوس نو زمو

چي اصلي خالق او ږ خو همدا ويل پاته نشو، مواختالف 

ږ ړاندي زموپه وبودان د هللا ږ دا معرازق هللا دئ خو زمو

راغى او ښام جبرئيل عليه السالم شفاعت كوونكي دي، ما

ې ړي؟ دغه دوه جملڅه كته وويل: دا تا  ّـهللا  رسولهغه 

ېر ډ ّـې سره رسول هللا په دړې، راوخو ما نه دي درته 

 ړل: نازل ك آيتونهدا تعالى  هللاغمجن شو، بيا 
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 58-56االسراء: 

دي څه له هغه  او چويې وه په فتنه كي دي واږداو ن

چي د وحي گه توې په د، ړيچي تا ته مو دروحي كړوي وا

ړې او هغه مهال به كته منسوب ږ موځانه خالف خبره له 

ړى نه وى نو كه مو مضبوط كو ې, اې دوست نيولږدې ته نئ

ې، ايل شږ شانته د دوى لوري ته متمې وه لږدچي نيقينًا 

هم دوه برابره  يژوند كپه به مو  په هغه صورت كي يچ

ه وروسته هم دوه برابره، څكلى وو او له مرگعذاب در

 ړى نه شو موندلى. په خالف كوم مالتږ زمون بيا به دي

ېښنه او اند ّـېدو سره د رسول هللا په اورو ې آيتوند د

 هې دغه آيتونچي د الحج د سورگان الزيات شو، تر هغه خف

چي تر تا ړ اطمئنان وركې ته ئ ّـهللا  رسولنازل شول او 

پيغمبرانو هم داسي حالت راغلى. د نورو پر ړاندي و

ې ې خبر د حبشځايي سجدې يو قريشو او مسلمانانو د د

چي د مسلمانانو او ړ گمان وك، هغوى ېدمهاجرينو ته ورس

كې ېرته مځيني بځكه ، نو ېړه شوځ روغه جوقريشو تر من

د روغي چي ورته معلومه شوه تانه شول، خو دلته ته راس

ړي خبره حقيقت نه لري او د مسلمانانو او قريشو تر جو

 ېر دوام لري.  څپه ښمني د سابق ځ دمن

ړ ېر مفسرين او محدثين دا روايت د اعتبار وگڼ شم

ڼي، د ابن كثير، بيهقي، ابن خزيمه، قاضي ابوبكر، گنه 

ني، شوكاني او آلوسي امام رازي، قرطبي، بدرالدين عي

څخه دي، ابن كثير ډلي له ېر شخصيتونه د دوى څپه 

ې ټول ئچي دا روايت راغلى څومره سندونو سره په وايي: 

مرسل او منقطع دي او ما د هغه صحيح او متصل سند ونه 

موندو، بيهقي وايي: د رواياتو له مخي دا قصه صحيح او 

زنديقانو له ثابته نه ده، ابن خزيمه وايي: دا قصه د 

ې روايت د ضعف ې، قاضي عياض وايي: د دړه شولوري جو

مؤلفينو كي په د صحاح سته چي پاره دا هم كافي ده ل

ڼلى او نه دا له صحيح، متصل گړ نه دئ ړلو وچا د راوهي

. ې عيبه سند سره د ثقه راويانو له لوري نقل شوىاو ب
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حافظ ابن حجر، ابوبكر جصاص، ې د په مقابل كي ئخو 

ېر شخصيتونه دا روايت صحيح څپه زمخشري او ابن جرير 

ې ې د دغه آيت شرح او تفسير ئبولي او د الحج د سور

 ڼي!! گ

 ړه د يوه روايت الفاظ دا دي:ې ادپه 

 هللا رسول جلس قاال قيس بن ومحمد القرظي كعب بن محمد عن

 أهله، كثير قريش أندية من ناد في وسلم عليه هللا صلى

 فأنزل عنه، فينفروا شيء هللا من يأتيه ال أن يومئذ فتمنى

(  َغَوى َوَما َصاحِبُكُم   َضلَّ  َما َهَوى ِإَذا َوالنَّج مِ ) :عليه هللا

 :بلغ إذا حتى وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول فقرأها

 ألقى(  األخ َرى الثَّاِلثَةَ  َوَمَناةَ  َوال ُعزَّى الالتَ  َأَفَرَأي ُتمُ )

 وإن العلى، الغرانقة تلك: ينكلمت الشيطان عليه

. كلها السورة فقرأ مضى ثم. بها فتكلم لترجى، شفاعتهنق 

 ورفع معه، جميعا القوم وسجد السورة، آخر في فسجد

 وكان عليه، فسجد جبهته إلى ترابا المغيرة بن الوليد

 به تكلم بما فرضوا. السجود على يقدر ال كبيرا شيخا

 يخلق الذي وهو ويميت، يحيي هللا أن عرفنا قد: وقالوا

 لها جعلت إذ عنده، لنا تشفع هذه آلهتنا ولكن ويرزق،

 عليه جبرائيل أتاه أمسى فلما قاال معك، فنحن نصيبا،

 اللتين الكلمتين بلغ فلما; السورة عليه فعرض السالم،

 هللا رسول فقال بهاتين، جئتك ما: قال عليه الشيطان ألقى

 َلم   ما هللا َعلى َوُقل تُ  هللا، َعلى اف َتَري تُ : وسلم عليه هللا صلى

 الَِّذي َعنِ  َليَف ِتُنوَنكَ  َكاُدوا َوِإن  ) :إليه هللا فأوحى َيُقل ،

 ُثمَّ :) قوله إلى( ...  َغي َرهُ  َعَلي َنا ِلَتف َتِريَ  ِإَلي كَ  َأو حَي َنا

 حتى مهموما مغموما زال فما(.  َنِصيًرا َعَلي َنا َلكَ  َتجِدُ  ال

  َوال َرسُول   ِمن   َقب ِلكَ  ِمن   َأر سَل َنا َوَما:) يهعل نزلت
 
 ِإال َنبِي

 ُيل ِقي َما هللاَُّ  َفيَن سَخُ  ُأم ِنيَِّتهِ  ِفي الشَّي طَانُ  َأل َقى َتَمنَّى ِإَذا

 فسمع: قال(.  حَِكيم   َعِليم   َوهللاَُّ  آَياِتهِ  هللاَُّ  ُيح ِكمُ  ُثمَّ  الشَّي طَانُ 

 قد مكة أهل أن الحبشة بأرض المهاجرين من كان من

 أحبق  هم: وقالوا عشائرهم إلى فرجعوا كلهم، أسلموا

 ألقى ما هللا نسخ حين ارتكسوا قد القوم فوجدوا إلينا،

 .الشيطان

گورئ ړه نور روايات وپه اې ې قصخو كه تاسو د همد

ځيني پيرونه ومومئ، ځ به څو ستر ستر تونو د دوى تر من

ك الغرانقة العلى و إن تلچي دا الفاظ )ې وايي ئ

ې ځيني ئژبه راغلي، په  ّـهللا  رسولشفاعتهن لترجى( د 
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ځ په منږ غ دد ده له لوري شيطان د چي دا الفاظ وايي 

په دوران كي چي د وحي ې وايي ويل شوي، ځيني ئكي 

چي دا ړى گمان كداسي  ّـړې او رسول هللا شيطان دا خبره ك

ې ځيني ئويل شوي، له لوري ورته السالم  عليهد جبرئيل 

له كبله پلي هغي تمنا د خ ّـهللا  چي دا خبري رسولوايي 

ښمني او عداوت راكم شي. ې د قريشو دئښتل چي غوړې دي ك

ځينو كي په د ترتجى، كي ځينو په د ترجى،  ځينو كيپه 

كي ځينو په ترتضى الفاظ راغلي، كي د ځينو په او  ىترض

و نځيپه  ، اونقةالغرااو  الغرانيقځاى پر د العرانقة 

 لترتجى شفاعتها أن تدعي التي اآللهة إنكي ويل شوي 

ې په دراغلي، تفهيم القرآن  العلى للغرانيق وإنها

چي په ضمن كي ليكي د جدي او دقيقو اعتراضاتو  وتارواي

ږي. ېگو كېرونه تر سترپژور توځلس پنې ئپه الفاظو كي 

متن د پلوه كمزوري او دا روايات نه يوازي د سند له 

پيرونه او تعارضات ژور توځونو كي پلو منپلوه په خله 

څه گه متعارض دي، هغه په جدي توسره  لري بلكي له قرآن

 قرآنله اساسي اصولو سره تضاد لري،  قرآنچي د وايي 

له تعالى  چي د هللاپيغمبر يوازي هغه خبره كوي چي وايي 

   ږي )ېلوري ورته وحي ك

      

    :6-6النجم  

د صريح حكم  قرآند  ّـهللا  چي رسولخو دا روايات وايي 

په سر كي د ې د سورم جد الن ړې!!ُبتانو ستاينه ك خالف د

هوى او څ خبره د چي هغه هيي وړه ويل شپه ا ّـهللا  رسول

تعالى  هللاچي د څه وايي هوس له مخي نه كوي، يوازي هغه 

به د  ّـهللا  رسول چيگه ومنو څنږي، ېله لوري ورته وحي ك

ې سوره كي داسي خبري په همدد دغي وينا خالف تعالى  هللا

 قرآنچي هغه له كفر سره مترادفي خبري دي؟!! وي ړې ك

پوري رسي پيغمبر په الس تر چي وحي د داسي فرشتو وايي 

حفاظت  ړ امانت اوپپه بشې ساتونكي وي او چي شاوخوا ئ

 )رسوي پوري پيغمبر ې تر سره ئ
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دو د جبرئيل عليه ېچي شيطان وتوانخو دا روايات وايي 

څه القاء ته داسي  ّـهللا  رسولځ كي په مند وينا السالم 

دا روايات نه يوازي  !!ړيتانو ستاينه وكچي د بُ ړي ك

گناه ستري ېر په څپه د ُبتانو د ستايني  ّـهللا  رسول

السالم  معليهپيغمبرانو ټولو چي تورنوي بلكي وايي 

د عصمت او  پيغمبرانو ددا روايات د  ړې!!داسي غلطي ك

ټول دين د حفاظت عقيده تر سوال الندي راولي او د 

او  ّـښايي رسول هللا چي ړوي ړه دا شكوك راوالپه اشريعت 

به د داسي شيطاني السالم  مپيغمبرانو عليهنورو 

د وحي خالف چي وي  څه ويليېر داسي ډله كبله مداخالتو 

د دا لفظ ې، په معنى كارولتل )تمنا( د هيلي  قرآندي. 

په معنى نه ده څ آيت كي د وينا او مقال په هيقرآن 

! كه په معنى نيسي!راغلى، خو دا روايات تمنا د وينا 

ې ې قصپه دپه دغو رواياتو كي چي  ې آيتونهتاسو هغه در

پرته پام ېل او دغو رواياتو ته له ل بېړل شوي بپوري ت

ې په دچي ې وانه خلئ تر معنىهغه ه به لڅكېړئ نو هيڅو

پوري ې په دغي قص آيتونهچي دا چا ې، اتو كي راغلرواي

په چي د دغه رواياتو ېدلي ېر تكلف سره توانډپه ړلي ت

چي د ړى پام نه دئ كې هم ته ئې ړي. دې تعبير كگټه ئ

ځم كال كي، د االسراء د پنبعثت په ې آيت د النجم د سور

ې كال كي او د الحج د سوردولسم يا په يولسم ې آيت سور

په مدينه كي نازل شوى، كوم له هجرت وروسته دغه آيت 

ړه واې چي دا درې عقله انسان به دا خبره ومني ب

گواكي چي داسي ړلي دي، پوري تې ې قضيپه يو آيتونه

ې، هللا ړككي ځم كال پنپه د بعثت اشتباه دغه  ّـهللا  رسول

ې ږدنې ړى او بيا ئې تنبيه كپرږ كاله وروسته پتعالى ش

ې او دا ړعفو اعالن كپله ه ته خوروسته هغنه كاله 

چي باك نه لري داسي اشتباهات تر تا ړى ې وركتسليت ئ

ې ! د االسراء د سورړي!!پيغمبرانو هم كړاندي نورو و

ړې كومه اشتباه ك ّـهللا  چي رسولړوند آيت دا نه وايي ا

 ې، بلكي وايي: ړې افتراء كئتعالى  هللاپر او 
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     58-56االسراء: 

دي څه له هغه  او چويې وه په فتنه كي دي واږداو ن

چي د وحي گه توې په د، ړيچي تا ته مو دروحي كړوي وا

ړې او هغه مهال به كته منسوب ږ موځانه خالف خبره له 

ړى نه وى نو كه مو مضبوط كو ې, اې دوست نيولږدې ته نئ

ې، متمايل ش ږ شانته د دوى لوري تهې وه لږدچي نيقينًا 

هم دوه برابره  يژوند كپه به مو  په هغه صورت كي يچ

ه وروسته هم دوه برابره، څكلى وو او له مرگعذاب در

 .ړى نه شو موندلىپه خالف كوم مالتږ زمون بيا به دي

گه د روايت د ادعاء پړه توپه بشو وينا ې آيتوند د

دا ښمن كه د دته ويل شوي:  ّـهللا  رسوله، دلته خالف د

ږ قدري لكي د په الهي وحي چي ې وى ښتنه دي منلغو

څه ويلي وى نو ځانه دي ې كوله او له تغيير مطالبه ئ

څكلى ردنيا كي تا ته دوه برابره عذاب د هم به مو په

ېرزويني له پد تعالى  هللاپه آخرت كي!! خو د وو او هم 

ې او د دوى پاته شوگ ټينځ ثابت او پل دريپر خامله 

ږي ېو معلومې آيتونله د! ې!ته تسليم نشوښتني غلطي غو

ې وه ږدنه دي ويلي، بلكي ن څهځانه له  ّـهللا  چي رسول

 ّـهللا  چي رسولچي روايت وايي څه ووايي، حال دا داسي 

ړې وه، دا ې كتانو ستاينه ئڅه ويلي وو او د بُ داسي 

څه ويلي وى نو هللا داسي  ّـهللا  چي كه رسولوايي  آيتونه

ړى نيا او آخرت كي دوه برابره عذاب وركپه دبه تعالى 

چي روايت وايي: د ُبتانو له ستايني سره وو، حال دا 

عتاب حتى هغه ته كوم تعالى  هللاپوري ځو كلونو پنسره تر 

هغه ته نه كاله وروسته ې پاى كي ئپه ړى او نه دئ كهم 

 ړه!! عفو اعالن ك

په سلو كي دا روايت سل  هچي كزه داسي حدس وهم 

ابن خزيمه وايي: چي او موضوعي نه وي، همغسي لكه  جعلي

له  اچې، او واقعًا ړه شودا قصه د زنديقانو له لوري جو

ښايي قضيه به داسي ې وي نو ېدلدا قصه اور ّـابن عباس 

ې كي د په هغې او چي د النجم سوره نازله شووه: كله 
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په سختو معبودانو الت، عزى او مناة سترو سترو قريشو د 

چي دا خو له تشو نومونو ې او ويل شوي غندنه شو الفاظو

ځينو شرارتياتو دا څه نه دي، نو د قريشو پرته بل 

( د دغو ُبتانو د السالم عليهچي محمد )ړې افواه خوره ك

غرانيق العلى و پر مهال دا الفاظ وويل: تلك اليادولو 

 هې دومره زياتإن شفاعتهن لترجى، دا دروغجنه افواه ئ

ځينو ې او ېدلپوري رسې حتى تر حبش چيړې خوره ك

ې ځكه مكچي همداسي به شوي وي نو ړى گمان كمهاجرينو 

د ې وي، ېرو نورو به هم دا خبره منلډته راستانه شوي، 

 هړى، همدا خبرهم نه وي ترالسه كې پيناوي فرصت به ئس

ې ېدلرسپه مدينه كي ته  ّـڅو كاله وروسته ابن عباس به 

څخه  ّـهللا  چي له رسولي موندلى ې نه وئبه وي، دا فرصت 

ړي، د دغو رواياتو له ښتنه وكپوړه په اې ې قصد د

دا قصه له رسول هللا  ّـچي ابن عباس ږي ېاسنادو هم معلوم

د دغي دروغجني چي هغه او يا دا ې، ېدلاورنه ده څخه  ّـ

گواكي چي ړى گمان كړې خو راوي داسي افواه يادونه ك

   همداسي شوي. 

   

    

   

   

    

    

   

  

   

   

  

  

    

په شك كي ړه په اې ړى تل به د دې كچي كفر ئاو هغه 

ورشي او يا د  هپڅاناټه ېچي د قيامت نتر هغه  ؛وي

ځ به ې ورپه دځي عذاب ورشي، ور (بې خيرهي )ډشن

ړه ېكپرځ به واكمني )يوازي( د هللا وي، د دوى تر من
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ې ېك عملونه ئړى او نې راوچي ايمان ئكوي، نو هغه 

چي او هغه  تونو كي به ويډكو جن وه نعمتونل ړيك

ړي نو دوى ته ې تكذيب كئ آيتونهړى او زما ې ككفر ئ

 پكوونكى عذاب وي.به س

 وايي: آيتونهدا مبارك  -(88-85)

 ې دا شك به ئپه شك كي وي، ړه په اې كافران به د د

ځي چي يا قيامت راشي او يا د هغي ورتر هغه دوام كوي 

نه وي او بله  خير پكي څهيچي له عذاب سره مخامخ شي 

د چي ځ، هغه ۍ ورهمغه د مهلت وروست ورځ ورپسې رانشي،

. خو دا ټول شيگه ړه توپپه بشكي ې هغپه به ټغر دوى 

په شك كي وي، ړه اپه څه چي كافران به د گورو بايد و

ړه تل په اچي دوى به د هغه وعد او وعيد ځواب دا دئ 

ې، وو كي ورته اشاره شآيتونينيو دړانپه وچي شك لري 

پلو پلو خخ السالم مپيغمبرانو عليهټولو چي همغه 

 او ېوعد تعالى هللاولسونو ته ويلي، له مؤمنانو سره د 

كافران به تل د دغو كافرانو ته د الهي عذاب وعيدونه، 

چي يا قيامت ړه شكمن وي، تر هغه په اوعدو او وعيدونو 

له عذاب سره مخامخ  ځيورډي او شنراشي او يا د عقيم 

هغه چي ږي ېېر وضاحت سره معلومډپه آيت هم ې له د شي.

په گوي او ړخ نه لو سره اآيتونې روايت قطعًا له د

دا آيتونه ځكه له آيتونو سره تعارض لري. گه توړه پشپ

په تمنا د هغه وعد او وعيد  السالم مپيغمبرانو عليهد 

ړه شكمن وي، په اچي كافران به تل د هغوى ځوروي ړه انا

پلو په خچي يا الهي عذاب ې ومني مهال به ئيوازي هغه 

په چي واكمني به ځ گوري او يا د قيامت هغه ورگو وستر

چا په واك كي وي او د هر تعالى  گه د هللاړه توپشب

    ږي. ېټاكل كبرخليك به د ده له لوري 
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ژل ، بيا يا وىړكپه الر كي ئې هجرت هللا چي د او هغه 

او  به حتمًا غوره رزق وركړيهللا ، يړه شويا م يشو

حتمًا . ئوركوونكى د يزووره رغټولو چي هللا تر يقينًا 

ږي، ېې راضي كپرچي ځاى ته ننباسي ې داسي ننوتبه ئ

څوك پوه دئ، همدا؛ او د زغم خاوند چي هللا او يقينًا 

ېرى ې اخيستل شوى، بيا تچي ترچ واخلي غ چي داسي

چي هللا عفو ړي، يقينًا حتمًا نصرت وركې وشي، هللا به پر

 .  ښونكى دئكوونكى بخ

 ته وايي: مبارك آيتونه موږ دا -(93-17)

 چي د  ئپاره د غوره رزق ذمه وار دهللا د هغه خلكو ل

  دان وركوي.يپه الر كي هجرت كوي او شهخداى 

  ې، ړهجرت وك په الر كيچي كه د هللا كوه گمان مه داسي

مكي زپراخي ټولي نو د هللا په  ،ېپرېږدټى پكور، كلى او 

او نه د معيشت وسيله،  ېړپيدا كى اځپناه د به نه كي 

گانو ته چي عادي بندپراخه ده، مكه زد هللا ده، نه  داسي

الري له مجاهدينو او  د خپلينو رزق او روزي وركوي 

پوخ باور ! پدې دي بايد !؟پمويگه سڅن به ئېمهاجرينو 

پراخي او كثرت سره له په صورت كي به چي د هجرت وي 

په به تعالى  هللا، او قلت سره ېگسنه له تن ېمخامخ كېږ

په جنت درښكلى كي آخرت په او ځاى ېشت كي غوره مدنيا 

  .يړبرخه ك

 ژني، پېښه پلي الري مهاجرين )عليم( دئ، د ختعالى  هللا

هغه ې او انعام مستحق دي، چي دوى د كومي بدلږي ېپوه

معامله د ې الري له مهاجرينو سره ئپلي )حليم( دئ، د خ

ې نه ړو اشتباهاتو ئړو وپه وحلم او زغم معامله ده، 

په نه د هجرت ې د داسي اشتباهاتو له كبله ئنيسي، 

له ې ستر ستر خدمات ي كمى راولي او نه ئثوابونو ك



 

                                                                                                                     الحج       

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ړيني په دوران كي د ماو د هجرت د هجرت . يځوپامه غور

ښي او گناهونه درته وبخستا تعالى  هللابه په صورت كي 

چي هغه ولس  .په حال شاملي كړيپيرزويني به ستا  خپلي

ژوبلي سره گ ړ شي او له مرپه الر كي هجرت ته اد هللا 

پيرزويني الس د دوى به د رحمت او جل شأنه  امخ شي، هللامخ

 . يږسر راكا رپ

 پله بدله واخلي، چي ظلم وشي، له ظالمانو خا پر چ

حتمًا مرسته كوي ې به ئتعالى  هللاېرى وشي، ې تپرخو بيا 

چي هللا عفو يقينًا ې بريالى كوي، ېري كوونكو به ئپر تاو 

چ اخيستونكو د . كه له دغو مظلومو غښونكى دئكوونكى بخ

ږي ېغيرارادي اشتباه كڅ كي كومه په تربالمثله اقدام 

ښونكي خداى به ورته عفو او بخشنه فو كوونكى او بخنو ع

 ړي. وك

    

   

   

    

    

     

    

    

    

ځ ځ كي ننباسي او ورپه ورپه چي هللا شې كبله دا له د

 ليدونكىچي هللا پاره ې لپې كي ننباسي او د دپه ش

حق دئ او  هللاهمدا چي ې كبله دا له د ېدونكى دئ.اور

ې ې وربلي همدا باطل دئ او د دپرته ئچي له ده هغه 

  ړ دئ.دا هللا ستر لوچي همپاره ل

و كي د مخكنيو مطالبو آيتونې مباركو په د -(31-35)

 گوته شوي:په څو دالئل پاره ل

  ځ ځ كي ننباسي او ورپه ورپه ش تعالى هللاچي گه څنلكه

گانو يو حالت پلو بندپر خپې كي، همداسي كله په ش

ځي د نو د ورشي په درباندي راكه شراولي او كله بل، 

ې كولى، نو چا نشپرته له بل  تعالى هللا له طمعراوستو 

او هجرت ړاوونو سره مخامخ كه له آزموينو، ستونزو او ك



 

                                                                                                                            ېپلوش ند قرآ

 الحج

 

 

 

 

 

 

 

188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

په به ستا تياره ش تعالى چي هللا، مطمئن اوسه ېړ شوته ا

ېر ډكني ځاى كي به تر مخپه بل ړي، كځي بدله ې ورڼپه ر

پلو سميع دئ د خ تعالى هللا. ړيكپه برخه ځى درېشت غوره م

په نظر د رحمت گاني اوري، بصير دئ گانو دعادمخلصو بن

  ې اعتناء او التفات كوي.گوري او حالت ته ئورته 

 ظلم چي چا پر پالو مل دئ، حق دئ او د حق تعالى هللا

پل حق ترالسه خړي او وغوا ښو الندي شيپې تر ، حق ئوشي

مرسته ې ئ تعالى هللاچ واخلي نو پل غړي او له ظالمانو خك

څه هم په برخه كوي، كه مانو برالسى ورپر ظالاو كوي 

تر هر ستر  تعالى چي هللاځكه وي، دا ظالمان وى ستر ستر د

 ړ. ړ لوستر دئ او تر هر لو

     

   

    

     

    

     

   

   

چي هللا له آسمانه اوبه پام نه دئ ې ته دي آيا د

زمكه زرغونه شوه،  ې سره(په د)ړې او راكوزي ك

و آسمانونپه چي څه ښه باخبره لطيف دئ، چي هللا يقينًا 

او يقينًا ي كي دي د ده دي، زمكپه چي څه  اوكي دي 

   ستايل شوى غني دئ. همدا هللاچي 

په يوه باران سره  تعالى چي هللاې گورآيا نه  -(36-36)

ټي خاوري زرغونه بو ېپېرسله  او ړيچمن كشين گ ډاچ و

چي مطمئن اوسه ې د هللا د الري مهاجره! ټوكوي، نو اراو

ښه ستا رب ړي، گونه درته زرغونه كډاپيره ستا رب به س

پلي الري د مهاجرينو له حاله تل ، د خدئف لطيباخبره 

ړي. آيا نه ې مرسته وكگه ئڅن چيږي ېباخبره وي، پوه

دي،  تعالى هللاڅه د و او زمكي هر آسمانوند چي ې ږېپوه

 ړي، هللاڅه وركچا ته چي ږي ېړه د ده له لوري كېكپردا 

 هللاړتياوي رفع كولى شي، ټولي اتعالى غني دئ، ستا 

چي ې عيبه منزه دئ تايل شوى دئ، له دحميد او س تعالى
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ې ونه ږدي او مرسته ئېپرې ې اسرپلي الري مهاجرين بد خ

   ړي. ك

     

    

   

  

   

    

    

   

   

څه تاسو ته مسخر ټول هغه چي هللا پام دي نه دئ آيا 

په امر چي د ده ۍ هم ښتپه زمكي كي دي، او كچي ړي ك

پر زمكي چي درومي، او آسمان تموي په سمندر كي 

چي هللا د په إذن سره، يقينًا گر د ده ځي، مېوپررا

 مهربان رؤف دئ.ړه په اخلكو 

په ې مبارك آيت كي هم د مخكنيو مطالبو په د -(38)

څه د زمكي هر  تعالى چي هللاې گورنه  :ارتباط ويل شوي

په خدمت كي دي او ستاسو ړي، ستاسو تاسو ته مسخر ك

ې هم درته ۍ ئښتكچي ې گورځواب وايي، نه ړتياوو ته ا

ه درومي، نپه سمندر كي په امر د ده ړې دي او مسخر ك

ړي؟ آيا ده تم كل ېوتپرزمكي د آسمان را چي پرې گور

ې ستا رب رؤف چي مطمئن شدغه مشاهدات درته كافي نه دي 

ړه سواند( او رحيم )مهربان( دئ؟ دا رؤف او مهربان )ز

گير په ستونزو كي راپلي الري مهاجرين د خگه څنرب به 

يوازي او ړاندي په وږدي او مظلومان به د ظالمانو ېپر

 ږدي؟!! ېپرې رې اسب

   

     

     

بيا مو  ړئژوندي كراې تاسو ئ چياو دى هغه ذات دئ 

ېر ډچي انسان يقينًا ژوندي كوي، ړوي بيا مو رام

 پاسه دئ.ناس



 

                                                                                                                            ېپلوش ند قرآ

 الحج

 

 

 

 

 

 

 

185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

له لوري  تعالى هللاړه د ېكپرگ ژوند او مرستاسو د  -(33)

ې دنيا بلي پاى نه دئ بلكي له يود ژوند گ مو ږي، مرېك

ېر ډپيل دئ، آيا هغه انسان ژوندون گ او د بل ته ت

پامه پل رب دغه نعمتونه له چي د خپاسه نه دئ ناس

چي ده ته ېروي ېرزويني هپ، د هغه مهربان ذات ځويغور

پيل ژوند ې د بل گ ئړى او د ده مرژوند وركې ئ

  ؟!!ځولىگر

   

     

    

    

   

   

    

    

   

   

    

     

    

      

        

 ېټاكلپل منسك )د عبادت طريقه( پل خهر امت ته مو خ

ې كار كي دي له تاسره ه دپعمل كوي، نو ې پرچي دوى 

ته بلنه كوه،  لوريرب پل او د خړه نه كوي، خش

ې، او كه جدل درسره ښووني يپه سمي الرچي ته يقينًا 

ې چي تاسو ئږي ېپوهښه څه په هغه هللا ړي نو ووايه: وك

څه د هغه ځ په ورد قيامت ځ هللا به ستاسو تر من كوئ.

كولو، آيا په كي اختالف چي تاسو ړه كوي ېكپرړه په ا

او  په آسمانږي چي ېپوهڅه پر هغه چي هللا ې ږېپوهنه 

)ليكل دا په يوه كتاب كي چي ي كي دي، يقينًا زمك

   چي دا هللا ته آسان دي. شوي( دي، يقينًا 

 ښووني دا دي:و الرې مباركو آيتوند د -(10-07)

 ې،ټاكلهر امت ته د عبادت مشخصه طريقه تعالى  هللا 
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پله پله خو ظروفو او شرائطو سره سم خپلمخكنيو ته د خ

ې ته مخه قبلپلي خڅوك ، هر پله قبلهپله خخ او طريقه

په چي په كار ده عمل كوي، ې قپلي طريپلي خپه خكوي او 

 .يړنه كوړه خشړه له تا سره ې اد

  اصلي كار ته پل خپروا مه كوه، د دوى د مخالفتونو

، تا ته د ړهخلكو بلنه ده دوام وركد چي د هللا لوري ته 

گالره ې او صحيح تښوونه شوله لوري سمه الرتعالى  هللا

 ې.ښودل شودر

 په هغه هللا ووايه: ورته ړي نو كه دوى درسره جدل وك

، هم ستاسو له مخالفتونو ې كوئچي تاسو ئږي ېپوهښه څه 

چي  ړنواو كې خبر دئ، هم له هغو عملونو گوالي ئڅرناو 

 هللااسو سره به د له تڅوي، تاسو دغو مخالفتونو ته ه

نه بلكي ستاسو له مخي گانو ى معامله ستاسو د ادعاتعال

 له مخي وي.  عملونو د 

 د ځ هللا تعالى به ستاسو او ستاسو د مخالفينو تر من

په چي تاسو ړه كوي ېكپرړه په اڅه د هغه ځ په ورقيامت 

 كي اختالف كولو.

  ږي ېپوهڅه پر هغه تعالى  هللاچي  پوه وئې په دبايد

څه په هر ي كي دي، نه يوازي او زمك په آسمانچي 

چي څه ليكلي، ې په يوه كتاب كي څه ئږي بلكي هر ېپوه

ليكل  ږيېكترسره ې وروسته ړاندي شوي يا تر دې وتر د

   . ئته آسان دتعالى هللا كار دا شوي، 

    

    

    

    

     

كوم نه )هللا( چي څه عبادت كوي پرته د داسي او له هللا 

ې لري، پراو نه دوى كوم علم  ړىورته نازل كدليل 

 څ مرستندوى نشته.او دغو ظالمانو ته هي

دا معاندين له شرك او دروغجنو معبودانو د دفاع  -(51)

 هللانه چي ځي څه لمان، داسي ړه كويطر له تاسره شخپه خا

پلو كتابونو كي په خړه په اځني د هغوى د لمان تعالى

ټول عالم كي په ړى او نه ې نازل كپركوم حجت او برهان 
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چا څه او بل پرته د بل  تعالى چي له هللاداسي دليل مومو 

ړي، دا جاهل مشركين د دغو ځنه توجيه كعبادت او لمان

علمي دليل  څ عقلي اوتباط هيپه ارځني انو د لمانمعبود

نه لري، له هغوى د مرستي او د دوى د مشكالتو د حلولو 

چي دا دروغجن معبودان نه ږي ېپوهې نه په دطمع لري خو 

ې شرك سره دا په ديوازي د دوى مرسته نشي كولى بلكي 

څه له تأييد او مرستي محروم ظالمان د عالم د هر 

چي د دوى څه ونه مومي عالم كي به داسي ټول په ږي، ېك

 ړى شي. مرسته وك

   

  

    

   

  

  

    

   

    

    

   

د هغو  ې ولوستل شيپر گند آيتونهږ څرچي زمواو كله 

ړى، ې كچي كفر ئې گورېرو كي به كركه وڅپه كسانو 

ې پر آيتونهږ چي زموچوي ته الس وا هغوې وي ږدن

خبر څه ات بد ه الزيپې مو ووايه: آيا تر دلولي، 

ړې، ې له كافرانو سره وعده كچي هللا ئهغه اور ړم؟ ك

  ېدنه!! ځرگڅومره بده او )له يوه حالته بل ته( 

د كتاب  تعالى هللاكله د چي دا كافران داسي دي  -(55)

كركه ې ېرو كي ئڅپه ، نو ې ولوستل شيپر گند آيتونهڅر

ځي گونځي نگوې تريو او ږي، تندى ئېگو كاو نفرت ترستر

كسانو  هغوې وي ږدچي نپه سر واخلي ې داسي ، غصه ئشي

  !!ې لوليپر آيتونهچي دا چوي ته الس وا

او  ّـ هللا رسولړاندي په وچلن د دوى د دغه كركجن 

ووايي: آيا ستاسو تر چي ورته ې ښوونه شومؤمنانو ته الر

و د آيتوند  تعالى چي د هللاې تريو تندي، هغه كركه د
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چي د هغه قهر او غصه  گندوئ،څرې ړاندي ئوپه ېدو اور

څه مو خبر په الزيات بد ښكاروئ، ې په خالف ئداعيانو 

ې له كافرانو سره وعده ئتعالى چي هللا هغه اور په ړو؟ ك

ده او له يوه بد حالته پايله بده څومره ړې، او دا ك

  ېدنه!! ځرگبده بل ته 

   

    

    

    

  

    

  

    

   

   

    

     

  

شكه ې اې خلكو! يو مثال ويل شوى، ورته غوږ شئ: ب

مرستي ته دربلئ، يو  يپلخپرته چي تاسي له هللا وك څ

 ډ شي،غونڅه هم ورته را، كه ىپيدا كولمچ هم نه شي 

ى، ژغورل ېوتښتوي نه ئې شي ترې كه دا مچ څه تر او

وسه شول، د هللا قدرونه ئې  ېطالب او مطلوب دواړه ب

شكه چي ې ، بړېايي نه ده كښسره  له ده يچه نگلكه څ

 دئ. ځواكمن عزتمن هللا 

 هله بل هر څ ويعني له هللا تعالى پرته چي تاس -(08-00)

مرسته وغواړئ، كه دا په آسمان كي وي او كه چا او هر 

په زمكي كي، انسان وي كه فرشته، ژوندى وي كه مړ، يو 

هم نشي كولى يوه وړه او حقيره حشره پيدا كړي او كه 

توان هم نه  ژغورنينو د هغه د  تويدا حشره څه ترې وتښ

لى شي، په ژغورڅه پيدا كولى شي او نه ئې كوم لري، نه 

دې معامله كي طالب او مطلوب دواړه كمزوري او بې وسه 

دي، مطلوب كمزورى او بې وسه دئ ځكه چي نه د كوم څيز 

د خلقت او پيدا كولو توان لري او نه پر نورو د 
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و واكمنۍ قدرت ورسره شته او طالب ځكه حكمرانۍ ا

 ېبې وسه او كمزور ېكمزورى او ضعيف دئ چي پداسي يو

ترې وغوښتله چي د  ېمتكاء ئې تكيه وكړه او مرسته ئ

 ال شْيئاً  الذُّب اب ي سل به م   نإ   و  واك او توان نه لري. ه هيڅ څ

وتښتوي له هغه ئې ې څه تركه دا مچ او  :م ْنه   ي ست نق ذ وه  

طالب او مطلوب ب: اْلم طل و و   الطال ب ضع ف، غورلى نشيژ

هم دا مطلوب ضعيف او دواړه ضعيف او ناتوانه شول، 

ناتوانه دئ، دومره چي يوه حقيره حشره هم نشي پيدا 

كولى، نه يوازي پيدا كولى ئې نشي بلكي كه هغه ترې څه 

وتښتوي ترې خالصولى ئې هم نشي، نه په پيدايښت كي څه 

لكه ېز، او نه په ژغورني او نجات كي څه اغ اثر لري

نه لري، د ډه څرنگه چي په خلقت او پيدايښت كي هيڅ ون

امورو په تدبير كي هم دومره بې وسه او ناتوانه دئ چي 

او طالب ژغورلى، د مچ په شان له حقيري حشرې څه نشي 

، هغه هم ضعيف شو، دا (ړيهغه څوك چي له بل مرسته غوا)

اتوانه او ضعيف شي تكيه او بروسه وكړه ځكه چي چا په ن

 هغه هم ضعيف شو. 

   

   

     

     

    

   

   

له خلكو هم، غوره كوي او تازي هللا له فرشتو هم اس

چي د څه په هغه دئ،  ېدونكىاورليدونكى چي هللا يقينًا 

چي د دوى تر شا دي څه په هغه دي او ړاندي په ودوى 

 .ږيېځول كگرږي، او كارونه د هللا لوري ته ېپوه

 ښووني دا دي:و الرآيتونې مباركو د د -(58-53)

 او  غوره كويځه استازي هم د فرشتو له من تعالى هللا

پل پيغمبرانو ته خپه الس ځه، د فرشتو هم د خلكو له من

ټولو په الس خلكو ته، د پيغمبرانو ږي او د ېلپيغامونه 

ې حالت ئې اوري او پوه دئ، خبري ئڅه په هر خلكو 

ږي. ېپوهې گندو كارونو او عملونو ئڅرټو او په پگوري، 
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 په واك كي دي. تعالى هللاټولي د چاري 

 څه ارتباط چي دا آيت له مخكني سره ورو گبايد و

ځور شوى او ويل د مشركينو حالت ان په مخكني كيلري، 

ځي ځواك لمانپرته بل ذات او  تعالى هللاڅوك له چي شوي 

ې هيلي ترسره شي او نه ړي، نه به ئې غوااو مرسته تر

و كي د فرشتو او آيتونې په دبه مرستندوى ومومي، 

پيغام د  تعالى چي دوى د هللاي ړه ويل شوپه اپيغمبرانو 

ځ ارتباط داسي ړه ترمند دواړه لري، په غارسولو دنده 

 پيغمبران د هللاځيني ، ځيې لمانځيني مشركين فرشتدئ: 

نازولي  تعالى هللاځيني صالحان د ڼي، گځاى ناستي  تعالى

ېدو وسيله او د حاجتونو رفع كولو گانو قبلذوات، د دعا

نه  تعالى هللاخو چارو متصرف،  ځينومرجع او د عالم د 

پل پيغمبرانو ته د خې فرشتو او ځاى ناستي لري، نه ئ

نه د عالم د ې، پارلپرته بله دنده سپيغام له رسولو 

چي ړ دئ ې ته اپه سمبالولو كي شريك لري، نه دچارو 

ړي، د هغه د شفاعت له ړتياوو خبر كچا له وې د څوك ئ

په شاهد او صرف شي، ې منې ئښي او له مؤاخذې وبخمخي ئ

ږي، له ماضي او مستقبل ېپوهگند څرټ او پپه ، او غائب

    په واك كي دي.ټولي د ده چاري خبر دئ او د عالم 
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ړئ، ړئ، سجده وكړى! ركوع وكواې رچي ايمان ئې هغو ا

چي ړئ ڼي كارونه وكگښېړئ، او د پل رب عبادت وكد خ

چي له ړئ پاره داسي جهاد وكبريالي شئ، او د هللا ل

په دين كي ړئ، او ښايي، ده غوره كالهي جهاد سره 

 ښې،نه ده اياو ستونزه گسه پر تاسو كومه تنې ئ

په ړاندي او ې وتر دت، ده پالر ابراهيم ملستاسو د 

پر تاسو پيغمبر چي مسلمانان ونومولئ، ې )دين( كي د

ځ قائم نو لمون پر خلكو شاهد وئ،شاهد وي او تاسو 

ړيكي مضبوطي پلي اله هللا سره خ ړئ اوړئ، زكات وركك

څومره څومره غوره موال او ړئ، هغه مو موال دئ، ك

   غوره مرستندوى.

ښووني دا و مهمي مهمي الرتونې مباركو آيد د -(00-03)

 دي:

 ړئ، سجده ركوع وكچي كوي ښتنه پارمؤمنانو ته س

ړئ ڼي كارونه وكگښېړئ، او د پل رب عبادت وكړئ، د خوك

د ده چي ړئ پاره داسي جهاد وكچي بريالي شئ، او د هللا ل

تاسو د دغي دندي هللا تعالى ښايي، له جهاد سره په الر كي 

 څه نه يئداسي پر ې ن كي ئپه ديړي يئ، پاره غوره كل

ځوي. په زحمت كي وغورمن وي او تاسو ستونزچي گمارلي 

په ميراث درته السالم  عليهر ابراهيم پالپل دا له خ

ستاسو مخكني هم د تعالى  هللا گالره ده،ې ديني تپات

په دغه ې هم په نامه نومولي وو او تاسو ئمسلمانانو 

 نامه ونومولئ.

  پر تاسو شاهد وي به پيغمبر  چيمؤمنانو ته ويل شوي

پيغمبر شخصيت، فكر، قول چي د داسي  ،پر خلكواو تاسو 

پاره مالك او ړنالره به ستاسو لگالره او كاو عمل، ت

ښه او ې له مخي به د حق او باطل، معيار وي او د همد

ړه كوئ او ستاسو ېكپربد، سم او ناسم او حالل او حرام 
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ې له مخي ان وي، د همدميزپاره قول او عمل به د خلكو ل

  ني. پېژبه خلك حق او باطل 

  ترسره ي دند يستر يدغد چي د شهادت دوى ته ويل شوي

ړئ، زكات ځ قائم كلمونڅو كارونه كوئ: پاره و لكول

ړئ، هغه مو ړيكي مضبوطي كپلي اله هللا سره خ ړئ اوورك

 څومره غوره مرستندوى.څومره غوره موال او موال دئ، 

ځ كول، زكات وركول ستر ستر كارونه: لمونې يعني دغه در

ړيكي مضبوطي ساتل به تاسو د پلي اسره ختعالى  هللااو له 

پلي دندي ترسره گه خپه توچي د شاهد امت ړي گه كې جود

   ړئ.مرسته او تأييد ترالسه كتعالى  هللااو د  ړئك

 ځينو دغه امر ته ې امر شوى، و كي د سجدې آيتونه دپ

ڼي، امام شافعي، گتالوت سجده واجب  پام سره دلته دپه 

ې امام احمد، عبدهللا بن مبارك او اسحاق بن راهويه له د

څو دالئل په تأييد كي پلي رأيي دوى د خدي، څخه ډلي 

په دغو  -8ې امر شوى، دلته د سجد وايي -6ړاندي كوي: و

 استناد كوي:هم رواياتو 

 اْلح جِّ  س ور ة   أ ف ضِّل تْ  هللاَ   س ول  ر   ي ا ق ْلت   ي ق ول   ْعام ر   ْبن   ع ْقب ة  عن 

 ف ال   ي سْج ْده م ا ل مْ  ف م نْ  ن ع مْ » ق ال   ب س ْجد ت ْين   اْلق ْرآن   س ائ ر   ع ل ى

 .« ي ْقر ْأه م ا
 چي وايي: ومي ويل: يا رسولله عقبه بن عامر روايت دئ 

پر نور قرآن د دوو سجدو له كبله ې ته ! آيا د حج سورهللا

چي دا  څوكنو ې فرمايل: هو؛ ؟ وئړى شوىورك فضيلت

 دي نه لولي.  آيتونهې نه كوي هغه دوه ړه سجددوا

او له همدغو راويانو سره ې اسنادو دا روايت له همد

كي په يوه چي پيرونو سره هم راغلى، داسي څو توخو له 

په بل  او ِبسَج َدَتي نِ  ال ُقر آنِ  سَاِئرِ  َعَلى ال حَجِّ  سُوَرةُ  َأُفضَِّلت  

 سَج َدَتانِ  ِفيَها جُِعلَ  ِبَأن   ال ُقر آنِ  َعَلى ال حَجِّ  سُوَرةُ  كي َأُفضَِّلت  

 َلم   َفَمن  ؟ په يوه كي سَج َدَتانِ  ال حَجِّ  سُوَرةِ  ِفىپه بل كي 

 َفالَ  َتس جُد ُهَما َلم   په بل كي ِإن   َيق َرأ ُهَما َفالَ  َيس جُد ُهَما

گو ې دا ستونزه تر ستري ئمتن كپه راغلي،  َتق َرأ ُهَما

: َيق َرأ ُهَما َفالَ  َيس جُد ُهَما َلم   َفَمن  په كي ويل شوي: چي ږي ېك

دي  آيتونهې نه كوي هغه دوه ړه سجدچي دا دوا څوكنو 

ښتنه محتمل نه پارو د نه لوستلو سآيتوننه لولي!! د 

  .ېښيبر

 چي وايي: ې روايت هم استناد كوي پر ددوى 
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 َأق َرَأهُ  -وسلم عليه هللا صلى- هللاَِّ  َرسُولَ  َأنَّ  ال َعاصِ  ب نِ  َعم ِرو َعن  

 َوِفـى ال ُمَفصَّـلِ  ِفـى َثـالَث   ِمن َها ال ُقر آنِ  ِفى سَج َدةً  َعش َرةَ  خَم سَ 

 ابوداؤد .سَج َدَتانِ  ال حَجِّ  سُوَرةِ 

كـي  قـرآنپه  ّـهللا  چي رسولله عمرو بن العاص روايت دئ 

په مفصلو سـورتونو كـي ې ې ئدر ې ديښودلې ورځلس سجدپن

 ې كي دي. په سورې د الحج دي او دوه ئ

: عمر، عثمان، علي، ابن عمر، چيدوى دا هم وايي 

ابن عباس، ابوالدرداء، ابوموسى اشعري او عمار بن 

 دي.  آيتونهې ې سوره كي دوه د سجدپه دچي ويلي  ّـياسر 

ې په ضمن كي ئچي ډله په مقابل كي دوهمه د دوى 

ابوحنيفه، امام مالك، حسن بصري، سعيد بن جبير، امام 

سعيد بن المسيب، ابراهيم نخعي او سفيان ثوري شامل دي 

جده د سې رأيي سره موافق نه دي او وايي: دلته له د

ځ دئ ټول لمونې مراد ترې او گ كي ياده شوڅنپه ركوع 

چي هغه مهال معمواًل كي  په قرآنځكه  ،نه يوازي سجده

ځ ټول لمونې ځاى ذكر شي نو مراد تريو ركوع او سجده 

د عقبه بن عامر ړه وايي: په اوي. د دغو دوو روايتونو 

ابن لهيعه ې ئكي روايت د سند له مخي ضعيف دئ، په سند 

ړه ضعيف روايت كوي او دا دواچي له ابومصعب بصري دئ 

څوك گه ابومصعب بصري هغه ې توړگځانپه شخصيتونه دي، 

ې شريفي د پر كعبې ف سره ئله حجاج بن يوسچي  دئ

 د عمروړې، كگرتيا و ورولو كي ملډبرپه وسيله منجنيق 

په سند كي چي گڼي ې دليل ضعيف په دن العاص روايت هم ب

چي ږي ېپوهڅوك نه هيې دوه مجهول الهويه كسان دي، ئ

گه څناو څوك سعيدالعتقي او عبدهللا بن ُمَنين الكلبي 

چي ړه وايي په ايت د روا ّـاشخاص ول، او د ابن عباس 

په ې د دوو سجدو په بل روايت كي د حج د سورهغه 

ې تعليمي ده: الزمي او دوهمه ئې : يوه ئواييارتباط 

 واالخرى تعليم. االولى عزمة 

 جهاد داسي ځيني دلته چي پام وي ته مو بايد ې د

مسلحانه  ې جد و جهد دئ نهگواكي مراد ئچي تعبيروي 

په دوه دالئلو ضعيفه ده:  جهاد او قتال، خو دا رأيه

ې او قتال يادونه شوي د كې په دغي سورچي ړى دا لوم

گ جنې په خالف ئچي ې ړى شوچي هغو ته اجازه وركويل شوي 

حتمًا ې به ئتعالى  هللاچي مظلومان دي، ځكه پيل شوى، 

كي جهاد في ټول قرآن په چي ، او دوهم دا مرسته كوي
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په معنى ه د جد و جهد په معنى راغلى نسبيل هللا د قتال 

په مدينه كي او د جهاد له فرضيت ې ئ ړوند آيتونهاو ا

آيا له جهاد فى سبيل چي ړه ې ادپه وروسته نازل شوي. 

كه هر جد وجهد؟ آيا هر جد  ئه مراد يوازي قتال دڅخهللا 

آيا تبليغ او دعوت ته هم د  ؟و جهد ته جهاد ويلى شو

پام كي په څو خبري  جهاد فى سبيل هللا نوم وركولى شو؟

 ولرئ:

 خاص او ړي گځانپاره قرآن د هر كار او عمل ل

پل ځاى او خپل خپل په خاصطالحات لري، هره اصطالح بايد 

په قرآن ايمان څوك چي خاص مورد كي استعمال شي، پل خ

ځاى پل په خاصطالح هره چي د قرآن  پكار ده لري هغه ته

پاره لڅه بل پرته ئې د مورد پل خاص وكاروي او له خكي 

  ړي.  استعمال نه ك

  ښمن قرآن كي د جهاد فى سبيل هللا اصطالح يوازي د دپه

كه قرآن ته ، ېپه معنى راغلپه خالف د مسلحانه جهاد 

)جهاد فى سبيل هللا( ذكر د گورئ چي نو وبه  ئړمراجعه وك

په هغو سورتونو كي ټول ي او دا ځله )هجرت( وروسته را

و د جهاد له فرض كېدو وروسته راغلي چي په مدينه كي ا

څو محدودو آيتونو كي د په ، د مكي دور ينازل شو

او ) ومن )جاهدوا فينا(  ، ك(هدٰ ، ) وان جٰ (انهمدائم)جه

هلته ئې مراد زيار او زحمت جاهد( په صيغه راغلي چي 

 ايستل دي.

  جهاد فى له په دې متفق دي چي ټول ائمه اسالم د

  څه.نه بل  ئسبيل هللا د ه مراد قتال فىخڅسبيل هللا 

 (تبليغږي چي )دا نه معلومېڅخه څ آيت د قرآن له هي 

 او )دعوت( ته دي )جهاد فى سبيل هللا( ويل شوي وي.

  (انفاق فى سبيل هللا)ۍ ته مالي قربانپه الر كي د هللا 

 ويل شوي نه جهاد فى سبيل هللا.

  په په مكي دور كي )دعوت( او )انفاق( وو خو دې ته

په جهاد ، ىشو ىړورك ئورتونو كي د جهاد نوم نه دمكي س

 يپه مدنى او اساسي او تفصيلي ذكر ئې مدينه كي فرض شو

 ئل شى دېجهاد بږي چي معلومې، له دې ىسورتونو كي راغل

 .لېاو دعوت او انفاق ب

  ( هم ) جهاد فى )دعوت ، تبليغ او انفاقدا خبره چي

 په دېي چي يا هغه كسان كو په حقيقت كيسبيل هللا( دي، 
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ځاى كي پل په خد قرآن هره اصطالح بايد ږي چي پوهېنه 

په الر كي د جهاد كولو اراده او د هللا يا استعمال شي او 

څوك پاره چي په نه جهاد سره ئې همت نه لري. د دې ل

زما دعوت او تبليغ، زما وينا : نو واييړي مالمت نه ك

هم جهاد فى  او ليكنه او زما سياسي او اجتماعي مبارزه

ټول كارونه د قدر سبيل هللا دي!! دوى ته وايو: ستا دا 

څ يو ئې ، خو هيړيمزيد توفيق درك يړ دي، هللا تعالى دو

  .  ئنه دجهاد فى سبيل هللا 

 
سُب حَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَم ِدكَ، أشهد أن الَ ِإٰلَه ِإالَّ َأن َت َأس َتغ ِفُركَ 

 َوَأُتوُب ِإَلي كَ 
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 هللا الرحمن الرحيم سمب

 

 المؤمنون

 ژندنه:پېې د سور

دئ، دا نوم له ( المؤمنون)ې نوم سوري مباركې د د

يو سل اخيستل شوى، څخه )قد افلح المؤمنون( ړي آيت لوم

ړي آيت لومد ې و فواصل ئد آيتونلري،  آيتونهاتلس 

آيتونه ته ورته دي،  (طين)او د دولسم آيت  (المؤمنون)

 ډډ لنلنېر څپه ځنيو كلونو سورتونو د مند مكي دور ې ئ

، ږ او وزن لريښكلى غېر ډچي دي  او شعارونو ته ورته

ې له . د سورړ شويډو فقرو جوې هم له لنئ ږده آيتونهاو

ځنيو په منچي دا د مكي دور ږي ېمضامينو هم معلوم

د قريشو او چي ې كلونو كي او هغه مهال نازله شو

پړاو ته ې خو ال هغه يد شومنازعه تشد ځمسلمانانو تر من

په ضد له زور زياتي كار چي د مسلمانانو ې ېدلنه وه رس

په خوا  ّـهللا  چي هغه د رسولروايت شوى  ّـواخلي. له عمر 

چي د وحي د نزول كله ې نازله شوه، پرچي وحي كي وو 

پر ما وفرمايل:  ّـېد، نو رسول هللا پاى ته ورسحالت 

ې ئ څوكچي كه شول  اوس داسي لس آيتونه نازلباندي 

ې ې سورې د دځي، بيا ئجنت ته ننوحتمًا به ړي نو عملي ك

 : ړلتالوت ك آيتونهړي لس لوم

  ُأن ِزَلت   َلَقد   »
َّ
 ُثمَّ . « ال جَنَّةَ  َدخَلَ  َأَقاَمُهنَّ  َمن   آَيات   َعش رُ  َعَلى

رواه    .ال َعش رَ  خََتمَ  حَتَّى( ال ُمؤ ِمُنونَ  َأف َلحَ  َقد  ) َعَلي َنا َقَرأَ 

 احمد، ترمذي، النسائي

د بحث محوري موضوع د انسان د فالح  ېسورې مباركي د د

ې فالح او بريا د محروميت اسباب او بريا عوامل او له د

و كي د فالح او بريا ړيو يولسو آيتونپه لومېړل دي، څ

 پاره د انسان دې لبيا د دي، گوته شوپه اوه عوامل 

گه په توړاوونه د شاهد پگوني ېل اوه ېل ببښت پيداي
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ښت، له پيدايړ پوړ پود آسمان ې پسړاندي شوي، ورو

ډول ډول د ې اوبو سره په دېدا او آسمانه د اوبو ور

په گه د مخاطب په تود بل شاهد ېدا ټوكټو رابو ونو او

او هود  السالم عليهېښودل شوي، بيا د نوح ړاندي او

او له  ې خوا د برياليوكي له يوپه قصو  السالم عليه

گي ېلبړو گبلي خوا د نامرادو او له بريا د محرومو و

په پيغمبرانو ېر ڼ شمگې، بيا همدا مطلب د ړاندي شوو

موسى عليه د ې په ضمن كي ئچي ، ځور شوىانقصو كي 

په ې پسورې، يادونه هم شوالسالم  عليهاو عيسى السالم 

رب پالو امت واحد امت دئ، چي د حقويل شوي گه عامه تو

ې سره يتونه ئمأموردي، ې مشران پيغمبران ئ، و دئې يئ

الروركو خلكو دا ې سره مشابه دئ، او برخليك ئورته 

په ډله هره ړى، ې كټټوې ټټوواحد امت او واحد دين 

چي د مال ې ېرلگځينو داسي انې، گالري راضي شوپلي تخ

ښه ده، ښت د فالح او بريا نېرډد پلويانو زياتوالى او 

ځل بيا د برياليو مؤمنانو نوري كي يو په مقابل د دوى 

چي د هغه راغلي:  هگتوې په دړتياوي او مواصفات گځان

پر پل رب چي د خ، هغه يېدونكي دېرپل رب له هيبته وخ

ړه په اپل رب چي د خنكي دي، هغه وړو ايمان راوآيتون

ړي پلي وركپه داسي حال كي د خچي او هغه شرك نه كوي، 

پل د خچي ړېږي پوې كبله له دې ړونه ئچي زشيان وركوي 

ڼو كي گښېپه ، همدا دوى ېدونكي ديرب په لوري ستن

په  ّـهللا  رسولبيا د  ېدونكي دي.ژر ورستلوار كوي او 

د  او ژوندون د دوى انكارچلن، له بيا ړاندي د قريشو و

پلو مشركو چي دوى د خېړل شوى او ويل شوي څدوى شرك 

ليك سره به مخامخ اسالفو الر تعقيبوي او له همغه برخ

ځ د په وربيا د قيامت  چي هغوى ورسره مخامخ شول.ږي ېك

ځور شوى او د دغو مشركينو او د حق منكرينو بد حالت ان

له نشي كڅهغه كافران هيچي راغلي ې كي په تتمې سور

ځي او لمانپرته بل معبود تعالى  چي له هللاېدى بريالي ك

په آخري آيت  باور نه لري. اوژوندون بياپه قيامت او 

د چي ې ښوونه شوصالح او مخلص بنده ته الرتعالى  كي د هللا

 ې زما ربه!اړاندي دا دعاء كوي: په وپل مهربان رب خ

ټولو رحم چي ته تر ړه، يقينًا رحم وك، ړهوكښنه بخ

 ې.كوونكو غوره ي
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كي  هځناپل لمپه خچي يقينًا هغه مؤمنان بريالي شول 

خوشي كار ېهوده )له بچي خشوع كوونكي دي، او هغه 

ترسره چي د زكات ي، او هغه دډډه كوونكي او خبري( 

ي، دپلو عورتونو ساتونكي چي د خي، او هغه د كوونكي

ړه پې سره دوى په دچي ځو و او وينړپلو جوپر خگر م
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ټوي نو ې لپر دېره چي سربڅوك نه دي، نو  مالمتاو 

نتونو اپلو امد خچي و هغه اېرى كوونكي دي، هغوى ت

ځونو پلو لموند خچي او هغه پالونكي دي، ژمنو او 

ه پفردوس چي ساتنه كوي، همدا دوى هغه وارثان دي 

 پاتي وي.تلبه په هغه كي ړي، ميراث و

و كي فالح او بريا ته د آيتونې مباركو په د -(6-66)

 ېدو دغه لوازم او شرائط بيان شوي:رس

له عبثو خبرو او  -8ځه كي خشوع او عاجزي، لمانپه  -6

 -0بوختيا، پاكوني او روزني  په -8ډډه كول، كارونو 

د  -9پلو عورتونو ساتنه؛ د خړيكو له ناروا جنسي ا

 پلود خ -0ترسره كول،  يژمنپلي خ -1امانتونو حفاظت، 

 حفاظت. ځونو لمون

 پام كي ولرئ:په څو خبري ړه ې اه دپ

  په دغو آيتو نو كي چي كومو سترو سترو اخالقي ښېگڼو

په سر او پاى كي ئې د لمانځه ذكر راغلى  ېته اشاره شو

دا  ېئ ىلمونځ كوونكو ته منسوب شوي چي معنې ئاو ټول 

ده، لمونځ د ټولو  ده: لمونځ د ټولو ښېگڼو د پيل نقطه

و بنسټ دئ، لمونځ په دغو ټولو ښېگڼو احاطه ڼدغو ښېگ

د دوام باعث. ې كړې، هم ئې د پيل عامل دئ او هم ئ

يعني د فالح او بريا د عواملو په ډله كي لومړى عامل 

له خشوع سره لمونځ او وروستى عامل د لمونځونو ساتنه 

چي وايي  خشوع د انكسار او عجز هغه حالت ته .ېښودل شو

په پام سره د انسان په ته عظمت او لويي تعالى  هللاد 

پر ړه دغه حالت هم د انسان ږي، د زېپيدا كړه كي راز

 حركاتوپر ې ړو او هم ئغپر ې ېز كوي، هم ئپل اغږ خغ

 هللاچي د ځه كي د خشوع معنى دا ده په لماناو سكناتو، 

د ېدا داسي وي لكه ودرغه دستا به ړاندي په وتعالى 

ې، په لهجېدا، او مطيع بنده ودر يوه محتاج، عاجز

ړاندي د په ود ستر رب حركاتو او سكناتو كي به دي 

خوا بلي خوا ته نه كتل، ې گند وي. يوڅرېدا آثار ودر

پرته د ، له ضرورته ځولوله غير ضروري حركاتو، الس خو

ې خوا بلي خوا ته كولو ډډه ډولو او يوجامو له غون

ړول، ږ له ضرورته زيات نه لوپل غي خك قرائتپه كول، 

په تأني سره ږغ قرائت، ټ ټيپه نرم او ړغوني شاني ژ

ې خشوع ډډه كول د همدې عجلله تلوار او او  ځ كوللمون
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 څخه دي.   له مقتضياتو او آثارو 

  كي له )لغو د اعراض( الفاظ راغلي، ېيم آيت درپه

هوده ېټي او بگې ې معنى، بچي بڅه ته وايي لغو هر هغه 

چي له ې ڼل شوگڅخه ړتياوو گځاندا د مؤمنانو له وي. 

 ډډه كوي.داسي كارونو 

  ې، د )للزكوة فاعلون( فقره راغلڅلورم آيت كي په

پاكوني كار كول دي، له غلطو ې او ې د تزكيمعنى ئ

ناولو كارونو  او گنده ويناووافكارو، فاسدو اخالقو، 

په ضد اسدو او د منكراتو او مف افاده كويهم ډډه كول 

معنى وركوي پاكوني تزكيه هم د  مبارزه هم احتوى كوي.

السالم  مپيغمبرانو عليهد  قرآناو هم د روزني، 

چي مهمو دندو كي راخالصه كوي مهمو  څوپه يتونه مأمور

 د خلكو تزكيه كول او روزل دي: ې ئيوه 

     

     

   

  

  

    

                        

 610آل عمران: 

ې د ئ په دوى كي چيړ پر مؤمنانو احسان وكهللا  چييقينًا 

 پر دوى باندي چي ړپيغمبر مبعوث ك داسيځه ى له مندو

ې آيتونه لولي، د دوى روزنه كوي او كتاب او حكمت ئ

څرگندي په د مخه  له دې چي حال كي په داسي ښيي،ور

 وو. تېروتني كي

له ، يژغور هتوبالريې له ضاللت او بخلك پيغمبر  يعني

پر د ده بعثت پلوه هغوى تزكيه كوي، فكري او عملي 

حالل او هغه ، يپېرزوينه ود هللا تعالى يوه ستره كو خل

كتاب او ښيي، پاك، مفيد او مضر ورپاك او نا، حرام

 ورزده كوي. حكمت 

ځينو مفسرينو دلته زكات د مالي زكات په څه هم كه 

ې كبله معنى اخيستى، خو دا تعبير كمزورى دئ، هم له د

 گوي، الفاظ دړخ نه لچي د الفاظو له تركيب سره ا

ړه، نه د زكات ورك ېدا افاده كويپه كار بوختپاكوني 

په مدينه كي فرض شوى چي مالي زكات پلوه ې هم له داو 
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 ې.په مكه كي نازله شواو دا سوره 

  په دوو كي كي روا او جائز جنسي تعلق  آيتځم پنپه

چي ښيي ځو سره، دا او وين وېرمنپلو مله خراخالصه شوى: 

ځ د جنسي ځي تر منښاو  پرته د نارينهړو ې دواله د

ې بل جائز او روا صورت نشته، بل هر صورت له شرعي رابط

محققينو ځينو ږي. ېڼل كگېرى او ت ې وتلىاو فطري محدود

چي متعه او موقته پام سره ويلي په دغو الفاظو ته 

ېرمنو ځه نه د منكوحه مښممتوعه ځكه ده،  هنكاح حرام

كي، بايد ووايو  په ضمنځو ځي او نه د وينپه ضمن كي را

په ې آيت له مخي حرامه ده، او چي متعه نه يوازي د د

ڼ گ قرآنې، بلكي د ڼل شوگسره حرام حديث او صحيح صريح 

د نكاح قرآن ې د حرمت شهادت وركوي، د هغ آيتونهېر شم

 ووالي تأكيد كوي، د نكاح كوونك مؤقتپه دوام او غير

د پاره پاره د )محصنين( او د نكاح كېدونكيو لل

په الفاظ كاروي او مسلمانانو ته مكرر او ( ات)محصن

 چيړوئ څه مه جو داسيله نكاح نه  چي تأكيد سره وايي

دا مصيبت . يار نيولو ته ورته وي پټييا د  زنا څرگندي

ځان روايت پل مسلك او مذهب مربوط د خكسان  ځيني چي دئ

د قرآن آيتونه  چيڅه كوي دا ه ړي اوته معيار او مالك ك

كوم روايت د ړي، كه ټه تأويل كگپه غو رواياتو د د

سره مغاير مومي او د آيت ټول الفاظ آيت قرآن له كوم 

د ده په صراحت او قاطعيت سره ې او د الفاظو تركيب ئ

روايت يا  چيېږي ته نه تيار ېدخو دى روايت نفي كوي، 

ړي، برعكس د آيت ټه تأويل كگپه ې د آيت پرېږدي يا ئ

 ډك مطلبږ او له تكلف كو داسيږدي او صريح مفهوم پرې

د  .ړيك تأييدهمدا غلط او ضعيف روايت  چيراباسي ترې 

ې كوم روايت ترالسه ئكي  په باره ېنكاح او متع مؤقتي

كوم تأييد كي  پهې روايت د دكي قرآن ه پڅه كوي هړى، ك

ې ته هم د ند دليل نه مومي،گخو څرړي، پيدا كدليل را

چار نا ،ږديپرېن مغاير روايت د قرآږي چي ېچمتو كنه 

برابروي  داسيې السوهنه كوي او مطلب به ئكي  په آيتبه 

گه د څنهغه روايت به  !!ځيراووې تر تأييدد روايت  چي

له صريح آيت سره تضاد او  قرآنچي د ڼو گړ اعتبار و

ې او په درچي گه به يو غريب روايت څنتعارض لري؟! 

په داسي حال كي لري څلورو طبقو كي يوازي يو يو راوي 

ژور تعارض لري، و سره ېر آيتونڼ شمگله  قرآنچي د منو 
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په روايت  داسيد  چيقرآن د ايمان تقاضاء خو دا ده په 

دا  ښايي يا ده ېړراوي اشتباه ك ښاييووايو:  اړه

ال دا آيت نه وو نازل  چيوي  اړهپه  ېمرحل هغيروايت د 

عبد هللا بن عباس په اباحت قائل دي، د ې شيعه د متع. شوى

چي عبد هللا بن عباس په يوه روايت استناد كوي، حال دا  ّـ

وايي: ما هي ړه په اې چي د متعته دا هم منسوب شوي  ّـ

اال كالميتة ال تحل اال للمضطر : دا خو داسي ده لكه 

او دا پاره حالله ده، چي يوازي د مضطر لښه مرداره غو

په شا شوى او د  څخه همچي هغه له دغه قول هم ويل شوي 

 ړى!!ې كتحريم حكم ئې د هغ

  ه دغو الفاظو )فمن پمفسرينو او فقهاوو د آيت ځينو

ې ابتغاء وراء ذالك( كي د ذالك اشاره د جنسي غريز

چي له بلي هري الري ې دي يلي ئې او وړاشباع ته راجع ك

زې اشباع حرامه ده، خو د آيت الفاظ داسي دي ې غريد د

ې او ځو ته اشاره شوېرمنو او وينمپه ذالك سره ښيي چي 

ځو سره جنسي تعلق ناروا ښپرته له نورو ړو له دوى دوا

ې په دځ پام سره د فقهاوو تر منپه ته ې ڼل شوى. همدگ

)جلق( جائز دئ كه  ناء باليدمچي استړه اختالف دئ ا

مباح او ې ئځيني نور حرام، امام احمد بن حنبل او 

ې واضح نص نشته، د ه ئړپه اگڼي او وايي د حرمت جائز 

، كه دا له په نص سره ثابت دئ ناجائز جنسي تعلق حرمت

ځي تر ښمحرماتو سره وي، يا د نارينه او نارينه او 

ې اختياره وتل د مني بخو  ځ وي يا له حيوان سره،من

د په وخت كي پله د مجبوريت په خپه خوب كي( يا )لكه 

ې او حكم ئ سره برابر دي، ايستلاستمنا باليد له الري 

، امام ځيچي د انسان له بدنه وداسي دئ لكه نور مواد 

احناف د ې مطلقًا حرام بولي، مالك او امام شافعي ئ

مجبوريت گوري خو وايي: كه د شديد گه ورته په سترحرام 

 ړي. عفو وكتعالى  هللاله كبله وشي اميد دئ 

  ې په همدڅوك كه چي ويل شوي ې آيت كي دا هم دپه

ړ او مالمت نه دئ، او دا د هغو خلكو پړي اكتفاء وك

هم د معنوي جنسي تعلقات روا چي غلطه رأيه ترديدوي 

ژوند ڼي او د مجرد گډ او مانع ړاندي خنپه وارتقاء 

وو كشيشان او مذهبي نصاراد ښتنه كوي، همغسي لكه پارس

 عليهړي د عيسى او غوا ډډه كويچي له نكاح مشران 

، يا هندي شي يپاتايه مجرد پژوند تر ېر د څپه  السالم
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گمان كوي روا چي متصوفين ځيني الروركي او  مرتاضان

ږي. د دوى دا ېجنسي تعلقات هم د معنوي ارتقاء مانع ك

غلط باور هم د الهي دين خالف دئ او هم د انساني فطرت 

گ جن ېگ دئ، د دپه حقيقت كي له فطرت سره جنخالف، دا 

او عفت ضد خبرونو كي  په هغو شرموونكو اخالقپايلي بدي 

ې له كليساوو او د ځ بله ئچي ورگورو له ورايه 

!! ړه اوروپه اجنسي انحرافاتو كشيشانو او راهبانو د 

د واده فرصت نه دئ  السالم عليهعيسى  چيږي ېپوهدوى نه 

ې د معنوي ارتقاء مانع چي واده كول ئموندلى، نه دا 

   ړې.    ډډه كې ې ترپاره ئې لاو د همد ڼلىگ

 ېهم په دڅه كه چي ېښي دلته دا وضاحت هم ضروري بر 

ې نارينه ړوند صيغري اې نوپسو كي مؤمنون او ورآيتون

ړو ېر دواڅپه و آيتوند نورو  قرآنافاده كوي خو د 

ې صورت كي په ددي، خو  ته راجع (ځوښمؤمنو نارينه او )

په ما ملكت ايمانهم كي يوازي چي ږي ېړښتنه راوالپودا 

اد دي كه غالمان هم، يوازي نارينه وو ته له ځي مرنوي

ځو ته هم له ښځو سره دا تعلق جائز دئ او كه پلو وينخ

چي مفسرين متفق دي ټول ړه ې اپه د پلو غالمانو سره؟خ

په ځ د آيت ځي دي، خو د دوى تر منې يوازي وينمراد ئ

ځينو دالئل ږي، د ېگو ككافي اختالفات تر ستركي توجيه 

په يادولو نه ارزي، غوره او چي ي دي خو دومره كمزور

ملكت )كي د  په قرآنكله چي دقيقه توجيه دا ده 

الفاظ د  (ايمانكم، ملكت ايمانهم او ملكت ايمانهن

ې ټولو كي ئپه ځي نو په ارتباط رانكاح او مباشرت 

، 80، 8په ې لكه د النساء د سورځي وي، يوازي وينمراد 

النور د او  98او  97په د االحزاب ، و كيآيتون 89او 

گه او له په عامه توچي و كي، او كله آيتون 86په

ځي ړه غالمان او وينې دواځي نو مراد ئپرته راازدواج 

د  ،88د النور ،06د النحل ،81وي لكه د النساء 

   و كي.آيتون 83 په د الروماو  93 الفرقان

  ژمنو د پلو په خد امانت مراعات او آيت كي اتم په

څه الهي هر ږ زموې، امانت عام دئ، دونه شوعمل كولو يا

ژوند مو، استعدادونه مو، فرصتونه مو او امانتونه دي، 

په برخه ږ ته رامو تعالى هللاچي امكانات نعمتونه او هغه 

كي اقتدار، صالحيت او په الس د حكامو او واكمنو ړي، ك

چي چا مال او دولت د يو ۍ امانتونه دي، ولسي شتمن
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هغه شخصي چا ږي امانت دئ، د يوه ېپارل كسموقتًا تا ته 

ټول د ې خبر شي، دا پرڅوك ړي چي نه غوار او راز س  

چي امين څوك فرمايي:  ّـ هللا رسولځي، په ضمن كي راامانت 

ژمنو پلو په خ. همداراز څ ايمان نه لرينه وي هي

پراخ ميدان لري، پلو تعهداتو وفا كول په خېدل او ودر

بنده تعهدات هم احتوى كوي او د سره د  تعالى هللاله 

ژمني هم او ژمني هم، فردي ځ انسان او انسان تر من

پلو پر خچي څوك فرمايي:  ّـ هللا ژمني هم، رسولاجتماعي 

 څ دين نه لري. ړ نه وي هيژمنو وال

  ې او ځه يادونه شوځل بيا د لماننهم آيت كي يو په

عني ساتنه كوي، يځونو پلو لموند خچي او هغه ويل شوي: 

پاملرنه كوي، اوقات او چارو ته و ټولړوند ځ اد لمون

پلو په خچي شيطان ږدي ېپرپام كي نيسي، نه په ې ئاب دآ

دنيوي يا  چويځه كي خلل واپه لماند ده شرارتونو سره 

 . ړيې غافل كې ترروفيتونه ئمصچاري او 

  ې د فردوس جنت به ئچي دا اوه صفتونه لري نو څوك

 پاتي وي.تلبه ه كي په هغ اوپه برخه شي 

 راغلى: گه ې توپه دې كي په سورالمعارج د دا مطلب 
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 66-15 المعارج: 

چي  ه او بې صبره پيدا شوى،يقينًا چي انسان ډېر كم ظرف

كى شي او چي خير ئې په برخه روى كوونېورسېږي، زگشر ور

د خير د كار( سخت مخنيوى كوونكى شي، مگر لمونځ شي )

كوونكي، هغه چي په خپل لمانځه پايښت كوي او هغه چي 

په شتمنيو كي ئې د سوال كوونكو او بې وزلو لپاره 

گڼي او  ېڅرگنده برخه وي، او هغه چي د بدلې ورځ رښتون

ي د خپل رب له عذابه وېرېږي، ځكه چي د دوى د رب هغه چ

له عذابه خوندي پاته كېدا نشته، او هغه چي د خپلو 

شرم ځايونو ساتنه كوي، مگر په خپلو مېرمنو يا وينځو 

دې پر چي پدې صورت كي دوى پړه او مالمت ندي او چا چي 

سربېره څه وغوښتل تېرى كوونكي دي، او هغه چي د خپلو 

ژمنو پاملرنه كوي، او هغه چي په خپلو  امانتونو او

غه ودرېږي، او هغه چي د خپل ېشهادت وركولو په ن

 لمانځه ساتنه كوي، د دوى به په جنت كي درناوى كېږي. 

وړ  پدې مباركو آيتونو كي الندي ټكي د خاصي پاملرني

 دي: 

  ،د ستونزو او كړاوونو په وخت كي بې صبري، سرټكول

او شكايت كول او د شتمن كېدو بده ورځ جوړول او شكوه 

په صورت كي بخل كول، د خير په الر كي د خپل مال له 

مصرفولو ډډه او له خپلي شتمنۍ د ښېگڼي د هر كار د 

مخنيوي په الر كي كار اخيستل، د انسان هغه دوه ناوړه 

او بد خويونه دي چي د ده اكثره اجتماعي مشكالت له 

لين" يعنى لمونځ راوالړېږي، لدې به يوازي "مص ېهمد

 كوونكي خوندي پاتي كېږي. 

  د  ځه كيچي په لمانړه بايد ووايو په اد دوهم آيت

ېل آراء او روايات ېل بپه ارتباط بگوالي څرنخشوع د 

  ږي، د بخاري يو روايت دا دئ:ېگو كتر ستر

  َقالَ  َقالَ  حَدََّثُهم   َماِلك   ب نَ  َأَنسَ  َأنَّ  َقَتاَدةُ عن 
ُّ
 امَ " ّـالنَّبِى
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". َصالَِتِهم   ِفى السََّماءِ  ِإَلى َأب َصاَرُهم   َير َفُعونَ  َأق َوام   َبالُ 

 َلُتخ طََفنَّ  َأو   َذِلكَ  َعن   َليَن َتُهنَّ " َقالَ  حَتَّى َذِلكَ  ِفى َقو ُلهُ  َفاش َتدَّ 

 (586)بخاري:   ".َأب َصاُرُهم  

 ّـ: رسول هللا وويل ّـانس بن مالک له قتاده روايت دئ چي 

يلي: )پر هغو خلکو څه شوي چي په لمانځه کي سترگي فرما

پورته آسمان ته نيسي(؟ پدې اړه ئې وينا تر دې حده 

ډډه سخته شوه چي وئې فرمايل: )يا دي حتمًا له دې کار 

ړي او يا دا چي سترگي به ئې اختطاف شي ) نظر به ئې وك

 ختم شي(.

په نورو ځل راغلى، په بخاري كي يو دا روايت 

لایر ابن تيميه ې خو په مقابل كي ئكي هم راغلى، كتابونو 

 : ړىدا روايت راواو نورو د ابن سيرين 

 يرفعون وأصحابه ّـ النبي كان: وغيره سيرين ابن عن

 وشماال يمينا وينظرون السماء إلى الصالة في أبصارهم

 صالتهم في هم الذين المؤمنون أفلح قد) هذه نزلت حتى

 حيث أبصارهم ذلك بعد فجعلوا 5-1: المؤمنون( خاشعون

. األرض إلى إال ينظر ذلك بعد منهم أحد رؤي وما يسجدون

 ابن تيمية ،االيمان

او صحابه  ّـهللا چي رسولله ابن سيرين او نورو روايت دئ 

ڼ لوري ته ښي او كيځه كي آسمان ته او په لمانوو به 

 أفلح قدنازل شول:  چي دا آيتونهكتل، تر هغه 

هغه چي : يقينًا خاشعون صالتهم في هم الذين المؤمنون

ځه كي خاشع وي، نو پل لمانپه خچي مؤمنان بريالي شول 

د دوى ځاى ته نظر كاوو او ې ې د سجدې وروسته به ئله د

پرته بل لوري چي له زمكي څوك داسي نه دئ ليدل شوى هي

 .گوريته و

د ې روايت سره تعارض لري. روايت له د هلالج لجانس د 

ې او د انس روايت ي نازله شوپه مكه كالمؤمنون سوره 

ځينو خلكو همدا كار كاوو، ابن په مدينه كي چي وايي 

چا له ېدو وروسته هيې له نازلې سورچي د دتيميه وايي 

د ابن تيميه دا روايت  پرته بل لوري ته نه كتل.زمكي 

په هغه كي چي روايت سره هم تعارض لري له هغه د بخاري 

 رسولكي ځه په لمانبه  ږچي موې دا وينا راغل هلالج لجد خباب 

ې ځونو كي ئپه لمونگر پښين او مازديچي د ماسليدو  ّـهللا

ته به مو كتل او  ّـرسول هللا يعني هم خفيه قرائت كاوو. 

چي هغه خفيه ېدو پوهېدو به ځډو له خود هغه د شون
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 قرائت كوي.

دغو او نورو رواياتو ته په پام سره ويلى شو چي په 

كتل او نورو خواوو ته نه  ځاى تهې كي د سجدځه لمان

كتل غوره دي خو د سترگي له كونج كتل او هغه هم د كوم 

ځه كي د خشوع او په لمانځه ضرورت له امله د لمان

 منافي كار نه دئ. 

   

     

    

    

   

  

  

   

   

    

   

    

   

    

  

  

څخه  (ېې )عصارخالصله ټي چي انسان مو د خاو يقينًا 

په يوه مضبوط  ځاووگربيا مو يوه نطفه وړ، پيدا ك

بيا مو دا ځوله، گربيا مو دا نطفه علقه وځي كي، تم

دا ښي ړه، بيا مو د غوړه كجوټه ټوښي يوه علقه د غو

ښي په غوډوكي ځول، بيا مو دا هگرډوكي وهۍ ټبو

ړ، نو پيدا كړښت كي ل جوپه يوه بښل، بيا مو پوو

بيا  .هللاپيدا كوونكى ټولو غوره دا تر مبارك دئ 

د  حتماً تاسو ې وروسته حتمًا مرئ بيا تاسو له د

   .ئږېڅول كپاځ راپه ورقيامت 

 ښووني دا دي:آيتونو الر وې مباركد د -(15-13)

  ې، ښت اوو مرحلو ته اشاره شوپيدايدلته د انسان د

پيدا  (ېې )عصارخالصله ټي مو د خ انسان -6گه: ې توپه د
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ې نطفه ړه شوپه مني كي جوې د انسان چي مراد تر ړ،ك

ځي په يوه مضبوط تم ځاووگربيا مو يوه نطفه و -8 ده،

ې استقرار ډي نطفگپه رحم كي د ې د مور چي مراد ئ كي،

بيا مو دا  -0ځوله، گربيا مو دا نطفه علقه و -8 دئ،

دا ښي بيا مو د غو -9ه، ړړه كجوټه ټوښي يوه علقه د غو

ښي په غوډوكي بيا مو دا ه -1ځول، گرډوكي وهۍ ټبو

يعني  ړ،پيدا كړښت كي په يوه بل جوبيا مو  -0ښل، پوو

 . ړړ كې جوترې ئماشوم  ړپبش

  ړاندي د انسان د ې وچي تر دږي ړېښتنه راوالپودا

فالح او بريا اوو اسبابو ته اشاره وشوه، دلته د انسان 

چي ستاسو ې ويل شوي پسپړاوونو ته او ورو ښت اوپيدايد 

د دغو دريو خبرو او ړې، پيدا كپاسه مو اوه الري له 

څه ځ دغو اوو عواملو، مراحلو او آسماني الرو تر من

د چي هو؛ يقينًا ځواب دا دئ ښتني پوې د د شته؟ړاو ت

شته، او هغه داسي: د انسان ړاو ژور تځ دوى تر من

ېلو بېلو ل مدارج لري، له بېېل بمعنوي ارتقاء همغسي ب

ېدو وروسته كولى شي د فالح او ېرپړاوونو له تمعنوي 

چي د ده لكه ، همغسي ږيېڅوكو ته ورسړو ړو لوبريا لو

گه دنيا ته د ده په توپړ انسان ښت او د يوه بشپيداي

ړ پاسه لوږ له چي زموپړاوونه لري، او همغسي لكه گ رات

 . ړ دئپوړ پوآسمان 

 ړوي، يعني ې جوټي له خالصانسان نطفه د خد تعالى  هللا

ټول هغه ل د خاوري وپه شمپه نطفه كي د اوبو د ده 

ې ې، له همدغي لمدړه شوې جوچي خاوره ترمواد شته 

ټي له ړي، وني او بوړه كېوه جوټي( دانه او مخاوري )خ

ړوي، دغه ې جوېوه او دانه ترټي مواد جذبوي او مې خلمد

 پهپه بدن كي ځي( ښرينه او ېوه د انسان )نادانه او م

څخه د ( ېې )نطفړې ذرې وړوي، د دغي مني له يومني واو

چي د علم نن همدا خبره كوي ړي. پيل كښت ېدايپده 

كارول ټول مواد كي د خاوري په تركيب د بدن انسان 

ې ښت له يوپيدايچي د انسان او همدا خبره كوي  .شوي

 پيل شي.ې ړې نطفو

  نطفه غوره يوه څخه يوه  ځي له منيښد نارينه او

ځاى شي، له ې، دوى سره يو ړې ئپياوښه او ټولو شي، تر 

په تعالى  هللاې پيل شي، بيا ئړښت جوځايه د انسان ې همد

ړي. ځاى كپه ځاى كي ځاى يوه مضبوط، خوندي او مناسب 
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ړاندي په وږ يو ستر علمي اعجاز زمو قرآندلته هم د 

ځي د دوو نطفو ښچي د نارينه او ږي او هغه دا ېځل

ې برخي په يوېدا د مور د بدن ځاى كيو پرم او اووم( )س

پرته په انتظار پرم ته ۍ( سگچي اووم )هكي او هلته 

ېدا وروسته رحم ځاى كږي او بيا له يو ېوي، تر سره ك

ړ پچي د يوه بشږي ېې كپاتته درومي او هلته تر هغه 

چي دغه وينا  قرآنېر دنيا ته راشي. د څپه ماشوم 

په مضبوط مستقر كي ړه شي او بيا گډه نطفه جوړى لوم

په چي انسان ځوروي هغه ستر حقيقت انځاى شي په ځاى 

ړاندي عاميانه ې وپوه شو، تر دې پرپېړۍ كي شلمي 

په رحم كي يو ځي مني ښچي د نارينه او ېرنه دا وه گان

ال د  قرآنږي. خو ړېې جوږي او هملته ماشوم ترېځاى ك

ړېدا له جوې په رحم كي استقرار د نطفچي مخه ويلي وو 

 ږي.  ېوروسته ترسره ك

 ړي، د ڼه غوره كد علقه بړى لومړي، دا نطفه وده وك

ڼه ښي بې غوژوول شوېر شي، بيا د څپه ړند توكي ځويوه 

پيل شي، بيا دا ړېدا ډوكو جوې د هړي، بيا ئغوره ك

ۍ هغه مخكن قرآنړى شي، ټ كپټيو بوپه ښي ډوكي د غوه

په ې د لحم ړې او دا ئپه نامه ياده كضغه ښه د مغو

دئ  بېل بېل ړو تركيب او حالتچي د دواښيي نامه او دا 

 .پير لريپلو كي توپه خاو 

 پړ ماشوم صورت او ې وروسته هغه ته د يوه بشله د

 . ړى شيشكل ورك
علم نن د هغه ې مبارك آيت كي ويل شوي په دچي څه 

ېلو ېلو بت د بښپيدايتأييدوي او د انسان د حرف حرف 

كي دغو مباركو آيتونو  پهڼي چي گحالت همغسي مراحلو 

 ځور شوي.ان

 ې الفاظو راغلى: په دې كي په سوردا مطلب د الزمر 
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 3الزمر: 
ې د هغه ړئ، بيا ئپيدا ك( ژوينفس )ې له يوه تاسو ئ

څارويو اته د ې تاسو ته ئړه، او پيدا كې ړه ترجو

په رحمونو كي پلو ميندو ، تاسو د خېړپيدا كړې جو

پيدا كوي، )يو ښت سره پيدايښت او ړجوې پسپر له په 

په دريو تيارو كي، همدا ستاسو ې( پسپه بل ښت پيداي

پرته بل معبود لواكي د ده ده، له ده ټوچي رب دئ 

 ږئ(؟ېې الري ك)ب ئږېځول كگرنشته، نو كوم لوري ته 

چي د انسان ې مبارك آيت كي هم ويل شوي دپه 

په ړي، چي له يوه حالته بل ته اوښت داسي دئ پيداي

په ړښت ورېل خلقت او جوېل بېلو مراحلو كي بېلو بب

ې ورو ورو ئړښت ړنى جولومچي ږي، داسي نه دئ ېبرخه ك

 ڼه ساتي.ړنى شكل او بپل لومپايه خوده كوي او تر 

علم ته له څوارلسو پېړيو وروسته دا خبره څرگنده 

شوه چي د انسان جوړښت د خاوري د اجزاوو له خالصې څخه 

دئ او د ده په وجود كي د خاوري ټول اجزاء را غونډ 

مور په  په ماشوم باندي دشوي او په دې هم پوه شوى چي 

ي چځي را يړاوونه يو په بل پسپم كي همغه مراحل او رح

په پورتني آيت كي ذكر شوي، د نطفې په شكل كي راپيدا 

بدله شي چي ړند توكي ځوشي، ورو ورو دا نطفه په داسي 

ته ورته وي او بيا د داسي يوې ټوټې غوښي شكل  يژور

غوره كړي چي ژوول شوې ته ورته وي، وروسته د ده هډوكي 

او بيا دغو هډوكو ته غوښه ورواغوستى شي او  راپيدا شي

په پاى كي د يوه مكمل ماشوم شكل غوره كړي او دنيا ته 

 راشي.

   

    

   

 

ړې پيدا كالري  هپاسه مو اوستاسو له چي او يقينًا 

 ښت غافل نه يو. دايپيږ له دي او مو

ړو ږ توقف وكړاندي بايد لپه وې مبارك آيت د د -(60)

پيدا كولو پاسه د اوو الرو د ږ له چي زموگورو او و

ې اوه آسمانونه دي؟ ولي آيا مراد ئڅه ده؟ معنى 
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ې نامه ياد شوي؟ او ولي تر دپه آسمانونه د الرو 

 ېد دښت غافل نه يو؟ پيدايږ له مو چيوروسته ويل شوي 

 ړاو؟ څه تې له مخكني سره خبري ئ

 ځوابونه دا دي: ښتنو پود دغو 

  ې آيت ځكه تر ددي،  آسمانونهله اوو الرو مراد اوه

خو ړې. آسمانه مو اوبه نازلي كله چي وروسته ويل شوي 

ځكه څخه مراد د زمكي اوه مدارونه دي، له آسمانونو 

چي ړى شوى دلته د زمكي هغي فضاء ته د آسمان نوم ورك

 . ږيېې ورباران ترږي او ېځپه كي خوځي ېور

  ېره دقيقه ډپه نامه يادول د زمكي مدارونه د الرو

څوك ې هغه ښت او اهميت ئپه ارزاو علمي نومونه ده او 

چي دا يقينًا ېړني كوي، څړه په اد فضاء چي ږي ېپوه

چي هر اتم يو ستر علمي اعجاز دئ. لكه  نومونه د قرآن

ې مدارونو كي په درونه لري او پلي شاوخوا كي مداپه خ

ېر حد اعظمي د اتم د مدارونو شم، ږيېځټرونونه خواليك

پله پله خخون رټهر اليكږي، ېې نه زياتاوه وي، تر د

په ږ زمكه او د آسمان هر ستورى همداسي زمو گالره لري،ت

پاره تر پلي فضاء كي مدارونه لري، د دغو مدارونو لخ

ۍ ږمپويعني الري( دئ، س)طرائق دقيق نوم او ټولو غوره 

اكلى مدار لري، دا ټېدو خاص او څرخڅرخي، د زمكي راپر 

په د زمكي ځي ې الر ده، ورېړگځانپاره يوه ې لمدار د هغ

ړې گځانپاره ې د هغوى لېدو مدار ئځځي، د خوفضاء كي خو

ۍ ږمكپوهري سڅرخي، د ۍ د زمكي شاوخوا ږمكپوالر ده، س

دا . ې الر ويي همدا ئچږي ېټاكل ك رړى مداگځانپاره ل

ړي تناسب گځانځ د تر منې او دافع ېمدارونه د هغه جاذب

پر محور د ې چي د زمكي او د هغږي ېټاكل كله مخي 

ځان ته ې ږي، زمكه ئېپيدا كځ راتر منېدونكي توكي چورل

جرم حركت هغه ته د لري تلو ېدونكي چورلد ږي او راكا

ځ ونو تر منځواكدغو  ېښتي دښي، د جذب او تځواك وربخ

په ېدونكى توكى چورلچي دا ې باعث شي يو خاص تناسب د د

   گالره شي. ې تچي همدا ئړ شي، ېدو ته اځخاص مدار كي خو

  پاى كي دا فقره )په د آيت   

   :ښت پيدايږ له او مو

په وخت كي ې مبارك آيت د نزول چي د دښيي ( غافل نه يو

د زمكي چي ېدل پوهې حقيقته غافل ول، نه ان له دانسان

اوه آسمانونه الرو ته ورته مدارونه دي، دا حقيقت نن 
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ېړۍ وروسته انسان پڅوارلس ې ږدې آيت له نزوله ناو د د

 ته جوت شو. 

   

    

    

    

    

    

   

   

    

  

  

      

ې او ې اندازه اوبه وورولټاكل پهاو له آسمانه مو 

ې ږ ئچي موړې، او يقينًا گني كپه زمكي كي مو هستو

ې سره مو تاسو په دړلو قادر يو، نو ځه وله منپر 

په چي ټوكول گورو داسي باغونه راوته د كجورو او ان

. ې كوئې دي او خوراك ترېوېري مډتاسو ته هغوى كي 

ړيو ه غوچي لځي په طور سينا كي راوچي او هغه ونه 

  .ږيېټوكسره راړو( پاره له كتغ )خوړونكو لد خواو 

 ږ ته وايي:ه موآيتوندا مبارك  -(15-56)

 د  ې اندازه اوبه وروي،ټاكلپه له آسمانه تعالى  هللا

په اندازه، نه تر ضرورت زياتي او نه كمي، داسي ضرورت 

ځيني ې شي، پاتپه زمكي كي چي دا اوبه ړى ې كانتظام ئ

په ې ځيني ئپه غرونو كي، ېر څپه اورو ې د وبرخي ئ

په ې ئځيني پر سر او ې د زمكي ځيني ئسمندورونو كي، 

ژوند دوام دغه انتظام ته پر سر د د زمكي ځ كي، من

ځه ضرورت لري، كه دا انتظام نه وى او يا اوس له من

دا هللا تعالى پاى ته رسي، ژوند امكانات به ړ شي نو د وال

په ړى شي، د دغو اوبو ې وځه ئنړې او له مپيدا كاوبه 

ې سبب ې د ساتلو انتظام د دپه زمكي كي د هغورولو او 

گورو داسي تعالى تاسو ته د كجورو او ان چي هللاشو 

ې دي ېوېري مډتاسو ته په هغوى كي چي ټوكول باغونه راو
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خوراكي شيانو د ې د نورو ې ئېواو همدا باغونه او م

او  پلورئهغه كوي،  مرستهستاسو ړه په اترالسه كولو 

دغو اوبو سره د زيتون په  ې اخلئ.پرنور ضروري توكي 

چي تاسو ځي په طور سينا كي راوچي هغه ونه راشنه كوي 

  هم. هړخوااو پيدا كوي هم را ړيته غو

    

    

    

   

   

   

  

ښي دي، څارويو كي تاسو ته د عبرت نپه چي او يقينًا 

ې په نسونو )تيو( كي ئچي ښو څې درباندي څه ئهغه 

ټي دي او گېري )نوري( ډپه دوى كي تاسو ته دي، او 

 ږئ.ېبارښتيو كو پر دوى اې خوراك كوئ، او تر

ږ هغو له يادولو وروسته مو ېوود اوبو او م -(51-55)

ڼي كي په بڅارويو د  تعالى چي هللانعمتونو ته متوجه كوي 

څارويو كي تاسو ته د په ړي، وايي: په برخه كږ زمو

ټي دررسوي، گېري نوري ډدركوي، ې ښي دي، شيدعبرت ن

ى او پر دوړو ستره منبع ده، خوستاسو د څاروي همدا 

 ړئ. ې وپرپل بارونه ږئ او خېپرسښتيو ك
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چي ږو ېي ته ولپل قوم لورد خمو چي نوح او يقينًا 

چي له ده ړئ ې زما قومه! د هللا عبادت وكې ويل: اوئ

ځان پرته بل معبود درته نشته، آيا )له شركه( 

چي كفر نو د ده د قوم هغو مشرانو ساتنه نه كوئ؟ 

ېر له يوه انسان څپه ړى وو وويل: دا خو ستاسو ې كئ

فضيلت او غوره پر تاسو ړي غوا دئ،نه څه پرته بل 

ې نو هرومرو به ئښتى او كه هللا غوړي، ه كوالى ترالس

پلو په خړې وه، دا خو مو كومه فرشته راكوزه ك

ې، ېدلچا( نه وه اورهيله پلرونو كي )ړنيو لوم

چي څه نه دئ پرته بل ړي له داسي سخو  ىچي ديقينًا 

ې ورته انتظار ې مود، نو تر يوويې ناست پرپېرى 

   ړئ.وك

 ښووني دا دي: الرو آيتونې مباركو د د -(56-58)

  ږل شوى، د ده د دعوت ېپل قوم ته لخ السالم عليهنوح

چي له ده ړئ ې زما قومه! د هللا عبادت وكاخالصه دا وه: 

پرته بل معبود درته نشته، آيا له شرك، ظلم او فساد 

 ځان ساتنه نه كوئ؟ 

 ې ړلپاره مال تد قوم كافرو مشرانو د ده د مخالفت ل

 ويلي: و ته خلكې ئړه په ااو د ده 

  ېر يو انسان دئ، له نورو څپه دا خو ستاسو

گه او ولي د ده دا څننه لري، پير تو څخه هيڅانسانانو 

ږل شوى؟ كه دى د هللا له ېچي د هللا له لوري لادعاء منئ 

له نورو انسانانو ې ږل شوى وى نو هرو مرو به ئېلوري ل

  پير درلود!!څه كي توپه هر سره 

 ړيه كوالى ترالسفضيلت او غوره پر تاسو ړي دى غوا 

د دوى له  !!په الس ورشيد قوم زعامت او مشري ده ته  او

چي نوح ې دا وه ېره ئچي اصلي وږي ېدغي وينا معلوم

ښ گواپاره پل زعامت لې د خاو د ده دعوت ئ السالم عليه

مشري  السالم چي خلك د نوح عليهې دا وه ېره ئڼلو، وگ

ټول نشي!! د ټغر اقتدار  ونه مني او د دوى د ظالمانه
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ټولو ځواكونو د ږدو كي تل د شر او فساد په اوتاريخ 

په خالف همدا ړه سواندو داعيانو ټولو زپيغمبرانو او 

ې ږي دي، مقصد ئچي دوى خو د اقتدار وگولى تور ل

اقتدار ترالسه كول دئ، دا تور تل د هغو مفسدو 

 ېعوت ئپالو دچي د حق ېدلىگلپر دوى واكمنانو له لوري 

 عليه، فرعون د موسى ڼلىگښ گواپاره ار لدپل اقتد خ

 عليهدا دئ د نوح په خالف همدا خبره كوله،  السالم

گولى، د پر ده همدا تور لد قوم كافرو مشرانو  السالم

په  ّـ هللا رسولقريشو صناديد، مذهبي او قومي مشرانو د 

له چي ږي ېې وينا دا هم معلومله د ړې.ضد همدا خبره ك

پالو تصادم يو طبيعي بهير ځواكونو سره د حقغو مفسدو د

چا ته بايد د د دين يوه تقاضاء ده، هغه  تعالى او د هللا

 السالم مپيغمبرانو عليهاو د گورو گه ونه په سترپال حق

متعهد ونه بولو چي نه دى د دغو مفسدو ې سنت ته ئ

     څه وايي او نه هغوى د ده مخالفت كوي.ضد په واكمنانو 

 نو ږي ېږ ته كوم استازى راولچي موښتى كه هللا غو

 .ې وهږلېكومه فرشته رالې هرومرو به ئ

  پلو مخكنيو په خې وايي دا مو چي دى ئڅه هغه

 ې.ېدلچا نه ده اورهيله پلرونو كي 

 روغ انسان ، ويې ناست پرپېريان چي لكه دئ داسي  ىد

 څكله داسي خبري نه كوي. هي

 په منلو كي ړئ، د ده وكې ورته انتظار ې مودتر يو

د ده او د ده د ويناوو ژر به ېر ډتلوار مه كوئ، 

پيغمبر دئ چي نه دى گورئ او وبه  حقيقت درته معلوم شي

   .پيغام تعالى هللاې وينا د او نه ئ

    

   

   

  

   

    

    

  

    



 

                                                                                                               المؤمنون      

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

   

    

   

   

     

       

ې چي زه ئهغو بريا را پر ې زما ربه! ې ويل: اوئ

ږ تر نظر چي زموړه ړم، نو هغه ته مو وحي وكتكذيب ك

ړه، ړه كۍ جوښتږ له وحي سره سم هغه كاو زموالندي 

ږي نو ېټحكم راشي او هغه تنور وخوږ چي زمونو كله 

پل ړه ننباسه او خې جوگونې كي د هر يوه دوه په هغ

ې د عذاب وينا ړه ئپه اچي  پرتهې ؛ له هغه ئټبر هم

چي ړه له ما سره خبره مه كوه په اهغو او د ې، شو

نو كله ېدونكي دي، چي هغوى غرقړى، يقينًا ې كظلم ئ

پاره ۍ سم سښتپر كچي له تا سره دي او هغه ته چي 

چي له ظالم قوم شئ نو ووايه: ستايني هغه هللا ته دي 

رك مباپه ې زما ربه! ژغورلو، او ووايه: اې وئ

ټولو غوره ې او ته تر ړټوبي كي مي كوز كټا

ښي دي او گندي نڅرې كي په دچي ې، يقينًا كوزوونكى ي

 ږ آزمويونكي وو. موچي يقينًا 

 ښووني دا دي:و الرې مباركو آيتوند د -(53-66)

  ېد او كافرو مشرانو مخالفت انتهاء ته ورسچي د كله

او ورته د دوى له هدايته ناهيلى شو السالم  عليهنوح 

څكله ايمان نه گه او هيڅ توپه هيچي دوى جوته شوه 

ړه او دعاء وكپل رب ته ې خې وخت كي ئپه دړي نو راو

ې تكذيب چي زه ئهغو بريا را پر ې زما ربه! ويل: اې وئ

 ړم!ك

 پل رب تر رعايت چي د خړه هغه ته وحي وكتعالى  هللا
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ا بيړه، ړه كۍ جوښتله وحي سره سم هغه كالندي او د ده 

ۍ له لوري وروستتعالى  هللاچي د ړه تر هغه انتظار وك

 ړي. څه كولو امر وكړه وشي او تا ته د ېكپر

  چي له ټاكل شوه وښه نداسي يوه ته السالم  عليهنوح

گ ورته معلوم شي، له يوه تنوره رات ېټېې د هغي نمخي ئ

 ټاكل شوه.ښه وېدا ورته نټد اوبو راخو

 څارويو كي د ۍ ښتهغي كچي په ښوونه ورته وشوه دا الر

پل خځان سره واخلي، ړه له ې جوگونيوه دوه لي ډله هري 

ې مستثنا ړي ترهغه غټبر  ؛ خو د ده دهمگري او ملټبر 

او د  ېې د عذاب وينا شوړه ئپه اظالمان دي او چي دي 

د چي او ورته ويل شوي وو ړ او مستحق دي، الهي عذاب و

ژغورني ښني او بخته د تعالى  هللابه ړه ظالمانو په ا

څه هم ستا د كه  ېدونكي ديغرقټول دعاء نه كوي، دوى 

 ېرمن وي. ستا زوى او مړي، ټبر غ

  كله دى چي ې وه ښوونه شوته دا الرالسالم  عليهنوح

شي نو دا دعاء به كوي: پاره ۍ كي سښتكه پې گري ئاو مل

ې ژغورلو، اې وچي له ظالم قوم ئستايني هغه هللا ته دي 

ې او ته تر ړټوبي كي مي كوز كټامبارك په زما ربه! 

 ې!ټولو غوره كوزوونكى ي

  وعده ترسره شوه، د عذاب تعالى  هللاهمداسي وشول، د

له ېده، ظالمان غرق شول او نوح عليه السالم ټه راورسېن

ې كي په دچي يقينًا ژغورل شول، گرو سره وپلو ملخ

گرو مل پالواو د هغه حق ّـهللا  رسول، هم د ښي ديگندي نڅر

څه ته ړه بايد هغه ، دواته ښمنانوته او هم د اسالم د

. د يوه به چي د دوى اسالف ورسره مخامخ شويمنتظر وي 

ږي او بل به خاسر او نامراد ېك په برخهفالح او بريا 

 ږي.ېك

  گان آزمويي، كه پل بندختعالى  هللاچي ښيي دا بهير

او  كافر وي او كه مؤمن، كافرانو ته هم فرصت وركوي

څ كي په ترچي ېښو سره مخامخ كوي پمؤمنان هم له داسي 

ژمنو پلو پر خپر هللا توكل او پل اخالص، صداقت، ې خئ

 ړي. بت كاېدا ثودر

د تفصيل برخي مزيد ې دې د د قصالسالم  عليهد نوح 

په هغي ې ېيم جلد كي د هود د سورپه درې پلوش قرآن

 ې. پيل شو ځه ويشتم آيتپنه پچي گورئ برخي كي و
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ړ، پيدا كبيا مو تر دوى وروسته د نورو يو نسل را

، )له ږوېځه استازى ولنپه دوى كي مو د دوى له منو 

پرته ړئ، له ده چي د هللا عبادت وكپيغام سره( ې د

 ؟ځان ساتنه نه كوئمعبود درته نشته، آيا 

له قوم وروسته بل  السالم عليهد نوح  تعالى هللا -(61-65)

 هود عليهې ئپه هغوى كي د عاد قوم، ړ، پيدا كنسل را

ټولو  په الس همغه دگمارو، د ده ۍ وپيغمبرپه  السالم

ږل شو، چي د ېخلكو ته ولپيغام گډ او اساسي پيغمبرانو 

ځان پرته معبود درته نشته، آيا ړئ، له ده هللا عبادت وك

 ؟ساتنه نه كوئ
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ړى وو او د ې كچي كفر ئاو د ده د قوم هغو مشرانو 

په دنيايي ږ ې وه او موڼلگې دروغجنه آخرت ليدنه ئ

؛ وويل: دا خو له ړې وهپه برخه كژوند كي سوكالي ور

ېر يو انسان څپه چي ستاسو څه نه دئ پرته بل ې د

ې خورئ او له همغه چي تاسو ئڅه خوري دئ، له همغه 

ېر څپه ځان او كه تاسو د  ښئ،څې چي تاسو ئښي څڅه 

هغه مهال به چي ړئ يقينًا د يوه انسان اطاعت وك

چي حتمًا زيانمن يئ، آيا تاسو ته دا وعده دركوي 

ژوندي له  شئ بيا به )ډوكي كله ومرئ او خاوري او ه

څه ته لريوالى دئ، لريوالى دئ هغه ځئ؟!! زمكي( راو

و ژوند( خ)چي دا ، يقينًا ږيېې دركول كچي وعده ئ

چي ، څه نه دئپرته بل ژوند ې دنيايي همدږ له زمو

ېدونكي نه يو!! څپاږو، او بياراېژوندي كمرو او 

پر چي څوك نه دئ پرته بل ړي چي دى له هغه سيقينًا 

پاره ايمان لږ د ده په درواغو افتراء كوي او موهللا 

 ړونكي نه يو. راو

 ښووني دا دي:و الرآيتونې مباركو د د -(66-65)

 ړى وو، د آخرت ې كچي كفر ئاديانو هغو مشرانو د ع

ې ڼلگې دروغجنه ئېدا سره مخامخ تعالى هللاليدنه او له 

په ژوند كي سوكالي ورپه دنيايي دوى ته  تعالى هللاوه او 

 او مترفين ول؛ عام ولس ته وويل:  ړې وهبرخه ك

 ( السالم عليههود)  ېر يو انسان دئ، څپه ستاسو خو

 تعالى هللاې د ېر دئ، ولي ئڅپه ستاسو  ېښاك ئڅخوراك او 

ې پيغمبر وى نو هم به ئ تعالى هللاڼئ، كه هغه د گاستازى 

ې فرشتې ك!! خوا ته به ئښاڅشكل بدل وو او هم خوراك 

 .ې مخالفت نشو كولىچا به ئې او و

  نو ړئ ېر د يوه انسان اطاعت وكڅپه ځان كه تاسو د

ښايي ، ئرسوووان ځان ته تاپل ې سره به خچي په ديقينًا 
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 عليهپر هود چي ښلي وي گواې هغوى ې وينا سره ئپه د

پايلي به گرتيا ړو او د ده د ملد ايمان راو السالم

په خالف چي ستاسو ړ شو ې ته اږ به دېري بدي وي، موډ

پل الس په ختاسو به گه ې توپه دړو او جدي اقدامات وك

 !! ځان ته تاوان رسولى يي

  كله ومرئ او خاوري چي دركوي آيا تاسو ته دا وعده

دا له ځئ؟!! ووله زمكي ژوندي راشئ بيا به ډوكي او ه

څ امكان نه ې تحقق هيې وعدامكانه لري خبره ده، د د

يو مو چي دئ، ژوند دنيايي يوازي دغه ژوند ږ زمولري، 

بل ژوند او گه وروسته ږي، له مرېپيدا كي او بل رامر

 ېدا نشته!! څپاله قبرونو بيا را

  چي دى ( دا ادعاء حقيقت نه لري السالم عليههود )د

ږ ته ې موپيغام ئ تعالى هللااستازى دئ او د  تعالى د هللا

ږ به چي موړې ك تعالى گواكي دا خبره هللاړى، راو

 هللاړې او ړي كځانه جوې له ږو!! دا خبري ئېژوندي كبيارا

پر ده ايمان نه ږ ړې دي!! موې منسوب كته ئ تعالى

 پر خبرو باور كوو. ې نه ئړو او راو

ته د  السالم مپيغمبرانو عليهچي گورئ دا دئ 

څه وي؛ ځواب مترفينو او كافرو قومي او مذهبي مشرانو 

انكار، د دوى او د دوى د څخه د دوى له رسالت او دعوت 

په پارول، د دوى په ضد مخالفت، ولسونه د دوى پيغام 

سره  تعالى هللاله ژوندون او قيامت، بياضد تبليغات كول، 

پړاو كي به د په هر ې !! د زمانېدا نه منلمخامخ

ځ په خالف د مترفو قومي او مذهبي مشرانو دريپالو حق

  همدا وي.

    

    

   

   

  

    

   

ې چي زه ئهغو بريا را پر ې زما ربه! ې ويل: اوئ

دو وروسته ېېرږ وخت تله لې فرمايل: ړم، وئتكذيب ك

گه ښتيني توپه رچيغي ، نو هغي ېمانه شيښپبه 
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گ او خاشاك( ځېل د سر )د س ړيشاو دوى مونو  ،ونيول

او ټنه و دغه ظالم قوم ته دي لريوالى )ر، نځولگرو

    .وي (ړنهش

 وايي: آيتونهدا  -(65-61)

  هود ېد او عاديانو مخالفت انتهاء ته ورسچي د كله

د دوى له هدايته ناهيلى شو او ورته جوته السالم  عليه

ړي نو څكله ايمان نه راوگه او هيڅ توپه هيچي دوى شوه 

ې ويل: اې ړه او وئوك دعاءپل رب ته ې خې وخت كي ئپه د

 ړم!ې تكذيب كچي زه ئهغو بريا را پر زما ربه! 

 به دا خلك له ژر ېر ډچي ړه هغه ته وحي وكتعالى  هللا

له  ېبه ئله كبله چي داسي شديد عذاب سره مخامخ شي 

ښېمانه پڅخه ړنو او ستا له مخالفت ټولو مخكنيو كپلو خ

ستر  داپه الهي عذاب اخته شول، شي، همداسي وشول، 

سره توأم وو، داسي چيغي ې لويي هيبتناكي عذاب له يو

ړو ېل راوې هر لوري ته د سړو اجساد ئچي د مپل ځې وئ

ټني او ول. د الهي رپراته ېر خواره واره څپه خاشاكو 

 ېدل.  ځگرړ ولعنت و

چي پام سره په ې ته هم ځينو درنو مفسرينو دڅه كه 

 قرآنشوى او د ړى د دغه قوم عذاب ته د الصيحه نوم ورك

ڼل گو كي )الصيحة( د ثموديانو عذاب په نورو آيتون

چي ښايي دا به ثموديان ول چي ړى ې كگمان ئشوى، نو 

 قرآنږل شوى وو، خو ېد دوى لوري ته ل السالم صالح عليه

له قوم  السالم نوح عليهد چي ې باندي صراحت لري په د

 يههود علكي دوى په گند شوي او څروروسته عاديان را

ې سره چيغه هم له ستري زلزلمبعوث شوى. صيحه او  السالم

په ، ۍ سرهوي او هم له توندي او زوروري سيل توأم

چي او يو وار وي، همغه مهال ډه چيغه لندا ې كي زلزل

ږده او چيغه اوۍ كي دا په زوروري سيلوچوي، خو زمكه 

ۍ ۍ سيلځنپر قوم اته ورد عاد الزياته هيبتناكه وي، 

، د دوى ړيك رپر دوى رانسكوې څه ئې او هر ه شوطمسل

په نامه يادول موزونه او مناسبه نومونه عذاب د صيحه 

په چي دا ښيي گ د بالحق الفاظ هم څنتر د الصيحة  ده.

يوازي د  چيغه وه.حقيقي معنى يوه ستره او هيبتناكه 

د  ،په نامه نه دئ ياد شوىثموديانو عذاب د الصيحة 

د قوم  السالم عليهاو د لوط  حجر، اصحاب المدين والو
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، ړى شوىعذاب ته هم دا نوم وركځينو نورو قومونو او د 

ټول الهي  اچي دږي لكه ېله وينا داسي معلوم قرآند 

چي د صحيح نه ده  چيغي سره توأم وو.عذابونه له ستري 

بل سره تعارض چي له كوم آيت داسي تعبير شي  قرآن

له قوم  السالم ح عليهچي د نووايي  قرآنړي، ځته كرامن

ړه په اې قوم دلته د همدې شوى، پسوروسته د عاد قوم ور

پام سره په د الصيحه لفظ ته چي سمه نه ده بحث شوى، 

 دا د ثموديانو قوم وبولو!!  

    

    

    

    

    

    

   

   

   

    

   

څ ړل، هيپيدا كبيا مو تر دوى وروسته نور نسلونه را

ږي او نه ېړاندي كې وټېې نټاكلپلي ه خامت؛ نه ل

ې پسپرله په پيغمبران پل ږي. بيا مو خېوروسته ك

پيغمبر پل چي كوم امت ته خږل، هر كله ېگه ولتو

ځينو نورو په ځيني مو ړى، نو ې تكذيب كورغلى هغه ئ

ټنه ړې، نو لعنت او رړي كې جوې مو ترړل او قصې كپس

   ړي.ايمان نه راوچي دي وي هغه قوم ته 

 ښووني دا دي:و الرې مباركو آيتوند د -(65-66)

 تر دغو هالك شوو قومونو وروسته نور نسلونه  تعالى هللا

ې ټاكلپلي پلي خخ پههر ظالم او كافر امت ، يړپيدا كرا

ړاندي هالك شوي ې وټېې نټاكلپلي له خې هالك شوى، نه ټېن

 . شوي هپاتوروسته ې او نه تر

 ږلي، هر كله ېگه لې توسپپرله په ې هم پيغمبران ئ

ړى، ې تكذيب كپيغمبر ورغلى هغه ئپل چي كوم امت ته خ

له چي ړي پسي هالك كپه بل هم دوى داسي يو  تعالى هللااو 
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 .پاته شويې څه نه دي ترپرته بل عبرتناكو قصو 

  ډ برخليك دا گړي؛ ايمان نه راوچي ړو گټولو هغو ود

  . ږيېي به اخته كټنپه الهي لعنت او رچي دئ 

  څخه  ّـهللا  له رسولچي ې كي قريشو ته ويل شوي دپه

د الهي عذاب راتلو  په تلوار سرهچي ښتنه ستاسو هغه غو

د دعوت او  ّـهللا  رسولډ د ځنپه عذاب كي مطالبه كوئ او 

ځايه ې بړاندي كوئ گه وپه توپه خالف د يوه دليل وينا 

ټاكلي وخت پل په خښتنه ده، عذاب به او خطرناكه غو

ږي او نه ېړاندي كو ېټېې نټاكلي پلځي، نه له خرا

 ږي. ېوروسته ك

   

  

  

    

  

   

   

  

   

   

    

و پلو آيتونبيا مو موسى او د ده ورور هارون له خ

ږل، د فرعون او د ده د ېگند حجت سره ولڅراو 

ې ټه ئدرباريانو لوري ته، نو د )مزيد( لويي ل

او  مشران)ړي پوړ لو چي )د قوم(، حال دا ړهوك

ېر د څپه ځان ې ويل: آيا د ول. نو وئړي گلويان( و

په داسي حال كي ړو؛ پاره ايمان راودوو انسانانو ل

ړل ې تكذيب كړه ئږ مريان دي، نو دواې زموچي قوم ئ

 څخه شول. ې له هالك شوو پايله كي ئپه چي 

  وايي: آيتونهدا مبارك  -(68-65)

 موسى او د ده برانو وروسته پيغمله دغو  تعالى هللا

گند څرو او پلو آيتونله خ السالم ماعليهورور هارون 

ږل، ېولد فرعون او د ده د درباريانو لوري ته حجت سره 



 

                                                                                                               المؤمنون      

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پلوه داسي ې او هم له فكري او اخالقي ې ورسره وهم معجز

هر گواهي وركوله، ې پر رسالت ئچي د دوى گند حجت څر

له  تعالى چي دوى د هللا ې قانع كولوپر دې عقلمن انسان ئ

د ايمان پيغمبران دي، خو فرعونيانو ږل شوي ېلوري ل

اقتدار خوندي ساتلو پل د لويي او د خځاى پر ړلو راو

او لويان  ړي مشرانپوړ لوكي شول، عماًل د ولس ټه لپه 

چي د موسى ېدلى وو چي ته رسې كې دول، تكبر او غرور ئ

په ځان آيا د ويل: ې وځواب كي ئپه د بلني  السالم عليه

په داسي حال ړو؛ پاره ايمان راوېر د دوو انسانانو لڅ

ږ مريان دي؟!! همدغه لويي او تكبر د ې زموچي قوم ئكي 

ي، د تكبر او ړتكذيب كپيغمبران ړه دواچي ې باعث شو د

الك ېر هڅپه پلو اسالفو چي د خدا وه ې پايله ئتكذيب 

 ل. شو

   

  

   

چي دوى هدايت ړ چي موسى ته مو كتاب وركاو يقينًا 

 شي.

 السالم عليهد فرعونيانو له هالكت وروسته موسى  -(65)

ښوونه وشي او ي اسرائيل الربند چي ړى شو ته تورات ورك

 روان شي. سمه الر په 

   

  

  

    

    

ښه گنده نڅراو د مريمي زوى او د ده مور مو يوه 

پناه په لوري مو ړي زمكي ، او د داسي لوځولگرو

ې ئې چين( خاونده وه او ټيكاوچي د قرار )ړه ورك

   ې.  درلود

پام كي په ي ړه الندي خبرپه اې مبارك آيت د د -(86)

 ولرئ:

  او د ده السالم  عليهعيسى تعالى  چي هللادلته ويل شوي
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ې ډه د يوگپه ړه ، يعني دواځولگرښه وگنده نڅرمور يوه 

هم ې معنى دا او د دښودل شوي، گه په توښي گندي نڅر

خارق العاده ې سره د عيسى عليه السالم په دچي ېدى شي ك

 چي هللاې او دا هم ښت ته اشاره شوپيدايپرته پالر او له 

ژغورل، د مريمي ښمنانو له شره ود دړه دوى دواتعالى 

په خالف هغه شديد او كركجن تورونه او السالم  اعليه

ټولو ې پاكلمني ئې ړل او د هغېزه كې اغې باتهامونه ئ

د ده د ې په خالف ئاو د عيسى عليه السالم  هړته جوته ك

ړو دوا ېله دړې، ډي كې شنښمنانو توطئځواكمنو د

چي دا ې دليل دقيق او غوره دئ په دڅخه دوهم تعبيرونو 

پالو د چي د حقپه ضمن كي راغلى مطلب د يوه داسي بحث 

ۍ د هالكت او تباهښمنانو ژغورني او د دوى د دبريا او 

ړاندي شوي، د آيت له سياق و سباق سره يوازي مثالونه و

 گوي. ړخ لدغه دوهم تعبير ا

 السالم  عليهكي عيسى ي زمكي ړداسي لوې دلته په يو

چي د قرار او ې ولو خبره شوپناه وركاو د ده مور ته د 

ځينو ې وينا ې. له دې درلودئې چينخاونده وه او  ټيكاو

وي گل نځې هغه ښايي مراد به ئچي ې ده دا انتباه اخيست

 اپه وخت كي مريم عليهږون ېد زالسالم  عليهچي د عيسى 

ې يادونه كي ئ قرآنپه او  ړې وهپناه وهغه ته السالم 

چي ڼي گېښه او د هغه مهال پېله دا ب يځينې او شو

ېدلى وو او د ځواني ته رسۍ تنكالسالم  عليهگواكي عيسى 

 السالم اعليهژني، نو مريم چي هغه ووښتو وخت واكمن غو

ېښني له كبله شام، مصر، رمله يا بيت ې اندد همد

ې او خيستل شواڅخه دا قصه له بايبل ې، المقدس ته تلل

  كي كوم شاهد ورته نه مومو.  قرآنپه 

ړه لري نو پوري اپه بايبل چي خبره ځايه تر كومه 

ړ نه ده، چي د بايبل وينا قطعًا د اعتبار وبايد ووايو 

په يوه كتاب ښت قصه د بايبل پيدايد السالم  عليهعيسى  د

ژور ې ځ ئډول ده او تر منپه بل كي بل ډول او كي يو 

څه، مرقس بل او څه ليكي ږي، متى يو ېگو كه ترسترپيرونتو

ې ى تر دمت  نشته، په مرقس كي ې او ړړه كځانه جومتى له 

گنده شوه څرد خداى فرشته يوسف ته را چيليكي  عنوان الندي

درسره روان ې پاڅه او ماشوم او مور ئې ويل: او ورته وئ

 زه خبر چيشه  هپاتاو تر هغه هلته ښته وتړه او مصر ته ك

، يوسف مصر ژنيماشوم ووړي چا غواپاړم، ځكه هيروديس درك
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څو ، يوه نبي شو هپاتگه هلته ړ او د هيروديس تر مرته وال

پل زوى مي خ) چيې وه ړړاندوينه كوې هكله ړۍ مخكي په دېپ

 د كتاب ليكونكي چيږي ېمعلوم له مصره راوبالو(!! داسي

د هغه نبي  چيې ړړه كپاره جوې لقصه د دټوله دا 

ې ئ السالم عليهاو عيسى  ړيې ثابته كنيښتړاندوينه رو

ړى، د ړ كړه جوېته م ې مريميپاره ئې لڼي، د همدگمصداق و

ښودلى، ې د يعقوب زوى ئښى، يوسف ايې يوسف هغه نوم ئ

 چيې ځي او مني ئې يقين راژر ئاوري  دا خبري چيعوام 

 چيېدلى!! حقيقت دا دئ مصر كي اوسپه يوسف د يعقوب زوى 

دا دروغجنه خبره  ړى، كه د بايبلړه نه دئ كېم يميمر

ڼو گو ې دروغجنيئ ړاندوينيهغه و ټوليشي نو بايد  ومنل

ې ږوي!! له دېپيغله( به ماشوم وزړه )ېې مبوايي:  چي

ېدى شي!! همدا راز د ې كنيښتيوه ر ړو خبرو خو يوازيدوا

په تكلف سره  چيښيي الفاظ  ړاندوينيۍ وېړۍ مخكنپڅو دغي 

 ړاندويني، د وېړى شوړه كجوپاره ل السالم عليهسى د عي

پل زوى خ چيويلي ۍ مخكي ېړپڅو )خداى  دي چي الفاظ داسي

دا  چيې الفاظو معنى خو دا ده د د ؛مصره راوبالو(له مي 

ې د د ترسره شوى، د كوم منطق له مخيېړۍ مخكي پڅو كار 

  !ېدو كوي؟!په راستن السالم عليهه د عيسى څخاطالق له مصر 

   ځي پناې چي له دپام سره ويلى شو په دغو خبرو ته

پل د خ السالم اچي مريمي عليهگل دئ ځنڅخه مراد همغه 

 ړې وه. پناه وځو كي هلته پو ورپه شږون ېزوى د ز

   

  

    

    

   

   

    

ېك عمل پاكيزه وخورئ او نپاكيزه پيغمبرانو! ې ا

چي تاسو ږم ېپوهښه څه په هغه چي زه ړئ، يقينًا وك

چي دا ستاسو واحد امت دئ او زه او يقينًا ې كوئ. ئ

 ږئ.ېېرمو رب يم نو له ما وو

و كي د هغو سترو سترو آيتونې مباركو په د -(81-85)

پيغمبرانو له لوري  تعالى چي د هللاې ښوونو خالصه راغلالر
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 گه:ې توپه د، ېشوته په الس خلكو او د دوى ته 

باور مو  -6ړئ، ېك عمل وكن -5 ،وخورئپاكيزه شيان  -1

ې چي تاسو ئږي ېپوهښه څه په هغه  تعالى چي هللادا وي 

 تعالى هللا -8 ،ړي يئغامت ټول د يوه  تاسو -6، كوئ

ي ړاندپه و تعالى هللاد  -3 ،ټولو يوازينى رب دئستاسو 

له د ده چي ئ ړځان ساتنه وكڅه تقوى ولرئ او له هغه 

 .ويړاوى حكمه سرغ

  

    

   

    

    

  

    

    

     

    

پلو په خې چاره( ئپل كار )د دين دغه مهمه نو خ

څه پر هغه ټولى ېشو، هر ټو ووټوټو ټوپه ځونو كي من

ې ۍ كي ئې سدپلي بپه خچي ورسره وو، نو شول وشحال خ

له مال چي ېري گآيا داسي ان ږده.ېپرتر يوه وخته 

ړې ده دوى څه د دوى مرسته كپه كوم څخه مو او اوالد 

ڼو كي تلوار كوو؟ داسي نه ده بلكي دوى گښېپه ته 

 ږي(.  ېپوهشعور نه لري )نه 

و حالت و كي د هغو خلكآيتونې مباركو په د -(86-83)

ې شوى دين ئ ړلپه الس راوپيغمبرانو د  چيشوى  رځوان

ړې او نورو ې غوره كچا يوه برخه ترړى، هر ې كټټوې ټټو

په ې ئپل دين خړه وايي: په اړې، د دوى ې شا كته ئ

ېل مذهبونه ېل ببېشو، ټو ووټوټو ټوپه ځونو كي پلو منخ

چي شوى څه خوشحال پر هغه ټولى ړي، هر ځته كې رامنئ

 هغهڅه هم ڼلى، كه گې غوره پل مذهب ئپل خخره وو، ورس

په ښوونو سره ړل شوو الرپيغمبرانو له لوري راوبه د 

ړه پر زبه د دوى ړوند تعصب گه تعارض درلود، پړه توبش

ې ې ترعقل به ئچي ړوله پرده وغواو دماغ داسي توره 
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ې ړل، خبره به ئې عاجز كد حق له منلو به ئړ، سلب ك

پرته ړه له انتظار په اد دوى چي ېده سورته ړاو پهغه 

پلو گو د خپلو سترپه خچاره نه وه، دوى بايد به بله 

فرمايلي: په  تعالى هللاځكه نو گوري، پايلي وغلطيو بدي 

ږده، دوى داسي ېپرتر يوه وخته ې ۍ كي ئې سدپلي بخ

د فالح او پلويانو زياتوالى د مال او چي ې ېرلگان

ڼلى گې بريالى او سعادتمن ئڅوك دئ، هغه سعادت معيار 

ې گمان ئ، لپلويان زيات وېر او ډې مال چي تر نورو ئ

له  تعالى پلويانو زياتوالى د هللامال او  چي ددا وو 

گواكي ښه ده، ړه د رعايت او عنايت نپه الوري د دوى 

 ې راضي دئ!!په حقه دي او خداى ترچي دوى همدا ثابتوي 

ړه فرمايي: په اېرني گان د دوى د دغي غلطي تعالى هللاخو 

ږي ېپوهنه ې په دداسي نه ده؛ بلكي دوى شعور نه لري، 

د  تعالى ، نه د هللائدمعيار پاره نه دا د فالح ل چي

ې هم نه په د، نه د فالح او بريا ضامن، ښهرضايت ن

ځواك د مال او څومره، ړاندي چي تر دوى وږي ېپوه

درباريان  وځواكمنخاوندان، مترفين، مستكبرين، او د 

 .  په الهي عذاب اخته شوي

    

   

   

  

    

    

   

   

   

   

   

    

    

   

    

    

، او يېدونكي دېروپل رب له هيبته چي د خيقينًا هغه 
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نكي دي، او وړو ايمان راوپر آيتونپل رب چي د خهغه 

په چي او هغه ړه شرك نه كوي، په اپل رب چي د خهغه 

ې ړونه ئچي زړي شيان وركوي پلي وركداسي حال كي د خ

رب په لوري پل د خچي دونكي وي ړېپوې كبله له د

ڼو كي تلوار كوي او گښېپه ، همدا دوى ېدونكي ديستن

گر د ده له گمارو موك نه څاو هي ېدونكي دي.رسروژر 

چي د ږ سره داسي كتاب دئ سره سم، او له مو پل وسخ

  ږي. ېپر دوى به ظلم نه كاو  حق مطابق وينا كوي

په و كي د فالح او بريا آيتونې مباركو په د -(85-31)

مقابل په ېرني گټكل او انپورتني غلط او ناسم اړه د ا

ښتيني چي رښودل شوى او ويل شوي عيار كي د فالح حقيقي م

په لور تلوار گنو ښېاو د  كلبريالي او سعادتمن خ

ړتياوي گځانچي الندي ېدونكي هغه دي سرژر وركوونكي او 

  لري:

  يېدونكي دېرپل رب له هيبته وچي د خهغه ، 

  نكي دي، وړو ايمان راوپر آيتونپل رب چي د خهغه 

  ي، ړه شرك نه كوپه اپل رب چي د خهغه 

  داسي حال په ېر احتياط سره او ډپه پل مال خچي هغه

ې كبله ې له دړونه ئچي زمصرفوي په الر كي كي د هللا 

 تعالى هللااو  ېدونكي ديرب په لوري ستنپل د خچي ړېږي پو

ړى او ې له كومي الري ترالسه كچي دا مال ئښتي پوې به ئ

 .گولىې لپه كومو الرو ئ

   ژر ار كوي او ڼو كي تلوگښېپه همدا دوى

  ېدونكي دي.سرور

  په چي دلته د فالح او بريا كوم اسباب او عوامل

چي د انسان له وس او توان څه نه دي گوته شوي داسي 

چي د ده گماري څه نه په داسي  وكڅهي تعالى هللاړ وي، لو

فطرت مطابق  د خلكو دړ وي، الهي دين لووس او توان تر 

  ه سم.له وس سرد دوى ې ښتني ئدئ او غو

  په داسي كتاب كي ليكل ړني او َوَيني ټولي كد خلكو

، د د حق مطابق وينا كويبه ځ په ورږي چي د قيامت ېك

ړه په اچا د برخليك همدغه كتاب له مخي به د هر 

 ږي. ېچا به ظلم نه كهيپر ږي او ېړه كېكپر
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په غفلت كي دي او له دغو ې له دړونه بلكي د دوى ز

ې ترسره كوونكي دي، دوى ئچي ړني دي ې داسي كپرته ئ

په مو ۍ خاوندان( د دوى مترفين )د سوكالچي تر هغه 

ې ې دي، نن نارې وهلدوى ناره پناڅا ،ړيعذاب اخته ك

ږ له لوري ستاسو مرسته نه زموچي نن مه وهئ، يقينًا 

 زما آيتونهړاندي( ې و)تر دچي ږي، يقينًا ېك

ښتئ، پوندو اوپلو پر خخو تاسو  ېدلدرباندي لوستل ك

د ړه تكبر كوونكي، په اچي د هغه په داسي حال كي 

  ېدئ به. ې كوونكي وئ او لري كجلسپلوه ې له پش

 ښووني دا دي: و الرآيتونې مباركو د د -(35-35)

 ې ې ترئړونه ، زې خبر ديكافران له دغو حقائقو ب

 ،فل دياغ

 و كي ورته آيتونپه مخكنيو چي نه دي سي ې هغئړني ك

ېدو اسباب او ېكمرغي ته د رساشاره وشوه او سعادت او ن

 ڼل شوي. گعوامل 

 دوام ړني تر هغه د دوى دا له حقائقو غفلت او بدي ك

شي، هغه وخت په الهي عذاب اخته د دوى مترفين چي كوي 

څ ې هيې سورنارچيغو سر شي، خو دا په كوكارو او بيا 

په ي، هغه مهال به د دوى د فريادونو ټه نه وررسوگ

ې مه وهئ، وينا دا وي: نن نار تعالى هللاځواب كي د 
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 هللانه ږي، ېږ له لوري ستاسو مرسته نه كزموچي نن يقينًا 

څه ټول عالم كي داسي په ستاسو مرسته كوي او نه  تعالى

ړاندي ې ود ژغوري، ترالهي عذابه مو و لهچي موندلى شئ 

په داسي خو تاسو به  ېدلدرباندي لوستل ك زما آيتونه

ې ستر ځان به مو تر دچي ښتئ پوندو اوپلو حال كي پر خ

ې پرومنئ او عمل  كتاب تعالى هللاد چي ڼو گاړ او لو

او ې، كولې مركپه ضد به مو د حق پلوه ې له پړئ، د شوك

  ېدئ. لري كې الزيات به تر

   

     

  

    

   

    

     

  

    

ړى، نه دئ كچ( )سوې غور كي ئ په دغي وينانو آيا 

لرونو پړنيو چي لومڅه ورته راغلي چي داسي يا دا 

ې سم نه پيغمبر ئپل چي خيا دا ې نه وو ورغلي؟ ته ئ

ې كبله د ده انكار كوونكي له همدژندلى نو ېپدئ 

ده ته جنون )ليونتوب( الحق شوى، چي دي، يا وايي 

څخه  ېرى له حقډړى خو د دوى ې حق راوبلكي دوى ته ئ

  .كركجن دي

پيغمبر د و كي د آيتونې مباركو په د -(35-56)

ړه ويل په اگوالي څرناو د دوى د اختالف د مخالفينو 

 شوي: 

  چي د ړى نه دئ كچ او سوې غور غي وينا كي ئهپه آيا

ې؟ د دوى د مخالفت ړاندي شوپيغمبر له لوري دوى ته و

و په حقيقت اپيغمبر د وينا د چي وجه به همدا وي 

 ؟پوه شوياهميت نه دي 

  څ سابقه چي هيړى پيغمبر دوى ته داسي دين راوآيا

مخكنيو نسلونو چا له خوا ړاندي د هيې واو تر د نه لري

پيغمبر چي دا دين او د ى؟ حال دا ړاندي شوو ئنه دته 



 

                                                                                                               المؤمنون      

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيغمبر دا ړي لري، ژوري جرړه كي په زوينا د تاريخ 

نيو ټولو مخكړاندي چي تر ده وهمغه خبره كوي 

 !ړېانو خلكو ته كپيغمبر

   ې له همدژندلى نو ېپې سم نه دئ پيغمبر ئپل خآيا

؟ آيا كوم ناآشنا كس ورته كبله د ده انكار كوونكي دي

پر خبري باور نه ې ځكه ئژني نو ېپې راغلى، نه ئ

ځه مبعوث شوى، پيغمبر د دوى له منچي ! حال دا كوي؟!

 چي م ووښه ورته معلوژندو، ېپې ړاندي ئتر بعثت و

ړه سواند، ړ اخالق خاوند، زښتينى، د لوصادق، امين، ر

گه ورته كتل په درنه سترټولو پوه او صالح شخصيت دئ، 

له ې درلوده، ولي ې ترړېدو طمع ئاو د يوه غوره مشر جو

 بعثت وروسته له ده سره مخالفت كوي؟ 

  د ده ېښي، پيغمبر مجنون برچي دوى ته آيا داسي ده

دا له انصاف لري او د عقل خالف قضاوت ړه حقيقتًا په ا

ېريانو پېونتوب اخته شوى او په لپيغمبر چي كوي 

ړه د داسي په اپيغمبر نيولى؟!! كوم عقلمن انسان به د 

پوه، ټولو ټولني تر گه به د څنړي؟ څه ويلو جسارت وك

د ړه سواند داعي ته ښود او زښيار، عقلمن، سترالرهو

دوى ته چي حال كي داسي  پهمجنون خطاب كوي؟!! هغه هم 

 !! ېښودلې ورړى او سمه الر ئړاندي كوې حق ئ

 د چي وجه دا ده ستره ۍ د دوى د مخالفتونو يوازين

  ه لري.څخه كركېرى له حق ډدوى 

   

  

   

    

   

     

كه حق د دوى د هوس تابع شي، نو آسمانونه او او 

دي، په دوى كي  چيبه تباه شي څه او هر هغه زمكه 

پل ذكر ړى خو دوى له خذكر ورته راوږ د دوى خو مو

 اعراض كوونكي دي.څخه 

 ښووني دا دي:ې مبارك آيت مهمي مهمي الرد د -(51)

 پل هوس چي د خپيغمبر مخالفت كوي ې كبله د وى له دد
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چمتو نه دي، داسي دين او د حق منلو ته گان دي، بند

چي د دوى له هوى او هوس سره برابر وي، خو ښوي مذهب خو

چي گڼل شي څه حق وكه حقيقت د دوى د هوس تابع شي، هغه 

د عالم دا حقيقي نظام د ښوي، ې خود دوى هوى او هوس ئ

پل هوس مطابق د ته د خدوى ړى شي او تابع ك د هوسدوى 

ۍ سره څه له تباهې عالم هر ړى شي، د دتصرف موقع ورك

 ډهونپه هغه كي د حق او الم نظم عې ږي. د دېمخامخ ك

هره  ېر ستر هوائي ميدان كي چيډپه يوه ڼئ لكه گو داسي

ښيني او كپه كي ې الوزي او ېر جهازونه ترڼ شمگېبه ش

ږي، كه ېپه واسطه اداره كر ټپيوكم ټول د يوه حساسدا 

 پل نازولى ماشوم زوى دنجنير خاټر سرپيوې كمد د

 چيړي ځي او اجازه وركځان سره بوته له  يټر خونپيوكم

ږدي، ېگوته كړي ې غواړه ئز چي يټنپه هري بټر ېوپد كم

په ې عالم څه وي؟!! همدا راز كه د دله به يپاې د د

 يړي، د تودوخالت وكدخاداره كي د انسان هوس نظم او 

ډ ږدوالى او لنې اوپكم والى زياتوالى، د ورځي او ش

ېدو اوقات د ده ۍ د راختو او لوږمپووالى، د لمر او س

  ږي!!ېدا عالم تباه ك ،د خوښي مطابق بدل رابدل شي

  ذكر ورته ږ د دوى موپاى كي ويل شوي: په د آيت

ني اعراض كوونكي دي، يعڅخه پل ذكر ړى خو دوى له خراو

ښيي، ماضي او مستقبل روځان پل دا كتاب خو دوى ته خ

ږدي، د ړاندي په وې د دوى برخليك ئمخكنيو د ښيي، ور

په پايلي گالرو ړنو، سمو او غلطو تېكو او بدو كدوى د ن

د فالح او ښيي، گوته كوي، د سعادت او شقاوت الري ور

  !!ې ذكر اعراض كويخو دوى له دبلي، ې ئپه لوري بريا 
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په داسي حال كي ړې، ې غواڅه )بدله( ترآيا كومه خر

ټولو غوره څه غوره ده او هغه تر چي ستا د رب خر

الري ته  يې سمچي ته ئروزي وركوونكى دئ، او يقينًا 

ړي له پر آخرت ايمان نه راوچي ې، او يقينًا هغه بل

ړو ې وكپر. او كه رحم ېدونكي ديگ ته كڅندغي الري 

نو  ې اخته ديپرچي دوى ړو كې لري ړاو تراو هغه ك

گار ټينړاوي كي پل طغيان او سرغپه خهرو مرو به 

، او يقينًا ويبه اللهانده چي په داسي حال كي ي كو

پل رب ته عاجزي ې خو نه ئخړل په عذاب مو اخته كچي 

ې پرچي داسي ور زاري كوي. تر هغه ړه او نه وك

ى نو هغه مهال به دوچي د سخت عذاب وال وي ېزو پران

  ناهيلي وي.په كي 

 ښووني دا دي: و الرآيتونې مباركو د د -(55-55)

 له مخي  چيشوي ړاندي دلته دوه داسي مضبوط دالئل و

ږي او ېحقانيت ثابت السالم پيغمبر عليهد ې نه يوازي ئ

له نظره د همدغو  قرآنقانع كوي؛ بلكي د ې پرقريش 

ه دالئلو له مخي كولى شو يو واقعي او مخلص داعي ل

هغه دالئل دا ړو، مبلغ تفكيك ك او غرضي گمارټكاذب، 

 دي:

ې ه نه ترڅنه لري،  طمعله خلكو  السالم پيغمبر عليه -1

څه او نه معنوي، نه مال ړي، نه مادي بدله او خرغوا

ده،  ځنيپل رب ې يوازي له خئ طمع ، نه مقام،ړيې غواتر

پر هغه حالل رزق بسنه كوي ړي، اجر او بدله له هغه غوا

  ې وركوي.خيرالرازقين رب ئ چي
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ې او د حق او عدالت لوري ته الري ته بل يسمهغه خلك  -5

 بلنه وركوي. 

چي گورئ ځير شئ نو وبه نو ته وښوالر قرآنكه تاسو د 

پاره دغه ژندو لېپښود د پيغمبر او صالح الرد يوه  قرآن

ږدي، ړاندي په وږ گه زموپه مكرره تودوه معيارونه 

په عوض زه د دعوت قوم ته ويلي:  پلپيغمبر خوايي: هر 

ړم، نه مالي بدله، نه غوااو بدله څ اجر كي له تاسو هي

نه مادي او نه معنوي، نه ستاينه او توصيف، نه زما 

پيغمبرانو او ټولو دا د  قرآنلويي او برالسي منل، 

پل چي له خڼي گړتيا گځانيوه مهمه  گرانوواقعي دعوت

پل اجر نه لري، خ عطمې او بدلاجر څ هيه د څخمخاطب 

د واقعي ړي، دا ه غواڅخ يوازي له رب العالمين

پاره د يوه ژندو لېپمبلغينو د مارو گټگرانو او دعوت

پل په خچي څوك گه معرفي كوي، په توحساس مالك او محك 

چي له دين څوك څه ترالسه كوي، دعوت او تبليغ له خلكو 

يذونو په تعوچي څوك ړوي، دوكان جوته ځان ه څخاو مذهب 

گمار داعي، دوكه مار مبلغ او ټيو ، ترالسه كوي ېشكران

 غولوونكى مذهبي مشر دئ.

پلي وينا او پيغمبر د خچي فرمايي  قرآنهمداراز 

پام په پيغام ته چا ږي، د يوه ېك ندلژپېدعوت له مخي 

پيغمبر دئ كه نه، د يوه چي هغه سره دا قضاوت كولى شو 

ښوونو ښود الرد يوه الر داعي دعوت، د يوه مبلغ تبليغ او

گمار ټچي صادق او مخلص دئ كه پام سره ويلى شو په ته 

د يوه مؤمن شخصيت له قوله حكايت  او دوكه مار، قرآن

چا پل قوم ته وويل: د هغه چي هغه خكوي او وايي 

په ړي او چي له تاسو كومه بدله نه غواړئ متابعت وك

و هم  اجراً  كملسمه الر روان دئ: اتبعوا من ال يسئ

 مهتدون.

  له دغي الري ډډه كوي آيت كي ويل شوي: هغه خلك په

په . يعني د آخرت منكرين ړيپر آخرت ايمان نه راوچي 

 عليهپيغمبر چي ږي ېچمتو كالري تلو ته نه هغي سمي 

ې پرچي ې روان دئ او خلكو ته بلنه وركوي پر السالم

   .روان شي

  ونهړاوهغه كړي او وكرحم پر دغو خلكو  تعالى هللاكه 

 هللاچي د گورئ نو وبه  ې اخته ديپرچي  يړې لري كتر

پل طغيان خ رپ، پروا نه كويڅ ېرزويني هيپې د د تعالى
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پل جهالت كي به په خي او گار كوبه ټينړاوي او سرغ

 .اللهانده وي

 له  تعالى د هللادوى  پرپه وار وار هم  يړاندوې تر د

ې ئپل رب ته خړه عذابونه نازل شوي خو ړه والوري وا

ړي او ته مخه نه ك تعالى هللا، تر هغه به ړهكونه عاجزي 

ې پرور سخت عذاب  د يوهچي  يړزاري او تضرع به ونه ك

ې شديد الهي دپه يستل شي، خو هغه مهال به دوى پران

  ناهيلي وي.پلوه له هره كي عذاب 

    

  

    

    

   

   

   

   

    

     

 گيږونه، سترې غوچي تاسو ته ئاو دى همغه ذات دئ 

ږ شكر كوئ، دى همغه ېر لډړل، كپيدا راړونه او ز

ړئ او د ده په زمكي كي خواره كې تاسو ئچي ذات دئ 

ژوندي او دى هغه ذات دئ چي ږئ. ېډ كورغونلوري ته 

، د (ړه كويېكپرژوند او مرگ )د كوي ړول كول او م

د ده له لوري راتله  ي پسيپه بل هشپې او ورځي يو

 نو آيا تعقل نه كوئ؟!، دي

څو مهمو د قدرت تعالى  هللاه د مبارك آيتوندا  -(55-56)

 :څويپاملرنه هږ ښو ته زمون

 گي ږونه، سترې غوچي تاسو ته ئهمغه ذات دئ تعالى  هللا

ېرزويني پد دغي تعالى  هللاړل خو تاسو د كدرړونه او ز

و، ږوند غوړي: . دلته دوه خبري غور غواږ شكر كوئېر لډ

: تاسو ته پاره د )انشأ لكمل ړيړونو د وركگو او زستر

ولي د خلق لكم يا ( الفاظ كارول شوي، ټوكولراوې ئ

؟ همداراز د ځاى د انشأ لكم الفاظ راغليپه اعطى لكم 

ړې، دا ړاندي كړونو وگو او زې تر سترئږونو يادونه غو
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ږي؟ ړېړاندي جوړونو وگو او زونه تر سترولي؟ آيا غوږ

ړل كوم أ( صيغه راوپاره د )أنشښت لپيدايو د ړآيا د غ

پوهانو ځواب له ساينسې راشئ د دخاص مطلب افاده كوي؟ 

ښت د پيدايچي د ماشوم د ړو ټرانو وغواډاكاو هغو 

ړې دي او كلونه ېړني كڅژوري ې ړه ئپه اگوالي څرن

ړي، نن هغوى ېر كگ ته تڅنپرمختللو وسائلو ې د كلونه ئ

! دوى ړې!ړاندي كېړۍ وپڅوارلس  چي قرآنهمدا خبره كوي 

ږونو د غوماشوم ړى د په رحم كي لوموايي: د مور 

ړه، او ې د زگو او بيا ئې د سترېدا پيل شي، بيا ئړجو

پاى كي د په پېړۍ چي علم د شلمي دا هغه حقيقت دئ 

پوه شو. دوى ې پرپه مرسته وسائلو پرمختللو ېرو ډ

په داسي ژن له لوري ړي گځاند يوه ړى وايي: دا هر غ

ېر ړنى سلول وده كوي، شمړي لومد هر غ چيږي ړېگه جوتو

ړېدا ړ شي، د جوې جوړى ترړ غپږي او ورو ورو بشېېرډې ئ

ټولو غوره صيغه همدا د أنشأ صيغه ده، ې تر پاره ئل

  ږي.ړېړى جوپړ غځكه د ورو ورو ودي له الري بش

ږ د يادولو بله وجه ړاندي د غوگو وهمدا راز تر ستر

جاب او ږ د حس دئ، غوېر حساډگي ږ تر سترچي غوده دا 

ږ گي دا كار نشي كولى، غوږي خو سترېې له شا هم خبرپرد

پله په خگي به ته پرته تا خبروي خو سترستا له حكم 

اطالع چي  ېې نيسې به ئپرانيستې او ړويوه لوري ته ا

چي د د هغو معلوماتو له مخي وي ړه ېكپرړي، د دماغ درك

ې كار تر ، تل ئې ترالسه كويگو له الري ئستراو  ونوږغو

 ږي. ېپيل كړو وروسته دوى دوا

  په زمكي كي خواره ې تاسو ئچي هللا تعالى همغه ذات دئ

 ږئ. ېډ كورغونړئ او د ده لوري ته ك

 د ړه ېكپرگ رژوند او مد غه ذات دئ چي مهتعالى  هللا

  ږي.ېده له لوري ك

 ي په بل هد شپې او ورځي يوچي همغه ذات دئ تعالى  هللا

 . ديد ده له لوري راتله  پسي

  د ده په اراده گ راتگ د شپې او ورځي تچي لكه

ړه هم د ده له ېكپرترسره كېږي، همدا راز د مرگ ژوند 

ږي، لكه چي د شپې او ورځي په تلو راتلو كي له ېلوري ك

ېز پرته د بل هيچا اراده هيڅ ډول اثر او اغتعالى هللا 

ئې نه لري، يوه شېبه ئې نه مخكي كولى شي او نه 
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وروسته كولى شي، همدا راز د مرگ او ژوند فيصله هم هللا 

تعالى صادروي او پدې كار كي هم له هللا تعالى پرته بل 

 نه لري. ېز او اغډه ونډول هېڅ شى هيڅ 

  آيا تعقل نه كوئ؟! چيپاى كي ويل شوي په د آيت 

گه دغو سترو سترو په ستريعني كه د يوه عقلمن انسان 

څه ړه به ېكپرستاسو قضاوت او گورئ وگندو حقائقو ته څر

 وي؟ 

     

   

   

   

   

   

     

   

   

ې ئوړنيو ويلي وو، موچي لې وويل څه ئبلكي همغسي 

، آيا ډوكي شوچي ومرو او خاوري او هويل: آيا كله 

ې وعده د چي د! يقينًا ږو؟!ېڅول كپاږ به حتمًا رامو

ږ زموړاندي ې وتر دې او ړى شوږ ته هم راكمو خو

پرته بل ينيو له قصو دړان، دا خو د وپلرونو ته هم

     نه دئ.څه 

وايي: د دغو كافرانو او  آيتونهدا مبارك  -(51-56)

ړنيو كافرانو، د ځواب همغسي وو لكه د لوممنكرينو 

ړه او ړه د دوى وينا همغه زپه اژوندون قيامت او بيا

ړې پيغمبرانو ته كچي مخكنيو كافرانو ۍ وينا ده پخوان

، ډوكي شوچي ومرو او خاوري او هآيا كله : او هغه دا

څول پاراژوندي بيا قبرونو پلو له خږ به حتمًا مو نو

ې ړى شوږ ته هم راكمو خووعده ژوندون ! دا د بياږو؟!ېك

پوري ، ولي تر نن پلرونو ته همږ زموړاندي ې وتر داو 

دا خو  ژوندى نشو؟ ولي دا وعده ترسره نشوه؟!!څوك راهي

       .يڅه نه دپرته بل ينيو له قصو دړاند و
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، چا ديې كي دي د په هغې چڅه ووايه: زمكه او هغه 

يي: د هللا ړئ(؟ حتمًا به وواكځواب ئې راږئ )ېپوهكه 

ووايه: د اوو پند نه اخلئ؟ دي، ووايه: نو آيا 

څوك دئ؟ حتمًا آسمانونو خاوند او د ستر عرش خاوند 

ږئ؟ ووايه: ېېربه ووايي: د هللا دي، ووايه: آيا نه و

په الس كي ده او ې څه واكمني ئر چي د هڅوك دئ هغه 

 ؛ېدىپناه نشي وركول كپناه وركوي او د ده خالف هغه 

ږئ؟ حتمًا به ووايي: د هللا دي، ووايه: نو له ېپوهكه 

ړ ږ حق ورته راوږي؟ بلكي موېډي درباندي ككومه كو

 چي دوى دروغجن دي.او يقينًا 

څو  ړهپه اد توحيد و كي آيتونې مباركو په د -(56-56)

ځور ان ڼي كيپه بځواب ښتني او پوښووني د الر يستر يترس

 گه:ې توپه دې، شو

 چا ې كي دي د په هغې چڅه زمكه او هغه ښته: پووې تر

پرته ې ځواب له دد دوى ړئ؟ كځواب ئې راږئ ېپوه؟ كه دي

ځكه بل خاوند ورته يي: د هللا دي، وواچي ېدى څه نشي كبل 

ر حقيقت له ې ستپه دنو ورته ووايه: نشي موندلى، 

 ند نه اخلئ؟ پگه څناعتراف سره سره 

 د اوو آسمانونو خاوند او د ستر عرش ښته: پووې تر

نو ورته څوك دئ؟ حتمًا به ووايي: د هللا دي، خاوند 

په د داسي ستر رب له مخالفت او د ده ووايه: آيا 



 

                                                                                                               المؤمنون      

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

515 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ېره نه لرئ؟ ړاندي له عصيان او بغاوت وو

 په ې ه واكمني ئڅچي د هر څوك دئ : هغه ښتهپوې وئ

څوك ړاندي هيپه وپناه وركوي او د ده الس كي ده او هغه 

ږئ؟ حتمًا به ووايي: د ېپوهكه  ى،چا ته پناه نشي وركول

پناه وركول هم او ده  يپه الس كهللا دي، واكمني هم د ده 

ډي ووايه: نو له كومه كود ده كار دئ، نو ورته 

ن: له كومه ه )انى تسحروۍ فقردا وروستږي؟ ېدرباندي ك

ځينو درنو مفسرينو داسي تعبير ږي؟( ېډي درباندي ككو

په گواكي دلته سحر د دوكه كولو او غولولو چي ړې ك

چا غولولي يئ تاسو چي ې دا دئ او مراد ئ ىمعنى راغل

مراد چي ځينو نورو ويلي ړئ؟ پر آخرت ايمان نه راوچي 

پر آخرت له ايمان چي ړى چا درباندي جادو كې دا دئ: ئ

ې له په حقيقت ئړوي او ړو مو مخ بل لوري ته اراو

ړو تعبيرونو كي ې دواپه دېدو ستاسو مخنيوى كوي؟ پوه

ۍ توجيه كي ړلومپه ږي: ېگو كدوه اساسي ستونزي تر ستر

په دوهمي پلي اصلي معنى نه دئ نيول شوى او په خسحر 

له څوك يو چي ثابت شوى ېز توجيه كي سحر ته دومره اغ

ړه ځكه دا دوانو  م منع كولى شي!!ړو هايمان راو

غوره او دقيق ې ې فقرد دړ نه دي. تعبيرونه د منلو و

پورتنيو  ټولوچي تاسو په داسي حال كي دا دئ: تعبير 

ې درته وايي، پيغمبر ئچي ځواب وركوئ ښتنو ته همغه پو

څه د هللا دي، د اوو ې هر چي زمكه او د هغدا منئ تاسو 

څه د هر ، دئعرش خاوند هللا آسمانونو خاوند او د ستر 

پناه وركوي او د ده په الس كي ده او هغه د هللا واكمني 

ى، نو ولي چا ته پناه نشي وركولڅوك ړاندي هيپه و

ځه ستاسو له منگر وايئ او ډته كو السالم پيغمبر عليه

ړى هغوى ته د مسحور نوم وركوئ او راوايمان چا چي 

رون؟: له كومه ې؟ فأنى تسحډي شوپر دوى كوچي وايئ 

ډو نوم ولي هغو خبرو ته د كو ،ږي؟ېډي درباندي ككو

په دا  ؟ې تاسو ته كويئ السالم عليهپيغمبر چي وركوئ 

پورتنيو و ړه ټولپه ا تعالى هللاچي د داسي حال كي 

ې تاسو ته پيغمبر ئچي ځواب وركوئ ښتنو ته همغه پو

ښتنه دا غواو د عقل مطابق ځوابو طبيعي د دغو  وايي!!

گ حتمي دئ، شريك نه لري او د قيامت رات تعالى چي هللاده 

ټاكلي ته دروغجن شريكان  تعالى هللاې خوا له يوخو تاسو 

پاى د آيت د  گ نه منئ!!او له بلي خوا د قيامت رات
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چي همدا تعبير دقيق او ښيي ېر وضاحت سره ډپه فقره 

ې پساو ورې شوپيل دا فقره په )بل( سره  ځكهصحيح دئ، 

ى او دوى دروغجن دي، او ړږ حق ورته راوموچي شوي  ويل

ې وايي، او چي دوى ئلكه داسي نه ده  :ې معنى دا دهد د

ې سحر بولي، ېز ئته ساحر وايي او د دعوت اغ ّـ هللا رسول

دروغجن ى او دوى ړږ حق ورته راوموچي خبره دا ده بلكي 

دغو كه  گوري.گه په سترق ته د سحر حځكه دوى ، دي

چي دلته يوازي يوه گورو ځير شو نو ږ ه لو تآيتون

ړوند خبره چي هغه د سحر اږي ېگو كدروغجنه خبره تر ستر

چي ڼو گځكه مخالفينو ته منسوب ده، دا دروغجنه خبره 

ې آيت پسورپه و خطاب شوى. دروغجنته د پاى كي دوى په 

چي د دوى دوه نوري دروغجني خبري هم ترديد گورو كي هم 

 ځاى ناستى لريوايي خداى زوى او  چيې دا ئې: يوه شو

  چي وايي خداى شريكان لري.ې دا او بله ئ

     

     

     

   

    

    

   

  

    

نه هللا كوم زوى نيولى او نه د هغه خوا ته كوم بل 

څه له معبود شته، كه داسي وى نو هر معبود به هغه 

ځان ې له )يا به ئې دي ړي ئپيدا كچي ړي وو ځه ومن

ځينو پر ځيني او حتمًا به ړي ول( سره بل لوري ته و

چي پاكي ده څه هللا ته له هغه و برالسي شوي وو، نور

څه پوه، له هغه گند څرغيب او په ې بيانوي، دوى ئ

  ه( شريكوي.)ورسرې ئچي دوى دئ ړ لو

د ړه په اتعالى  هللاو كي د ې مباركو آيتونپه د-(51-55)

مشركينو او اهل كتابو دوه دروغجني خبري او د دوى د 

دوه مضبوط او قاطع دالئل پاره ل دېرنو د ترديگغلطو ان

 گه:ې توپه دېښودل شوي، ږ مخي ته ازمو
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 چي ده ټه ې بنسبدروغجنه او ړو ادعاء گد هغو و

گه په توناستي ځاى څوك د زوى او كوم تعالى  هللاوايي: 

پلو اختياراتو له ختعالى  چي هللا، گمان كوي ړىغوره ك

، هغوى د پارلينازولو ذواتو ته سپلو ځيني برخي خڅخه 

د هغوى له الري د ښتني حق لري، هللا تعالى پارشفاعت او س

، هغوى كولى شي د قبلوياوري او گاني گانو دعابند وپلخ

هللا چي حال دا  !!ړيخلكو مشكالت حل او حاجتونه ترسره ك

ې د زوى څوك ئځاى ناستى نه لري، هيڅ زوى او تعالى هي

 لىتعا هللا، نه ړىگه نه دئ غوره كپه توځاى ناستي او 

 ېشلي. پر نورو وپل اختيارات ې خشريكان لري او نه ئ

  گ بل څنتر تعالى  چي د هللاهغه مشركين دروغجن دي

او چا ېرو معبودانو باور لري، بل ډپه ځي، معبود لمان

 هللاد چي حال دا گوري، گه په سترعبود ته د مڅه بل 

  .شتهنمعبود گ بل څنتر تعالى 

 پرته له يوه هللا كه  ځواب كي ويل شوي:په ډلي ې د يو

مخالفت، نزاع او ځ نو د دوى تر منبل اله او معبود وى 

پر نورو برالسى چي څه كوله تصادم حتمي وو، هر يوه به ه

ې نزاع كي په دړ شي، ې جوشي، يوازينى برالسى معبود تر

ځيني به كول، ورڅه له السه پل هر خبه كمزورو معبودانو 

پل په خځيني به دوى او ځه تلل په الس له منې د فاتح ئ

، دا عالم به د دغو ړلځه وې تصادم كي له منپه دالس 

ې تصادمونو او پسپرله ځ د مسلسل او الهه وو تر من

ړ پكي د بشټول عالم په چي شاهد وو، حال دا  اتونزاع

ې ډ كار او نظم شاهد يو او د دگيووالي، وحدت، تنسيق، 

څه او تصادم  نه د داسي نزاعټ كي گوڅ په هيپراخ عالم 

ږي او نه د بل اله او معبود د شتون ېگو كگه تر سترېلب

چي د بل اله تر او نه بل عالم  ښهكوم شاهد او ن

 . ۍ الندي ويواكمن

  ې تعالى له دهللا چي ځواب كي ويل شوي په ډلي د بلي

ځاى ناستى چي شريك، زوى او پاك دئ عيبه منزه او 

په چي وك نيسي څځاى ناستى هغه شريك، زوى او ، يولر

پله نشي كولى، د په خټول كارونه ځان بسيا نه وي، پل خ

پله نشي په خځاى او هر كار ته هر ړ وي، بل مرستي ته ا

ټولو اسرارو ې محدود وي، له علم او معلومات ئېدى، رس

ې څه ئپه هغه ړي او ې بايد مرسته وكېدى، بل ئنشي خبر

غيب په  تعالى هللاخو ټ وي. پگو چي د ده له سترړي خبر ك
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ې ئچي دوى دئ ړ لوېر ډڅه له هغه دئ او  پوهگند څراو 

 .ه شريكويورسر

     

    

   

   

    

   

چي له دوى  ېښيڅه راوكه هغه ا ربه! ې زمووايه: ا

ې ظالم قوم كي دپه ږي نو زما ربه! ېې وعده كسره ئ

ې قادر پر دږ چي موې. او يقينًا ځوگرپاته( ونه )مي 

 ې ورسره كوو. چي وعده ئښيو څه دروچي هغه يو 

ې ته د يو ّـ هللا رسولو كي آيتونې مباركو په د -(56-58)

پر ظالمانو د الهي  چيې ښوونه شوالرې دعاء داسي ښكل

ووايه: ړاو لري، ورته ويل شوي: عذاب له راتلو سره ت

ړو سره ېكپرستا له چي ښيي كه هغه حالت راې زما ربه! ا

ما نو زما ربه!  ،ړويپر ظالمانو ستا عذاب سيورى غوسم 

ې ترړاندي مي ږده، تر عذاب وېپره ې ظالم قوم كي مدپه 

چي ل كي داسي حا پهژوند كي او په يعني كه زما  وباسه.

په ېشت يم او دوى ته د حق په كوم ظالم قوم كي مزه 

پل كفر او شرك تر هغه پر خلوري بلنه وركوم، دوى 

ږي او د الهي ېپاى ته ورسې چي مهلت ئړي گار وكټين

ږده، تر ېپرپه دوى كي مه ږي نو ما ېټه راورسېعذاب ن

لت كولى شي دا حا تعالى هللاې وباسه. ړاندي مي ترعذاب و

 گوري. ځ درباندي ود عذاب د راتلو ورپر دوى راولي او 

    

    

    

     

   

    

   

ږ ، موټولو غوره ويچي تر ړه ه دفع كڅپه هغه بدي 

او ووايه: ې بيانوي، چي دوى ئپوه يو ښه څه په هغه 
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او ړم، پناه درود شيطانانو له وسوسو ې زما ربه! ا

 . چي خوا ته مي حاضر شيړم پناه دروې له د

ته او د ده الري مؤمنانو  ّـ هللا رسولدلته هم  -(53-55)

د بدي دفع ړي، ب كځواكي ېپه نچي بدي ې شو ښوونهته الر

د ړي، غوره كې طريقه ښكلټولو غوره او تر پاره كولو ل

پكي خبري بايد د او سچه كژبه، مخالفينو بد سلوك، بده 

دا شيطانان ړئ، چلن وكچي تاسو هم ورته ې باعث نشي د

ې څوي، غصه ئړني او بدي وينا ته هچي انسان بدي كدي 

، د شيطان تيارويې گون ته ئړه غبرپاروي، ناسم او ناو

پناه ې هم ده ته پناه يوسئ، له دپل رب ته له وسوسو خ

  چي دا شيطانان مو خوا ته راشي. يوسئ 

    

   

   

   

     

    

   

         

ې گ ورشي نو وايي: امرته چي د دوى كوم يوه تر هغه 

ېك نڅه كي په هغه چي ځوئ، گرمي وېرته بزما ربه! 

نه نه، دا )هسي( ېښي، پرمي(  شاتر چي )ړم عمل وك

دوى آخوا ې ويونكى دئ، او تر چي هغه ئيوه وينا ده 

يو ږي ېڅول كپاچي )له قبرونو به( راځي هغي ور تر

  .پرده( دهبرزخ )

 و كي ويل شوي: ې مباركو آيتونپه د -(55-166)

  ،پر د متعصبو او متعنتو كافرانو به همدا حال وي

ډډه كوي، ړو به گار كوي، له ايمان راوټينمخالفت به 

ې راشي، نو ټه ئېگ نمرچي د دالئل به نه مني، تر هغه 

چي ځوئ، گرمي وېرته بې زما ربه! ا ال به وايي:هغه مه

په ېښي، پرمي  شاتر چي ړم ېك عمل وكنڅه كي په هغه 

ې شتمنيو، امكاناتو او وسائلو كي سم او د پاتپلو خ

پل اوالد سمي الري ته خړم، ژوند خالف تصرف وكمخكني 

و ېدډځنگ د پل مرد مهلت وركولو او د خړم، هدايت ك
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ې ې داسي وي لكه خوشښتنه به ئغو به كوي، خو داښتنه غو

ورته اعتناء كوي، نه تعالى  چي نه هللاټي وينا، گې باو 

ې پرښتينى او صادق وي او نه كومه نتيجه ې رپه كدى 

چي د ځاى ته درومي ېبي وروسته به هغه ، څو شږيېمرتب ك

چي له ځي تر هغي ورپراته وي، په كي به  يځقيامت تر ور

  .ږيېڅول كپاقبرونو به را

  ې ته برزخ ويل ېدا مودپاته كپه قبر كي د دلته

يعني د انسان او قيامت تر پرده معرب دئ، شوي، برزخ د 

ې آخوا قيامت او بله پردې پرده حائل ده، له دځ دغه من

 ړۍ ده.ن

     

   

    

ځ نه ې ورپو شي بيا به په دۍ كي ېلپپه شچي ه نو كل

 ښتى شي.پواو نه به يو بل پلوي وي ځ خد دوى تر من

گډه د اسالم مخالفت په ښمنان كه نن دا د حق د -(161)

پر قومي څه زيات ډ مخالفت كي تر هر گې په دكوي، 

پاته دود پالر نيكه راله ړيكو تركيز كوي او وايي: ا

په ضد قومي پالو حقنه منو، د  پالو او نوي ديندستور 

حق  غودځ به د په ورد قيامت پاروي، ژبني تعصبات او 

ې وي، حتى د ېدلړيكي شلټولي اځ ښمنو كافرانو تر مند

ځ ، هغه ورپه غم كي ويځان څوك به د ړيكي، هر ۍ اپلوخ

، نه به يو د بل حال ښتى شيبه نه يو له بل مرسته غو

چارو د الرو  ژغورنيد  نه به له الهي عذابښتى شي او پو

     .ښتنه كولى شيپوچا ړه له په ا
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چي تلل شوي درانه وختل همدا دوى بريالي چا نو د 

پل دوى خ همدانو پك وختل چي تلل شوي سچا دي او د 

اور پاتي وي. وزخ كي به تلدپه ړل، ځانونه تاواني ك

په كي او دوى به  ړيك (پوستهې )بت يې مخونه وربه ئ

نه درباندي لوستل  آيتونهږ ژامي وي، آيا زموډ بربن

  ؟چي تاسو به هغوى تكذيبولپه داسي حال كي ېدل ك

 و مهم مهم مطالب دا دي:آيتونې مباركو د د -(165-168)

  تلل چا چي ، د ږيېځ به عملونه تلل كپه ورد قيامت

چي تلل چا نو دوى به بريالي وي او د  ژيېشوي درانه وخ

ې ئځانونه پل خچي دوى به هغه خلك وي ژي ېپك وخشوي س

ې پاتي وي، اور به ئوزخ كي به تلدپه ړي، تاواني ك

ې وسوزي او پوستكي به ئچي د مخ ړي كت يورداسي مخونه 

 څ شي.ې لوئښونه به ژامي او غا

  :نه  هآيتونږ آيا زمودغو دوزخيانو ته به وويل شي

چي تاسو به هغوى په داسي حال كي ېدل درباندي لوستل ك

 گناه سزا ده.ې پكاوي د همددا عذاب او س ؟تكذيبول

  د هر انسان بريا د ده د موازين چي دلته ويل شوي

ې ده، دلته موازين ړلپوري تپكوالي په دروندوالي او س

چي تلل د موزون جمع افاده كوي، يعني بريالى هغه دئ 

 هللاد چي ړي وي ې كداسي عملونه ئانه وي، درې ئشوي 

ښتمن من او ارزړاندي او د حقيقت له مخي قدرپه و تعالى

چي د انسان عمل ته دا )حق( او )حقيقت( دئ وي، 

له )حق(  چيكوم عمل ښت وركوي، دروندوالى، قدر او ارز

په  ښته وي.ې ارزاو بپك به سهغه  ،او )حقيقته( تش وي

هللا وزن به د زمكي اال ي د الاله چرواياتو كي هم راغلي 

 وما واألرض السماوات فانوي، يات زاو آسمانونو تر وزن 

 في هللا اال إله ال ووضعت الميزان كفة في وضعت لو فيهما

چي هلته به ې معنى دا ده د د، أرجح كانت األخرى الكفة

چي دا تعبير صحيح نه دئ  حقيقت وزن او دروندوالى وي.

د تلي دروند والى او ڼل شي او گمع ود ميزان ج نموازي

ې تعبير كي په دگڼل شي، ښه وپكوالى د فالح او خسران نس
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د فالح څه شي وزن به چي د ږي ېې كپاتدا خبره مجهوله 

ټى ېپېكو عملونو چا د نشي د ېدى ك ښه وي؟!او خسران ن

او د بل د بدو ړي وي ې كېك عملونه ئږ ناو لپك وي س

ړي وي، آيا ې كېر بدعملونه ئډټى دروند وي او ېپعملو 

 و.ڼگپكوالى او دروندوالى معيار وسكولى شو داسي 

   

   

   

   

    

    

    

    

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

بدمرغي راباندي غالبه ږ زموږ ربه! ې زموې ويل: اوئ

ې له دږ ربه! ې زموړي وو، اگږ الروركي وشوه او مو

پل مخكني كفر او )خېرته نو كه بمو وباسه! )دوزخ( 

ې وئږ به ظالمان وو، ېدو نو موځگرته ورو عصيان(

ښينئ او خبري مه ټه خوله كپكي )دوزخ( ې په دويل: 

ډله داسي گانو يوه ما د بندزچي راسره كوئ. يقينًا 

ړ نو ايمان مو راوږ ربه! ې زموې: اچي ويل به ئوه 

چي يقينًا ړه؛ ړه او رحم راباندي وكښنه وكږ ته بخمو

ې، نو تاسو تر هغه ټولو رحم كوونكو غوره يتر ته 

ځني ې درئچي زما يادونه ډو الندي نيولي ول تر ملن

ي ما نن چپوري مو خندل، يقينًا په دوى ړه او ېره كه
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چي همدا دوى به بريالي وي، ړه دوى ته دا بدله ورك

 ړ. وكې چي صبر ئې كبله له د

 ښووني دا دي:و الرآيتونې مباركو د د -(163-111)

  :بدمرغي ږ زموږ ربه! ې زموادوزخيان به وايي

ې چي له دېر بدمرغه او شقي وو ډراباندي غالبه شوه، 

ې الروركي وو، اږ چي موبرخليك سره مخامخ شوو، يقينًا 

څه نه بيا به هغه مو وباسه! دوزخ ې له دږ ربه! زمو

په ې رامو كول او د دوزخ اور ئړاندي وې تر دچي كوو 

ته  پل مخكني كفر او عصيانخېرته كه بړ، برخه ك

 .ږ به ظالمان ووېدو نو موځگرو

 ټه پكي دوزخ ې همدپه به هغوى ته وفرمايي:  تعالى هللا

زما د چي ه راسره كوئ. يقينًا ښينئ او خبري مخوله ك

ږ ربه! ې زموې: اچي ويل به ئډله داسي وه گانو يوه بند

ړه او رحم راباندي ښنه وكږ ته بخړ نو موايمان مو راو

ې، تاسو ټولو رحم كوونكو غوره يتر ته چي يقينًا ړه؛ وك

ړه پپه بشچي زه مو ، دومره ېي وهلډملنپر دغو مؤمنانو 

پر دوى ېدئ او نه مو ېرما وړى وم، نه له ېر كگه هتو

ټولو پوري مو خندل، دوى ستاسو د رحم كاوو، په دوى 

پل پر خړاندي په وځورونو ډو، خندا، اهانت او ملن

ايمان صبر كاوو، د دغه صبر له كبله مي هغوى ته دا 

 . چي همدا دوى به بريالي ويړه بدله ورك

    

    

    

   

    

     

   

  

ې ويل: پاتي شوئ؟ وئڅو كلونه په زمكي كي ې ويل: وئ

پاتي شوو، نو ځي يوه برخه ې ورځ يا د يويوه ور

ډه موده( ږ )لنيوازي لې ويل: وښته، وئپرونكي وېشم

 . ىېدتاسو پوهكاش  ؛شوي يئ يپات

چي د هغو دوزخيانو  لهځ به په ورد قيامت  -(115-116)
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 ښتنه وشي:پو؛ ې نه منلهعقيده ئ ژوندونقيامت او بيا

: ړيځواب وركدوى به شوئ؟  پاتيڅو كلونه په زمكي كي 

ږو، له ېپوهم نه ، سځي يوه برخهې ورځ يا د يويوه ور

دوى ته  ې وي!!لرېشمې سمه چي دا موده ئ هښتپوچا وهغه 

تاسو كاش  ؛شوي يئ يپاتډه موده لن يوازيبه وويل شي: 

ښتنه په تلوار سره د قيامت غوپه دنيا كي دوى ئ. ېدپوه

ډ له قيامته د دوى د ځنپه راتلو كي كوله، د قيامت 

ې د كه به ئپه تأييې پلي غلطي عقيدانكار دليل وو، د خ

ومرو، خاوري او هدوكي چي ړاندي كاوو: كله دا دليل و

گه څنېر شي، شو، كلونه كلونه تر خاورو الندي راباندي ت

ځ په ورږو؟!! خو د قيامت ېژوندي كچي بيا به راومنو 

ځ يا تر په زمكي كي او تر خاورو الندي يوه وربه وايي: 

وي يو. ش يپاتپه اندازه ې برخي ځي د يوږ د ورې هم لد

پوه شوي ې خبري هغه مهال په ددوى ته به وويل شي: كاش 

قيامت او ې د چي پيغمبران درتلل او تاسو ته ئوئ 

    ړه وينا كوله او تاسو انكار كولو!!په اژوندون بيا

  

   

    

   

      

   

     

    

   

    

   

   

   

   

    

ېهوده ږ عبث او بچي موېرلي ده گآيا داسي مو ان

ځول گرږ لوري ته به نه راچي زموړي يئ او دا پيدا ك

ړ لو (ېرډې عيبه )له دټولواك نو حقيقي  ؟!!ئږېك

پرتمين نشته، او هغه د پرته بل معبود له ده ، دئ
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ځي چي د هللا خوا كي بل معبود لمانڅوك او  عرش رب دئ.

ځني( او لمان ې )بلنيد ؛ دې وربلي()او مرستي ته ئ

پرته بل ې څ برهان او حجت نه لري، له دړه هيپه ا

پل رب سره دئ، حقيقت دا ې له خچي حساب ئ څه نه دي

ې زما ږي. او ووايه: اېچي كافران نه بريالي كدئ 

ړه او وك)راباندي( رحم ، ړه)راته( وكښنه بخ ربه!

 ې. ټولو رحم كوونكو غوره يچي ته تر يقينًا 

پراخو او مهمو په و ې مباركو آيتوند د -(118-115)

پام كي په پاره بايد الندي خبري ېدا لهوپمطالبو د 

 ولرو:

  گه چي څنې مباركي سوري تتمه ده، لكه د د آيتونهدا

و كي د فالح او بريا اوه ړنيو آيتونپه لومې سورې د د

ي ښودل شواو هغه مؤمنان بريالي معرفي شوي گوني اسباب 

صفات لري، دلته هغه كافران د بدمرغو او  دغه اوهچي 

عبث ښت پيدايچي د انسان  په گوته شويگه په تونامرادو 

 هللاژوندون باور نه لري او له په بياگڼي، ېهوده او ب

 .ړيې غواځي او مرسته ترپرته بل معبود لمانتعالى 

  دلته دوه باورونه سره ورته او يو د بل مترادف

شوى، پيدا ېهوده عبث او بان چي انسدا باور  ي:ښودل شو

مكافات او  ،ېژوندون او د محاسبچي قيامت، بيااو دا 

ېدا نشته!! حقيقت ځگرلوري ته تعالى  هللاپاره د مجازات ل

چي څوك ژوندن انكار داسي دئ لكه چي له بيادا دئ 

په چي پيدا شوى!! حال دا ې هدفه او عبث وايي: انسان ب

چي عبث نه شو موندلى  داسي توكىپراخ عالم كي ټول ې د

 ې هدفه وي!!او ب

  ژوندون انكار كويچي له بياځواب كي په چا د هغه ،

ڼي؛ گې هدفه ښت عبث او بپيدايانسان  گه دې توپه داو 

ې له د ؛ټولواكحقيقي دا د عالم تعالى  هللاويل شوي: 

له ړى وي او پيدا كې عبث چي انسان د ړ دئلوېر ډعيبه 

ېك او بد عمل سزا ړي، او د نكهغه سره دي محاسبه ونه 

 ړي. او جزا دي ورنه ك

  پرته بل معبود تعالى  هللامشركينو ته ويل شوي: له

ټولواك دئ او ټول ، هغه پرتمين عرش رب دئنشته، هغه د 

تعالى  هللايعني  .ې الندي دئۍ او سلطعالم د ده تر واكمن
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ړ معبود پرته بل د عبادت وحقيقي مالك دئ، له ده 

ۍ تر څه د ده د واكمنټولواك دئ، د عالم هر ه نشته، هغ

دي، ته تسليم عرش الندي دي، هر څه د ده سيطرې او سلطې 

پالنه، ملك پراخ دې عالم د ه چي د څخله كوم عرش 

ځاى كي  پلپل خپه خې څه ئاو هر  كېږي څارنه او ساتنه

، هغه د ده عرش دئ، او دا هستي ټوله د هغه ږيېاداره ك

ې تر تخت او عرش الندي ده، يعني دلته د سيطرې او سلط

او هم حاكم. په ټوله هستي كي د ده  ئهغه هم مالك د

اراده نافذه ده، هغه د عرش مالك دئ، څوك چي د هللا په 

ملك كي ژوند كوي، نو هغه به د همغو ضوابطو او سننو 

د خپلو عملونو اجر، بدله او  سره سم چي هللا وضع كړي

او چا ته به مغفرت او ذيبوي ج ويني، څوك به تعنتائ

 بخښنه كوي.

  ځي او مرستي ته چي د هللا خوا كي بل معبود لمانڅوك

څ برهان او ړه هيپه اځني او لمان ې بلنيد ې وربلي؛ دئ

ځنه ټه دئ او بلنه او لمانې بنسې بحجت نه لري، باور ئ

ې انكار ټي لوبي ته ورته. له قيامت او محاسبگې ې بئ

په پل رب سوي، هرو مرو به د خټه نه رگڅ ده ته هي

ږي. حقيقت ېاو دقيقه محاسبه به ورسره ك ږيېړاندي ودرو

په دنيا كي ږي، نه ېكافران نه بريالي كدا چي دا دئ 

 په آخرت كي. او نه 

  هر څوك چي د هللا تعالى په څنگ كي بل چا ته، بل

دربار او پناه ځاى ته د سوال او احتياج الس اوږد كړي 

وغواړي، په حقيقت كي ئې همدا مرجع خپل  او مرسته ترې

، دا پداسي حال كي چي د دې ېولرځاله او د خداى شريك گ

لپاره هيڅ دليل او برهان نه ني غلط تصور او انگېر

: "د خداى تر يمان كولري، په همدې خاطئ تصور سره چي گ

قبلولو په څنگ بل داسي معبود او اله هم شته چي د دعا 

هغه د كافرانو په ډله كي شامل شوى كي ورسره شريك دئ" 

 او له فالح او بريا نه محروم شوى.

 صالح او مخلص بنده ته تعالى  پاى كي د هللاپه ې د سور

ړاندي دا دعاء په وپل مهربان رب د خچي ې ښوونه شوالر

راباندي رحم ، ړهراته وكښنه بخ ې زما ربه!اړي: وك

 ې. ي ټولو رحم كوونكو غورهچي ته تر ړه، يقينًا وك

  

سُب حَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَم ِدكَ، أشهد أن الَ ِإٰلَه ِإالَّ َأن َت َأس َتغ ِفُركَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 

 النور

 ژندنه:پېې د سور

 68د ې د سورچي دئ، ( النور)ې نوم سوري مباركې د د

څخه اخيستل شوى، څلور  ت و االرض(وٰ هللا نور السمٰ )له  آيت

دوهم د ې و فواصل ئآيتونېرى ډد لري،  آيتونهېته پش

و وروسته څو آيتون)المؤمنين( ته ورته دي، له هرو آيت 

ورته په ړي آيت )تذكرون( ته ږي او د لومېې فواصل بدلئ

په حساب او ابصار ې ئ ځه آيتونهپنپاى ته رسي، صيغو 

 . ېدليپاى ته رس

په مدينه چي دا مباركه سوره ي ټول متفق دې كي دپه 

د ې او په كومي مرحلې چي د مدين، خو دا ېكي نازله شو

ړه د مفسرينو ې اپه دې، ل كي نازله شوكوم كاپه هجرت 

شاهد او تعارض پراخ اختالف په رواياتو كي د ځ او تر من

د ړي او گله جد احزاب ې نزول ې سورد دځيني  يو،

ې ې ترځيني ئڼي او گ ړانديې له نزول واالحزاب د سور

چي دا سوره د ې متفق دي په دټول څه هم كه وروسته، 

ړه په اپېښي ې وروسته او د هغي بني المصطلق له غزو

پر مهال ېدو راستن ې دغزوې له د دغچي ې نازله شو

په  ّـې او منافقينو د ام المؤمنين عائشځته شوه، رامن

فت ې د عظمت او عداسي دروغجنه، كركجنه او د هغړه ا

په ې د دغي مباركي سورتعالى  چي هللاړه خالف افتراء وك

ې د منافقينو له هغه ئړ او ږلو سره دا تور رد كېل

 گڼله. لوري دروغجنه افتراء و

چي اكثر روايات وايي ړه په اې د بني المصطلق د غزو

ې د ې، يو روايت ئځته شورامنكي ځم هجري كال پنپه دا 

ږم هجري پې د شل روايت ئڼي او بگپېښه څلورم هجري كال 

په ارتباط ې ې مهمي مسئلدا تعارض او اختالف د يو كال.

ځو د ښرأي باعث شوى، د ځ د جدي اختالف د فقهاوو تر من
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ځ اختالف له ړه د فقهاوو تر منپه اگوالي څرنحجاب د 

په د حجاب او ستر ړ شوى، دغو متعارضو رواياتو راوال

ې؛ يوه همدا د ښووني شوپه دوو سورتونو كي الرړه ا

چي د النور سوره او بله د االحزاب سوره، كه ومنو 

سره ې دپه ې نو ړاندي نازله شوالنور سوره تر االحزاب و

چي دا سوره ڼلي وي گې اعتباره ږ هغه روايات ببه مون

ټولو يادونه پپه هغوى كي د مخ ې وروسته بولي او تر

ې بگڼو نو هغه روايات به مو ې وروسته وې، او كه ئشو

 كوي. ې عكس خبره چي د دگڼلي وي عتباره ا

چي د النور سوره تر االحزاب څو دالئلو ويلى شو په 

 ې:ي نازله شوړاندو

  ټول روايات همدا خبره پرته نور له دوو رواياتو

 كوي.

  چي ويل شوي  گهپه عامه توپه سوره كي د النور

ړئ گنو اجازه وغواپر مهال له هستوكورونو ته د ننوتلو 

چي ويل شوي په سوره كي چوئ او د االحزاب ې واپرالم او س

ځئ، كه بلنه پرته مه ننوې كور ته له اجاز ّـهللا  د رسول

هللا  رسولړى شوه نو له خوراك وروسته خواره شئ او د ركد

ېدو ته پاته كتلوسه دي تاسو زيات ېدو د خبرو اور ّـ

 ېږي.د مزاحمت باعث ك ّـهللا  رسولد چي دا كار څوي ونه ه

ښوونه والً عامه الرمښوونه عامه او دا خاصه ده، معهغه الر

 ړاندي وي.تر خاصي و

  له  ّـهللا  رسولچي د ې كي ويل شوي په سورد االحزاب

پلي ڼئ لكه خگي داسي ېرمنوفات وروسته به د هغه م

ښوونه له هغوى سره به نكاح نه كوئ. دا الردي او نمي

ړاندي ږ ورحلت ل له ّـهللا  چي د االحزاب سوره د رسولښيي 

ښووني ته ضرورت په همداسي وخت كي داسي الر، ېنازله شو

 ړاندي.ېر وډې وو نه تر د

  وايي: آيت  86ې ې سوردد 

    

     

     

     

  :په نامه ې د هللا پلو كلكو قسمونو سره ئپه خ

ړې نو حتمًا به د جهاد چي كه امر ورته وكړه ړه وكلو
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ژندل شوى اطاعت ېپړه مه كوئ، ووايه: لو ځي،پاره وول

چي ږي ېپوهښه څه هللا په هغه چي ستاسو دنده(، يقينًا دئ )

سره ېر وضاحت ډپه څخه ې آيت دله  ې كوئ،تاسو ئ

ال چي ې په هغو كلونو كي نازله شوچي دا سوره ږي ېمعلوم

نه ښتي ېري نډځ ښمنانو تر مند مسلمانانو او د دوى د د

ې او ال د منافقينو هغه خصلت عمالً نه وو جوت شوى ې شوو

په گرتيا او د مسلمانانو له ملكي په وخت ښتو د نچي 

چي ږي ېې معلومكوي، له د ړو كي له برخي اخيستو ډډهگج

 ې. ړاندي نازله شوې ودا سوره د احزاب له سور

  ړاندي د االحزاب سوره تر النور وچي وايي كوم روايت

چي د ږي ېگو كهغه كي داسي خبري تر سترپه ې نازله شو

چي وايي: لكه دا روايت اعتبار ته كلكه صدمه رسوي، 

په په جومات كي او د مسلمانانو چا له هغه  ّـهللا  رسول

په ړې وه، ړه كې جوچي دا افتراء ئړ وك ړاندي شكايتو

كه دا د  !هللا رسوليا وويل:  ّـې سعد بن معاذ ځواب كي ئ

د ړو او كه څ كې سر غوږ به ئې وي نو مواوس له قبيل

ې چي ته ئكوو  څه به ورسرهې وي نو هغه خزرج د قبيل

د  ّـچي سعد بن معاذ په داسي حال كي ړې. دا امر وك

ټپ له كبله ې شوى وو او د همدټپي ې كي په غزواالحزاب 

ړې دا خبره ك ّـ!! كه سعد بن معاذ وروسته وفات شو ږل

چي دا غزوه تر االحزاب او د سعد ې دا ده وي نو معنى ئ

ې اختالف او د دې ړاندي وه. د دت واتر وف ّـبن معاذ 

 )*(  گورئ.په تفسير كي وې به د سور رواياتو تفصيل

يادونه ې رؤيا د يوڼئ كه دلته گې مه نامناسبه ئ

ې مباركي په يوويشتمه د دحمل د كال  1656د  :مړكو

په ې د معرفي ې سورړ شو، زه معموالً د هرپې تفسير بشسور

پړ بشمي ې تفسير چي د سورړم پيل كليكل  ړه هغه مهالا

ځ مي ې ورپه دپوه شوى وم، ې ښه ئپه معنى او ړى وي، ك

ښ وم ر خوېډې وه، رسول ته)*( ځاى دغه  هنژندېپې د سور

ړ شو، پې تفسير بشې سورپه فضل سره د دچي د هللا تعالى 

د يوه ستر كار ترسره كولو تعالى  چي هللادومره لكه 

ې د تفسير له ې سورد دړى وي، په برخه كسعادت را

ې د د سورېر وارخطا او هيبت وهلى وم، ډړاندي پيلولو و

د مفسرينو ېښېدو، برگران ځينو برخو دقيق تفسير راته 

چي په ېرولى وم اختالفاتو هم وهغو ژورو ځ تر من

د متعارضو ، لېدگو كړه تر سترې اتفاسيرو كي مي په د
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هم راته  لغوره كو حځه د ارجآراوو او رواياتو له من

ې له تفسير ې سورچي د دېښېدو، خو كله آسان كار نه بر

ړه سلول زد چي فارغ شوم؛ داسي احساس مي كولو لكه 

سينه مي له ټوله ښانه او ڼا روپه رسلول مي د ايمان 

او ويده  ړځ مي وكماخستن شو، لمونې وي. ډكه شوعلمه 

په يوه باغ كي يم، ېوو چي د مې مي خوب ليدو پشوم، د ش

پرته ړ شم، ړ والپه الوتو سره لوگي وني سر ته ې جد يو

ې په سر كي كله يوژم، د وني ېې وخې ئپر تنچي ې له د

گه ونيسم څانپه يوه الس ړم، ك گي ته السڅاناو كله بلي 

په ې، خو داسي لكه ېوه راشكوم او خورم ئپه بل الس ماو 

گي څانۍ په نرد وني ړ وم او الس مي هسي چي والهوا كي 

گه ړه څانوپه سر كي يوه داسي وي، د وني ړى پوري تم ك

په ږي گور د وډكه وي، خو د انچي له توتانو راوشكوم 

ې خولډكي ډكي څو ړم، ې كږدنې راې ته ئخولډكه وي، ېر څ

ې واخلم، خو له السه مي الندي ترېر خوند ډې وخورم او تر

ځان ږ هم واورم، له ېدو غگل ې دپر زمكه ئځي او ېوپر

ې وخوري، بيا د وني د څوك به ئښه ده بل چي سره ووايم 

چي ځوم په زور سره وخو ېډكي وچي له توتانو گي څانسر 

ځايه الندي له همغه  ې وخوري،توى شي او خلك ئتوت 

گو ېوالونه مي تر سترړ دړ لوڅو لوتو ښپخو خد گورم، و

ړه ېر واډېوالونه چي دا دړه وي خو دا ونه دومره لو شي

ځان سره په نظر راشي، هيبت راباندي راشي او له ړه وا

كوز شم په الوتو ېر د هوا له الري څپه ووايم: د راختو 

 ښله خوبه راويې حالت كي په همدې، پر تنكه د وني 

ړ او ړه فكر وكپه اهمغه وخت مي د خوب د تعبير شوم، 

پاكيزه وينا او كلمه كي  په قرآنې ته ورسيدم: ې نتيجد

په زمكي كي ې ړي ئچي جرې ي سره تشبيه شووني گجله هغي 

ړي ږ كي لوېپه غې د آسمان گي ئڅانې وي او ژوري تلل

هر  قرآند ېوه وركوي، پله مپه هر موسم كي خې وي او شو

ېوال ته هم سور ويل په نامه ياد شوى او دې جزء د سور

پاره د ږلو لېد ل قرآند ټ يو دئ، ړو بنسشوي، د دوا

ږل افاده ېچي له بره الندي لې نزول اصطالح كارول شو

ړاندي زه هيبت پيلولو وې د تفسير له كوي، د دغي سور

و د ځينو آيتونچي د گمان مي كولو وهلى غوندي وم او 

ې چي ترړه به له داسي ستونزو سره مخامخ شم په اير تفس

چي د په خوب كي گران وي، همغسي لكه وتل به راته 
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دغو مطالبو په ارتباط هيبت راباندى راغى، ېدو راكوز

ې پام سره د خوب تعبير دا دئ: د النور د سورپه ته 

پرتله په نو ځينو سورتود  قرآنړ والى د عظمت او لو

چي  ېوالونهگ دگ ججگه ونه او هغه داسي دئ لكه هغه ج

ې ې سورې مباركد دېدل، ټ معلومټيد وني له سره ته ما 

ې او په برخه شوې هم زما ېوو خوندوري مگڅانگو گو جد ج

)*( ته ځاى پرون دغه چي ې. زه ډلڅنهم مي نورو ته راو

ې د عظمت او ې مباركي سورد دښتل مي ېدلى وم نو غورس

په دغه خوب اكتفاء و اوس څه وليكم، خړه په ااهميت 

 كوم.  

 

 

 
 

 

   

 

  

  

   

   

ړې ږ فرض كې او موړږ نازله كچي موسوره ړې گځانيوه 

چي ړې ښي نازلي كې نگندونكمو څرې كي په هغاو ده 

 پند واخلئ.

ړه څو خبري اپه ې ې سورې مبارك آيت كي د دپه د -(1)

گوته په اهميت  تيا اوړگانې ځسورد چي ږي ېگو كتر ستر

 كوي:

 ږ چي موسوره ده ړې گځاندا يوه چي فرمايي  تعالى هللا

 .ېړنازله ك

  ې له لوري نازلي شو تعالى هللاې كي يوازي د دپه

  ځاى شوي. كي فرض شوي احكام هم ښووني نه دي بلالر

  گندوي.څرحقائق چي راغلي  آيتونهداسي ې كي دپه 

 تاسو پند واخلئ.چي ې دا ده موخه ئ 
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ې ځه او زناكار نارينه د دوى هر يو سل درښزناكاره 

ړه ړه زپه اپه دين كي دي تاسو د دوى ووهئ، او د هللا 

ځي ايمان پر ورپر هللا او د آخرت سوى نه نيسي، كه 

 گوري. ډله واو د دوى عذاب دي د مؤمنانو يوه  لرئ،

چي دا مبارك آيت د زنا او زناكارو د پاره ې لد د -(5)

ړه بحث ه اپې او حساسي انساني قضي مهميېر څپه سزا 

ټولو هغو او ړو توقف وكږ ې لړاندي ئپه و، بايد كوي

ړاندي ړه وې اپه دچي ټوو دقيق ځواب ولښتنو ته پو

گه كتل په ستري: آيا زنا ته د جرم ښتنپولكه دا ږي، ېك

ړو لوريو چي د دواگه هغه مهال ړې توگځانپه صحيح دي؟ 

چي په داسي حال كي او هغه هم په توافق ترسره شي، 

په قيد او شرط كي نه مجرد وي او د كومي نكاح ړه دوا

پلوه له مذهبي پلوه جرم دئ؟ دا له كومه  ؟وي داخل شوي

، كه له اخالقي او پلوهني كه له فطري او انساجرم دئ، 

ځكه جرم ېرى دئ نو په حق تاو كه دا د بل پلوه رواني 

حاكم او منل شوي له ټولني دا د كه ږي، او ېڼل كگ

چي ږي؟ كه ومنو ېې كپرنو د جرم اطالق  ېرى دئقانون ت

او عادالنه ده؟  هدا جرم دئ آيا دا سزا ورسره مناسب

مناسب كار وهل په درو يو مجرم  ړانديپه وآيا د خلكو 

بايد معقول او د ښتنو ته پوې ته ورته دئ؟ دغو او د

ېدو پوهښه په مفهوم د و. د آيت ټوځوابونه ولړ منلو و

بايد پاره ځواب ويلو لښتنو ته د صحيح پوړوند او بيا ا

  پام كي ولرو:  الندي خبري په ړاندي ټولو وتر 

 چي د ړى نوم وركزنا هغه جنسي مباشرت ته د  قرآن

گه نامشروع او غير قانوني توپه ځ تر منځي ښاو  ېړس
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او له ې مشروع مباشرت ته ورته ، مباشرت ئترسره شي

مجردو تر د پرته وي، كه دا له نكاح خو فطري الرو وي 

پر نورو ځ، د زنا اطالق ځ وي او كه د متأهلو تر منمن

ېدى، كه دا د نارينه او نارينه تر ړنو نشي ككجنسي 

ځ له غير فطري تر منځي ارينه او ښنځ وي او كه د من

ځ او يا له نورو د انسان او حيوان تر منكه او الري، 

ې اشباع، د هر جنسي شذوذ او جرم الرو د جنسي غريز

 ټاكل شوى. ېل نوم ېل بپاره بل

  ې آيت په دچي ې متفق دي په دمفسرين او فقهاء ټول

ې ځي ته اشاره شوښنارينه او زناكاري  كارازنهغه كي 

ځ ړه د دوى تر مناې دپه ې نه وي شوى. خو واده ئ چي

 قرآند څه ده، د اختصاص وجه  چيږي ېگو كاختالف تر ستر

 هللا رسولكوم آيت د اختصاص منشأ ده كه كوم روايت او د 

ې كه د ېله وحي شوړه بې اپه دته  ّـهللا رسولعمل؟ آيا  ّـ

خو كه د ړى؟ ې دا حكم استنباط كښوونو ئله الر قرآن

نو ېر شو ځې آيت الفاظو ته پسورد آيت تركيب او ې همد

پله همدا په خې اختصاص منشأ چي د دږي ېراته جوت

ږي لكه ېړي آيت له فحوى داسي معلومدي، د لوم آيتونه

ړاندي د زنا قضيه نزول وآيت تر ې ته د د ّـ هللا چي رسول

ښووني ړه د الهي الرېكپرړه ې اپه دې وي، هغه ړاندي شوو

 (الزانية)او  (الزاني)ځكه وي،  ېولډځنته  راتلو

له چي ږي ېې اطالق كچا ئپه هغه ې دي او معرفه صيغ

ې وي، كه داسي نه وى نو بيا به ې خبره شوپرړاندي و

. ې دا ويړي نو سزا به ئڅوك زنا وك كه :ېدلداسي ويل ك

چي ړه ويل شوي په ا)الزاني( ې كي د همدې آيت پسورپه 

ځه نكاح كوي، او دا ښدا يوازي زناكاره يا مشركه 

)الزانية( يوازي له زناكار او مشرك سره نكاح كوي. له 

چي خبره د ږي ېپه الزيات وضاحت سره معلومې الفاظو د

ې او متأهل ې نكاح نه ده شوچي ال ئړه ده په اچا هغه 

ښتنه وپدلته دا  ې دي.نه دئ، د داسي زناكار سزا سل در

ده او  څهځي سزا ښد واده شوي نارينه او چي ږي ړېراوال

كوم آيت دئ كه كوم روايت او كه  قرآنې د د حكم منشأ ئ

په مخكني چي ړى پام سره دا حكم كپه ې ته د ّـپيغمبر 

په مفسرين او فقهاء ې همدا حكم وو؟ الهي شريعت كي ئ

دي. خو ( ولگسارې رجم )سنچي سزا ئړه هم متفق دي ې اد

څه ده، د حكم منشأ چي ېل آراء لري ېل بړه بې اپه د
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د چي پام سره په ې ته د ّـ هللا چي رسولدقيقه رأيه دا ده 

چي د متأهل ده نو طبيعي ده ې سزا سل درزناكار مجرد 

په چي همغه ده سزا دا ې زياته وي، زناكار سزا به تر د

 ړې.هغه نه ده منسوخ ك قرآنې او مخكني شريعت كي راغل

ري، پير لځي سزا توځي او وينښچي د آزادي همغسي لكه 

ې تر آزادي زيات چي محدوديتونه ئپاره ې لځي ته د دوين

ې نو سزا په برخه شوې نه ده ښي نكاح ئپلي خودي، د خ

 ې.ټاكل شوې تر آزادي نيمه ئ

 ) ې:شوټاكل د دغو زناكارو سزا داسي 

   

   ې : هر يو ئ

ې چي دلته ئي ته وايي، خو دا پوستكجلد ، (ې ووهئسل در

ې متروكه ده كه مجرم داسي وهل ړه شوپوستكي جومراد له 

ښي او ړي او غوپل پوستكي درد احساس كچي يوازي پر خ

چي او داسي ونه وهل شي ړي ې سرايت ونه كډوكو ته ئه

له سنت  ّـ هللا رسولې شين شي، د ئ ىډوكې زخمي يا هښه ئغو

ې ښتغنړه خبري كي دا دواې وينا په دچي ږي ېڅخه معلوم

ږه ځيېره كلكه او به ډڅرمني وي، نه دي. متروكه به د 

د چي وهل به داسي وي پسته، ېره نرمه او ډاو نه  يو

د ې معلوم شي، گ ئچي تخرړ نشي وهونكي الس دومره لو

ې ېر زور كاروي او نه به ئډنه كي به په وهلو متروكي 

ونو به له ځايپر سر، مخ او نازكو سوكه سوكه وهي، 

څو ځاى پر يوه چي ې دا وي څه به ئډډه كوي، هوهلو 

 ړي. ونه كگوزار واري 

 په دين كي دي تاسو د هللا چي ې ښوونه شومؤمنانو ته الر

ړه سوى الحق نشي، ړه زته د دغو مجرمينو د مجازات په ا

تقاضاء همدا ده، دا ايمان د ځي پر ورپر هللا او د آخرت 

د  تعالى هللاله لوري دئ، او  عالىت چي دا حكم د هللاځكه 

ې، يعني ټاكلپاره ې او مجازات لځ د محاسبقيامت ور

پر ستاسو رب محاسبه كوي او مجرم ته سزا وركوي، 

ښتنه ايمان غومحاسبه كوونكي او مجازات كوونكي رب د 

، ړى شيچي مجرم ته د هغه له حكم سره سم سزا ورك دا ده

 وپلد خات كي به په مجازنه زياته نه كمه، د مجرم 

نه ځئ، ېز الندي نه راشخصي احساساتو او عواطفو تر اغ

مى راولي او نه كپه حد كي تخفيف او ړه سوى به ستاسو ز

په هغه كي د زياتوالي او شدت باعث مو قهر او غصه به 
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 ږي. ېك

 د دوى عذاب دي د چي ې ښوونه هم ورته شودا الر

ايد علني وي يعني دا مجازات بگوري. ډله ومؤمنانو يوه 

ډله مؤمنان يوه ړلو دروازو تر شا، د تټه او پپه نه 

څو . دلته گوريگو وپلو سترخپه بايد د مجازات صحنه 

ې ليدونكي بايد د پام كي ولرو: د صحنپه بايد خبري 

چي دا ده ې معنى دا د دډله وي، او مؤمنانو يوه 

ې هم چي حتى كافران ئمجازات به دومره هم علني نه وي 

ړه پبشپه آزاد ميدان كي او چي په داسي ى شي، وليد

ن وټلويزيپه علني مجازات شي، يا د مجازات صحنه گه تو

ډله به دا ښودل شي، بلكه يوازي د مؤمنانو يوه كي و

مصلحتونه ځيني گند مجازات كي ې څرپه دگوري. صحنه 

ږي، د اصلي ېپاره د عبرت باعث كمضمر دي، د نورو ل

ړي، د قاضيانو د غلطو ځه وله منمجرم او د نورو جسارت 

مجال ټ مجازات هم مجرم ته دا پتصرفاتو مخنيوى كوي، 

ښيي او هم واكمنانو ته دا پاك لمنى وځان چي وركوي 

له په بدل كي مجرم چي د رشوت په الس وركوي امكان 

ژني ېپهغه مجرم وچي ټولني حق دئ دا د ژغوري. مجازات و

په څو له هغه سره  ېرى كوي، ترپر حقوقو تچي د نورو 

ځان وساتي. ې پلو معامالتو كي محتاط وي، او له خطره ئخ

پت او مجرم د يوه چي د ړ خبره نه ده دا قطعًا د منلو و

چي داسي جرم ښ سره مخامخ شي. گواټولنه له پاره لعزت 

ې ضرر نه وي ڼه لري، بل ته ئگه شخصي بړه توپپه بش

چي هغه ًا او مخصوصټه تر سره شوى وي، پپه متوجه، 

چول پرده اپه داسي جرم ى، ې ته هم نه وي راجع شومحكم

نه يوازي پت او عزت خيال ساتل په هغه كي د مجرم د او 

ې تأكيد پرمانع نه لري بلكي غوره كار دئ او اسالم 

پيرونه ژور توپلو كي په خبل جرم كوي، خو دا او هغه 

 ولى. قياسپر بل نشو لري او يو 

 ې الزيات ړوند احكام ئوضوع او اچي دا مپاره ې لد د

ېر راته واضح شوي وي بايد هغه روايات هم له نظره ت

ړاندي بايد دا ې وړه راغلي، خو تر دې اپه دچي ړو ك

آيا د دغو زناكارو سزا يوازي همدا چي ړو وضاحت وك

ې زيات پرڅه اسالمي حكومت كولى شي ۍ سزا ده كه پورتن

يو كلن سزا سره ې له دچي ې باور دي په دځيني ړي؟ ك

گ دا څنسزا تر  ۍپورتنقاضي به د مل دئ، هم تبعيد 
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پل پوري له ختر يوه كال چي زناكار ړه هم كوي ېكپر

ځينو ړي، دوى كمكلف په تلو ځاى بلي سيمي ته ېشت م

ۍ پورتنپام سره دا سزا واجب او د په رواياتو ته 

دا د حد د سزا ضميمه نه ځيني نور بيا ڼي، خو گضميمه 

محول ې رأيي ته ئې بولي او د حاكم تعزيري سزا ئ بلكي

پاره غوره ټولني لدا تبعيد د مجرم او چي كه كوي، 

احنافو دغي رأيي شي نو داسي كار كولى شي. ورته معلوم 

چي صحيح رأيه همدا ده، په ړې او يقينًا ته ترجيح ورك

ې آيت او د پهې، ټاكل شوسزا په آيت كي  -1څو دالئلو: 

پاره شاهد نه مزيد سزا لو كي د ورو آيتونپه ن قرآند 

گه نشو كتلى، د په سترهر تبعيد ته د سزا  -5 مومو.

گنده مجازات شوى او له څرپه چي پاره هغه زناكار ل

ې، دا گرانه شوېدا ورته گو مخامخگو سترپه جخلكو سره 

ږل ېځاى ته ولپلي سيمي بل څه موده له خچي غوره ده 

له روحي فشار خوندي وي او م ځاى كي به دى هپه بل شي، 

چي د ټولنه به هم له هغه ضرره خوندي وي ۍ ده مخكن د

چي د ځكه دا ې ورسره مخامخ كوي، ېدا ئځگرمجرم آزاد 

ړه حساسيت ورو ورو له په اد جرم ېدا ځگرمجرم آزاد 

چي د همداسي ښي هغو كسانو ته جسارت بخړي او ځه ومن

 ښه توضيح كوي:ر ېډالندي روايت دا مطلب جرم شوق لري. 

 جَاَءهُ  ال َمس جِدِ  ِفى ّـ َبك ر   َأُبو َبي َنَما:  َقالَ  ُعَمرَ  اب نِ  َعنِ 

 ِلُعَمرَ  َبك ر   َأُبو َفَقالَ  َدِهش   َوُهوَ  َكالَم   ِمن   ِبَلَوث   َعَلي هِ  َفالَثَ  َرجُل  

 
َ
 َفَقامَ . أ ًناشَ  َلهُ  َفِإنَّ  شَأ ِنهِ  ِفى َفان ظُر   ِإَلي هِ  ُقم  : َعن هُ  هللاَُّ  َرِضى

 ُعَمرُ  َفصَكَّ  ِباب َنِتهِ  َفَوَقعَ  َضي ف   َضاَفهُ  ِإنَّهُ :  َقالَ  ّـ ُعَمرُ  ِإَلي هِ 

:  َقالَ . اب َنِتكَ  َعَلى سََتر تَ  َأالَ  هللاَُّ  َقبَّحَكَ :  َوَقالَ  َصد ِرهِ  ِفى ّـ

 ِمنَ  ُهَماَأحَدُ  َتَزوَّجَ  ُثمَّ  ال حَدَّ  َفُضِرَبا هلالج لج َبك ر   َأُبو ِبِهَما َفَأَمرَ 

 البيهقىرواه  .حَو الً  َأو   َعاًما َفُغرَِّبا ِبِهَما َوَأَمرَ  اآلخَرِ 

چي په داسي حال كي ځ وريوه چي روايت دئ  ّـله ابن عمر 

چي ى ړى ورته راغكي وو يو سپه جومات  ّـابوبكر 

گندي او واضح څرې هم ، خبري ئېشانه ووپراللهانده او 

ته  ّـ عمر ّـنو ابوبكر ، ېدهې بنده بنده كژبه ئ، ېنه و

خبره ورسره څه ړه، حتمًا ې معلوم كوويل: ورشه او حال ئ

پل ې خېلمه ئورغى او هغه ورته وويل: يو م ّـده، عمر 

 ّـړه، عمر ې له لور سره زنا وككور ته راوست او هغه ئ

پك ې ويل: خداى دي سوواهو او ورته وئپه سينه هغه 
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 ّـه!! ابوبكر چولپرده وانه پلي لور پر خ، ولي دي ړهك

پر ړ، وك اعترافگناه پلي پر خړو دواښتل، ړه راوغودوا

ړه هم دوى دواې گ ئڅن، خو د حد تر ړو حد جاري شودوا

. ړلتبعيد كپوري ې تر يوه كال ړل او هم ئسره نكاح ك

ټولو غوره كار دا پاره تر ې بدوي لړو نو د دكه غور وك

ړو ته اښېنولي وى، دوې سره كېلمه ئچي لور او دغه موو 

په كار دا ړه، اوس نو تاسو دا غلطي وكچي وى ې ويلي ئ

ځكه له ړئ، پلو كي نكاح وكپه خړه چي تاسو دواده 

پله سزا وركولى شوى، په خده پلوه نه قانوني او شرعي 

ې ځكه محكمى شوى، لې كي دوى ته سزا وركوپه محكمې نه ئ

ړو اعتراف ښتل يا به دوى دواې غوبه يا څلور شاهدان تر

چي هغوى پرته ې ېول له دړو بې ته د دوامحكمولو، ك

ړه په ا ّـټه ونه رسوله. د عمر گده ته كومه شي تنبيه 

ې وروسته به ې دي: له دچي ويلي ئدا روايت هم راغلى 

يو چي ړه ې هغه مهال وكړم، دا خبره ئڅوك تبعيد نه ك

د  ړه.پناه يووړ او هغه روميانو ته ې تبعيد كمجرم ئ

ې مخالفت چي له تبعيد سره ئهم راغلي ړه په ا ّـعلي 

چي ږي ېېر وضاحت سره معلومډپه ې رواياتو ړى. له دك

چي تبعيد د حد ضميمه او واجب ې ده هغه رأيه كمزور

   گڼي. 

  پلوه آيا له عقلي، علمي، اخالقي او فطري  چيخو دا

سزا گه كتلى شو كه نه او داسي په سترزنا ته د جرم 

څو ړاندي ځواب وښتني ته له وپې ؟ دښايي كه نهورسره 

ړى پام كړو مرغيو ته مو آيا وږدم: خبري ستاسو مخي ته 

ې په يوړه شي، چي كله د الوتو شي نو دوه دوه سره جو

ژوند ړي، د ړه كځاله جوډه گځان ته په ښې كي گوخوندي 

ې وفا او مينه وي، ځ ئتر منگري وي، پايه سره ملتر 

ړي ې كږوي، ستر ئېزوچيان بچي دا وي ې ټول هم و غم ئ

ځي ته ښې نارينه بلي ، نه ئړيچمتو كې او الوتو ته ئ

آيا د ښيي. تمايل ته پردي نارينه ځه ې ښاو نه ئ

كافي نه دئ  ژوندډك مرغانو دا صفا او له ميني او وفا 

ډ گ، جنسي تمايل د چي ووايو: د فطرت تقاضاء همدا ده

والد اې د ولو محرك او موخه ئړجو ۍډي كورنگاو ژوند 

 ږول او روزل. ېز

گي ساتي، چرېر ڼ شمگ چيگ ته ځير شوي يئ چرآيا هغه 

ېرمنو پر مږدي، كه بل د ده ېپرې خوا ته نه گ ئچربل 
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زخمي زخمي ږي چي ېگتر هغه ورسره جنړي ېرى وكجنسي ت

دا ړو لويه وجه همدا وي!! گځ د جگانو تر منچرد  شي،

يغام پڅه ږ ته صحنه د كومي خبري غمازي كوي او مو

چي ږدي پيغام نه گند څردا ړاندي په وږ آيا زمو لري؟!!

په ښتنه او ت غوفطرژوو د د ېرمنو غيرت كول پلو مپر خ

 چي هللاآيا دا  دئ؟!! تپروې كي د دوى د بقا رمز همد

په ځي ښچي د ښى يپه فطرت كي دا احساس اژوو د  تعالى

ړاندي په وېدو د مني د توئرحم كي د دوو نارينه وو 

ړاندي په وې ړي او د دې وكښيي او مخنيوى ئسيت وحسا

ې ږدڅوك ورنېرمني ته بل چي د ده مښيي گون وجدي غبر

چمتو شي او د ړي ته گچي جگون شي، داسي حساسيت او غبر

په ړي كي به دى گې جپه دښايي چي ړي پروا هم ونه كې د

ې خبري پله زخمي شي!! آيا دا فطري عكس العمل د دخ

ژوو د بقا رمز مضمر ې كي د همدپه ي چشهادت نه وركوي 

  پايلي لري؟!!پښو الندي كول بدي دئ او دا فطري اصل تر 

ځاى ړه شي، يوه خوندي وجچي دوه سره ې گوركبان به 

ۍ د پلي لكپه خړي، ځاى برابر كې ړ شي، نارينه ئته وال

ې راشي ځه ئښړي، ې خوا بلي خوا ته كږي يوزمكي د سر تي

په شاوخوا كي ې گيا شي، دى ئو للچواۍ گهپه او هملته 

ېز دومره اغې د شوق او ميني په حركاتو كي ئځي او گر

ې كوي هغه مستي كوي، بل كب د هغگمان ړى چي سځالند وي 

ې پرړي نو ږدي او كه كوم يو دا جسارت وكېپرخوا ته نه 

چولو فارغه شي، هغه له اگيو ځه د هښچي حمله كوي، كله 

څه له مني وشيندي، او بيا هپگيو خپر همدغو هورشي او 

پاره چي مارغان ې لښايي د دړي ټي كپۍ گچي دا هړي وك

چي بل كب همدا د ده پاره ې لښايي د داو  ې ونه خوريئ

  ړي!!كار ورسره ونه ك

چي ړه ليده په يوه فيلم كي د مارغانو يوه جوما 

ېړه له پل مكي خحال په داسي ې ځي ئښې وه، ځاله ئگډه 

د چي ړه شوه ې ته اې، دې وچولاې ئۍ گهچي ړ السه ورك

ړي، بختوره وه، داسي پيدا كځان ته گرى ژوند بل مل

ې د نوي ځالي كي ئۍ په مخكنپه الس ورغى، ژر ېر ډگرى مل

ې چي نارينه دخو كله ړه، ړه وكېكپرژوند د دوام ډ گ

ې گو شوۍ ترسترگې داسي هې كي ئپه هغځالي ته راغى او 

ې، نو ړې وترالسه كڅخه ه ېړي منې له مخكئېرمني مچي 

ې، او ځولځالي الندي وغورې له پسپه بلي ې يوه ټولي ئ
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ې ې له دېرمن به ئمچي ړ گيو ته تش كې هغو هځاى ئ

په ړه ېكپرژوند گډ چي ده د نوي ځكه ! دا چوي!وروسته ا

ې ، وئچيانو خاوند شيبپله د په خچي ړې وه ې موخه كد

او د فطرت ړي ې نسل دوام وكگه ئې توپه دپالي او 

ږ ته مو ېې ترسره شي!! ما ته ووايئ: دا صحنښتنه ئغو

پاره څه درس راكوي؟! آيا د يوه سالم الفطرت انسان ل

په فطرت كي ژوو د  تعالى هللاچي ووايي: دا كافي نه ده 

جنسي غريزه او له هغه لذت اخيستل د دوى د نسل د بقا 

ه، پاراو خوند اخيستو لې نه يوازي د تلذذ ښپاره ايل

ې او فقط د خوند طريق په غير فطريغريزه چي دا هغه 

چي دومره جاهل او پاره اشباع كوي، يقينًا اخيستو ل

ېر شرف لري!! كه تاسو ډچي دغه مارغان تر هغه كودن دئ 

د چي نو دا به درته جوته شي ير شئ ځژوو ژوند ته د 

د فطري قانون مطابق او د اوالد ړيكي جنسي اټولو 

كتاب  تعالى هللاد هغه  قرآنږي، ېخه ترسره كپه مودرلودو 

په فطرت كي ړي او د دوى پيدا كې ژوي ئټول چي دا دئ 

ځكه د انسان د جنسي ې دي، نو ښيړتياوي اگځانې دا ئ

ښووني همغسي الر قرآنړه د په اې د اشباع هغد ې او يزغر

 ېجنسي ب قرآنښتنه كوي. ې غوژوو فطرت ئد چي دي 

 قرآني، د ڼگهليت له مظاهرو څخه الريتوب او شذوذ د جا

نده او ناولي عمل گله نظره په هري ټولني كي چي د دې 

ند شي نو هغه له تمدن وروسته پاتې او جهل گڅرمظاهر را

خوا ته يت وهلې ټولنه ده. علم او تمدن انسان د قانون

كي  سيوريپه  ۍقانونمن يد همدغ اړيكيكاږي او ټولي 

 ښو النديپقانون تر چيري ژغوې تنظيموي او ټولنه له د

يو د بل ړ شي، ځه والېرى وشي، نظم له منشي، له حدودو ت

ټولو ړي، د انسان په ژوند كي تر ېرى وكحق او حد ت رپ

دي چي د ده او د  اړيكيمهمه او اساسي قضيه د ده جنسي 

تړلى دئ. د انسان د  پوريده د نسل ژوند او دوام ور

قانون په چوكاټ كي  د دغه اساسي اړخ روغوالى، دژوند 

د هغه تنظيمول او په دې برخه كي د پولو او حدودو د 

د علم او تمدن له لومړنيو  ىو مخنيودېتر پښو الندي ك

. جهل او د انسان له فطرت او د هغه د يغوښتنو څخه د

جسم د سالمتيا او روغتيا له غوښتنو او د هغه د روح او 

د ږي چي ېبې خبري د دې سبب كړتياوو بدن له صحي ا

دغه اړخ ته الزمه اعتنا ونه شي، ضوابط  ژوندانسان د 
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ر نه گرى وشي، مېتې تر پښو الندي شي او له حدودو ئې ئ

نړۍ بې مهاره ټولنه له دې جهته  لوېديزيچي د  ورئگ

څومره رنځ وړي او له څومره خطرناكو ناروغيو سره 

د ايډز وژونكې ناروغي د دې سيفليس او مخامخ ده؟ 

نړۍ زړه  ديزيېله مظاهرو څخه يوه ده، د لو ټولني

سواند پوهان په چيغو چيغو د خطر اعالن كوي چي يا 

 كړئ او يا د هغه د بدو اومهار  اړيكي يجنس يآزاد

ږ له تباه كوونكو عواقبو انتظار وكړئ، دا حالت به مو

ېدا ړكورنيو د جوچي د پايلو سره مخامخ كوي هغو بدو 

د اوالد له درلودو او د هغوى پاى ته ورسي او خلك ړۍ ل

 !!ړيډډه وكللو اگد روزني د تكليفونو له 

په ې د سزا چي د زنا او د هغهغو خلكو ته حيران يو 

ڼي!! دوى ته وايو: گړ ښووني د اعتراض والرړه د قرآن ا

ږ ېرنو له مخي اعتراض كوئ نو موگكه تاسو د مذهبي ان

د داسي ټول انساني تاريخ كي په ړۍ او ټولي نپه ته 

په گناه ې د جرم او چي زنا ته ئښيئ راوړ مذهب پام و

ې هم ې همدومره او تر دگه نه وي كتلي او سزا ئستر

ې!! كه تاسو مسيحي او يهودي يئ نو د ټاكلسخته نه وي 

گه كتل شوي په سترپه مذهب كي زنا ته د لوى جرم ړو دوا

ڼي او سزا گگناه ې ! هندوان ئې!ڼل شوگرجم  ېاو سزا ئ

پال او كمونيستان يئ ې مذهبه غربكه تاسو بسوزول!!  ېئ

ږ ساده گڼئ نو زموې خالف او داسي سزا د ترحم او عاطف

، گرامگي مو د بېلځواب دا دئ: ستاسو د ترحم عملي ب

په زندانونو كي گوانتانامو كندهار، ابوغريب او 

په خوله آيا له داسي خلكو سره د ترحم خبره ې، وليد

ې رحمي چي د بل داسي سزا بحق لري  ړل ښايي او داراو

ېره نرمه وي؟!! ډگانو ازسوحشيانه چي د دوى تر گڼي و

پر ړل، څه وكاو عراق كي  افغانستانپه چي تاسو 

د بمونو او ښارونو، جوماتونو، مدرسو، كليو، كورونو، 

گان ډاځي، ماشومان او بوښپه خوب ويده ټو ورول، راك

ټي ورول او د راكړو خلكو باندي ځه والپه لمانژل، و

په وينو گناه خلك ې چاودني كول او بپه وخت كي ځه لمان

پاره د بنديانو ، په زور د اعتراف اخيستو لړولكي رغ

ځايونه داغل، ټ د بدن نرم گريپه بل سنوكان ايستل، 

ټونه پاشل، برقي شارې پرېل ړي تجوش اوبه او سره ك

ې ئ په اوبو كيپيان ورتوشل، پاره سړلو لد داوركول، 
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! دا ې شي!ږدړاو ته نپگ چي د مرتر هغه سر ننايستل 

ړنو و كپلپه خې يا ئچي چا ته وركوي گاني هغه سزا

ټور معلومات گښي ړي او يا د دوى د خوړ كاعتراف ته ا

ې ته ړي دچا چي دا عذابونه تجربه كړي!! ې ترالسه كتر

 يړپل نازك بدن قبولي كپر خچي زر متروكي ترجيح وركوي 

چي ټه شي په اوبو كي تر هغه وخته غوې سر ئ چيې تر د

نوكان وايستل شي، يا برقي ې ې شي، يا ئږدگ ته نمر

ړى شي!! جورج بوش د امريكا مخكني جمهور ټونه وركشار

چي ما د همدغي سزا وركولو اجازه ړ رئيس اعتراف وك

ې سورمباركي چي ما د دغي ځو كي هغو ورپه  ړې وه!!ورك

كونو د كنر د غازي آباد ځواټو ليكلو د ناتفسير 

ته ېپځه شپن ،وورول ونهټپر كلي بمونه او راكۍ ولسوال

ځو، ماشومانو او ښد ې گناه كليوال ئې مظلوم او ب

ړل، پيان كټې ېر نور ئڼ شمگژل او په شمول ووگانو ډابو

!! ښودهپله دروغجنه خواشيني هم ونه و حتى خامريكايان

سي بمونه وورول همداۍ كي په ولسوالگي ڼوې د مائې پسور

ټولولو په راگيو ژل، دوى د لرې ووماشومان ئنه او 

ې بمونه وورول، پر دوى ئچي جهازونه راغلل او گيا ول ل

پل پاره خچي د كابل ذليل حكومت د خلكو د غولولو لكله 

ړ ې اعتراض وكژني ئې ظالمانه وپر دړ او گند كڅرگان خف

ر رئيس گ وزير كابل ته راغى، له جمهود امريكا د جن

پېښي ې ما د دې وويل: خبري رسنيو ته ئې وكتل او سره ئ

ړ او هغه ړاندي ككرزي ته وگان او معذرت پل خفړه خپه ا

ېره ۍ نه وه تيوه اونال ! څ!!همدا او نور هي ړ!!قبول ك

ې د شمالي طيارو له الري ئټه پيلوې بپلو چي د خې شو

 ټيې راكگې قومي جرپر يوپه دته خيلو كي وزيرستان 

گ كي څنپه پيانو ټگونو ې د لسئڅ كي په ترچي ې وورول

همدغو ژل شول. په گناه قبائلي مشران ووې ېښت بڅلواته 

په جاسوس  هې يوپه نامه د سي آى اډايوس ځو كي د ور

ځ كي دوه په منښار ځ او د ڼا ورپه رپاكستان كي 

ړه په غامشري ډلي ژل، ده د هغي ډزو ووپه پاكستانيان 

پاكستان كي د امريكا په ې يت ئمورمأچي درلوده 

كي ښارونو او مدرسو  ،په جوماتونوژل، مخالفين و

ې الري د ژل او له دچاودني كول، د مذهبي فرقو مشران و

د ښتو اور ته لمن وهل وو، ځ د مسلحانه ندوى تر من

ړاندي شوه، ې ته وپوليسو له لوري ونيول شو، قضيه محكم
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او له ړل، تان ته والپاكسچارواكي ړي پوړ د امريكا لو

چي دا قاتل خوشي ښتل ې وغوجمهور رئيس او صدراعظم ئ

ډايوس خوشي چي كه ښل شو گواې وپه دړي، اسالم آباد ك

پاكستان سره د امريكا مرستي له گريس به نو كاننشي 

ډوي!! دا د تمدن او ترحم دروغجن او مكار مدعيان ځنو

ې څوك د د آيا داسيپر اسالم د اعتراض جسارت كوي؟ گه څن

زناكار ته د اسالم قانوني سزا د ترحم خالف چي حق لري 

چي له هرراز فشار، ڼي؟ هغه هم داسي زناكار ته گو

پله اعتراف په خې پرته ئځورولو او  تهديد، وهلو

؟!! اسالم نه يوازي د زور او جبر اعتراف د اعتبار ړىك

گڼي، د ې اعتباره گڼي بلكي شكمن اعتراف هم بړ نه و

داسي  روڅلويا د اعتراف د تورن پاره اثبات ل زنا د

په ې چي د زنا عمل به ئشاهدانو شهادت ضروري بولي 

څلورو شاهدانو هغه ې گو ليدلى وي، حتى د همدپلو سترخ

د تورنو ې چي يوازي ئگڼي ړ نه شهادت هم د اعتبار و

د  !!ېگو ليدلپلو سترپه خه ېوتا او مالستپر هډبربن

 رڅلوچي ې نه مني شهادت سره له دېړه په ضد د مېرمني م

ځل ووايي: ځم پنړي او وكړه په نامه لوتعالى  هللاځلي د 

هغه  !!ويد هللا لعنت پر ما دي كه ما دروغ ويلي وي نو 

 ړي!!ه اعتراف وكپلپه خچي ڼي گړ ېرمن د سزا ومهال م

په انسان ته  قرآنچي پاره ې لټول يوازي د داو دا 

ژل پكاوى، توهين، تعذيب او وگوري، د هغه سگه درنه ستر

هم ې ېر د ستر مجرم مجازات ئڅپه د زناكار ښوي، نه خو

پوري شواهدو چلو شرائطو او ېپگرانو او په داسي 

    ! !ىړلت

 چي د حدودو ښتني ته هم ځواب وويل شي پوې بايد د

آيا له اسالمي حكومت چا دنده او صالحيت دئ؟ نافذول د 

ښتني پوې ري كولى شي؟ د دڅوك حدود جاپرته بل او امام 

چي له اسالمي حكومت او د ځواب دا دئ ډ مختصر او لن

څوك د حدودو پرته هيمسلمانانو له امام او امير 

ړه، په اپالر د زوى نافذولو دنده او صالحيت نه لري، نه 

 يپل مريړه، نه بادار د خپه اېرمني پلي مېړه د خنه م

حدود ړه په او ړه، نه د كلي مال او ملك د كليوالپه ا

 ّـهللا  رسولنافذولى شي. كه ستا حالت داسي وي لكه د 

د نو  ؛نو كيوړيو كلپه لومې مديند په مكه كي يا حالت 

چي ستا حالت له هغه حالت ډوه ځنحدودو نافذول تر هغه و
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په وروستيو كلونو ې د مدين ّـهللا  رسولچي سره ورته شي 

نازل  يتونهړوند آچي د حدود اكي او هغه مهال درلود 

ې ېر بډپوه او د اسالم له حقيقته ېر ناډڅوك شول. هغه 

صليبي د چي په اوسني حالت كي  افغانستانچي د خبره دئ 

په اشغال كي دئ او د دارالحرب حيثيت لري ځواكونو 

ېر ډځان اسالم ته ړي ې سره غواپه دحدود نافذوي او 

ې ښايي له دچي گمان كوي ړي او متعهد او ملتزم ثابت ك

پل ختعالى  هللاالري به اسالم ته كوم خدمت وكولى شي!! 

ړ او نه په نافذولو مكلف كپه مكه كي د حدودو رسول نه 

ې د حدودو ړيو كلونو كي، هغه مهال ئپه لومې د مدين

مدينه د يوه چي ږل ېښووني او احكام راولړوند الرا

گنده شوه، د سيمي اكثريت خلكو څرگه راپه تومستقل ملك 

په واك چاري د مسلمانانو ټولي ې ، د مدينړراو ايمان

ړى تأمين كامنيت داخلي  ېې، دوى نه يوازي د مدينكي و

ې مستقل ې له دړاندي ئپه ووو بلكي د بهرنيو يرغلونو 

له ړې وه، دفاع كپه وار وار څخه نوي نظام ېواد او ه

په ړاندي د حدودو نافذول او هغه هم داسي حالت و

د هم ښوونو خالف عمل دئ او ي الرقرآندارالحرب كي؛ هم د 

چكر كي په علمه خلك د الفاظو ې د سنت خالف. ب ّـرسول هللا 

ڼي، گي معتبر نوَ ځاى تش نومَ پر ځي او د واقعيتونو ېوپر

چا د امير المؤمنين نوم پر څو كسانو گمان كوي چي كه 

ې امير المؤمنين شو او له دتًا قېښود نو هغه حقيك

ړه دي په غامسئوليتونه  او ه دنديټولي هغې وروسته ئ

چي د اسالمي حكومت خليفه او لري صالحيتونه ټول هغه او 

ځ ولري او نه تر څه هم هغه نه فوكه  ې لري!!امير ئ

 تسلط الندي مصئونه او خوندي سيمه!!   

گه په داسي ستراسالمي شريعت د حدودو نافذولو ته 

گوري و ته ټر د جراحي عملياتډاكچي د روغتون گوري لكه 

پوري عملياتو الس په پل مري  او يوازي هغه مهال د خ

ښووني او گمارلى، الزمي الرېز پرهپه ې چي مري  ئكوي 

ې خو له دې، ړې وركضروري دوا ئړې، ې ورته كښتني ئپارس

پرته ې پاى كي له دپه ټولو سره سره نه دئ روغ شوى او 

   ړي.  ې كچي عمليات ئپاته  چاره نه ويبله 

مزيد واضح شي او ته ږ چي دا مبحث موپاره ې لد د

جوت شي راشئ هغه روايات  ت راتهيازې الړوند احكام ئا

 ړه راغلي: ې اپه دچي ړو ېر كهم له نظره ت
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  څوك ړه وشي هيېكپرېدا چي د حد جاري كړه په اچا د

 ړي:ې بايد شفاعت ونه كئ

 ُدونَ  هُ شََفاَعتُ  حَاَلت   َمن   : ّـ هللا رسول قال قال عمر ابن عن

السنن الكبرى   .ملكه ِفي هللاََّ  َضادَّ  َفَقد  ,  هللاَِّ  حُُدودِ  ِمن   حَد  

 المعجم الكبير للطبراني، للبيهقي

 ُدونَ  شََفاَعُتهُ  حَاَلت   َمن  " :هللاَِّ  َرسُولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَري َرَة، َأِبي َعن  

  ل ِكِه،مُ  ِفي هللاََّ  َضادَّ  َفَقد   هللاَِّ  حُُدودِ  ِمنَ  حَد  

 ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـاو ابوهريره  ّـله ابن عمر 

د كوم حد څخه چي له الهي حدودو چا شفاعت وفرمايل: د 

د ې سره ئ تعالى هللاله چي نو يقينًا  ېدو مانع شيپلي كد 

  ړى.ښمني او ضديت كد په ملك كيده 

  نافذولو تر چي د حد د مسلمانانو امام دا حق لري

  ړي:څه موده تبعيد كد مصلحت له مخي گ زناكار څن

 غرب و ضرب سلم و عليه هللا صلى النبي أن:  ّـ عمر ابن عن

 .  غــرب و ضــرب عمــر أن و غــرب و ضــرب بكــر أبــا أن و

 المستدرك

ړي په درو وهـل كـ ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله ابن عمر 

ړي او پـه درو وهـل كـ ّـابـوبكر ړي، ې كـاو تبعيدول ئ

ړي او تبعيـدول په درو وهل ك ّـاو عمر  ړيې كتبعيدول ئ

 .ړيې كئ

 ُيح َصـن   َوَلـم   َزَنى ِفيَمن   َقَضى ّـ هللاَِّ  َرسُولَ  َأنَّ  ّـ ُهَري َرةَ  َأِبى َعن  

 البخاري  .َعَلي هِ  ال حَدِّ  ِبِإَقاَمةِ  َعام   ِبَنف ىِ 

په چا د هغه  ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله ابو هريره 

تر يوه كال ؛ ې نه وو شوىده ئړې خو واې كچي زنا ئړه ا

 .   ړې وهړه كېكپر پوري د تبعيد او د حد د اجراء

ېـر صـراحت سـره ډپـه ې ته ورتـه روايـاتو ې او دله د

چي تبعيد د حد جزء نه دئ بلكي تعزيـري سـزا ږي ېمعلوم

 ې.ېښودل شوپرچي د قاضي رأيي ته ده 

  ټاكـل شـوى؛ ې پرته چي د سزا حد ئـ وگناهونله هغو

گنـاه كسـان ې ښل او قذف يعنـي بـڅغال، شراب  لكه زنا،

 ېدى: گناهونو سزا تر لس درو نشي زياتتورنول، د نورو 

 ُيج َلـدُ  ال :َيُقولُ  َكانَ  ّـ هللاَِّ  َرسُولَ  َأنق  ِنيَار ، بن ُبر َدةَ  َأِبي َعن  

 البخاري رواه  .هللاَِّ  حُُدودِ  ِمن   حَد   ِفي ِإال جََلَدات   َعش رِ  َفو قَ 

به ويل:  ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـرده بن نيار له ابو ب

پـه ه څخگر له الهي حدودو تر لسو درو زيات وهل نشته م
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څ مورد كي تر لسو درو زيـات په بل هييعني  كوم حد كي.

   وهل نشته.

 ځـايو وهـل او د وهلـو پـر نـازكو ر مخ او د بدن پ

 ډول منع دي:څوك بربناره پل

 أحَُدكم َضَربَ  إذا»  : قال ّـ هللاَّ  رسولَ  أنَّ :  ّـ هريرة يأبعن 

 .داود أبو أخرجه   . «الَوج هَ  َفل يتَّقِ 

وفرمايـل: كـه  ّـهللا  رسـولچـي روايت دئ  ّـله ابوهريره 

 ړي.ډډه وكپر مخ له وهلو دي نو ستاسو كوم يو وهل كوي 

  چـك كـول ړل، زوالنـه كـول، ولڅول، تـلواسالم كي په

 :نشته

 َوالَ  َتج ِريد   األُمَّةِ  َهِذهِ  ِفى َيحِلُّ  الَ :  َقالَ  ُعود  َمس   ب نِ  هللاَِّ  َعب دِ  َعن  

 سنن بيهقي .َصَفد   َوالَ  ُغلُّ  َوالَ  َمد  

ې په دوايي: چي روايت دئ  ّـله عبد اله بن مسعود 

ډول بربنپاره( چا د تعذيب لنه )د امت كي )اسالمي( 

په چول. يعني چك اړل، نه زولنه كول او نه ولشته، نه ت

ډ نبپه موخه برڅوك د وهلو چي كي دا جائز نه دي  اسالم

پښو په الس او ړل شي، پوري وتگي په وني او لرړى شي، ك

 چول شي. چك واې او ولې زولنكي ئ

 چي له وهلو وروسته ښت نه لري څ ارزهغه اعتراف هي

 :وي

 عبـد بـن عمـر سـمعت:  قـال المهلـب بن عيينة أبي عن

 فهـو واحـدا وطاسـ ضـرب ما بعد أقر من:  يقول العزيز

 مصنف ابن ابي شيبه.كذاب

عمــر بـن لـه چـي روايـت دئ  المهلـب بن عيينة أبيله 

ې چـي لـه يـوڅوك ې: ئ ويلچي ېدل مي واور ّـعبدالعزيز 

 ړي نو هغه دروغجن دئ. وروسته اقرار وكېدو ې وهل كدر

  پـه حـد كـي چـي هغه واكمن د الهي عذاب مسـتحق دئ

 كموالى او زياتوالى كوي:

 ذاك؟ فعلت لم له فيقال ،سوطاً  الحد من نقص البو يؤتى »

! منـي بهـم أرحـم أنـت لـه فيقال ،لعبادك رحمة فيقول

 لم له فيقال سوطاً  زاد بمن ويؤتى ،النار إلى به فيؤمر

 أحكـم أنت فيقول ،معاصيك عن لينتهوا فيقول ذلك؟ فعلت

 تفسير كبير « النار إلى به فيؤمر! مني به

چـي چارواكى راوستل شـي ه داسي ړاندي بپه وتعالى  هللاد 

ړى، ورته وبه ويـل شـي: ې يوه دره كموالى كپه حد كي ئ
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گانو د رحـم پر بندوبه وايي: ستا ړ؟ ولي دي دا كار وك

ې پرله كبله، نو ورته وبه ويل شي: آيا ته تر ما زيات 

ې وشي، ېولو امر به ئپه لوري د بې؟ نو د اور مهربان و

ړې، زياته كـې يوه دره ئ چيڅوك به راوستى شي او داسي 

ې وبه وايي: د د ړ؟ورته وبه ويل شي: ولي دي دا كار وك

نو ورته ړي، ډډه وكړاوي چي ستا له عصيان او سرغپاره ل

ښه حكـم تر ما زيات ړه په اوبه ويل شي: آيا ته د دوى 

 ې وشي.ئېولو امر به په لوري د بې؟ نو د اور كوونكى و

 چول غوره ديپرده اگناه پلي ر خپ: 

، َعب دِ  َعن     ِإَلـى َرجُل   جَاءُ :  َقالَ  هللاَِّ
ِّ
 ِإنِّـي:  َفَقـالَ  ّـ النَّبِـي

 َأن   ُدونَ  َمـا ِمن َهـا َفَأَصب تُ  ال َمِديَنةِ  َأق َصى ِمن   ام َرَأةً  َعاَلج تُ 

  َفاق  ِ  ،َهَذا َفَأَنا ،َأَمسََّها
َّ
 َلَقد  :  ُعَمرُ  َلهُ  َفَقالَ  ،ِشئ تَ  َما ِفي

  ُيجِبِ  َوَلم  :  َقالَ  ،َنف ِسكَ  َعَلى سََتر تَ  َلو   ،هللاَُّ  سََتَركَ 
ُّ
 َعَلي هِ  النَّبِي

  َفَأت بََعـهُ  ،َفان طََلقَ  الرَّجُلُ  َفَقامَ  ،شَي ًئا السَّالمُ 
ُّ
 َرجُـال النَّبِـي

 ِمنَ  َوُزَلًفا النََّهارِ  طََرَفيِ  الصَّالةَ  َأِقمِ :  اآلَيةَ  َهِذهِ  َعَلي هِ  َفَتال

 ال َقـو مِ  ِمنَ  َرجُل   َفَقالَ  ،السَّيَِّئاتِ  ُيذ ِهب نَ  ال حَسََناتِ  ِإنَّ  اللَّي لِ 

  َعامَّـةً  ِللنَّـاسِ  َبـل  :  َقـالَ  ؟ هللاَِّ  َرسُولَ  َيا خَاصَّةً  َلهُ  َوَهِذهِ : 

 و مسلم مسند ابن ابي شيبه

ړى رسـول چي وايي: يـو سـروايت دئ  ّـله عبد هللا بن عمر 

ې ښار د لري برخـي لـه يـود ې ويل: ته راغى او وئ ّـهللا 

څـه هر نور پرته ېكت( ږدځي سره مي له مجامعت )جنسي نښ

ښه وي زمـا گه دي خوڅنچي ړ يم زه دا دئ دلته والړل، وك

پـرده پر تا ورته وويل: هللا  ّـړه، عمر ړه وكېكپرړه په ا

اوي ې وى، رچـولپرده اځان پل پر خې وه كاش تا هم چولا

پورته شـو او ړى نو دا س څ ونه ويل،هي ّـهللا  رسولوايي: 

ښـت( ې غوږو )راوئـېپسي ولړى وريو س ّـړ، نو رسول هللا وال

 النََّهـارِ  طََرَفـيِ  الصَّـالةَ  َأِقـمِ ې ورته ولوست: او دا آيت ئ

يَِّئاتِ  ُيـذ ِهب نَ  ال حَسََناتِ  ِإنَّ  اللَّي لِ  ِمنَ  َوُزَلًفا ځـي : د ورالسَـّ

ځ لمـونكـي  برخـيې ږدنـې په يوې پړو خواوو او د شدوا

ړي. د هغه قوم يوه ځه وگڼي بدي له منښېچي كوه، يقينًا 

مخـتص پاره آيا دا يوازي د ده ل !هللا رسولوويل: يا ړي س

  پاره ده.ټولو خلكو لنه بلكي د ې فرمايل: ده؟ وئ

 ړاندي شي هغـه كه د مسلمانانو امير ته كومه قضيه و

حص قانون به نافذوي، خو داسي تفتعالى  هللاچي د لف دئ كم

انو شـاهدمجرم له اعتـراف او چي د او تجسس به نه كوي 
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ړي او پرته له نورو الرو د متهم جرم ثابـت كــگواهي له 

ړي، د جرم ثابتولو او د حد جاري كولو ته بايد سزا ورك

  ېوالتيا ونه لري.ل

 َعـو َرة   َعَلـى ُمط ِلُعَنـا ِمـن كُم   جَـاءَ  َوَمن  ...  ّـهللا  رسولقال 

ــَتَرَها ــت رِ  َفل يَس ــَتِتر   هللاَُّ  َس ، ِبَس ــرََّها هللاَِّ ــى َوُيِس ــن   ِإَل ــكُ  َم  َيم ِل

هِ  َوُنِقيمُ  َمغ ِفَرَتَها، َنم ِلكُ  ال َفِإنَّا َمغ ِفَرَتَها، ...  حَـداا َعَليـ 

 المعجم الكبير للطبراني ".

... او ستاسو كوم يو چـي راشـي او فرمايلي:  ّـهللا  رسول

پـرده  ېپـر چـي هللاړي كـ ټ كار خبرپپر داسي ږ ړي موغوا

ځان مسـتور وسـاتي او په ستر كي د هللا ې نو هغه دي چولا

ښـلو د بخگنـاه( ) ېچي د هغـړي ړاندي كې وچا ته دهغه 

ې پرښلو خاوند نه يو، او حد به ږ د بخخاوند دئ، او مو

   پلى كوو... 

 َأَصـابَ  َمـن   هللاَِّ  حُُدودِ  َعن   َتن َتُهوا َأن   َلكُم   آنَ  َقد   النَّاسُ  يَُّهااَ 

ِدي َمن   َفِإنَّهُ  هللاَِّ  ِبِست رِ  َفل يَس َتِتر   شَي ًئا ال َقاُذوَراتِ  َهِذهِ  ِمن    ُيبـ 

 موطأ مالك .   هللاَِّ  ِكَتابَ  َعَلي هِ  ُنِقم   َصف حََتهُ  َلَنا

تاســو تــه هغــه وخــت ې خلكــو! فرمــايلي: ا ّـهللا  رســول

 څوك، او ړئډډه وكچي د الهي حدودو له تجاوز ېدلى رارس

پـه ړي نـو د هللا څه وككوم  څخهكارونو چي له دغو ناولو 

پله عمل څوك خچي كه ځكه ټ وساتي، دا پځان پرده كي دي 

)د كتاب  ې قائمووپرږ به د هللا كتاب ړي موگنده كڅرڼه پا

  هللا مطابق به سزا وركوو(. 

  پلي كولو تلوسه مه كوئد حدود د: 

 َمـا ال حُـُدودَ  اد َفُعوا»  ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  الَ قَ  َقالَ  ُهَري َرةَ  َأِبى َعن  

 سنن ابن ماجه .« َمد َفًعا َلهُ  َوجَد ُتم  

فرمايلي: حـدود  ّـهللا  رسولچي روايت دئ  ّـله ابو هريره 

چـي د دفـع كولـو څخه( تر كومه ېدو پلي كړئ )له دفع ك

 وجه او مدرك ورته موندلى شئ. 

 قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ،عنها هللا رضي عائشة عن

 وجدتم فإن استطعتم، ما المسلمين عن الحدود ادرءوا» :

 فـي يخطـئ أن اإلمـام فـإن سـبيله، فخلوا مخرجا لمسلم

المسـتدرك علـى  « بالعقوبـة يخطـئ أن مـن خيـر العفو

 الصحيحين للحاكم

 َعـنِ  ال حُـُدودَ  اد َرُءوا" ّـ هللاَِّ  َرسُـولُ  َقالَ : َقاَلت   ّـ َعاِئشَةَ  َعن  

 سَبِيَلهُ  َفخَلُّوا َمخ َرج ، َلهُ  َكانَ  َفِإن   ؛ اس َتطَع ُتم   َما ال ُمس ِلِمينَ 
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 ِفـي ُيخ ِطـئَ  َأن   ِمـن   خَي ر   ال َعف ِو، ِفي ُيخ ِطئَ  َأن   اإلِ َمامَ  َفِإنَّ  ؛

ــةِ  ــي "ال ُعُقوَب ــنن البيهق ــِذيُّ  َرَواهُ و  س ــا التِّر ِم  َمر ُفوًع

 .َوَمو ُقوًفا

چي فرمايلي: تر هغه  ّـهللا  چي رسولوايت دئ ر ّـې له عائش

ېـدا دفـع پلي كڅخه د حدودو له مسلمانانو ېدى شئ توان

ې ورته ړئ، كه كوم مخرج )د وتلو الر( ورته وي نو الر ئك

خطا په عفو كي چي كه امام ده ېزئ، يقيني خبره دا پران

    خطا شي. په سزا وركولو كي چي  هې غوره دشي دا تر د

  جَاءَ  َيُقولُ  :َري َرةَ هُ  عن ابي
ُّ
  ِإَلى األَس َلِمى

ِّ
 َعَلى َفشَِهدَ  ّـ هللاَِّ  َنبِى

 ُيع ـِرضُ  َذِلـكَ  ُكـلُّ  َمرَّات   َأر َبعَ  حََراًما ام َرَأةً  َأَصابَ  َأنَّهُ  َنف ِسهِ 

  َعن هُ 
ُّ
 َقـالَ . « َأِنك َتَهـا» َفَقالَ  ال خَاِمسَةِ  ِفى َفَأق بَلَ  ّـ النَّبِى

. َنَعم   َقالَ . « ِمن َها َذِلكَ  ِفى ِمن كَ  َذِلكَ  َغابَ  تَّىحَ »  َقالَ . َنَعم  

 ِفـى َوالرِّشَـاءُ  ال ُمك حَُلـةِ  ِفـى ال ِمـر َودُ  َيِغيـبُ  َكَمـا»  َقالَ 

 َقـالَ . « الزَِّنـا َمـا َتد ِرى َفَهل  »  َقالَ . َنَعم   َقالَ . «ال بِئ رِ 

. حَـالالً  ام َرَأِتـهِ  ِمنِ  الرَّجُلُ  َيأ ِتى َما حََراًما ِمن َها َأَتي تُ  َنَعم  

. ُتطَهَِّرِنـى َأن   ُأِريـدُ  َقالَ . « ال َقو لِ  ِبَهَذا ُتِريدُ  َفَما»  َقالَ 

  َفسَِمعَ  َفُرجِمَ  ِبهِ  َفَأَمرَ 
ُّ
 َيُقـولُ  َأص ـحَاِبهِ  ِمـن   َرجَُلـي نِ  ّـ النَّبِى

هِ َعلَ  هللاَُّ  سَـَترَ  الَّـِذى َهَذا ِإَلى ان ظُر   ِلَصاحِبِهِ  َأحَُدُهَما  َفَلـم   يـ 

 سَـارَ  ُثـمَّ  َعن ُهَمـا َفسَـكَتَ . ال كَل بِ  َرج مَ  ُرجِمَ  حَتَّى َنف سُهُ  َتَدع هُ 

 ُفـالَن   َأي ـنَ »  َفَقالَ  ِبِرج ِلهِ  شَاِئل   حَِمار   ِبجِيَفةِ  َمرَّ  حَتَّى سَاَعةً 

 ِمـن   َفكالَ  ان ِزالَ »  َقالَ . هللاَِّ  َرسُولَ  َيا َذانِ  َنح نُ  َفَقاالَ . « َوُفالَن  

  َيا َفَقاالَ . « ال حَِمارِ  َهَذا جِيَفةِ 
َّ
 َهـَذا ِمـن   َيأ ُكـلُ  َمن   هللاَِّ  َنبِى

 ِمن ـهُ  َأك ل   ِمن   َأشَدُّ  آِنًفا َأخِيكَُما ِعر ضِ  ِمن   ِنل ُتَما َفَما»  َقالَ 

 ِفيَها َين َقِمسُ  ال جَنَّةِ  َأن َهارِ  َلِفى اآلنَ  ِإنَّهُ  ِبيَِدهِ  َنف ِسى َوالَِّذى

 مصنف عبدالرزاقو  سنن ابي داؤد .«

 ّـړى رسـول هللا چي يو اسلمي سـروايت دئ  ّـله ابو هريره 

ړه هي وركـاگـوځلي دا څلور ې ځان ئپل پر خته راغى او 

 ّـځل كي رسول هللا په هر ، ړېې زنا كځي سره ئښې چي له يو

ې ړاوو او وئـې مخ ورواځل ئځم پنپه ړاوو، نو ې امخ تر

ې ، وئـې ويـل: هـوړى؟ وئـورسره كويل: آيا مجامعت دي 

ړي( په هغه )غـې ړى( د هغچي ستا دغه )غدومره فرمايل: 

چـي ې فرمايل: داسي لكـه ې ويل: هو، وئوئكي غائب شو؟ 

ې ويل: وئ څا كي؟په ى ړپږي او ېټپكي په رانجومي ساليي 

ې وئـ څه ته وايي؟چي زنا ې ږېپوهآيا ې فرمايل: وئهو، 

چي ړى گه كپه حرامه توار ې سره مي هغه كله دويل: هو؛ 

 ېوئـگـه كـوي. په حالله توېرمني سره پلي مې له خړى ئس
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چي ړم ې ويل: غواړې؟ وئڅه غواې وينا سره په دفرمايل: 

 رسولړ او هغه رجم شو، بيا ې وكنو امر ئړې!! پاك كما 

ې بل ته چي يوه ئېدل څخه واورپلو دوو اصحابو له خ ّـهللا 

پل نفس ې وه خو خچولپرده اې پرچي هللا گوره ې ته وويل: د

څو ېر رجم شي، نو څپه پي چي د سښود ې نپرتر هغه آرام 

چي د يـوه ړ، تر هغه ړاندي سكوت وكپه وې د دوى ئې ېبش

چي له پړسوبه ېر شو گي( خوا ته تړزجيفه )م داسي خره د

: فالنـى او فالنـى ې فرمايـلنو وئې، خي والړي وش ېښپې ئ

ې ! وئـه يـو يـا رسـول هللاږ دغـهغوى وويل: موېري دي؟ چ

وخورئ، هغوى څه گي ړزم ېفرمايل: كوز شئ او د خره له د

كـوم ې فرمايل: به دا وخوري؟ وئڅوك ! هللا رسولوويل: يا 

ړ پر عرض او عزت وكپل ورور د خچي تاسو همدا اوس ېرى ت

پـه هغــه ذات گنــاه( دئ، ېر سخت كار )ډې تر خوراك د د

نت په واك كـي ده ې چي زما سا ئقسم  پـه هغـه اوس د ج

   ې وهي. ټنهرونو كي غو

 بل روايت كي داسي راغلي:په 

 ،هللاَِّ  َرسُولَ  َيا:  َفَقاَلت   ،األَز دِ  ِمنَ  َغاِمدِ  ِمن   ام َرَأة   جَاَءت هُ  ُثمَّ 

هِ  َوُتوِبي ،هللاََّ  َواس َتغ ِفِري ،ار جِِعي َوي حَكِ :  َفَقالَ  ،طَهِّر ِني  ،ِإَليـ 

 ،َماِلـك   ب ـنَ  َماِعزَ  َرَدد تَ  َكَما َتُردَِّني َأن   ُتِريدُ  َلَعلَّكَ :  َقاَلت  

:  َقـالَ  ،الزَِّنـا ِمـنَ  حُب َلى ِإنََّها:  َقاَلت   ،َذِلكَ  َوَما:  َقالَ 

 َتَضـِعي حَتَّـى َنر جُُمكِ  الَ  ِإًذا:  َقالَ  َنَعم  :  َقاَلت   ،َأن تِ؟ َأَثيِّب  

 ،َوَضـَعت   حَتَّـى األَن َصارِ  ِمنَ  ل  َرجُ  َفكََفَلَها:  َقالَ  ،َبط ِنكِ  ِفي َما

  َفــَأَتى
َّ
 َوَضــَعتِ  َقــد  :  َفَقــالَ  ،وســلم عليــه هللا صــلى النَِّبــي

 َصـِغيًرا َوَلـَدَها َوَنـَدعُ  ،َنر جُُمَها الَ  ِإًذا:  َفَقالَ  ،ال َغاِمِديَّةُ 

 :  َفَقـالَ  ،األَن َصـارِ  ِمنَ  َرجُل   َفَقامَ  ،ُير ِضُعهُ  َمن   َلهُ  َلي سَ 
َّ
 ِإَلـي

 .مسلمو  السنن الصغرى  َفَرجََمَها ،هللاَِّ  َرسُولَ  َيا َرَضاُعهُ 

ځه ورتـه ښـټبـره يـوه ې د غامد لـه بيا د ازد د قبيل

ې وئـړه! پاكـه كـ! مـا ې ويل: يا رسـول هللاراغله او وئ

تعـالى  هللارته ستنه شـه او لـه ېب ،پرتافرمايل: افسوس 

ښايي تـه ې ويل: وئړه، ړه، او توبه ورته وكښنه وغوابخ

ړ، چي دي رد كړې لكه ماعز بن مالك رد كما داسي  ېړغوا

ې ويل: دا له زنا حامله وئڅه دي؟ ې وفرمايل: او دا وئ

ې ې ويـل: هـو، وئـې؟ وئښه يېړوې فرمايل: ته مې، وئشو

ې، ږوېـچـى وزپـل بچي خفرمايل: تر هغه دي نه رجم كوو 

 ړهپه غاې كفالت ړي د هغراوي وايي: نو د انصارو يوه س

هللا  رسولړى ږاوو، نو هغه سېوزې چى ئچي بواخيست تر هغه 



 

                                                                                                               النور            

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

565 

ږاوو، ېـچـى وزېرمني بې ويل: غامديه مته راغى او وئ ّـ

ې نه رجم كـوو په داسي حال كي ئوفرمايل:  ّـهللا  رسولنو 

څوك نـه لـري ړ وي او داسي ووږدو چي ېپرې نه چى ئاو ب

 ېېدو او وئړى ودريو سڅخه نو له انصارو ړي، چي تى ورك

بيـا پر ذمه شو، نو ! د هغه رضاعت زما ويل: يا رسول هللا

 ړه.  رجم كهغه ې ئ

    

   

   

     

   

  

ځه نكاح كوي، او ښ دا زاني يوازي زناكاره يا مشركه

نكاح په ې ځه يوازي زناكار او مشرك ئښدا زناكاره 

 ړى شوي.پر مؤمنانو حرام ككوي، او دا 

ړه دا په ا كارواې مبارك آيت كي د زنپه د -(6)

 ې:ښووني شوالر

  ځه نكاح كوي ښزاني وي نو هغه يا زناكاره چي څوك

 چيړي گ غوره كرنې داسي او يا مشركه، مزاج او سليقه ئ

ې لوري ته ې همدښوي، جنسي تعلقات ئځي خوښهمداسي 

ېر وي، يوازي زناكار څپه ځه هم د ده ښزناكاره بيايي، 

 .ږيښېې نه خوپاك لمني ئځي، الس ورپه ېړه او مشرك م

   ده، يعني  هپر مؤمنانو حرامله زناكارو سره نكاح

، ړيله بدلمنو سره واده وكچي ښايي له مؤمنانو سره نه 

له چي ړي كنه ځان ته انتخاب ېړه ېرمن يا مبايد داسي م

وي، د ايمان تقاضاء دا ده ړ نه پلوه د اعتماد واخالقي 

گه غوره په توگري ژوند د همسفر او ملڅوك د چي داسي 

، امين او باوفا وي، پال، ملتزم، پاك لمنىخدايچي ړو ك

 ږ كي صالح او مؤمن اوالد وروزي. ېپلي غپه خاو 

  چي آيا د زناكار او زناكاري  ږيېړښتنه راوالپودا

ده او له  هځونو كي جائزپلو منپه خنكاح يوازي 

ې نكاح حرامه ده، داسي لكه له محرماتو مؤمنانو سره ئ

ړ ې ناولي كار ككپه دڅوك چي كه ځواب دا دئ سره نكاح؟ 

له هغه سره ې اخلي او توبه نه كوي، نو وي، الس نه تر



 

                                  ې                                                                                          پلوشد قرآن 

 النور

 

 

 

 

 

 

 

565 

ې صريح آيت له مخي نكاح حرامه ده، هم د دپرته شكه له 

څوك توبه ښوونو له مخي، خو كه د الر ّـ هللا رسولاو هم د 

په ې ئ تعالى چي هللااميد دئ ړي نو ځان اصالح كړي او وك

ښي او گناه ورته وبخۍ ې مخكن، هم ئداسي نكاح ونه نيسي

د آيت له  گناه وساتي.ې ې كي له دپه راتلونكې ئهم 

دغي چي زناكاران دي هغه ې ئچي مصداق ږي ېالفاظو معلوم

چي ې اخلي، نه هغه گناه ته دوام وركوي او الس نه تر

ړى. ې اصالح كځان ئړې او ې توبه كژر ئړې خو ې كگناه ئ

  ې همدا مطلب افاده كوي. د الزاني او الزانيه صيغ

 چي دا مطلب مزيد واضح شي الندي روايات پاره ې لد د

    ږدم:ستاسو مخي ته 

 ُأمَّ  ُتسَـمَّى جِيَـاد   ِفي ام َرَأة   َكاَنتِ : َقالَ  َعم ر و بن هللاَِّ  َعب دِ  َعن  

َتِرطُ  َوَكاَنـت   ُتسَـاِفحُ، َوَكاَنت   َمه ُزول ،  َأن   َتَزوَّجََهـا ِلَمـن   َتشـ 

 َفَقَرأَ "ِنكَاحَِها، ِفي ّـ هللاَِّ  َرسُولَ  َرجُل   َفاس َتأ َذنَ  النََّفَقَة، َتك ِفيَهُ 

المعجـم الكبيـر  ،"َزاِنيَةً  ِإال َين ِكحُ  ال يالزَّانِ : ّـ هللاَِّ  َرسُولُ 

 للطبراني والبيهقي

د جيـاد : ې دييلي ئچي وروايت دئ  ّـله عبد هللا بن عمرو 

ېده او بد لمنه )فاحشه( چي ام مهزول نوممن وه ېريوه م

دا چـي ړاندي كولـو ې دا شرط وړه به ئپه اواده وه، د 

پيسـو هغـو ړه اخلي )له غا رپېړه نفقه پله د مپه خبه 

ړي لـه ې ترالسه كوي( نـو يـوه سـۍ له الري ئچي د بدلمن

ښـته، نـو نكاح اجـازه وغود ې سره له هغڅخه  ّـ هللا رسول

 ِإال َيــن ِكحُ  ال الزَّاِنــيدا آيــت ورتــه ولوســت:  ّـ هللا رســول

   .... و حرم ذالك على المؤمنين.َزاِنيَةً 

 هللاَُّ  حَـرَّمَ  َقـد   َثالََثـة  »  َقالَ  ّـ هللاَِّ  َرسُولَ  َأنَّ  ُعَمرَ  ب نُ  هللاَِّ  َعب دُ عن 

 ِفـى ُيِقرُّ  الَِّذى َوال دَّيُّوثُ  َوال َعاقُّ  ال خَم رِ  ُمد ِمنُ  ال جَنَّةَ  َعَلي ِهمُ 

 مسند احمد .« ال خَبَثَ  َأه ِلهِ 

وفرمايل:  ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله عبد هللا بن عمر 

ړى: هغه ې حرام كپرجنت  تعالى چي هللاكسان داسي دي ې در

او  شوى (ټللوري عاق )رپالر مور له ښي، د څتل شراب چي 

گوري خو )زنا او بدلمني ټبر كي  پلپه خچي ديوث هغه 

  ږدي.  ېپرې پل حال ئپه خې نه نيسي او( مخه ئ
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څلور شاهدان ځي تورنوي، بيا ښپاك لمني چي او هغه 

گواهي ې څكله ئې ووهئ او هيې ئاتيا درړى، نشي راو

چي خو هغه نه مه قبلوئ، او همدا دوى فاسقان دي. 

ړه )د ې وكئح صالاړه او ې توبه وكې وروسته ئله د

ښونكى چي هللا مهربان بخ، نو يقينًا (رځان او د هغه تو

 دئ. 

ړه په او كي د هغو خلكو آيتونې مباركو په د -(6-8)

ې پرته له دځي تورنوي ښ لمني پاكي چې ښووني شوالرالندي 

 پاره شرعي دالئل ولري: چي د تور ثابتولو ل

  څلور شاهدان ، خو ړيځي تورني كښپاك لمني چي څوك

ې وروسته ې ووهئ او له دې ئړى شي؛ اتيا درړاندي نه كو

د الهي معيارونو له مخي گواهي مه قبلوئ، څكله ې هيئ

   فاسقان دي.دا خلك 

  ړي، ح كصالا ځان ي،ړتوبه وكوسته ې ورله دچي خو هغه

پاك لمني چي هغي ې ئې اعتباره تور سره په دغه باو 

په عامه ټولني ته ټولي گه او ړې توگځانپه ځي ته ښ

ې صورت په دنو ړي گه كوم تاوان رسولى هغه جبران كتو

چي هللا ځكه ړي، دا هغه ته عفو وك تعالى هللاكي اميد دئ 

 ښونكى دئ. مهربان بختعالى 

 پام كي ولرئ:په څو خبري ړه ې اده پ

  چي ړه دا حكم راغلى په اهغه تور د ې آيت كي دپه

تورونو غلطو ړه لري، نه هر تور، د نورو پوري اپه زنا 

 ې.  ېښودل شوپرد قاضي رأيي ته سزا 

  پاك پر ې آيت كي د نارينه له لوري په دڅه هم كه

ځه ښې حكم كي هغه په دې، خو ځي د تور خبره شوښلمني 

ځي د زنا ښپاك لمني نارينه يا په كوم چي هم شامله ده 
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په كوم نارينه دا تور چي گوي او هغه نارينه هم تور ل

 گوي.ل

 او چي بالغږي ېنكي ته وركول كوگودا سزا هغه تور ل 

د تورن داسي گولى وي، ې تور لښه ئپله خوپه خوي،  عاقل

نه  ې مبهم او مشكوكوي، تور ئپل لكه پالر او مور نه خ

چا په داسي . او گولى ويې ليحو الفاظو ئرپه صوي او 

چي بالغ، عاقل، مسلمان، آزاد، او گولى وي ې تور لئ

گوونكي ته تعزيري پرته تور لشرائطو ې عفيف وي. له د

 ږي.ېسزا وركول ك

 په ې او اصالح د توبگوونكي تور لځم آيت كي په پن

ونه نه دا دوه شرطشوي،  ءډلي مستثناد فاسقانو له شرط 

شهادت گواهي او چي ې ژغورلى شي او نه له ددوى له سزا 

 ږي. ېڅكله نه قبلهي ېبه ئ

 ړى، ته د فاسق نوم غوره ك يگوونكداسي تور ل قرآن

ښوونو چي هغه له الهي الرپاره نه ې لدا يوازي د د

ې پر عزت ئچا ې ويلي او د يو ړې، دروغ ئړونه كسرغ

ټولو لو وروسته تر ژچا له وېرى د يو او دا ت ړىېرى كت

تر سود هم لوى ې ئ ّـ هللا چي رسول ېرى دئ؛ دومرهلوى ت

 گڼي: گناه ېرى او ت

  َعنِ  ،َزي د   بن سَِعيدِ  َعن  
ِّ
:  الرَِّبا َأر َبى ِمن  :  َقالَ  ّـ النَّبِي

المعجم الكبير . حَق   ِبَغي رِ  ال ُمس ِلمِ  ِعر ضِ  ِفي ال َمر ءِ  اس ِتطَاَلةُ 

 للطبراني

وفرمايل: تر  ّـ هللا چي رسولن زيد روايت دئ له سعيد ب

ېرى پر عزت تړي په ناحقه د يوه مسلمان سټولو ستر سود 

 .ئد

  َعن   ّـ َمس ُعود   ب نِ  هللاَِّ  َعب دِ  َوَعن  
ِّ
 َثالَثة   الرَِّبا}  َقالَ  ّـ النَّبِي

 ُأمَّهُ  الرَّجُلُ  َين ِكحَ  َأن   ِمث لَ  اإلِ ث مِ  ِفي َأي سَُرَها َباًبا َوسَب ُعونَ 

 َماجَه   اب نُ  َرَواهُ {  ال ُمس ِلمِ  الرَّجُلِ  ِعر ضُ  الرَِّبا َأر َبى َوِإنَّ 

 ( َوَصحَّحَهُ  ِبَتَماِمهِ  َوال حَاِكمُ  ُمخ َتَصًرا

وفرمايل:  ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله عبد هللا بن مسعود 

گناه ې د ټولو آسان ئدئ؛ تر ډول( سود دري اويا باب )

پلي مور سره څوك له خچي ه ورته دئ ې تپلوه دله 

ټولو ستر چي تر او يقينًا ړي، ېكت( وكږدمجامعت )جنسي ن

 .ئېرى دپر عزت تړي د مسلمان سسود 

 په چي ې كبله فاسق دئ له د ىگوونكدا دروغجن تور ل
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داسي ، شوىفسق خورولو باعث د ي كټولني په ې تور سره د

راكموي، نه ړه حساسيتوپه اگناه كي د ټولني په تورونه 

ې گي ئېللونه او بمثايادونه او گارانو گنهگناه او د 

ټولني كي د په څوي، گناه لوري ته هځورول خلك د ان

د فحش چي له همدا ده يېدو يوه وسې او خورفحشاء د اشاع

پيل ې خبري پرپه هر مجلس كي ړي او پيدا كخبري عموميت 

په ږي، ېگوونكي د همداسي بحثونو باعث كشي، تور ل

ېكو خلكو مثالونه ڼو يادونه او د نگښېې د مقابل كي ئ

ڼو ته وده وركوي او خلك د گښېټولني كي په ړاندي كول و

 ړلوپوري د تپه غرب كه تاسو  ېكيو لوري ته تشويقوي.ن

ېر شي، كه دا تصويري دي، كه خبري ځرسنيو تبليغاتو ته 

يت ستره او اساسي مأمورچي د گورئ پي، وبه چااو كه 

په مسلمانانو كي د فساد او فحشاء خورول دي، ې برخه ئ

ړاندي او تر څه وپاره تر هر ېدو لې هدف ته د رساو د

ړوند اد فساد او فحشاء چي گيا دي ې لپه دڅه زيات هر 

ړاندي وې مثالونه ئاو ي گېلباو ړي اره كپخ هخبرون

    ړي.ك

  

   

   

  

   

    

  

   

     

  

  

   

    

   

    

     

   

چي حال كي  په داسيېرمني تورنوي پلي مچي خاو هغه 
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ې نو د يوه ئ پرته )نور( شاهدان نه لريځان له 

چي دى يقينًا ځلي هللا شاهد نيول څلور دا ده: گواهي 

چي كه دى له ځم ئې دا پنڅخه دئ او ښتينو له ر

د هللا لعنت وي، او له دي  هپر دڅخه وي نو دروغجنو 

ځلي څلور چي عذاب دفع كوي ېرمني( دا )خبره( م)ې هغ

دروغجنو څخه دئ او له دى چي يقينًا هللا شاهد ونيسي 

 ېپر دښتينو څخه وي نو رچي كه دى له ځم ئې دا پن

  د هللا لعنت وي.  دي 

 ښووني دا دي:و مهمي مهمي الرآيتونمباركو  ېد د -(3-5)

  حال كي  په داسيتورنوي په زنا ېرمن پله مچي خڅوك

ړاندي په و؛ نو د قاضي نه لريبل شاهد  پرتهځان له چي 

ې پر دځلي به هللا تعالى څلور چي داسي وي گواهي د ده به 

ى دئ او ښتينرعاء كي پلي ادپه خچي دى شاهد نيسي خبري 

 هپر دڅخه وي نو كه دى له دروغجنو ځل به وايي: ځم پن

 د هللا لعنت وي.دي 

  هغه صورت كي عذاب دفع په څخه ېرمني مله تورني

دروغجنو له دى چي ځلي ووايي: هللا شاهد دئ څلور چي ږي ېك

ښتينو څخه وي نو ركه دى له ځل ووايي: ځم پنڅخه دئ او 

 د هللا لعنت وي.  دي  ېپر د

  څلورو شاهدانو شاهد نيول د  تعالى هللاځلي څلور دلته

گه په تواو د هغوى د بدل او عوض ځاى  رپشهادت  د

پر ده دى دروغجن وي نو چي كه او دا خبره كول راغلي، 

 گه راغلي. په تولعنت وي د تأكيد  تعالى هللادي د 

  نورو او ړلى دئ پوري تېرمني ه او مړېپه مدا حكم

 ېدى.ته نشي غز مواردو

  په معنى  يړشاهد نيول د قسم او لو تعالى هللادلته

ړه د په حقيقت كي هر قسم او لوچي ښيي راغلى او دا 

قسمونو ته  قرآنكه تاسو د ، په معنى ويشاهد نيولو 

ې قسمونه د د قرآند چي ځير شئ نو درته جوته به شي 

اقناع پل مخاطب د د ختعالى  هللاگواكي چي پاره نه دي ل

په كوم ستر او با عظمته شي پاره او تشويش رفع كولو ل

ړه صحيح په ا!! دا نه د قسم د مفهوم او معنى ېړړه كلو

هر  قرآند سم تفسير،  د قسمونوتعبير دئ او نه د قرآن 

ږ قسمونه هم د استشهاد زمو، دئپاره قسم د استشهاد ل
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چي قسم كوم تعالى  پر هللاوايو:  ږچي موكله پاره وي، ل

چي زه شاهد دئ تعالى  چي هللاې دا ده معنى ئ ؛ښتيا وايمر

پاره وى نو بيا خو به ښتيا وايم، كه قسم د تعظيم لر

په دالحرام قسم، په مسجچي ووايو: دا هم جائزه وه 

پيغمبر قسم، داسي قسمونه نه يوازي جائز پر قسم،  قرآن

)مقسم  چي دا شيانځكه نه دي بلكي صحيح هم نه دي، دا 

 گواه نه دي، يوازي هللاۍ شاهد او ښتينولبه( زما د ر

تعالى  پر هللاېدى شي، نو يوازي ړه شاهد كپه ازما تعالى 

او له صحيح  پلوهد معنى او مفهوم له قسم او ړه لو

پلوه غلط څه قسم د معنى له بل پلوه جائز دئ. په شرعي 

په كومو چي تعالى  پلوه ناجائز دئ. هللااو له شرعي 

ړى، د ړاندي كگه وپه توې د شاهد ې هغه ئړړه كشيانو لو

چي د ې ړړه كپه هغه سيند لوتعالى  هللاگه په تومثال 

ې د د ډك شو )والبحر المسجور(، اوړو په مفرعونيانو 

گواهي ډك بحر ړو په مچي: د فرعونيانو مقصد دا دئ 

په ړاندي د موسى په وې د هر فرعون چي كه د زمانوركوي 

ې فرعون برخليك به داسي د دپيدا شو نو ېر مجاهد راڅ

  وي لكه د مخكني فرعون.

 پاره ل اېدپوهپه معنى د الزيات و آيتونې مباركو د د

   پام كي ولرئ: په الندي روايات 

ةَ  ب نُ  ِهالَلُ  جَاءَ  َقالَ  َعبَّاس   اب نِ  َعنِ   الثَّالََثـةِ  َأحَـدُ  َوُهـوَ  ُأَميَـّ

 َأه ِلـهِ  ِعن دَ  َفَوجَدَ  َعِشياا َأر ِضهِ  ِمن   َفجَاءَ  َعَلي ِهم   هللاَُّ  َتابَ  الَِّذينَ 

 ُثـمَّ  َأص ـبَحَ  حَتَّى َيِهج هُ  َفَلم   ِبُأُذَني هِ  َوسَِمعَ  ِبَعي َني هِ  َفَرَأى َرجالً 

 ِعشَـاءً  َأه ِلى جِئ تُ  ِإنِّى هللاَِّ  َرسُولَ  َيا َفَقالَ  ّـ هللاَِّ  َرسُولِ  َعَلى َغَدا

 َرسُـولُ  َفكَِرهَ  ِبُأُذِنى َوسَِمع تُ  ِبَعي ِنى َفَرَأي تُ  َرجالً  ِعن َدُهم   َفَوجَد تُ 

َتدَّ  ِبـهِ  جَاءَ  َما ّـ هللاَِّ  هِ  َواشـ   ُمـونَ َير   َوالَّـِذينَ ) َفَنَزَلـت   َعَليـ 

( َأحَـِدِهم   َفشََهاَدةُ  َأن ُفسُُهم   ِإالَّ  شَُهَداءُ  َلُهم   َيكُن   َوَلم   َأز َواجَُهم  

 ِهالَلُ  َيا َأب ِشر  »  َفَقالَ  ّـ هللاَِّ  َرسُولِ  َعن   َفسُرِّىَ  ِكل َتي ِهَما اآلَيَتي نِ 

 ُكن ـتُ  َقـد   الَل  هِ  َقالَ . « َوَمخ َرجًا َفَرجًا َلكَ  َوجَلَّ  َعزَّ  هللاَُّ  جََعلَ  َقد  

. « ِإَلي َهـا َأر ِسـُلوا»  ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َفَقالَ . َربِّى ِمن   َذِلكَ  َأر جُو

 َعَذابَ  َأنَّ  َوَأخ بََرُهَما َوَذكََّرُهَما ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َعَلي ِهَما َفَتالَ  َفجَاَءت  

 َصـَدق تُ  َلَقـد   َوهللاَِّ  ِهـالَل   َفَقـالَ  الـدُّن يَا َعَذابِ  ِمن   َأشَدُّ  اآلخَِرةِ 

. « َبي َنُهَما الَِعُنوا» ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َفَقالَ . َكَذبَ  َقد   َفَقاَلت   َعَلي َها

 َلِمـنَ  ِإنَّـهُ  ِبـاهللَِّ  شَـَهاَدات   َأر َبـعَ  َفشَـِهدَ . اش َهد   ِلِهالَل   َفِقيلَ 

 َفِإنَّ  هللاََّ  قِ اتَّ  ِهالَلُ  َيا َلهُ  ِقيلَ  ال خَاِمسَةُ  َكاَنتِ  َفَلمَّا الصَّاِدِقينَ 
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 ال ُموجِبَـةُ  َهـِذهِ  َوِإنَّ  اآلخِـَرةِ  َعـَذابِ  ِمن   َأه َونُ  الدُّن يَا َعَذابَ 

 َعَلي َهـا هللاَُّ  ُيَعـذُِّبِنى الَ  َوهللاَِّ  َفَقـالَ . ال َعَذابَ  َعَلي كَ  ُتوجِبُ  الَِّتى

هِ  هللاَِّ  ةَ َلع َنـ َأنَّ  ال خَاِمسَةَ  َفشَِهدَ . َعَلي َها َيج ِلد ِنى َلم   َكَما  َعَليـ 

َهِدى َلَها ِقيلَ  ُثمَّ  ال كَاِذِبينَ  ِمنَ  َكانَ  ِإن    َأر َبـعَ  َفشَـِهَدت  . اشـ 

 ِقيـلَ  ال خَاِمسَةُ  َكاَنتِ  َفَلمَّا ال كَاِذِبينَ  َلِمنَ  ِإنَّهُ  ِباهللَِّ  شََهاَدات  

 َوِإنَّ  آلخِـَرةِ ا َعَذابِ  ِمن   َأه َونُ  الدُّن يَا َعَذابَ  َفِإنَّ  هللاََّ  اتَِّقى َلَها

 ُثـمَّ  سَاَعةً  َفَتَلكََّأت  . ال َعَذابَ  َعَلي كِ  ُتوجِبُ  الَِّتى ال ُموجِبَةُ  َهِذهِ 

 َعَلي َهـا هللاَِّ  َغَضـبَ  َأنَّ  ال خَاِمسَةَ  َفشَِهَدتِ  َقو ِمى َأف َضحُ  الَ  َوهللاَِّ  َقاَلت  

 الَ  َأن   َوَقَضـى ي َنُهَمابَ  ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َفَفرَّقَ  الصَّاِدِقينَ  ِمنَ  َكانَ  ِإن  

 َأو   َرَماَهـا َوَمـن   َوَلُدَها ُير َمى َوالَ  ُتر َمى َوالَ  ألَب   َوَلُدَها ُيد َعى

 ُقوتَ  َوالَ  َعَلي هِ  َلَها َبي تَ  الَ  َأن   َوَقَضى ال حَدُّ  َفَعَلي هِ  َوَلَدَها َرَمى

 َوَقالَ  َعن َها ُمَتَوفَّى الَ وَ  طالَق   َغي رِ  ِمن   َيَتَفرََّقانِ  َأنَُّهَما َأج لِ  ِمن  

... 

چي هالل بن اميه، يو لـه هغـو روايت دئ  ّـله ابن عباس 

پلـي لـه خړه، د هغوى توبه قبولـه كـتعالى  چي هللادريو 

ړى ې يو سېرمني خوا ته ئپلي مخراغى او د ي ماخستن كزم

ې ږونو ئـپلو غوپه خې وليد او گو ئپلو سترپه خوموند، 

 چي سباړ، تر هغه ې نه كهيجاني ئ ېد، نوږ واورد هغه غ

! زه رسـول هللايـا ې ويل: ته ورغى او وئ ّـهللا  رسولشو او 

ړى مي يو س پل اهل ته راغلم نو د هغوى خوا تهماخستن خ

ږونو مـي پلو غوپه خاو  وليد گو ميسترپلو وموند، په خ

نـاراض شـو او ې وينـا په دد ده  ّـېد، رسول هللا ږ واورغ

آيتونه نـازل شـول: ړه ه، نو دا دواتمامه شو ېسخته پر

 َأن ُفسُـُهم   ِإالَّ  شَُهَداءُ  َلُهم   َيكُن   َوَلم   َأز َواجَُهم   َير ُمونَ  َوالَِّذينَ )

ړ گـان والهغـه خف ّـهللا  رسولنو له ، (.... َأحَِدِهم   َفشََهاَدةُ 

ړاو د تا ته له ك چي هللااوسه ښ خوې هالله! ې ويل: ااو وئ

همـدا مـي رب پـل هالل وويـل: لـه خ پرانيسته،وتلو الر 

ږئ، او ېـڅوك ولې ته وفرمايل: هغ ّـهللا  رسولانتظار وو، 

تـالوت  آيتونـهدا ړو تـه دوا ّـهللا  رسـولهغه راغله، نو 

چـي د ړل پـوه كـې ئې په دړ او ې ورته وك، نصيحت ئړلك

ېر سخت دئ، نو هالل وويـل: ډدنيا تر عذاب د آخرت عذاب 

ې وويـل: ښتيا ويلي، هغـړه رپه اې چي ما د دپه هللا قسم 

وفرمايـل: د دوى  ّـهللا  رسولنو ې وويل، چي دروغ ئيقينًا 

نو هالل تـه وويـل شـول: شـهادت ځ دي مالعنت وشي، تر من

ښـتينى دئ چـي دى رړ ځلي هللا شاهد كڅلور ووايه، نو هغه 
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ې ېده ورتـه وويـل شـول: اځم ته خبره ورسپنچي او كله 

چي د دنيا عــذاب د پوه شه ې په دږه، ېېرله هللا وو هالله!

چي ېر آسان دئ، او دا قسم هغه سبب دئ ډپرتله په آخرت 

پـه خـداى قسم ې ويل: وئړي، په برخه كعذاب به دي هغه 

د چي ؛ همداسي لكه ړه نه تعذيبويپه اې چي هللا به مي د د

ې خـداى ځـل ئـځم پـنپه درو نه وهي، نو ړه مي په اې د

پـر ده وي نو د هللا لعنت دي  چي كه دى دروغجنشاهد ونيو 

ړه، ړاندي كـپل شهادت وې ته وويل شول: ته خبيا هغوي، 

او  چي دى دروغجـن دئځلي خداى شاهد ونيو ې څلور نو هغ

ېده ورتـه وويـل شـول: لـه هللا ځم ته خبره ورسپنچي كله 

پـه چي د دنيـا عـذاب د آخــرت پوه شه ې په دږه، ېېروو

هغـه چـي ه سـبب دئ ېر آسان دئ، او دا قسم هغـډپرتله 

ړه زېـده او ودرېبه نو يوه شړي، په برخه كعذاب به دي 

پـل چي زه به خپه خداى قسم ې وويل: ړه شوه، بيا ئنا ز

ې ويـل: ړه او وئـې وكړه ئځمه لوپننو ړم، قوم رسوا نك

 رسـولپر ما دي د هللا لعنت وي، نـو ښتينى وي نو كه دى ر

ړه ېكپر( او دا ړهې فسخ كړل )نكاح ئېل كدوى سره ب ّـهللا 

ږي، نـه ېنه منسوبته پالر څ چى به هيې بد دچي ړه ې وكئ

چـي دا تورنـه چا او ې زوى، ږي او نه ئېبه دا تورنه ك

ږي، ېپر هغه به حد الزمړ نو ې زوى تورن كې د دړه يا ئك

ړه كـور وركـول ېـپر مې چي نه ئړه ې وكړه ئېكپراو دا 

پرته سـره  چي دوى له طالقې كبله شته او نه نفقه، له د

 ې وفات شوى... ه نه دئ ترړېمږي او ېېلب

به له ځ ېرمني تر منېړه او ممد داسي چي سنت دا دئ 

ې فسخ ځي او نكاح ئېلوالى رادغو قسمونو وروسته ب

د دوى  ېرته اخيستو حق هم نه لري.ړه د مهر بې، مږيېك

د لعان دا معامله به ځ بيا نكاح هم جائز نه ده. تر من

له  ږي.ېړاندي ترسره كپه وو د قاضي ې كي اپه محكم

په گوونكي اجتناب د اعتراف د تورن يا تور لڅخه لعان 

پلي په خچي معنى دئ، خو قاضي به هغه مهال سزا وركوي 

ې د بندي ساتلو حكم كولى ړي، تر هغه ئې اعتراف وكخول

پاره يا شاهد يا اعتراف اساسي چي د سزا لځكه شي، دا 

 شرط دئ. 

گڼي، گه سره ورته ړه توپبشپه و قسم احناف شهادت ا

پلوه او هم د حكم او اعتبار هم د معنى او مفهوم له 

پاره دغه آيت كافي پلوه، د دوى د رأيي د تأييد لله 
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ڼي، هم د معنى له گېل ېل بقسم او شهادت بځيني خو دئ، 

دا چي پلوه، حال دا له  اعتبارحكم او پلوه او هم د 

غه صريح آيت خالف ده بلكي له د د رأيه نه يوازي د قرآن

د المنافقون د گوي، ړخ نه لو سره اآيتونېر نورو ڼ شمگ

و كي هم شهادت او قسم مترادف او آيتونړيو په لومې سور

 ڼل شوي. گهممعنى 

 دا دي: ټكي ځ اتفاقي ړه د فقهاوو تر منپه اد لعان 

 ه سـزا كومـ ته د قاضي له لوري يگوونكتورن او تورل

ږي، دروغجن ېڼل كگړه له سزا معاف ، دواېدىنشي وركول ك

 سزا وركوي. تعالى هللاته به 

  نو هغه به  منيونه ځان ته كه نارينه د ماشوم نسبت

گڼـل پـالره د ميـراث مسـتحق نــه ږي، له ېمور ته منسوب

 ږي.ېك

 ې ماشوم ته ولد الزنا ووايـي او حق نه لري دڅوك هي

قذف سزا ړي د څوك دا كار وكې زناكاره وبولي، كه مور ئ

 مستحق دئ.

 ږي.طېېرمني د مهر حق نه ساقد م 

  پاره حرامه ده.ېړه د تل لپر مخكني مېرمن دا م 

 ټكي دا دي:ځ اختالفي ړه د فقهاوو تر مناې ه دپ

  په ړي ړ كپلعان الفاظ بشېړه د چي موايي: كله ځيني

ځواب نه وي ځي د ده ښڅه هم ، كه ې سره طالق واقع شوهمد

 ويلى.

  ړه بـه د ېكـپرچـي د طـالق ې باور دي دپه نور ځيني

ړي دا پله طالق وركپه خېړه ږي، خو كه مېقاضي له لوري ك

ې پـه همـدامام ابو حنيفه او امام ابو يوسف  غوره دئ.

ځكـه ږي، ېمعلوماو د سنت مطابق رأيه دي او همدا صحيح 

او د هغه  ړېړه كېكپرېدو ېلځ د بد دوى تر من ّـ هللا رسول

ېرمني پلي تورني مچي خړى ض نه دئ كې اعتراپه عمل ئچا 

پلـه پـه خړى، كه طالق پاى كي طالق وركپه ې د لعان ته ئ

ېدو مسـتقله ېلد دوى د ب ّـ هللا رسولېدى نو نه به واقع ك

 ړه كوله او نه به هغه صحابي د طالق الفاظ كارول. ېكپر
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چي د هللا فضل او رحمت نه وى او دا پر تاسو او كه 

څه به چي ږئ ېپوه)آيا  هللا باحكمته توبه قبلوونكى دئ

 ېدل؟(ك

پام كي په څو خبري ړه په اې مبارك آيت د د -(16)

 ولرئ:

 ځاى كي په هغه كي دا وينا تل هغه مهال او  په قرآن

د هللا تعالى  ړهپه ايا د يوه الهي حكم چي ې راغل

 ې داسي اشتباه ته مؤمنانيوځوروي او يا پېرزوينه ان

پر دوى نه پل فضل او رحمت ختعالى  هللامتوجه كوي چي كه 

ړي كمخامخ ې ئپايلو سره به نو له بدو ړى ېرزو كپوى 

 .وو

  او ارتباط راغلى د مخكني مطلب په آيت دلته دا

رحمت له  د فضل اوې دا ده: دا حكم د هللا تعالى معنى ئ

گانو توبه قبلوي پلو بندچي هغه د خې كبله مخي او له د

تاسو  متونه مضمر ويكې حړي او حكم كي ئېكپرپه هري او 

ڼه درلوده او ېله بته راغلى، كه نه نو بيا به حكم ب

  ېدو. گو كپه كي تر ستربه نه ښت دومره نرم

  تر سم آيت كي بيا تكرار شوى خو څوارلپه دغه مطلب

چي په كي ويل شوي ، او هلته دا هم ڼي كيصلي بپه مفې د

په دنيا او آخرت فضل او رحمت نه وى نو تعالى  هللاكه د 

 په ستر عذاب اخته شوي وئ. كي به 
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 هړځته كې رامنئخبره  هدروغجندا چي يقينًا هغه 

شر او تاوان مه ې ئپاره ځان لډله وه، د ستاسو يوه 

ټور( دئ، د دوى گ)خير بلكي هغه تاسو ته ېرئ، گان

، چه د گناه )برخه( دهكپه ړني ده د كړي ته د هر س

ې ې اخيستپلي ذمپر خې چي لويه برخه ئاو د دوى هغه 

چي كله مو ولي داسي نه وه  ده هغه ته ستر عذاب دئ.

ځينه ښمؤمنانو او  هناريننو ېده هغه واور

ڼو او پلو مؤمنو وروپر خځان )پل خپر مؤمنانانو 

چي دا ې نه ويل او وئ ړگمان ونه كېك نخويندو( 

څلور ې )ادعاء( پر دې د دروغجن تور دئ؟ ولي ئگنڅر

ې شاهدان رانه وستل ئچي شاهدان رانه وستل، نو كله 

دروغجن دي، او كه په ړاندي وپه دوى د هللا  همدانو 

د هللا فضل او رحمت نه وى پر تاسو دنيا او آخرت كي 

په ستر عذاب اخته شوي وئ څه له كبله به نو د هغه 

 په كي بوخت شوئ. چي 

ښه په معنى او مطلب د و آيتونې مباركو د د -(11-16)

 پام كي ولرئ:په پاره الندي خبري ېدا لپوه

 د هغه افك )دروغجني خبري( او تور  آيتونه دا مبارك

پر ام منافقينو له لوري چي د ړه نازل شوي په ا

ې وروسته تفصيالت به ئېدلى وو، گل ّـې المؤمنين عائش

  .ولولئ

  گه په مستقيمه توپوري آيت  53ځايه تر ې له ددلته
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ځير شئ نو ږ خو كه لشوى، ړه بحث په اې قضيې همد د

پر محور ې ټوله سوره د دغي قضي داچي درته جوته به شي 

يا تور ردوي، هغه دروغجنه افتراء بولي، دالئل څرخي، 

گوونكي گوته كوي، تور لپه ې ړاندي كوي، عاملين ئې وئ

ې گڼي، منونكي او خوروونكي ئد ستر الهي عذاب مستحق 

ړه مؤمنانو ته الزمي او ضروري ې اپه همدتنبيه كوي، يا 

ږ ند احكام زموړواقضاياوو  داسي او يا دښووني كوي الر

 ږدي. مخي ته 

  ې: ښووني شومؤمنانو ته څو الرړه په اېښي پدلته د 

، ړىكپه نامه ياد هغه دروغجن تور د افك تعالى  هللا -1

ې په دږي، ېافك د حقيقت خالف دروغجني خبري ته ويل ك

پيل كي مسلمانانو ته ويلي هغه تور په ې د بحث گه ئتو

 ړ شوى دروغجن تور وو. جو ځانهگه له ړه توپپه بش

ړى يو كس نه ړ كځانه جوله چا چي دا دروغجن تور  -5

ې په ليكو كي ننوتلډله وه، د مسلمانانو بلكي يوه 

 اېښي: دڅو خبري له ورايه برې الفاظو كي په دډله، 

ې د تر شا ئتور وو، دروغجن ړ شوى ځانه جوتور له 

 ډله وه.منافقينو يوه 

افتراء به تاسو ته كوم  چي دا تور اوگمان مه كوئ  -6

د منافقينو دا چي ډه وئ ډاتاوان ورسوي، بلكي بايد 

ټه گځاى تاسو ته پر د تاوان او افتراءات ځلي هلي 

رسوي، د دوى او د دوى د دروغجنو تبليغاتو ماهيت به 

مختورن شي او د مسلمانانو ټولو ته جوت شي، هم به دوى 

ې او هم به ئ ړيپل اعتبار له السه وركځ كي به خپه من

څوك ى نه نيسي او ځاڅه ې كي داسي تبليغات نكوراتله پ

 اعتناء نه ورته كوي.به 

پلو پر خگناه يوه برخه د دغي ړى ډلي هر غې د د -6

ړولو او په جوې افتراء ې د دټى ئپېگناه ړي، د ږو واو

ېر ډچا ډي سره برابر دئ، د خورولو كي د ده له ون

چي لويه ېر ستر دئ ډ ا عذابچد هغه ږ. چا لدروند او د 

ې تر نورو ټى ئېپې ده او ې اخيستپلي ذمپر خې برخه ئ

 دروند دئ. 

ځينه مؤمنانو دا دروغجن تور ښچي نارينه او كله  -8

ېك نڼو او خويندو پلو مؤمنو وروپر خې ولي ئېد واور

د دروغجن گنڅرچي دا نه ويل وې او ولي ئ ړگمان ونه ك

ېك پر مؤمنانو ن چيتور دئ؟ د ايمان تقاضاء خو دا ده 
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ډډه ۍ گمانې موجبه بدړه له بپه ااو د هغوى  ئگمان ولر

 .ړئوك

چي ويلي مو وى: ولي دغو په كار دا وه تاسو ته خو  -3

ړاندي نه څلور شاهدان وادعاء پلي پر خگوونكو تور ل

ڼل گڅوك دروغجن ښوونو له مخي خو هغه ړل؟، د الهي الرك

ړاندي نه ان وڅلور شاهدگ څنچي د داسي ادعاء تر ږي ېك

ښتنه ړه د التزام او تعهد غوپه اښوونو ، د الهي الرړيك

څلور شاهدان چي ڼئ گدروغجن ونكي وگوهغه تورلچي دا ده 

 ونه لري. 

ې ويل، تور ئته  ږ نيول، منل، بلتور ته غوې د -5

ښتنه نه څلورو شاهدانو غوڼل او د گگوونكي دروغجن نه ل

او آخرت كي به په دنيا چي دومره ستر جرم وو ې كول تر

ې كبله له دتعالى  هللاخو ړي وئ، په ستر عذاب اخته كې ئ

چي هغه په دنيا او آخرت كي ژغورلئ له داسي ستر عذاب و

  د فضل او رحمت خاوند دئ.پر تاسو 
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پلو په خژبو مو اخيستو او پلو په خچي هغه مهال 

نه لرلو، ې پرڅ علم مو چي هيڅه ويل خولو مو هغه 

هغه چي ڼلو حال دا گاو هغه مو آسان )او عادي كار( 

چي تاسو ستر )جرم( دئ، او هغه مهال ړاندي په ود هللا 

ښايي څكله نه ږ ته هيچي موولي مو ونه ويل ېد واور

ړو، سبحان هللا! دا ستر بهتان تكلم وكخبري ې ه دپچي 

ې ته ورته څكله دچي هيدئ، هللا تاسو ته نصيحت كوي 

څكله داسي غلطي ونه ځئ )بيا هيگر)كار ته( ونه 

 آيتونهكه مؤمنان يئ، او هللا تاسو ته دا  ړئ(ك

چي دا ئ، يقينًا هغه پوه دبيانوي، او هللا باحكمته 

ړي دوى ړو كي فحشاء خوره كپه ايمان راوچي ښوي خو

، او هللا په دنيا او آخرت كي دردناك عذاب دئته 

ږئ. او كه د هللا فضل او رحمت ېپوهږي او تاسو نه ېپوه

رأفت كوونكى دئ چي هللا مهربان درباندي نه وى او دا 

 ېدل؟(څه به كچي ږئ ېپوه)آيا 

ته د هغي  مؤمنانوو كي مباركو آيتونې په د -(18-56)

 ې:ښووني شوځيني نوري الر ړهپه اافتراء 

  په د منافقينو هغه وينا خوله ځ چي ستاسو تر منكله

نه ې پرڅ علم مو چي هيڅه مو ويل ، داسي ېدهخوله ك

په داسي ېدو ېښلرلو، او دا درته آسان او عادي كار بر

ې دئ، د دستر جرم ړاندي په وهغه د هللا چي كي حال 

ږ چي موېدو سره مو ولي ونه ويل په اوروينا  دروغجني

ړو، سبحان تكلم وكخبري ې ه دپچي ښايي څكله نه ته هي

ږ نيول، بل هللا! دا ستر بهتان دئ! يعني داسي خبرو ته غو

څ دليل ورته نه لرئ چي هيويل او منل څه ته كول، داسي 

گناه ړه ږئ؛ نه يوازي عادي خبره او وېپوهې پراو نه 

 په الهي معيارونو كي ستر جرم دئ.نه ده بلكي 

  ې ته ورته كار ته څكله دچي هيهللا تاسو ته نصيحت كوي
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، كه ړئداسي غلطي تكرار نه كبيا او ړئ مخه نه ك

 حقيقتًا مؤمنان يئ.

  چي هم له لوري دي تعالى  هللاد هغه  آيتونهدا

 ې حكمتونهښووني كي ئپه هر حكم او الرباحكمته دئ او 

چا حقيقت ورته څه او هر د هر پوه دئ، مضمر دئ او هم 

كه د ژني او هم منافقين، پېښه معلوم دئ، هم مؤمنان 

څه وايي او كه د ړه اپه منافقينو او د دوى د ويناوو 

ټول د هغه جامع او ړه؛ اپه ړنو مؤمنانو او د دوى د ك

ړه په اې د دوى چي عليم خداى ئكامل علم له مخي دي 

 لري.

 اخالقي فكري او ښمنان ستاسو هغه دښ سو كينه كستا

پر ې ته ئچي تاسو معنوي ارتقاء نشي زغملى  او ړوالىلو

ړې او ستاسو د په برخه كځواكونو برالسي درټولو مخالف 

پينه او ړي ستاسو سټولو برياوو اصلي عامل دئ، غوا

او ستاسو اخالقي او معنوي  ړينه كجپاكه لمن داغ

په چي ښوي ، دوى دا خوندي راوليښتني الپوتر ړوالى لو

ړي، د دوى د دغو تورونو اصلي فحشاء خوره كمؤمنانو كي 

پيل شوى، او دا ې موخه په همد، دا بريد همدا دهموخه 

 ې.ړه او خوره شوپاره جوې لافتراء د همد

 په دنيا او آخرت كي دردناك عذاب دوى ته تعالى  هللا

تعالى  هللاد هغه دوى د همداسي سزا مستحق دي، دا ټاكلى. 

ږي، ستاسو علم محدود ېښه پوهڅه چي په هر ړه ده ېكپر

ڼئ گښووني معيار وړه د عليم خداى الرپه اڅه دئ، د هر 

 پل محدود علم.نه خ

  چي هللا كه د هللا فضل او رحمت درباندي نه وى او دا

رأفت كوونكى دئ، نو د دغو غلطيو له كبله به مهربان 

  وئ. يمخامخ شوپايلو سره ېرو بدو ډله 

ړاندي ې وپاى كي او تر دپه و آيتوند دغو مباركو 

و كول راته څو خبرد  ېړوڅو يښوونو الرې آيتونپسچي د ور

 ېښي:ضروري بر

  لوستلي، له بل مي  چي ما دغه آيتونهكله هم

په دوران څه ويلو ړه د په ا ّـې د عائشېدلي او يا اور

ښكي مي او ې اختيارهپه ياد شوي نو برا كي دا آيتونه

په داسي  ّـهللا  رسولچي د پاره ې لد ديوازي ، نه ېېدلبه

په انساني تاريخ كي چي گول شوى ېرمني تور لپاك لمني م
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 اعليهږي، له مريم ېگو كږ تر سترلې سيال او مثال د هغ

ېرمن د څ مړۍ هيوروسته د ن ّـاو خديجه  ّـ، آسيه السالم

ېدى، ي رسړ معنوي، اخالقي او علمي مقام ته نشې لوهغ

ېك او چي د ستر عرش مالك رب د يوه نپاره ې لبلكي د د

داسي الفاظو دفاع په مخلص بنده له حيثيت او عزت څخه 

ومره جدي دېرى تلفظي ې عزت ئپت او پر ې ړې، د دك

ې د ستر عذاب مستحق گوونكي ئنيولى او نه يوازي تور ل

ې تور چي د دړي سخت تنبيه كهم ې گڼلي بلكي مؤمنان ئ

. دا دفاع ښودلىگون نه دئ ې ولي مناسب غبرئړاندي و په

چي ې ځولگربرخه  پاته كتاب قرآنپل عظيم او تلې د خئ

په تعالى  هللاچي گوري او ې خلك لولي پوري ئتر قيامته 

د  ې!!ړې دفاع كښكونكو الفاظو له هغړه رازڅومره 

و كي له آيتونپه دغو ړ شخصيت نه يوازي لو ّـې عائش

او ړ شخصيت لوپر ې څوك د دهر هغه لكي ږي بېځلورايه 

ه د رواياتو كتابونچي ېدى شي پوهچت علمي مقام او

ې ته ې دكي ئڼي پاپه هري ې ږدچي نگوري وېزي او پران

هللا  رسولله چي هغه ږي، يقينًا ېگو كمنسوب روايات تر ستر

په پاره د دين ېرمنو لنه يوازي د مسلمانو موروسته  ّـ

معلمه وه بلكي د نارينه وو  اوښوده وه الررموزو پ

ښيار او حساس استاد حيثيت ې هم د يوه هوپاره ئل

چي ولي ڼئ گدرلود، دا عادي او تصادفي خبره مه 

ړې، ښه كپه ن ّـپاره عائشه پلو تبليغاتو لمنافقينو د خ

چارو كي په او د دعوت ې مقام او منزلت پله د ددا په خ

     . گوته كويپه ېز ډه او اغې وند د

 ې په دگورو، رواياتو كي وپه ې تفصيل ې قصشئ د درا

يو مفصل روايت ابن شهاب الزهري د په بخاري كي ړه ا

 ب نِ  ُعر َوةَ له كي وايي: په سر ې روايت راغلى، الزهري د د

  َوقَّاص   ب نِ  َعل َقَمةَ ، ال ُمسَيَّبِ  ب نِ  سَِعيدِ  ،الزَُّبي رِ 
ِّ
 وا اللَّي ِثى

ېرمني د م ّـهللا  رسولمي د  ُعت بَةَ  ب نِ  هللاَِّ  دِ َعب   ب نِ  هللاَِّ  ُعبَي دِ 

گوونكو د چي د تور لړى ت ترالسه كاهغه رواي ّـې َعاِئشَ 

ې ته هغتعالى  هللااو ړې وه چي دوى كړه دي په اهغي وينا 

ړ، د دوى هر يوه د حديث يوه برخه راته برائت ورك

په او  ېدلپوهځينو نورو زيات ې تر ځيني ئې، ويل

ړى ې حفظ كښه به ئې عكس العمل مضبوط وو، )به ئړاندي و

چي  ىپارلد دوى له هر يوه مي هغه روايت ذهن ته سوو(، 
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ځينو نورو و وينا د ځينما ته ويلى، د  ّـې دوى له عائش

دغه خبره  ّـې چي عائشړى گمان كدوى داسي تصديق كوي، 

روايت ې د دچي ږي ېې وينا معلومد الزهري له دړې. ك

له ، ېړكېر راويانو ترالسه ڼ شمگله ې ي ئېلي برخېلي بب

ې روايت ئاو ږ برخه، ې لئځينو او له څه ېر ې ډنو ئځي

 ړى: ڼي كي ترتيب كې بپه د

  َزو جَ ّـ َعاِئشَةَ  َأنَّ  ّـ َعاِئشَةَ  َعن   ُعر َوةُ عن 
ِّ
 َكانَ  َقاَلت   ّـ النَّبِى

 َفـَأيَُّتُهنَّ  ،َأز َواجِهِ  َبي نَ  َأق َرعَ  َيخ ُرجَ  َأن   َأَرادَ  ِإَذا ّـ هللاَِّ  َرسُولُ 

 َفـَأق َرعَ  َعاِئشَـةُ  َقاَلت   ،َمَعهُ  ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  ِبَها خََرجَ  سَه ُمَها خََرجَ 

 ّـ هللاَِّ  َرسُـولِ  َمعَ  َفخََرج تُ  ،سَه ِمى َفخََرجَ  ،َغَزاَها َغز َوة   ِفى َبي َنَنا

 ِفيـهِ  َوُأن ـَزلُ  ىَهـو َدجِ  ِفى ُأح َملُ  َفَأَنا ،ال حِجَابُ  َنَزلَ  َما َبع دَ 

 ،َوَقَفـلَ  ِتل ـكَ  َغز َوِتـهِ  ِمـن   ّـ هللاَِّ  َرسُـولُ  َفَرغَ  ِإَذا حَتَّى َفِسر َنا

 َفُقم ـتُ  ،ِبالرَّحِيـلِ  َلي َلـةً  آَذنَ  َقاِفِلينَ  ال َمِديَنةِ  ِمنَ  َوَدَنو َنا

 َفَلمَّـا ،ال جَـي شَ  جَـاَوز تُ  حَتَّـى َفَمشَي تُ  ،ِبالرَّحِيلِ  آَذُنوا حِينَ 

 ظََفـارِ  جَز عِ  ِمن   ِلى ِعق د   َفِإَذا ،َرح ِلى ِإَلى َأق بَل تُ  شَأ ِنى َقَضي تُ 

 الـرَّه طُ  َوَأق بَـلَ  اب ِتَغاُؤهُ  َوحَبَسَِنى ِعق ِدى َفال َتَمس تُ  ان َقطَعَ  َقدِ 

 َعَلـى َفَرحَُلوهُ  ،َهو َدجِى َفاح َتَمُلوا ،ِلى َير حَُلونَ  َكاُنوا الَِّذينَ 

 َوَكـانَ  ،ِفيـهِ  َأنِّـى َيح ِسـبُونَ  َوُهـم   ،َرِكب تُ  ُكن تُ  ِذىالَّ  َبِعيِرى

مُ  ُيـث ِقل ُهنَّ  َلم   خَِفاًفا َذاكَ  ِإذ   النِّسَاءُ   َتأ ُكـلُ  ِإنََّمـا ،اللَّحـ 

 حِـينَ  ال َهـو َدجِ  خِفَّةَ  ال َقو مُ  َيس َتن ِكرِ  َفَلم   الطََّعامِ  ِمنَ  ال ُعل َقةَ 

 ،َوسَاُروا ال جََملَ  َفبََعثُوا ،السِّنِّ  ِديثَةَ حَ  جَاِرَيةً  َوُكن تُ  ،َرَفُعوهُ 

 َوَلـي سَ  ،َمَناِزَلُهم   َفجِئ تُ  ،ال جَي شُ  اس َتَمرَّ  َما َبع دَ  ِعق ِدى َفَوجَد تُ 

 َوظََنن ـتُ  ِبـهِ  ُكن ـتُ  الَّـِذى َمن ِزِلى َفَأَمم تُ  ،ُمجِيب   َوالَ  َداع   ِبَها

 إِ  َفيَر جُِعونَ  سَيَف ِقُدوِنى َأنَُّهم  
َّ
 َمن ِزِلى ِفى جَاِلسَة   َأَنا َفبَي َنا َلى

  ال ُمَعطَّلِ  ب نُ  َصف َوانُ  َوَكانَ  ،َفِنم تُ  َعي ِنى َغَلبَت ِنى
ُّ
َلِمى  ُثـمَّ  السُـّ

 
ُّ
 ،َمن ِزِلـى ِعن ـدَ  َفَأص ـبَحَ  َفـَأد َلجَ  ،ال جَي شِ  َوَراءِ  ِمن   الذَّك َواِنى

 َوَكانَ  ،َرآِنى حِينَ  َفَعَرَفِنى َفَأَتاِنى ،َناِئم   ِإن سَان   سََوادَ  َفَرَأى

َتي َقظ تُ  ،ال حِجَابِ  َقب لَ  َيَراِنى ِتر جَاِعهِ  َفاسـ   َعَرَفِنـى حِـينَ  ِباسـ 

 ِمن ـهُ  سَـِمع تُ  َوالَ  َكِلَمةً  َكلََّمِنى َما َوهللاَِّ  ،ِبجِل بَاِبى َوج ِهى َفخَمَّر تُ 

 َيـَدي َها َعَلى َفَوِطئَ  َتهُ َراحِلَ  َأَناخَ  حَتَّى ،اس ِتر جَاِعهِ  َغي رَ  َكِلَمةً 

 ،ال جَـي شَ  َأَتي َنـا حَتَّـى الرَّاحَِلةَ  ِبى َيُقودُ  َفان طََلقَ  َفَرِكب ُتَها

 ،َهَلـكَ  َمـن   َفَهَلكَ  ،الظَِّهيَرةِ  َنح رِ  ِفى ُموِغِرينَ  َنَزُلوا َما َبع دَ 

  ب نَ  هللاَِّ  َعب دَ  اإِلف كَ  َتَولَّى الَِّذى َوَكانَ 
 
 َفَقـِدم َنا ُلولَ سَـ اب نَ  ُأَبى

 ِفـى ُيِفيُضـونَ  َوالنَّاسُ  ،شَه ًرا َقِدم تُ  حِينَ  َفاش َتكَي تُ  ،ال َمِديَنةَ 

ء   َأش ُعرُ  الَ  ،اإِلف كِ  َأص حَابِ  َقو لِ 
 
 ِفـى َيِريبُِنى َوه وَ  ،َذِلكَ  ِمن   ِبشَى
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 ِمن هُ  َأَرى ُكن تُ  الَِّذى اللَّطَفَ  ّـ هللاَِّ  َرسُولِ  ِمن   َأع ِرفُ  الَ  َأنِّى َوجَِعى

  َيد خُلُ  ِإنََّما ،َأش َتِكى حِينَ 
َّ
»  َيُقـولُ  ُثمَّ  َفيُسَلِّمُ  ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َعَلى

ُعرُ  َوالَ  ،َيِريبُِنـى الَّـِذى َفَذاكَ  ،َين َصِرفُ  ُثمَّ  «. ِتيكُم   َكي فَ   َأشـ 

طَح   ُأمُّ  َمِعـى َفخََرجَـت   ،َنَقه ـتُ  َمـا َبع ـدَ  خََرج تُ  حَتَّى  ِقبَـلَ  ِمسـ 

ل   ِإَلى َلي الً  ِإالَّ  َنخ ُرجُ  الَ  َوُكنَّا ،ُمَتبَرَُّزَنا َوه وَ  ،ال َمَناِصعِ   ،َليـ 

 َأم رُ  َوَأم ُرَنا ،ُبيُوِتَنا ِمن   َقِريبًا ال كُُنفَ  َنتَّخِذَ  َأن   َقب لَ  َوَذِلكَ 

 كُُنفِ ِبال   َنَتَأذَّى َفكُنَّا ،ال َغاِئطِ  ِقبَلَ  التَّبَرُّزِ  ِفى األَُولِ  ال َعَربِ 

طَح   َوُأمُّ  َأَنـا َفان طََلق ـتُ  ُبيُوِتَنا ِعن دَ  َنتَّخَِذَها َأن     ،ِمسـ 
َ
 َوه ـى

 َعـاِمر   ب ـنِ  َصـخ رِ  ِبن تُ  َوُأمَُّها ،َمَناف   َعب دِ  ب نِ  ُره مِ  َأِبى اب َنةُ 

 َفَأق بَل ـتُ  ،ُأَثاَثةَ  ب نُ  ِمس طَحُ  َواب ُنَها ،الصِّدِّيقِ  َبك ر   َأِبى خَاَلةُ 

 ُأمُّ  َفَعثََرت   ،شَأ ِنَنا ِمن   َفَرغ َنا َقد   ،َبي ِتى ِقبَلَ  ِمس طَح   َوُأمُّ  َأَنا

 ُقل ـتِ  َما ِبئ سَ  َلَها َفُقل تُ  .ِمس طَح   َتِعسَ  َفَقاَلت   ِمر ِطَها ِفى ِمس طَح  

َمِعى َأَوَلم   ،َهن َتاهُ  َأى   َقاَلت   َبد ًرا شَِهدَ  َرجالً  َأَتسُبِّينَ   َمـا َتسـ 

 َفاز َدد تُ  اإِلف كِ  َأه لِ  ِبَقو لِ  َفَأخ بََرت ِنى َقالَ  َوَما ُقل تُ  اَلت  قَ  َقالَ 

  َوَدخَلَ  َبي ِتى ِإَلى َرجَع تُ  َفَلمَّا ،َمَرِضى َعَلى َمَرًضا
َّ
 هللاَِّ  َرسُـولُ  َعَلى

 َأن   ِلـى َأَتـأ َذنُ  َفُقل تُ  «. ِتيكُم   َكي فَ »  َقالَ  ُثمَّ  سَلَّمَ  َتع ِنى ّـ

 
َ
 ِمـن   ال خَبَـرَ  َأس َتي ِقنَ  َأن   ُأِريدُ  حِيَنِئذ   َوَأَنا َقاَلت   ىَّ َأَبوَ  آِتى

 ألُمِّـى َفُقل ـتُ  َأَبَوىَّ  َفجِئ تُ  ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  ِلى َفَأِذنَ  َقاَلت   ،ِقبَِلِهَما

كَ  َهـوِِّنى ،ُبَنيَّةُ  َيا َقاَلت   النَّاسُ  َيَتحَدَّثُ  َما ،ُأمََّتاه   َيا  َعَليـ 

 َوَلَهـا ُيحِبَُّها َرجُل   ِعن دَ  َوِضيَئةً  َقطُّ  ام َرَأة   َكاَنتِ  َقلََّمالَ  ،َفَوهللاَِّ 

 َتحَـدَّثَ  َوَلَقـد   هللاَِّ  سُب حَانَ  َفُقل تُ  َقاَلت   .َعَلي َها َكثَّر نَ  ِإالَّ  َضَراِئرُ 

 َير َقـأُ  الَ  َأص بَح تُ  حَتَّى اللَّي َلةَ  ِتل كَ  َفبَكَي تُ  َقاَلت   ِبَهَذا النَّاسُ 

 ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َفَدَعا َأب ِكى َأص بَح تُ  حَتَّى ِبَنو م   َأك َتحِلُ  َوالَ  ،َدم ع   ىلِ 

 
َّ
 حِينَ  - عنهما هللا رضى - َزي د   ب نَ  َوُأسَاَمةَ  ،طَاِلب   َأِبى ب نَ  َعِلى

  اس َتل بَثَ 
ُ
 َفَأمَّـا َقاَلـت   ،َأه ِلـهِ  ِفَراقِ  ِفى َيس َتأ ِمُرُهَما ،ال َوح ى

 ِمـن   َيع َلـمُ  ِبالَّـِذى ّـ هللاَِّ  َرسُـولِ  َعَلـى َفَأشَارَ  َزي د   ب نُ  ُأسَاَمةُ 

 َفَقـالَ  ،ال ُودِّ  ِمنَ  َنف ِسهِ  ِفى َلُهم   َيع َلمُ  َوِبالَِّذى ،َأه ِلهِ  َبَراَءةِ 

  َوَأمَّا ،خَي ًرا ِإالَّ  َنع َلمُ  َوَما ،َأه َلكَ  ،هللاَِّ  َرسُولَ  َيا
ُّ
 َأِبى ب نُ  َعِلى

 ِسـَواَها َوالنِّسَاءُ  َعَلي كَ  هللاَُّ  ُيَضيِّقِ  َلم   ،هللاَِّ  َرسُولَ  َيا الَ َفقَ  طَاِلب  

 ّـ هللاَِّ  َرسُـولُ  َفـَدَعا َقاَلت   ،َتص ُدق كَ  ال جَاِرَيةَ  َتس َألِ  َوِإن   ،َكِثير  

ء   ِمن   َعَلي َها َرَأي تِ  َهل   ،َبِريَرةُ  َأى  »  َفَقالَ  َبِريَرةَ 
 
 َيِريبُـكِ  شَى

 َعَلي َهـا َرَأي ـتُ  ِإن   ،ِبـال حَقِّ  َبَعثَكَ  َوالَِّذى الَ  َبِريَرةُ  َقاَلت   «.

نِّ  حَِديثَـةُ  جَاِرَيـة   َأنََّها ِمن   َأك ثَرَ  َعَلي َها َأغ ِمُصهُ  َأم ًرا  ،السِـّ

 َرسُـولُ  َفَقامَ  َفَتأ ُكُلهُ  الدَّاجِنُ  َفَتأ ِتى ،َأه ِلَها َعجِينِ  َعن   َتَنامُ 

  ب نِ  هللاَِّ  َعب دِ  ِمن   َيو َمِئذ   َفاس َتع َذرَ  ّـ هللاَِّ 
 
 ،َقاَلـت   ،سَُلولَ  اب نِ  ُأَبى



 

                                  ې                                                                                          پلوشد قرآن 
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 َمن   ال ُمس ِلِمينَ  َمع شَرَ  َيا»  ال ِمن بَرِ  َعَلى َوه وَ  ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َفَقالَ 

 َمـا َفـَوهللاَِّ  ،َبي ِتى َأه لِ  ِفى َأَذاهُ  َبَلَغِنى َقد   ،َرجُل   ِمن   َيع ِذُرِنى

 َعِلم ـتُ  َمـا ،َرجُـالً  َذَكـُروا َوَلَقد   ،خَي ًرا ِإالَّ  ه ِلىأَ  َعَلى َعِلم تُ 

 «. َمِعى ِإالَّ  َأه ِلى َعَلى َيد خُلُ  َكانَ  َوَما ،خَي ًرا ِإالَّ  َعَلي هِ 

 َأع ِذُركَ  َأَنا هللاَِّ  َرسُولَ  َيا َفَقالَ  ،األَن َصاِرىُّ  ُمَعاذ   ب نُ  سَع دُ  َفَقامَ 

 ِإخ َواِنَنا ِمن   َكانَ  َوِإن   ،ُعُنَقهُ  َضَرب تُ  ،سِ األَو   ِمنَ  َكانَ  ِإن   ،ِمن هُ 

 ب ـنُ  سَـع دُ  َفَقامَ  َقاَلت   ،َأم َركَ  َفَفَعل َنا ،َأَمر َتَنا ،ال خَز َرجِ  ِمنَ 

 َوَلِكنِ  ،َصاِلحًا َرجالً  َذِلكَ  َقب لَ  َوَكانَ  ،ال خَز َرجِ  سَيِّدُ  َوه وَ  ُعبَاَدةَ 

 َوالَ  ،َتق ُتُلـهُ  الَ  هللاَِّ  َلَعم رُ  ،َكَذب تَ  ِلسَع د   َفَقالَ  ال حَِميَّةُ  اح َتَمَلت هُ 

 ،سَـع د   َعـمِّ  اب نُ  َوه وَ  حَُضي ر   ب نُ  ُأسَي دُ  َفَقامَ  ،َقت ِلهِ  َعَلى َتق ِدرُ 

 َفِإنَّـكَ  ،َلَنق ُتَلنَّـهُ  هللاَِّ  َلَعم ـرُ  ،َكـَذب تَ  ُعبَـاَدةَ  ب نِ  ِلسَع دِ  َفَقالَ 

 األَو سُ  ال حَيَّــانِ  َفَتَثــاَورَ  ،ُمَنــاِفِقينَ ال   َعــنِ  ُتَجــاِدلُ  ُمَنــاِفق  

 َعَلـى َقـاِئم   ّـ هللاَِّ  َوَرسُـولُ  ،َيق َتِتُلوا َأن   َهمُّوا حَتَّى َوال خَز َرجُ 

 ،َوسَـكَتَ  سَـكَُتوا حَتَّـى ُيخَفُِّضُهم   ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َيَزل   َفَلم   ،ال ِمن بَرِ 

 ،ِبَنـو م   َأك َتحِـلُ  َوالَ  َدم ع   ِلى َقأُ َير   الَ  َذِلكَ  َيو ِمى َفَمكُث تُ  َقاَلت  

تُ  َوَقد   - ِعن ِدى َأَبَواىَ  َفَأص بَحَ  َقاَلت    الَ  َوَيو ًمـا َلي َلَتـي نِ  َبكَيـ 

 َفـاِلق   ال بُكَـاءَ  َأنَّ  َيظُنَّانِ  - َدم ع   ِلى َير َقأُ  َوالَ  ِبَنو م   َأك َتحِلُ 

 ،َأب ِكـى َوَأَنـا ِعن ـِدى جَاِلسَـانِ  ُهَمـا َفبَي َنَمـا َقاَلت   ،َكبِِدى

  َفاس َتأ َذَنت  
َّ
 َفجََلسَـت   ،َلَهـا َفَأِذن ـتُ  ،األَن َصـارِ  ِمنَ  ام َرَأة   َعَلى

 هللاَِّ  َرسُـولُ  َعَلي َنا َدخَلَ  َذِلكَ  َعَلى َنح نُ  َفبَي َنا َقاَلت   ،َمِعى َتب ِكى

 ِقيـلَ  َمـا ِقيـلَ  ُمن ذُ  ِعن ِدى َيج ِلس   َوَلم   َقاَلت   جََلسَ  ُثمَّ  َفسَلَّمَ  ّـ

هِ  ُيوحَى الَ  ،شَه ًرا َلبِثَ  َوَقد   ،َقب َلَها  َقاَلـت   ،شَـأ ِنى ِفـى ِإَليـ 

 ،َعاِئشَـةُ  َيا َبع دُ  َأمَّا»  َقالَ  ُثمَّ  جََلسَ  حِينَ  ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َفَتشَهَّدَ 

 رُِّئكِ َفسَـيُبَ  َبِريَئةً  ُكن تِ  َفِإن   ،َوَكَذا َكَذا َعن كِ  َبَلَغِنى َقد   َفِإنَّهُ 

هِ  َوُتوِبى هللاََّ  َفاس َتغ ِفِرى ِبَذن ب   َأل َمم تِ  ُكن تِ  َوِإن   ،هللاَُّ   َفـِإنَّ  ،ِإَليـ 

هِ  هللاَُّ  َتـابَ  هللاَِّ  ِإَلى َتابَ  ُثمَّ  ِبَذن بِهِ  اع َتَرفَ  ِإَذا ال َعب دَ   «. َعَليـ 

 ُأحِسُّ  َما حَتَّى ىَدم عِ  َقَلصَ  ،َمَقاَلَتهُ  ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َقَضى َفَلمَّا َقاَلت  

 َوهللاَِّ  َقـالَ  .َقـالَ  ِفيَما ّـ هللاَِّ  َرسُولَ  َأجِب   ألَِبى َفُقل تُ  ،َقط َرةً  ِمن هُ 

 .ّـ هللاَِّ  َرسُولَ  َأجِيبِى ألُمِّى َفُقل تُ  ّـ هللاَِّ  ِلَرسُولِ  َأُقولُ  َما َأد ِرى َما

 َوَأَنـا َفُقل ـتُ  ت  َقاَلـ ّـ هللاَِّ  ِلَرسُـولِ  َأُقـولُ  َما َأد ِرى َما َقاَلت  

 َوهللاَِّ  ِإنِّـى ،ال ُقـر آنِ  ِمـنَ  َكِثيًرا َأق َرأُ  الَ  السِّنِّ  حَِديثَةُ  جَاِرَية  

 ،َأن ُفِسكُم   ِفى اس َتَقرَّ  حَتَّى ال حَِديثَ  َهَذا سَِمع ُتم   َلَقد   َعِلم تُ  َلَقد  

 َبِريَئة   َأنِّى َيع َلمُ  َوهللاَُّ  َبِريَئة   ِإنِّى َلكُم   ُقل تُ  َفَلِئن   ِبهِ  َوَصدَّق ُتم  

 َأنِّـى َيع َلمُ  َوهللاَُّ  ،ِبَأم ر   َلكُم   اع َتَرف تُ  َوَلِئنِ  ،ِبَذِلكَ  ُتَصدُِّقوِنى الَ 

 َأِبـى َقـو لَ  ِإالَّ  َمـثالً  َلكُم   َأجِدُ  َما َوهللاَِّ  ،َلُتَصدُِّقنِّى َبِريَئة   ِمن هُ 
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 ېپلوشد قرآن 
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(  َتِصـُفونَ  َمـا َعَلـى ال ُمس َتَعانُ  َوهللاَُّ  جَِميل   َفَصب ر  )  َقالَ  ُيوسُفَ 

 حِيَنِئـذ   َوَأَنـا َقاَلت   ،ِفَراِشى َعَلى َفاض طَجَع تُ  َتحَوَّل تُ  ُثمَّ  َقاَلت  

 َمـا َوهللاَِّ  َوَلِكـن   ،ِببََراَءِتـى ُمبَرِِّئى هللاََّ  َوَأنَّ  ،َبِريَئة   َأنِّى َأع َلمُ 

 ِفـى َوَلشَـأ ِنى ،ُيت َلـى َوح يًـا ِنىشَأ   ِفى ُمن ِزل   هللاََّ  َأنَّ  َأظُنُّ  ُكن تُ 

  هللاَُّ  َيَتكَلَّمَ  َأن   ِمن   َأح َقرَ  َكانَ  َنف ِسى
َّ
 ُكن تُ  َوَلِكن   ،ُيت َلى ِبَأم ر   ِفى

 ،ِبَهـا هللاَُّ  ُيبَرُِّئِنـى ُرؤ َيا النَّو مِ  ِفى ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َيَرى َأن   َأر جُو

تِ  َأه ـلِ  ِمن   َأحَد   خََرجَ  َوالَ  ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َرامَ  َما َفَوهللاَِّ  َقاَلت    ال بَيـ 

 حَتَّـى ال بَُرحَـاءِ  ِمنَ  َيأ خُُذهُ  َكانَ  َما َفَأخََذهُ  ،َعَلي هِ  ُأن ِزلَ  حَتَّى

 شَات   َيو م   ِفى َوه وَ  ،ال َعَرقِ  ِمنَ  ال جَُمانِ  ِمث لُ  ِمن هُ  َليََتحَدَّرُ  ِإنَّهُ 

 َرسُولِ  َعن   سُرِّىَ  َفَلمَّا َقاَلت   ،َعَلي هِ  لُ ُين زَ  الَِّذى ال َقو لِ  ِثَقلِ  ِمن  

 َيا»  ِبَها َتكَلَّمَ  َكِلَمة   َأوَّلُ  َفكَاَنت   ،َيض حَكُ  َوه وَ  َعن هُ  سُرِّىَ  ّـ هللاَِّ 

 ُقـوِمى ُأمِّـى َفَقاَلـت   «. َبـرََّأكِ  َفَقد   َوجَلَّ  َعزَّ  هللاَُّ  َأمَّا ،َعاِئشَةُ 

 َعـزَّ  هللاََّ  ِإالَّ  َأح َمـدُ  َوالَ  ،ِإَلي هِ  َأُقومُ  الَ  ،هللاَِّ وَ  َفُقل تُ  َقاَلت   .ِإَلي هِ 

 الَ  ِمـن كُم   ُعص ـبَة   ِباإِلف ـكِ  جَاُءوا الَِّذينَ  ِإنَّ )  هللاَُّ  َوَأن َزلَ  .َوجَلَّ 

 ِفـى َهـَذا هللاَُّ  َأن ـَزلَ  َفَلمَّـا ،ُكلََّهـا اآلَياتِ  ال َعش رَ (  َتح ِسبُوهُ 

طَحِ  َعَلى ُين ِفقُ  َوَكانَ ّـ الصِّدِّيقُ  َبك ر   َأُبو َقالَ  َبَراَءِتى  ب ـنِ  ِمسـ 

طَح   َعَلى ُأن ِفقُ  الَ  َوهللاَِّ  َوَفق ِرهِ  ،ِمن هُ  ِلَقَراَبِتهِ  ُأَثاَثةَ   شَـي ًئا ِمسـ 

 َيأ َتلِ  َوالَ )  هللاَُّ  َفَأن َزلَ  ،َقالَ  َما ِلَعاِئشَةَ  َقالَ  الَِّذى َبع دَ  َأَبًدا

 ال ُقر َبــى ُأوِلــى ُيؤ ُتــوا َأن   َوالسَّــَعةِ  م  ِمــن كُ  ال َفض ــلِ  ُأوُلــو

 َأالَ  َول يَص َفحُوا َول يَع ُفوا هللاَِّ  سَبِيلِ  ِفى َوال ُمَهاجِِرينَ  َوال َمسَاِكينَ 

ر   َأُبـو َقـالَ (  َرحِـيم   َغُفور   َوهللاَُّ  َلكُم   هللاَُّ  َيغ ِفرَ  َأن   ُتحِبُّونَ   َبكـ 

 النََّفَقةَ  ِمس طَح   ِإَلى َفَرجَعَ  ،ِلى هللاَُّ  َيغ ِفرَ  ن  أَ  ُأحِبُّ  ِإنِّى َوهللاَِّ  ،َبَلى

 .َأَبـًدا ِمن ـهُ  َأن ِزُعَهـا الَ  َوهللاَِّ  َوَقـالَ  ،َعَلي هِ  ُين ِفقُ  َكانَ  الَِّتى

ش   اب َنـةَ  َزي َنـبَ  َيس َألُ  ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َوَكانَ  َعاِئشَةُ  َقاَلت    َعـن   جَحـ 

 َيا َفَقاَلت   «. َرَأي تِ  َأو   َعِلم تِ  َماَذا بُ َزي نَ  َيا»  َفَقالَ  ،َأم ِرى

  َقاَلت   .خَي ًرا ِإالَّ  َعِلم تُ  َما ،َوَبَصِرى سَم ِعى َأح ِمى ،هللاَِّ  َرسُولَ 
َ
 َوه ى

 هللاَُّ  َفَعَصــَمَها ّـ هللاَِّ  َرسُــولِ  َأز َواجِ  ِمــن   ُتسَــاِميِنى َكاَنــت   الَِّتــى

 َهَلـكَ  ِفيَمن   َفَهَلكَت   َلَها ُتحَاِربُ  َنةُ حَم   ُأخ ُتَها َوطَِفَقت   ،ِبال َوَرعِ 

  .اإِلف كِ  َأص حَابِ  ِمن  

عادت دا وو چي کله به ئې د  ّـوايي: د رسول هللا  ّـعائشه 

سفر اراده وکړه نو د خپلو مېرمنو تر منځ به ئې پچه 

به پچه وختله هغه به ئې  چيه نامه پا چواچوله او د 

صطلق يا مريسع( کي ئې غزا )بني م ېوله، په يوېورسره ب

په نامه وختله نو زه چي زما زموږ تر منځ پچه واچوله 

د حجاب حکم نازل چي ورسره والړم، دا له هغه وروسته وو 

له ې شوى وو، زه په کجاوه کي وړل کېدلم او بيا به ئ
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 ّـرسول هللا  چيې سره کوزولم، نو والړو تر هغه ې كجاوهمد

دې ږو او مدينې ته نله دې غزا فارغ او بېرته ستون ش

شوو، يوه شپه ئې د کاروان د حرکت ږغ وکړ، زه د دوى 

له اعالن سره سم پاڅېدم او له لښکر آخوا تېره شوم، د 

حاجت له ترسره كولو وروسته خپلي کجاوې ته ستنه شوم، 

ى ېدلشلچي د يماني مرغلرو وو چي زما هار متوجه شوم 

ټي م، د هار لشوټه كي پل هار په ل)لوېدلى( دئ، نو د خ

چي زما کجاوه به ئې پورته کوله ډله هغه ډولم، ځنو

 ېراغلې او هغه ئې پورته کړې او زما پر اوښ ئې بار کړ

او گمان ئې کړى چي زه په کجاوه کي يم، هغه وخت به د 

خواړه به ږ لې، ړې نه وې كغوښي به درن ،ښځو وزن کم وو

ې ړې د هغکجاوه پورته کې چي ئئې خوړل، نو كله 

شوي، هغه مهال ډېره کمعمره پكوالي ته نه دي متوجه س

ېدلي، ما خپل آميل له هغه ځخوڅولى او پاوم، دوى اوښ 

ته  د کاروان مېني لښکر روان شوى وو،چي وروسته وموند 

ځواب وركوونكى، نه او وو ږ كوونكى راغلم خو هلته نه غ

گمان مي کاوو چي دوى به ځاى ته راغلم، پل مخكني نو خ

او زما لوري ته به راستانه پوه شي په نشتوالي ا ژر زم

چي ناسته وم سترگي مي ورغلې په داسي حال كي شي، نو 

او ويده شوم، صفوان بن معطل السلمي ذکواني په لښکر 

گمارلى ې دندي په همد ّـهللا  رسول)پسي له شا راروان وو 

او سهار زما ځاى ته رارسېدلى وو، د ويده انسان وو( 

ې ر سترگو شوى وو، زما خواته راغلى، زه ئسيورى ئې ت

ې زه ليدلې ئړاندي ځكه د حجاب تر حكم وې يم، ژندلپې

إنا هلل و إنا ړه )استرجاع وكې په ليدو سره ئزما وم، 

ښه شوم، ې سره زه راويپه همدوويل( او ې إليه راجعون ئ

چي نه په هللا قسم ړ، ټ كپړوني( مخ پپل جلباب )په خما 

پرته له ړې او نه مي له استرجاع بره كې له ما سره خئ

راوست او ې اوښ ئپل خچي ې، تر هغه ېدلده بله كلمه اور

سپره شوم، روان ې پرچو کړ او زه ې پښو ئۍ په مخكن

 ې مخكي روان وو،شوو، اوښ ئې تر پړي نيولى وو او تر

لښکر ته ورسېدو چي په ټکنده غرمه کي ئې  چيتر هغه 

وع شوه(، څوک چي تباه کېدو اړولي وو، )همدلته فتنه شر

ړه په غاې دروغجن تور ذمه چي د دچا هغه تباه شو، او 

عبدهللا بن ابي بن سلول وو، مدينې ته ورسېدو، واخيستله 

وروسته زه يوه مياشت ناروغه شوم او خلک د  ېدوله رس
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ې ټولو بې خبري كي بوخت ول، زه له دپه تور لگوونکو 

کي دې خبري په شک کي مرض په حال پل خو د خخبره وم، 

هغه لطف او مهرباني نه  ّـاچولم چي دا ځل له رسول هللا 

د مرض په حال کي راباندي ې ړاندي به ئې وچي تر دوينم 

به راغى سالم به ئې واچاوو او وبه ئې چي درلوده، کله 

په شك كي دغي خبري ړ، فرمايل: دا څنگه ده؟ بيا به وال

چي ر هغه نه وم خبره چولم، خو له افک )دروغجن تور( تا

کنډوالو ځاى جوړه شوم او راووتم، ام مسطح راسره يو 

صرف ږ به موځاى وو، ته ووتلو، دا مو صحرا ته د وتلو 

خبره ړاندي وخت يوه شپه بله شپه وتلو، دا تر هغه د و

صحرا ته ړو، ۍ جوړي كټټدې ږموږ کورونو ته نچي ده 

و بانډه ېدو کي زموږ حال همغسي وو لكه د پخوانيېرت

ې دا ږدچي كورونو ته نېدو ځورې ږ به له دچيانو، مو

نو زه او ام مسطح سره رواني شوو، هغه د ړو، كار وك

 َعاِمر   ب نِ  َصخ رِ د ې او مور ئلور ابي رهم بن عبد مناف 

مسطح بن ې زوى ئخاله وه،  ّـ صديقلور او د ابوبكر 

په ېرته د كور اثاثه وو، زه او ام مسطح له صحرا ب

ټکري کي پل ري رارواني شوو، د ام مسطح پښه په خلو

بنده شوه او ولوېده او وئې ويل: مسطح دي خوار شي، ما 

چا ته ورته وويل: ناوړه خبره دي وکړه، آيا داسي 

هغې راته ړى؟ شركت كې کوې چي د بدر غزا كي ئ کنځليښ

ې څه ئچي ېدلي دي نه دي ! آيا اورۍوويل: اې خواره ک

ې ويلي؟ بيا ئې د افک څه ئومي ويل:  ويلي؟ وائي: ورته

د خاوندانو خبره راته وکړه، پدې سره مي مرض تر 

کور ته ستنه شوم او رسول چي زيات شو، نو كله ړاندي و

راغى، سالم ئې راکړ او وئې فرمايل: دا څنگه ده؟  ّـهللا 

د مور پالر کره مي چي ې ما ورته وويل: آيا اجازه راکو

خبري ې ت زما نيت دا وو چي د دوالړه شم، وايي: دغه وخ

اجازه راکړه  ّـ، رسول هللا ړممعلوم كړو حقيقت له دوى دوا

دا خلک ې! او زه د پالر کره والړم، مور ته مي وويل: مور

څه وايي؟ مور مي وويل: لورې! غم مه کوه، په هللا تعالى 

قسم داسي گاللۍ ښځه به کمه پيدا شي چي خاوند ته هم 

ولري او بيا دا ډول خبري ورپسي  گرانه وي او بني هم

ې ونه شي، ما وويل: سبحان هللا! آيا خلکو داسي خبري کړ

 دي؟

 چيې پرته له دړه وايي: هغه شپه مي سهار ك ّـعائشه
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چي راشي، تر هغه گو ته اوښکي مي تم شي او خوب مي ستر

علي  ّـرسول هللاېده نو ډځنوحي وچي . ړلژسهار شو او ما 

وروغوښتل او له دوى  ّـمه بن زيد او اسا ّـبن ابي طالب 

تون په اړه مشوره بېل دواړو سره ئې له خپلي مېرمني د

د  ّـهللا  رسولچي د پوهي له مخي د هغي  ّـکوله، اسامه 

له كبله هغه محبت د او  هې درلودړه ئپه ااهل د برائت 

! هللا رسولې ورسره درلود وويل: يا ړه كي ئپل زپه خچي 

من ده، قسم په هللا چي موږ له ستا مېر ّـهغه )عائشه( 

ليدلي، خو علي بن ابي طالب ې گڼي پرته بل څه ندي ترښې

وويل: يا رسول هللا! هللا تعالى درباندي تنگي نه ده  ّـ

ېري دي، او پدې ډځي هم ښپرته نوري ې ې او له دراوست

اړه له وينځي پوښتنه وکړه هغه به رښتيا درته ووايي. 

غوښته او ورته وئې فرمايل: راو ّـبريره  ّـنو رسول هللا

 يداسي څه ليدلي چي په شک کي د ّـآيا تا له عائشې

وويل: قسم په هغه ذات چي ته ئې په حقه ّـواچوي؟ بريره 

ې ليدلي، له دې رالېږلى يې ما هيڅ د شک وړ څه ندي تر

چي هغه کشره ې ليدلى پرته مي بل داسي كار نه دئ تر

ږدي، ېپرځاى پر وړه به ۍ النده پلي كورنده، د خۍ نجل

. نو رسول څاروي به راشي او هغه به وخوريويده به شي، 

په همدې ورځ پاڅېد او د عبدهللا بن ابي بن سلول په  ّـهللا

چي پر منبر وو په داسي حال كي او ړ ې شكايت وكړه ئا

به ړاندي د هغه سړي په وې مسلمانانو! وئې فرمايل: ا

چي ماته ړم( كڅه وې په خالف ئڼئ )كه گما معذور وڅوک 

ېدلى، قسم په هللا ړه اذيت رارسپه اۍ ې زما د كورنئ

پرته بل څه ندي ېكي تعالى چي ما له خپلي مېرمني له ن

ه داسي يوه سړي تور لگولى چي ما پليدلي او دې خلکو 

کله له څليدلي او هغه هي ېله خير پرته بل څه ندي تر

 ما پرته زما کور ته نه دئ ننوتى.

انصاري پاڅېد او وئې ويل! يا رسول  ّـ نو سعد بن معاذ

هللا! زه دي لدې سړي بې غمه کوم، که هغه د اوس د قبيلې 

کړو او که زموږ د وروڼو خزرج له څ وي نو سر به ئې غو

قبيلې څخه وي نو هغه څه به ورسره وکړو چي ته ئې د 

چي  ّـکولو امر راته وکړې، پدې خبرو پسي سعد بن عباده 

ړاندي صالح انسان وو ې واو تر د د خزرج قبيلې سردار

ېد او سعد بن څپاغالب شو، ې پرخو دلته قومي تعصب 
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په خطاب كي وويل: دروغ وايې: قسم په هللا ې ته ئ ّـمعاذ 

که ئې ووژنې او داسي کولى هم نه شې، دلته اسيد بن 

پاڅېد او سعد بن )د سعد بن معاذ د تره زوى(  ّـحضير 

، په ېته دروغ وايچي  ته ئې وويل: قسم په هللا ّـعباده 

وهللا چي وژنو به ئې، ته منافق يې او د منافقانو مالتړ 

کوې، پدې سره دواړه قبيلې )اوس او خزرج( سره ببري 

چي په داسي حال كي دې وه چي الس سره واچوي، ږشوې، ن

ې څه ئولو هآرامد دوى د پر منبر والړ وو،  ّـرسول هللا 

هم چوپ شو،  ّـسول هللا ټول چوپ شول، رچي تر هغه ، كوله

نه مي اوښکي ودرېدې چي ړه ېره كما دا ورځ هم داسي ت

سهار مي مور او پالر گو ته راغى، او نه مي خوب ستر

چي ما دوې شپې او يوه ورځ په داسي حال كي راته راغلل 

گو او نه مي خوب سترې ژړلي وو، نه مي اوښکي ودرېدلې و

ژړا به مي زړه چي له ېرله گې انداسي ئ، وو ىلته راغ

چي مور او پالر مي په داسي حال كي وايي:  ّـوچوي. عائشه

را سره ناست وو او ما ژړل يوې انصاري مېرمني د ننوتو 

اجازه وغوښته، ما اجازه ورکړه، هغه راغله او 

، په همدې حالت ړهپيل كژړا ې کښېناسته او له ما سره ئ

ېخوا ادځي رراغى او کښېناست، له هغي ور ّـکي رسول هللا 

په داسي حال ې، ې وچي دا خبري شوښېنستى نه وو راسره ك

ړه كومه په اې وه، او زما ېره شوچي يوه مياشت تكي 

ېناستو سره ښله ك ّـې، وايي: رسول هللا وحي نه وه ورته شو

ړه ما اې عائشې! ستا په ا ې وويل:سم تشهد ووايو بيا ئ

او  ري ته برئېداسي داسي خبري رارسېدلې دي، که چته 

ي او ړگناه يې نو هللا تعالى به حتًما تا ته برائت درکې ب

که په رښتيا گناه درنه شوې وي نو له هللا تعالى مغفرت 

وغواړه، توبه وباسه، ځکه بنده چي په گناه اعتراف 

 ّـوکړي او توبه وباسي هللا تعالى ئې توبه قبلوي. رسول هللا

چي ، داسي پي مي اوښکي وچي شوېڅاچي خبري خالصي کړې، نا

يو څاڅکى مي هم نه احساسولو، پالر ته مي وويل: زما له 

ته د هغه د وينا ځواب ورکړه! پالر مي  ّـطرفه رسول هللا

ته څه  ّـزه نه پوهېږم رسول هللاچي وويل: قسم په هللا 

ته ځواب  ّـووايم، بيا مي مور ته وويل: ته رسول هللا 

ته څه  ّـسول هللارچي ورکړه، هغې هم وويل: و هللا که پوهېږم 

زياتوي: زه ال کشره وم او قرآنکريم مي  ّـووايم، عائشه
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هم ډېر نه وو لوستى، خو عرض مي وکړ: قسم په هللا تعالى 

تاسو هغه خبري اورېدلې دي چي ې يم ېدلپوهچي زه دومره 

چي خلک ئې الندي باندي کوي او همغه خبره ستاسو زړه ته 

درته ووايم چي زه  لوېدلې او رښتيا ئې بولئ، نو که زه

گناه يم او خداى عالم دئ چي زه برئ يم، خو ې برئ او ب

تاسو به زما دا خبره نه منئ او که په داسي څه اعتراف 

پاکه او برئ يم تاسو ې درته وکړم چي هللا شاهد دئ زه تر

به ئې منئ، قسم په هللا تعالى چي زما او ستاسو مثال د 

يلي ئې وو: )فصبر جميل يوسف عليه السالم د پالر دئ چي و

ښكلى صبر به كوم او له وهللا المستعان على ما تصفون: نو 

( ئې بيانوتاسو ئچي ږي ېښتل كڅه كي مرسته غوپه هغه هللا 

 (.15)يوسف:

او ېوتم، پرړخ اپل بستر پر او پر خړاوو بيا مي مخ وا

گناه يم او هللا تعالى به مي د ې چي بېدم پوهښه زه 

گمان مي دا چي ديق کوي، خو په هللا قسم برائت او پاکۍ تص

قرآن په داسي وحي )ړه په ابه زما تعالى  هللاچي نه كولو 

ېر ډې ځان تر دچي تل به ئې تالوت کېږي،  ړيكي( نازله ك

څه ړه داسي په ابه زما تعالى  هللا چيېدو ړ راته معلوموو

خو دا هيله مي وه چي رسول ږي، ېې كچي تالوت به ئوايي 

په به تعالى  چي هللاخوب كي داسي رؤيا وويني په ه ب ّـهللا

چي په هللا قسم وايي:  ړي،تصديق وكبرائت د ې سره زما هغ

دلى او ال له خوني ېال له خپل ځاى نه وو خوځ ّـرسول هللا

وحي نازله شوه، او د  ّـهيڅوک نه وو وتلى چي پر رسول هللا

 راغى چي د وحي د نزول په مهالې پرتکليف همغه حالت 

ورځ کي به داسي  ړېسچي په به ورباندي راتلو، داسي 

ې، د هغي ېدڅڅېر به څپه چي د مرغلرو ې ې راغلپرې خول

او ېده، پر ده به نازلچي وحي د دروندوالى له كبله 

په داسي حال كي هغه حالت لري شو،  ّـکله چي له رسول هللا

"اې ه: لومړنۍ وينا وې چي خندل ئې او دا ئې لري شو تر

! هللا تعالى برائت درکړ"، مور مي راته وويل: رسول عائشې

ته ودرېږه، ما وويل: قسم په هللا که ورته ولټېږم او  ّـهللا

له هللا تعالى پرته د بل هيچا شکر نه كوم، او هللا تعالى 

دا آيتونه نازل کړل: )ان الذين جاؤوا باالفک عصبة 

د هللا تعالى زما چي ، نو كله ټول لس آيتونهمنكم... 

چي  ّـبرائت په اړه دا آيتونه نازل کړل، پالر مي ابوبکر

لوۍ او د ده پتر دې وخته ئې له مسطح بن اثاثه سره د خ
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چي له دې په هللا قسم  :د فقر له كبله مرسته کوله، وويل

د ده د هغي خبري ، مڅه نه وركووروسته به مسطح ته هيڅ 

عالى وه، نو هللا تړې ې كړه ئپه ا ّـېد عائشچي له كبله 

   دا آيت نازل کړ: 

    

   

  

     

     

     

      :نو ، 55النور

چي هللا ښوم خوچي دا هللا  پهوويل: ولي نه، قسم  ّـابوبکر 

تعالى مغفرت راته وکړي، نو له مسطح سره ئې همغه 

 ې ورسره كولهړاندي ئې وچي تر دړه پيل كمرسته بېرته 

  پموم.ې تري ونه سڅكله به ئچي هيويل: و هللا ې او وئ

هم زما په  ّـله زينب بنت جحش ّـوايي: رسول هللا  ّـعائشه

اړه پوښتنه وکړه او ورته وئې فرمايل: اې زينب! ته له 

څه خبره يې او څه دي ليدلي دي؟، هغې ورته وويل: يا 

ېكي او خير گي ساتم، ما له نږ او سترغوپل خ !هللا رسول

وايي: او دا همغه  ّـ عائشه پرته بل څه ندي ليدلي،

ې له ما سره ېرمنو كي ئمپه  ّـهللا  رسولوه چي د ېرمن م

د خپلي تقوى له هغه سيالي او بنتوب كاوو، خو هللا تعالى 

د ېده گپاره جنې لچي د د ې حمنهبرکته وساتله او خور ئ

ې له كبله گوونكي ئلر چي توتباه شوه څه له كبله هغه 

 تباه شول. 

ېرو په دغو شمځلي نور په بخاري كي اولس دا روايت 

 ،6161 ،6658 ،5555 ،5355 ،5331 ،5365 ،5856راغلى: 

6356، 6565، 6585، 8515، 3335، 3355، 5635، 5656، 

5866، 5868  

پام كي په څو خبري بايد ړه په اپورتني روايت د 

 ولرو:

  خالصه گډ مطلب او رواياتو داسي ېر ڼ شمگدا روايت د

پر  پيرونه او تعارضات شته.ې كافي توځ ئتر من چي ده

په چي ې دا دئ پير ئره يو جدي توېېرونو سربپنورو تو

ضير نوم حځاى د اسيد بن پر د سعد بن معاذ ځينو كي 

ړو نومونه. دا موضوع ځينو كي د دواپه اخيستل شوى او 



 

                                  ې                                                                                          پلوشد قرآن 

 النور

 

 

 

 

 

 

 

558 

په د احزاب  ّـچي سعد بن معاذ ړ ده پام وكبله د ې له د

ړه له حكميت په اد بني قريظه پي شوى وو او ټړي كي گج

په كومي ې وروسته نو له د پ وفات شو،ټې له همدوروسته 

په جومات كي ده چي نا او دا يگډون وې كي د ده د غزو

ې وي گوونكى د اوس له قبيلوويل: كه تور لته  ّـرسول هللا 

     حقيقت نه لري.  ړو؛څ كې غونو سر به ئ

  پېښه د حجاب د حكم له چي دا روايت كي ويل شوي په

گواكي ي چښيي  هخبر، دا ېځته شوېدو وروسته رامننازل

چي حال دا ړي وروسته وي، گېښه به د احزاب له جپدا 

ې ېښه د بني المصطلق له غزوپچي دا ځيني روايات وايي 

ې، د بني المصطلق ځته شوپه دوران كي رامنېدو د راستن

ړه په اې ټېد ن، ېپه نامه هم ياده شوالمريسيع  غزوه د

ږم هجري كال پې د شئ التين ابنې قوله مومو: ې درئ

ځم پنې د ټول ئڅلورم او نور ې د ئ عقبة بن موسىلي، بو

د ڼي، گېښه پيا شوال د مياشتي  شعبان د هجري كال

په ې ې كال د ذي القعدې وروسته د همدله دړه گاحزاب ج

چي د حجاب ې!! د روايت دا برخه ځته شومياشت كي رامن

چي دا  سره تعارض لري وتاروايهغو حكم نازل شوى وو له 

  ېښه بولي.پړاندي ړي وگجد احزاب تر 

  ځم هجري كال د پنمحمد بن اسحق د احزاب غزوه د

په مياشت كي او د بني المصطلق غزوه د احزاب تر شوال 

په مياشت كي ږم هجري كال د شعبان پد شې وروسته غزو

ې برخي سره تعارض لري بولي. او دا رأيه د روايت له د

ې وروسته زود بني المصطلق له غ ّـچي وايي سعد بن معاذ 

چي د ته وويل  ّـې رسول هللا په جومات كي ئژوندى وو او 

ړو!! د محمد بن اسحق د روايت څ كگوونكي سر به غوتور ل

 ړاندي وفات شوى وي!!ې يو كال وږدله مخي هغه بايد ن

 ړوند آيت ې د تيمم اتفهيم القرآن د النساء د سور

ېدو نړي د راستگچي دا د بني المصطلق له جړه ليكي په ا

ځم هجري پن پهړه گدوران كي نازل شوى او وايي دا جپه 

د محمد بن په سوره كي ې خو د النور ځته شوكي رامنكال 

ړه تر احزاب گاو دا جدوي يرأيه تأي ۍپورتناسحاق 

په مياشت كي ږم هجري كال د شعبان پد شوروسته او 

 بولي!!  

  په ېدو او د بني المصطلق د هار وركلایر امام بخاري
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  ړه روايت هم لري:په اكي د تيمم د آيت د نزول  ېغزو

  َزو جِ  َعاِئشَةَ  َعن  
ِّ
 َبع  ِ ِفي  ّـهللا َرسُولِ  َمعَ  خََرج َنا َقاَلت   ّـ النَّبِي

 ان َقطَعَ  -ال جَي شِ  ِبَذاتِ  َأو   -ِبال بَي َداءِ  ُكنَّا ِإَذا حَتَّى، َأس َفاِرهِ 

 النَّاسُ  َوَأَقامَ ، ِتَماِسهِ ال   َعَلى ّـهللا َرسُولُ  َفَأَقامَ ، ِلي ِعق د  

 الصِّدِّيقِ  َبك ر   َأِبي ِإَلى النَّاسُ  َفَأَتى، َماء   َعَلى َوَلي سُوا، َمَعهُ 

، َوالنَّاسِ  ّـهللا ِبَرسُولِ  َأَقاَمت   َعاِئشَةُ  َصَنَعت   َما َتَرى َأالَ  َفَقاُلوا

 َوَرسُولُ  َبك ر   َأُبو َفجَاءَ . َماء   َمَعُهم   َوَلي سَ ، َماء   َعَلى َوَلي سُوا

 ّـهللا َرسُولَ  حَبَس تِ  َفَقالَ  َنامَ  َقد   َفخِِذى َعَلى َرأ سَهُ  َواِضع   ّـهللا

 َعاِئشَةُ  َفَقاَلت  . َماء   َمَعُهم   َوَلي سَ ، َماء   َعَلى َوَلي سُوا، َوالنَّاسَ 

 َوجََعلَ ، َيُقولَ  َأن   هللا شَاءَ  َما َوَقالَ ، َبك ر   َأُبو َفَعاَتبَِني

 َمكَانُ  ِإالَّ  التَّحَرُّكِ  ِمنَ  َيم َنُعِنى َفالَ ، خَاِصَرِتىِفي  ِبيَِدهِ  ُنِنىَيط عُ 

 َغي رِ  عََلى َأص بَحَ  حِينَ  ّـهللا َرسُولُ  َفَقامَ ، َفخِِذى َعَلى ّـهللا َرسُولِ 

 ب نُ  ُأسَي دُ  َفَقالَ . َفَتيَمَُّموا التَّيَمُّمِ  آَيةَ  هللا َفَأن َزلَ ، َماء  

  َما ال حَُضي رِ 
َ
 َقاَلت  . َبك ر   َأِبي آلَ  َيا َبَرَكِتكُم   ِبَأوَّلِ  ِهي

   .َتح َتهُ  ال ِعق دَ  َفَأَصب َنا، َعَلي هِ  ُكن تُ  الَِّذي ال بَِعيرَ  َفبََعث َنا

 (666)بخاري:

روايت دئ چي وايي: په  ّـله مېرمني عائشې  ّـد رسول هللا

سره روان شوو، کله چي د  ّـيوه سفر كي له رسول هللا

داء( او يا )ذات الجيش( سيمي ته ورسېدو، زما آميل )بي

ئې د لټون له امله  ّـېد، )ورک شو(، رسول هللاۍ( وشلگړ)غا

اوبه چي داسي حال كي په د، خلک هم ورسره تم شول، ېودر

)د اوبو خوا ته هم نه ول(، خلک ابوبکر ې، ورسره نه و

او ورته وئې ويل: آيا خبر نه يې چي ورغلل ته  ّـصديق 

ه پاو خلک ئې تم کړل،  ّـڅه کړي دي؟ رسول هللا ّـشې عائ

داسي حال كي چه نه د اوبو خوا ته دي او نه له دوى 

 رسولراغى چي په داسي حال كي  ّـسره اوبه شته، ابوبکر 

ښى وو او ويده شوى وو، سر اي يپر ورون باندزما  ّـهللا

ه داسي حال كي چه نه د پ ړلې ويل: خلك دي تم كراته وئ

ا ته دي او نه له دوى سره اوبه شته، عائشه اوبو خو

چي ې راته وويل څه ئاو هغه ټلم ور هلالج لجوايي: نو ابوبكر 

ې ئپل الس سره خپه او ې وايي، راته وئ ښتلغوتعالى  هللا

 منعېدو ځې خبري له خوټومبلم، او زه يوازي دډډه په 

چي ، وو ښىسر زما پر ورون ايپل خ ّـهللا رسولچي كولم 

به نه وې، نو هللا تعالى د تيمم آيت ېد او اوڅپارا

رانازل کړ او خلکو تيمم وکړ، بيا اسيد بن حضير وويل: 
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اې د ابوبکر کورنۍ! دا ستاسي لومړنى برکت نه دئ. 

ه پروايي: بيا مو کله چي هغه اوښ چي زه پرې س ّـعائشه 

 الندي وموند.ې وم له ځايه پاڅاوو، زما آميل مو تر

ېرو په دغو شمځلي نور يولس په بخاري كي دا روايت هم 

، 8136، 6365، 6365، 6856، 6556، 6355، 663راغلى: 

ې دا جدي ځ ئچي تر من 3568، 3566، 8555، 8586

په  ،ِلي ِعق د   يوه كي ان َقطَعَ  پهږي: ېگو كپيرونه ترسترتو

 ِمن   اس َتَعاَرت   َأنََّهاپه بل كي  ،ألَس َماءَ  ِقالََدة   َهَلكَت  بل كي 

 ،ِبال بَي َداءِ  ِلي ِقالََدة   سََقطَت   په بل كي ،َفَهَلكَت   ِقالََدةً  َأس َماءَ 

 الصَّالَةُ  َفَأد َرَكت ُهمُ  َفَوجََدَها، َرجالً  ّـهللا َرسُولُ  َفبََعثَ په يوه كي 

 ال بَِعيرَ  په بل كي َفبََعث َنا ،َفشَكَو ا، َفَصلَّو ا َماء   َمَعُهم   َوَلي سَ 

 په يوه كي َفَصلَّو ا ،َتح َتهُ  ال ِعق دَ  َفَأَصب َنا، َعَلي هِ  ُكن تُ  الَِّذي

په بل  ،التَّيَمُّمِ  آَيةَ  َيع ِني. هللا َفَأن َزلَ ، ُوُضوء   َغي رِ  َعَلى َوُهم  

  َذِلكَ  َفَذَكُروا، ُوُضوء   َغي رِ  َعَلى َوُهم   َفَصلَّو ا كي،
ِّ
 ّـِللنَّبِى

 َماء   َغي رِ  َعَلى َأص بَحَ  ينَ په بل كي حِ  ،التَّيَمُّمِ  آَيةَ  هللا َفَأن َزلَ 

 الصُّب حُ  َوحََضَرتِ  اس َتي َقظَ  او په بل كي التَّيَمُّمِ  آَيةَ  هللا َفَأن َزلَ 

 َرأ سَهُ  َواِضع  په يوه كي  ،َفَنَزَلت   ُيوجَد   َفَلم   ال َماءُ  َفال ُتِمسَ 

ه په يو ،َراِقًدا حَج ِرىِفي  َرأ سَهُ  َفثََنىپه بل كي  ،َفخِِذى َعَلى

 په بل كي َفَلكََزِنى ،خَاِصَرِتىِفي  ِبيَِدهِ  َيط ُعُنِنى كي َوجََعلَ 

 . َأو جََعِنى َوَقد   او په بل كي شَِديَدةً  َلك َزةً 

پيرونه تر په دغو رواياتو كي كافي توگورئ چي لكه 

له  ّـهللا رسولچي د ږي ېځينو داسي معلومږي، له ېگو كستر

چي اوبه ې ومه شومعلچي دا ېدو وروسته او كله څپارا

ږي ېځينو معلومنشته نو د تيمم آيت نازل شوى، خو له 

ړي او سبا دا آيت نازل ځونه كې اودسه لمونچي خلكو ب

ږل شوى او ېڅوك لپسي په هار چي ې وايي ځيني ئشوى، 

الندي ښ چي تر اوې وايي ځيني ئموندلى خو ړي سهغه 

ې ئ ښاوۍ د سورل ّـې د عائشچي موندل شوى، او هغه مهال 

نور روايات بيا وايي چي ځيني ى. څولپاځايه پل خله 

عنها دا هار هغه مهال په خپله موندلى وو  هللا رضيې عائش

ې وه، ښېپرې يوازي ې وه او دا ئې تللچي قافله تر

ې ځته شوې سفر كي رامنگواكي د افك پېښه هم په همد

 وه!!

ځل ورك شوى ږي: دا هار يو ېړښتني راوالپوڅو دلته 

پوري ارتباط په آيت ېدا د تيمم ځلي؟ دا وركه كه دو

پوري؟ د بني المصطلق غزوه د ې په قضيلري كه د افك 
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ړه په اد تيمم ړاندي وه كه وروسته؟ احزاب تر غزوې و

او  آيت 66 د النساءې نازل شوي، يو ئ خو دوه آيتونه

ې؟ دلته كوم آيت ته اشاره شو ،آيت 3 ېې د المائدبل ئ

ې آيت ې د سورچي دا د المائدي ويلي ځاى كپه بل بخاري 

وسته ېر ورې پېښي ډې سوره تر دوو، حال دا چي د المائد

ې وروسته نازله شوزياته موده  كالږه تر يوه ږ تر لل

ې ې د سورچي كه دا د المائدښتنه دا ده پوده!! دوهمه 

ې آيت نازل ې د مخه خو د النساء د سورآيت وو نو تر د

نو صحابه وه ې تيمم يادونه شوپه هغه كي د شوى وو او 

د روايت له نورو برخو  ړ؟!ځ وكې تيممه لمونگه بڅنوو 

په همدغه سفر ړوند آيت تيمم اد چي ږي ېخو داسي معلوم

چي دا د ځي نتيجه دا راوې خبري كي نازل شوى، د د

څلورم د چي د النساء سوره ځكه ، ې آيت دئالنساء د سور

په ه د اوم كال او المائدړيو كي په لومهجري كال 

ې ده. د ږ د مخه نازله شوې لړيو كي يا تر دلوم

ږي چي دا پېښه د بني المصطلق ېرواياتو له مخي معلوم

دا  چيځته شوې وه، ېدو پر مهال رامنې د راستنله غزو

ې ده. كه د تيمم ځم هجري كال كي واقع شوپه پنغزوه 

ېدو پر مهال ې د راستنآيت د بني المصطلق له غزوړوند ا

څلورم هجري په نازل شوى وي نو بيا خو دا غزوه حتمًا 

 ې.  ځته شوكال كي رامن

 :چيپام سره ويلى شو په دغو خبرو ته 

 ې.ځته شوړاندي رامند بني المصطلق غزوه تر احزاب و 

  ې ه همدپې ده. ړلپوري تې سفر په همدد افك قضيه

ښايي دا هار ورك شوى،  ّـې ځل د عائشسفر كي يوازي يو 

اسماء امانت پلي خور له خ ّـې چي عائشه هار وي همغبه 

 اخيستى وو.

 ړاندي د ې وې غزوتر دړوند آيت اړى د تيمم لوم

په سوره كي نازل شوى. په رواياتو كي هغه النساء 

شوى نازل دغه مهال چي  ارجح دئروايت تر نورو غوره او 

د پرته له اودسه ڼي او گې آيت آيت د النساء د سور

 ځنويو وخت لمچي ونه نه كوي، او وايي و يادځ كوللمون

وروسته د تيمم ښېدا له راوي ّـهللا رسولد پاته شوى وو خو 

 .آيت نازل شوى

  چي د احزاب د په ارتباط هغه روايات ارجح دي د افك
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ځكه دا سوره تر ړوند آيت خبره نه كوي، حجاب اې د سور

ې، او هغه مهال سعد بن معاذ ې وروسته نازله شوې غزود

  .ندى ووژو ّـ

  

   

    

   

  

 

    

   

     

   

     

    

پسي په پلونو د شيطان ! ىړراوې چي ايمان ئې هغو ا

ړ شي پسي والپلونو په چي د شيطان څوك مه درومئ، او 

پر تاسو گماري، او كه په فحشاء او منكر ې نو هغه ئ

څ يو به د هللا فضل او د ده رحمت نه وى نو ستاسو هي

چي دى پاكوي څوك شوى؛ خو هللا هغه پاك وو څكله نه هي

  ېدونكى دئ.پوه اورړي، او هللا ې وغوائ

ې شوښووني كي مؤمنانو ته دا الر ې مبارك آيتدپه  -(51)

 دي:

  ځان په ړي تاسو متابعت مه كوئ، هغه غواد شيطان

 څوي. ته هفحشاء او منكر ې تاسو ې ئوسوسړي، پسي روان ك

 پر تاسو نه وى وزر رحمت او فضل پل تعالى د خ كه هللا

شوى، د پاك وو څكله نه هيڅ يو به نو ستاسو هيړولى غو

په او شيطان له وسوسو او د فحشاء او منكر له ارتكاب 

  .ژغورل شوىنه وو ېوتو به پرهغي فتني كي له 

  پل مشيت له چي د خژغورو ې وترڅوك هغه تعالى خو هللا

ېدونكى اورپوه تعالى  هللاوو،  ىړ موندلې وې د دمخي ئ

پل څوك د خې ويلي او څه ئړي او څه كچا ږي چي ېپوه، دئ

پل فضل د ختعالى  چي هللاړ دئ ې وقول او عمل له مخي د د

  ړوي.ې وغوپراو رحمت وزر 
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چي ړه نه كوي ې لواو ستاسو فضلمن او وسمن دي له د

څه پلوانو، مسكينانو او د هللا د الري مهاجرينو ته خ

ړوي مخ دي واړي او ي، او حتمًا دي عفو وكړورك

چي هللا ښوئ ړي(، آيا دا نه خوټي كپې پرگي دي )ستر

  ښونكى دئ. ړي؟ او هللا مهربان بخښنه وكتاسو ته بخ

ښووني آيت كي مؤمنانو ته دا الر ې مباركپه د -(55)

 ې:شو

  پلوانو، مسكينانو او خستاسو فضلمن او وسمن دي له

پموي او پلي مرستي نه ساجرينو سره خد هللا د الري له مه

ې وي، له دوركنه څه هغوى ته به چي ړه دي نه كوي لودا 

 ړې وي. چي هغوى كومه اشتباه او غلطي ككبله 

  پلوانو، مسكينانو او د هللا د الري مهاجرينو خكه دغو

ې پرگي او سترئ ړحتمًا عفو ورته وكړې نو كومه غلطي ك

 ړئ.ټي كپ

 ړي؟ يعني د ښنه وكهللا تاسو ته بخچي ښوئ آيا دا نه خو

به  تعالى چي هللادا ده ټولو بدله پگو ې عفوى او سترد

 ښي. گناهونه درته وبخستاسو 

  ښونكى دئمهربان بخ پر هغه رب ايمان لرئ چيتاسو ،

چلن كي بايد همدا د په نو له مؤمنانو سره ستاسو 

   .گند شيڅرېرزويني خصلتونه راپښني او بخ

څه چي دا آيت له مخكنيو سره ږي ړېالښتنه راوپودا 

پېښي كي مؤمنانو په د افك چي ځواب دا دئ ړاو لري؟ ت

د ځورولي وو، ې سخت ټول ئې وه، ېدلته سخته صدمه رس
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ړ شوى وو ړاندي جدي كركه او حساسيت راوالپه وهغو خلكو 

ړې وه، يا د منافقينو ړه كځانه جوې له چي دا افتراء ئ

ې ئد دوى خبره  ،دي تللي ووېز الند تبليغاتو تر اغ

ړې وه. د افتراء له ترديد ې كې وه او يوه بل ته ئمنل

و دا مؤمناند چي ښووني ته ضرورت وو الروروسته داسي 

نه يوازي د جدي او توند ړي او حساسيت او غصه راكمه ك

پلوانو، مسكينانو او د خبلكي له  ړيمخنيوى وك گونغبر

چلن ښني له مخي فوي او بخسره د ع هللا د الري له مهاجرينو

د پموي. مرستي ونه سۍ پلي مخكنخله دوى سره ړي او وك

 ّـچي ابوبكر ې گه په مخكني روايت كي راغلېلې يوه بد

ړه پلو مخكنيو مرستو د بندولو لوا سره د خچله هغه 

خو د ډلي كي شامل شوى وو، په گوونكو ل چي د تورړه وك

 پهولي نه، قسم ې وويل: ېدو سره ئپه اورې مبارك آيت د

چي هللا تعالى مغفرت راته وکړي، نو له ښوم خوچي دا هللا 

ې چي تر دړه پيل كمسطح سره ئې همغه مرسته بېرته 

څكله به چي هيويل: و هللا ې او وئ ې ورسره كولهړاندي ئو

   پموم.ې تري ونه سئ

   

 

 

   

  

    

   

  

   

   

   

   

   

     

ي تورنوي ې مؤمنانړ، صاف زېپاك لمن چييقينًا هغه 

په دنيا او آخرت كي لعنت شوي او دوى ته ستر عذاب 

پر ښې به پژبي، السونه او چي د دوى ځ هغه ور دئ.

ې دپه  چي دوى كول.څه د دوى خالف شهادت وركوي هغه 
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ړي گه وركپړه توپه بشې سزا ښتينځ به هللا د دوى رور

    حق دئ.ښكاره  هللا چيشي  پوهاو دوى به 

 ښووني دا دي:و الرآيتون ركواې مبد د -(56-58)

  پاك لمني دي، چي ېرمني تورنوي چي داسي مؤمني مڅوك

گناه داغ پاكي لمني د پر ې كله ې صاف دي، نه ئړونه ئز

ږي، د هغه سزا ېپوهچم چل او فحشاء په ېدلى او نه د گل

ې دپه  دئ. ستر عذاباو لعنت الهي په دنيا او آخرت كي 

ړتيا د گځانيوه ېرمنو پاك لمنو مد دغو آيت كي 

ې خبر ، د غافل اصلي معنى بېياده شوپه صيغه الغافالت 

او  ړه توبد دوى هغه ساده توب، صاف زې سره په دده، 

ړه ته ې صفا زچل ئچم او گناه د چي ې ځور شوصفايي ان

ړه نه ذهن او ز رپې او د فساد خيري ئ ېالر نه وي موندل

گه په سترچا ته د صالح او متقي انسان ې، هر ېنستښوي ك

 گمان كوي.پاك لمني مؤمن چا د په هر گوري او 

  هللاځ او د په ورگوونكو به د قيامت دغو تور لپر 

څه پر هغه ښې پژبي، السونه او د دوى ړاندي په و تعالى

گواهي ې به ئژبي  چي دوى كول.د دوى خالف شهادت وركوي 

ړې ې كئافتراء دروغجنه ې ويلي وو او ئ چي دروغوركوي 

پل واك كي نه وي لكه په دنيا په خداسي ې ئبه  يژبوه، 

ې ويلى پرې څه ئځولى او هر خو ېئچي هر لوري ته كي 

ښې به پ، السونه او ې ويلى شيپرښتيا به شوى، يوازي ر

گنده كارونو بوخت ول او په چي دوى گواهي وركوي ې ئ

څولي لو ته هگواك لمنو تور لپگنده كارونو پر همدغو 

دا ښتي انسانان ډ كي نډنگنده په گناه فساد او  دوو، 

په ځان ې د ټولني ته ئړي او پاك لمني تورن كچي ښوي خو

گ گ كي رنپه رنټولنه د دوى ړي ، دوى غواړيېر معرفي كڅ

ږي او گوزاره كول ېگې نفس تنكي ئټولني شي، په داسي 

په ښتنه كوي، ۍ غوك لمنپاد تقوى او چي ږي ېگرانورته 

پل تور وزر گناه خفساد او چي ښ وي داسي محيط كي خو

ې ړى وي او د هر كور او هري خوني دروازه ئې خور كپر

پلو په خژبو سره او هم پلو په خ، دوى هم ې ويټكول

پاك لمنو د تور پر ، ټولنه همداسي شيړي ړنو سره غواك

  ې همدا وي. گولو موخه ئل

 په ې سزا ښتينځ د دوى رورپه قيامت  به د تعالى هللا

تعالى  چي هللاشي  پوهړي او دوى به گه وركپړه توبش
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حق دئ او گند څراو ښكاره پله په خگندوونكى حق دئ، څر

 هللاد چي ، هلته به دوى ته معلومه شي گندويڅرحقائق 

شكونه ناسم وو، همدغو شكونو، كمزوري ې ئړه په ا تعالى

   .ړى ووكولو جسارت وركگناه د  گه ايماناو كمرن

  

 

  

  

  

    

    

    

پاره دي ل و نارينه ووپليت د دغوېرمني مپليتي دا 

 اپاره، او دلېرمنو پليتو مپليتان د دغو او دا 

پاكان د دغو پاره دي او دا پاكانو لپاكاني د دغو 

مبراء دي څه پاره، دوى له هغه ېرمنو لپاك لمنو م

ې وايي، ئگوونكي( چي دوى )تور ل( ه دهپاكې )لمن ئ

 ښنه او غوره رزق دئ. دوى ته بخ

پام كي په ړه الندي خبري په اك آيت ې مبارد د -(53)

 ولرئ:

  ت او پام سره دلته د الخبيثٰ په و ته آيتونمخكنيو

پليتو نارينه وو ځو او ښپليتو په الخبيثون اطالق 

پليتو په نورو څه هم د دغو صيغو اطالق ، كه باندي شوى

خو د دغو صيغو نور تعبيرونه له ېدى شي. شيانو هم ك

 .موضوع سره مناسبت نه لري

  ړه يو بل مضبوط دليل په ادا آيت د افك د ترديد

و پليتد ېرمني مپليتي ږدي او وايي: ړاندي په وږ زمو

پاره، لېرمنو پليتو مپليتان د پاره وي او ل نارينه وو

ېرمنو پاكو مپاكان د پاره وي او پاكانو لپاكاني د او 

ه پاكې ترې مبراء دي او لمن ئڅه پاره، دوى له هغه ل

ښنه او غوره ې وايي، دوى ته بخئگوونكي ل ده چي تور

پاك لمنو او بد لمني به پاك لمني به د رزق دئ. يعني 

د پاره رتيا لگې ملږدگورئ، د اوپه خوا كي ود بدلمنو 

 ىېدضروري دئ، دا نشي كگوالى خصلتونو او سليقو يورن
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ې ې مودږدچي د دوو متضادو شخصيتونو خاوندان د او

يوازي هغه خلك يو پاته شي، ي گ كڅنپه پاره يو د بل ل

چي له فكري او اخالقي ېدى شي پاته كگ كي څنپه د بل 

گ څنپه ې او ورته وي، تل به مفسد د مفسد ږدپلوه سره ن

كي، منافق د منافق خوا ته، ظالم د ظالم مل، مشرك د 

ي د نپاك لمگ كي او څنپه ، مؤمن د مؤمن ږىمشرك خواخو

ړو ېر د لوڅپه  ّـهللا  سولرد  په خوا كي ومومئ.پاك لمنو 

ز ېژور معنوي اغاخالقو او سجاياوو مالك شخصيت، د 

د رب گه او اسوه، ېلۍ بپاك لمنمالك، د تقوى او 

تعالى  چي هللاحامل، هغه پيغام ځالنده العالمين د ستر او 

گه غوره په توښود او معلم پاره د الرټول بشريت لد 

څوك چي الندي  په خوا كي او د ده تر روزنيد ده ړى، ك

گناه چي هغه به د گمان كوئ گه څنپاته شي، ږده موده او

به  ّـهللا  چي رسولگمان كوئ گه څن !!ښيي؟لوري ته تمايل 

   پلي خوا كي ومني؟!! په خمشكوك او مشبوه شخصيتونه 
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چي ستاسو ځئ كورونو ته مه ننوې مؤمنانو! داسي ا

 (اجازهموافقه )چي پل كورونه نه وي، تر هغه خ

چوئ، سالم واې گنو( ئ)هستوپر خاوندانو او ړئ وغوا

په هغه او كه  پند واخلئ،ښايي ، همدا درته غوره دئ

چي اجازه ئ ځونه مومئ نو تر هغه مه ورننوڅوك هيكي 

شي: ستانه شئ، نو  ، او كه درته وويلړى شيدرك

او هللا ده،  (طريقه)پاكيزه ښه ستانه شئ، همدا درته 

ې كي څه دپه ې كوئ. چي تاسو ئږي ېپوهښه څه هغه په 

ې داسي كورونو ته )له اجاز يچگناه درباندي نشته 

په هغه كي ستاسو گن وي او هستوناچي ځئ ننوپرته( 

 پهړ شى( وي، او هللا ې وكومه متاع )د استفادپاره ل

چي تاسو څه په هغه او  ئگندوڅرې ي تاسو ئچڅه هغه 

     ېږي.پوهښه ټوئ پې ئ

ښووني و كي الندي مهمي الرآيتونې مباركو په د -(55-55)

 ږي:ېځلږ مخي ته زمو

 چي ځئ كورونو ته مه ننوداسي  ته ويل شوي: مؤمنانو

 (اجازهموافقه )چي پل كورونه نه وي، تر هغه ستاسو خ

چوئ، همدا درته غوره سالم واې گنو ئوهستپر ، او ړئوغوا

په پاره به دوه خبري ، يعني د بل كور ته د ننوتلو لدئ

گن خاوند او هستو د كور دچي ړۍ دا لومپام كي لرئ: 

دلته د استئذان ئ، به ترالسه كواجازه موافقه او 

چي ې د تستأنسوا صيغه كارول شوځاى پر  (ښتلو)اجازه غو

چي د بل ې دا ده او معنى ئ رضايت او موافقه افاده كوي

تلو رچي هغه ستاسو له وځئ په هغه صورت كي ننوكورته 

ړ شوى نه وي، ې وركولو ته ااجازد سره موافق وي او 

په وار ړ شوى وي، ې وركولو ته اچي هغه اجازداسي نه 

چار درته چي ناې وي ټكولدي دروازه وراو تر هغه وار 

د ده له او يا ړي زي او د ننوتلو اجازه دركيې نپرائ

چي پر ې، دوهمه دا ځپرته ورننوې ښي او موافقخو

، دا سالم يوازي د معاشرتي چوئبه سالم اونكو دېاوس

ې مراعات پلوه ئچي له اخالقي گه نه ده ېلآدابو يوه ب

ضروري دئ او يوازي يوه دعاء هم نه ده، بلكي دا 

او د تاوان پيغام د سالمتيا ځان له لوري گن ته د هستو

ژمنه هم ده، له او له هغه سره ډ وركول ډاسولو نه ر

ځئ، همدا ستاسو پيغام سره به د بل كور ته ننوې همد



 

                                                                                                               النور            

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

553 

ېرو ناخوالو مخنيوى كوي، هم له ډ، دا د پاره غوره دئل

پام ې ته مو پلوه. خو دپلوه او هم له معاشرتي اخالقي 

معاشرتي ځ افرادو تر منټولني د د دا نه يوازي چي وي 

چه او د دولت او په كټولني ئ بلكي د دود او ادب د

حيثيت لري، ښووني ځ د يوه قانون او الهي الرړو تر منگو

ځي، د نه يوازي اشخاص حق نه لري د بل كور ته ننو

چاود، يا د بام له سره او له كومي چاك او ې له درواز

ړ پل كور داسي جويا خگوري، وځ ته د بل د كور منړي لو

، ې وليدى شيې ترځ ئوي او من پر كور مشرفچي د بل ړي ك

كور چا حق نه لري د چارواكى څ بلكي د اسالمي حكومت هي

كه دا د پرته داخل شي، ړي ېكپرې له ته د شرعي محكم

 په موخه.د كوم مجرم د نيوني كه په موخه وي او ټني پل

  ونه مومئ نو تر هغه مه څوك كوم كور كي هيپه كه

شو كورونو ته مه ، يعني تړى شيچي اجازه دركئ ځورننو

ې وروسته نو له اجاز ئړ شوكه ننوتو ته اځئ، ننو

 .ځئورننو

 ېدئ، د ننوتلو اجازه ې ته ودركه د كوم كور درواز

مو د ننوتلو اجازه تر ځه ، او د كور له منښتهمو وغو

ستانه شئ، نو چي درته وويل شول ږ نه شوه او يا غو

ې درېدا او تر ودرمزيد ې كي له په دروازستانه شئ، 

ښتلو ې له غوټكولو او د اجازې له واري زيات د درواز

د ننوتلو اجازه چي ږئ ېې مه ناراضه كپه دړئ، ډډه وك

بل  او اوس ستون شه چيړى شي، يا درته وويل شي درنه ك

پاكوالي ضامنه او د پاكيزه ښه همدا درته وخت راشه، 

ښو او بدو ړنو او ټولو كپر هللا تعالى ستاسو طريقه ده، 

پړ علم له پل بشږي، د خېپوهښه ېر ډې ئ وېزاغيلو او پا

ې په همدړئ او چي همداسي وكښوونه كوي مخي تاسو ته الر

  كي ستاسو خير مضمر دئ. 

 چي ړئ خو كه داسي كور ته د ننوتلو ضرورت احساس ك

كومه متاع او پاره په هغه كي ستاسو لگن وي او هستونا

ناه درباندي گې كي څه دپه ړ شى وي، نو ې ود استفاد

 . ځئننوپرته ې داسي كورونو ته له اجاز يچنشته 

  په ډك كور ته يوه تش يا چي تاسو ږي ېپوههللا تعالى

ټ كار اراده لرئ كه د كوم پد كوم ځئ، كوم نيت ننو

تشو په بد نيت، ځئ كه ېك نيت ننون، په كار گندڅر
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ړي څوك غواچي ې نيت وي په دځلي ېر ډكورونو ته ننوتل 

ځكه دلته ويل ړي، نو كار وككوم ټ پله نظره د نورو 

په ې ي تاسو ئچږي ېپوهڅه په هر هغه  تعالى چي هللاشوي 

    گه كوئ.ه توټپ پهه يا گندڅر

  چي ې ښوونه شودا الرته ږ كي موې آيت په دڅه هم كه

ې ې او اجازځي ته د هغه له موافقنگستواچا كور او د 

ي تقاضاء دا ده ښووني الزمې الرخو د دپرته داخل نشو، 

چي د بل كور ته له ړو ډډه وكله هر هغه عمل هم چي 

په معنى د دخول او ننوتلو پرته ې ې او موافقاجاز

ې كور كي په دپوه شو چي څه ږي، لكه تجسس، دا هېتعبير

د بل  او چاودې له ېوال له شا، د دروازد دږي، ېېرڅه ت

د ه سرپه دوربين له لري ځ ته كتل، بام له سر د كور من

استراق السمع ې ثبتول، ږ ئفون غلټيڅارل، د ځ كور من

ېدى شي دا ږ واورگن غستواچي د گول او داسي وسائل ل

دي. كه كوم كور يا خونه ړني ښووني خالف كې الرد دټول 

چي د كور ړنده وي ځوې پرپرده دروازه نه لري، يا داسي 

ې ېدل د دږي، نو داسي ودرېې معلومځ تراو خوني من

ښيي، ځان كوربه ته وروړى چي لومي خالف عمل دئ ښوونالر

ړي څه وكگن د ليدو هستواد گوري، يا ځ ته ويا د كور من

   ړي.او بيا د ننوتلو اجازه وغوا

  د بل كور ته تر ننوتلو چي ږي ړېښتنه هم راوالپودا

 ښتل؟چول دي كه د ننوتلو اجازه غوړى سالم الومړاندي و

ناس دئ او بيا ئړى استلومد آيت له مخي چي ځواب دا دئ 

چي ورته معلومه شي كله ټكول دي، ازه ړى درولومسالم، 

ږ اوري نو بيا سالم څوك شته او د ده غپه كور كي چي 

له ټيلفون . كه د ښتل ديچول او د ننوتلو اجازه غوا

ټيلفون كول دي، ړى ښتل ممكن وي نو لومې غوالري د اجاز

و موافقه ترالسه چول او بيا د ننوتلو اجازه ابيا سالم ا

 كول دي. 

ږ مزيد ېدو دا روايات زموپوهښه په ې مطلب د د

 مرسته كوي:

 َقو م َبي ت ِفي ِاطََّلعَ  َمن  :  َقالَ  ّـ هللاَّ  َرسُول َأنَّ عن ابي هريرة 

  َرَواهُ "  ِقَصاص َوالَ  َلهُ  ِدَية َفالَ ,  َعي نه َفَفَقُئوا
ُّ
 النَّسَاِئي

 النَّ  َأنَّ  ُهَري َرةَ  يَأبعن 
َّ
 َقو م   َدارِ  ِفى اطََّلعَ  َمنِ »: َقالَ  ّـ بِى

 رواه ابو داؤد « َعي ُنهُ  ُهِدَرت   َعي َنهُ  َفَفَقُئوا ِإذ ِنِهم   َبَغي رِ 
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  پام په امام شافعي د دغو رواياتو ظاهري الفاظو ته

ړي نظر وك ځ تهمنكور چا د څوك د بل كه  چيسره وايي 

ې پراو قصاص  ړي ديتړنده كگه ې د هغه سترگن ئاو هستو

د داسي چي دا حكم دي ې عقيده په دخو احناف  نشته.

پرته د بل كور ته ې څوك له اجازچي ړوند حكم دئ حالت ا

ېوان شي، گرړي، سره الس او ې مخنيوى وكځي، كوربه ئننو

پر د كور نو ړنده شي، گه څ كي د ننوتونكي سترې ترپه د

چا د  چي وبايد ووايږي. ېخاوند ديت او قصاص نه الزم

چي ې كتل دومره ستر جرم نه دئ چولله ې كور ته د درواز

غوره توجيه روايت ړوند د ا ړندول وي.گي ې د سترسزا ئ

 ړاندي كوي. ې واحناف ئچي همغه ده 

 ال جُُدرَ  َتس ُتُروا الَ »  َقالَ  ّـ هللاَِّ  َرسُولَ  َأنَّ  َعبَّاس   ب نُ  هللاَِّ  َعب دُ عن 

 .النَّارِ  ِفى َين ظُرُ  َفِإنََّما ِإذ ِنهِ  ِبَغي رِ  يهِ َأخِ  ِكَتابِ  ِفى َنظَرَ  َمن  

 سنن ابي داؤد

فرمايلي: د  ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله عبد هللا بن عباس 

پل ورور ليك ته چي د خچا ړئ، ې مه اوپردېوالونو له د

يعني ې كتلي. پرته وكتل نو اور ته ئې د هغه له اجاز

   په برخه كوي.ور چي د دوزخ اورگناه ده دا داسي 

 ِإَذا:"َوسَلَّمَ  َعَلي هِ  هللاَُّ  َصلَّى هللاَِّ  َرسُولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَري َرَة، َأِبي َعن  

 المعجم الكبير للطبراني "ِإذ نَ  َفال ال بََصرُ  َدخَلَ 

چي وفرمايل: كله  ّـهللا  رسولچي روايت دئ  ّـله ابوهريره 

څوك د بل  چيبيا اجازه نشته، يعني كله  يځگه ننوستر

ې اخيستو ړي بيا نو د اجازكور او خوني ته نظر وك

ښت نه څ ارزښت منتفي شي، هغه اجازه هيضرورت او ارز

 چي له كتلو وروسته وي.لري 

 َيـا:  َفَقـالَ  ،َرجُل   سََأَلهُ  ّـ هللاَِّ  َرسُولَ  َأنق  ،َيسَار   ب نِ  َعطَاءِ  َعن  

 َوسَـلَّمَ  َعَلي هِ  َصلَّى هللاَِّ  َرسُولُ  َقالَ فَ  ُأمِّي؟ َعَلى َأس َتأ ِذنُ  ،هللاَِّ  َرسُولَ 

 هللاَِّ  َرسُـولُ  َفَقالَ  ،ال بَي تِ  ِفي َمَعَها ِإنِّي:  الرَّجُلُ  َفَقالَ  َنَعم  : 

 َلهُ  َفَقالَ  ،خَاِدُمَها ِإنِّي:  الرَّجُلُ  َفَقالَ  ،َعَلي َها اس َتأ ِذن  :  ّـ

:  َقـالَ  ،ال:  َقـالَ  ؟ ر َياَنةً عُ  َتَراَها َأن   َأُتحِبُّ :  ّـ هللاَِّ  َرسُولُ 

 سنن البيهقي  .   َعَلي َها َفاس َتأ ِذن  

 ّـهللا  رسـولړي له چي يوه سروايت دئ  ّـله عطاء بن يسار 

پلي مـور ! آيا د خهللا رسولويل: يا  ېړه او وئښتنه وكپو

ړم؟ ې اجـازه غــواپه وخت كي به هم ترخوني ته د ورتلو 

ې ړي وويل: زه خو لـه هغـه سوفرمايل: هو؛ هغ ّـهللا  رسول
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وفرمايل: لـه  ّـهللا  رسولږم، نو ېكور كي اوس هيوپه سره 

 رسولې خادم يم، ړي وويل: زه ئهغه س ړه،اجازه غواې هغ

ې ې؟ وئـگورې وډه ئچي بربنې ښووفرمايل: آيا دا خو ّـهللا 

   ړه.ې غوااجازه ترنو ې فرمايل: ويل: نه، وئ
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ړي ( راكم كتلگو )كپلو سترچي د خمؤمنانو ته ووايه 

ېر غوره دئ، يقينًا ډپل عورت وساتي، دا ورته او خ

او  ې كوي.چي دوى ئه خبر دئ څه ښهللا په هغه چي 

گو )كتل( پلو سترد خچي ځو ته ووايه ښباايمانه 

گنده څرڼه گاپله پل فروج وساتي او خړي، او خراكم ك

ټكري دي پل گنده وي او خرڅچي ې گر هغه ئړي، منه ك

پلو له خڼه دي گاپله چوي او خېوان واگرپل په خ

پلرونو، ېړونو له پلو مد خ پلرونو،پلو ېړونو، خم

، ڼوپلو وروېړونو زامنو، خپلو مپلو زامنو، د خخ

هغو ترالس ځو، پلو وينځو، خښپلو خ ييو،رېرونو، خوور

 پرتهو ماشومان وهغاو له ې شهوته دي چي بړو الندي س

گندوي څره نچا ته بل  په عورت خبر نه ديځو ښچي د 

هغه چي پر زمكه( نه وهي ې دي داسي )پښپلي او خ

ټول  ې مؤمنانو!ې او اټوي ئپچي ې معلومه شي ڼه ئگا

      الي شئ.چي بري ړئد هللا لوري ته رجوع او توبه وك

 ښووني دا دي:و الرآيتوند دغو مباركو  -(66-61)

  راكم  تلگو كپلو سترچي د خشوي  گمارلې په دمؤمنان

ړه د په اگو پل عورت وساتي، دلته د سترړي او خك

ې ته چي كمول افاده كوي، او دې )يغضوا( صيغه كارول شو

ساتنه ( ىځا)شرم ې وروسته د عورت چي ترپام سره په 

داسي كتني له پردي او نامحرم ته ې ې نو مطلب ئراغل

زيات او  ېپسه لكه پر ل ،پارويچي شهوت ډډه كول دي 

چي دا ې ويل شوي پسورپه نظر، كتل او هغه هم د شهوت 

پلوه ورته ېر غوره دئ، يعني همدا كار له اخالقي ډورته 

په ې ساتي، او د آيت ېوتو ئپرگناه كي له په غوره دئ، 

چي ه خبر دئ څه ښهللا تعالى په هغه چي پاى كي ويل شوي 

له لوري  تعالى ښووني د هغه هللايعني دا الر ې كوي.دوى ئ

پايلو او نتائجو ړنو او عملونو د چي د انسان د كدي 

ې جامع او كامل علم له پړ علم لري، د همدړه بشپه ا

 ړې دي.ښووني ورته كې دا الرمخي ئ

  پلو د خچي ې گمارل شوې په دځي هم ښبا ايمانه
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زينت پل پل عورت وساتي او خړي او خگو كتل راكم كستر

په څه هم گند وي. كه څرچي ې غه ئگر هړي، مگند نه كڅر

ته متوجه ځو( ښ)نارينه وو او ټولو مخكني آيت كي حكم 

ښووني الرنوري ځيني ځو ته ښچي ې كبله وو، خو له د

پر هغه ځكه مخكنى حكم بيا تكرار شوى او نو ې ضروري و

. ېښوونه هم ورته شوښودو الرپل زينت نه د خېره سرب

آيا څه ده؟ نت معنى د زيږي: ړېښتني راوالپوڅو دلته 

گار شوي او زينتي شيان دي، كه د بدن سينڼه گاې مراد ئ

څه ته ښايست؟ كوم ښكال او مال، ج هپلخپه كه ړي او غ

مستثنا شوي؟ په  وښودلگند زينت ويل شوي او له نه څر

 پام كي ولرو:په بايد څو خبري ړه ې اد

كي او  په قرآنړاندي ټولو ود زينت معنى بايد تر  -1

چي دلته گورو ټوو او ولې آيت شاوخوا كي ود د مخصوصاً 

ې يقپلي سلچي د خپه كومه معنى راغلى، دا صحيح نه ده 

 ) :ې آيت كي ويل شويهمدپه . ښي معنى ورواغوندواو خو

   

    

 : پر زمكه( ې دي داسي )پښپلي او خ

(، دا ېټوي ئپچي ې معلومه شي ڼه ئهغه گاچي نه وهي 

په ې ڼگاچي دلته زينت د ښيي ېر وضاحت سره ډپه فقره 

په كلكو وهلو سره پښو زمكه د  رپځكه معنى راغلى، 

د  او ږيېېدل كاورې ئږ غږي او ېگندڅرڼه گاټه پيوازي 

ې ڼاگكه دلته زينت له څه، نه بل نامحرم توجه جلبوي، 

ې په مخكنيو كي ئشو اخيستى نو  په بله معنى نهپرته 

دا صحيح نه  ې دليله خبره ده.هم په بله معنى اخيستل ب

په معنى ښكال زينت د جمال او ځانه پله څوك له خچي ده 

گي او ې مخ، سترچي مراد ترړي ړي او ادعاء وكتعبير ك

چي  ې كيړاندي فقرې واو تر ې كيفقرې په دډي دي، شون

    ) وايي: 

   :دي نه ڼه گاپله او خ

په ې ڼگازينت د ( گنده ويڅرچي ې گر هغه ئي، موگندڅر

په بلي معنى قطعًا نشو ې پرته ئې ڼگااو له  ىمعنى راغل

چي له ږي ېگه معلومگنده توڅرپه ړو اخيستى، له دوا

ما ظهر )كي  يپه مخكنځكه ڼه ده، گازينت نه مراد 

پر ، ويل شوي (ما يخفين من زينتهن)كي ې په داو  (منها

څه نه پرته بل ې ڼگاپښې كلك وهلو سره له زمكه د 
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ما )كه له ېدى. څه نشي كپه بل ې ږي، نو اطالق ئېگندڅر

څخه هم  (ما ظهر منها)ڼه وي نو له گاڅخه مراد  (يخفين

زينت څه هم كه  څه مرادول اشتباه ده.پرته بل ې ڼگاله 

په  قرآند  .وي ىراغله نورو معانيو هم پې عالوه ڼله گا

په ښايست ښكال او څ آيت كي زينت د انسان د جمال، هي

گو او نورو ډو او سترشونپه مخ، معنى نه دئ راغلى، 

 ې اطالق نه دئ شوى.ښايسته برخو ئ

امه، جڅخه نه مراد مخ دئ او نه  (ما ظهر منها)له  -5

كي په مخ او السونو ې ځي ئښچي ڼه ده گاهغه بلكي 

البته  .ۍگړاو غا ۍ(،)وال ېډډي، ټيك ،تېگوكاروي، لكه 

د وجود هغه په اصل كي مراد گندولو څرنه  دې ڼگاد 

ڼه كارول گاې پاره ئچي د تزئين لگندول دي څربرخه نه 

د  .ړيپزه او نور غ، ږونهړه، سينه، غوږي، لكه غاېك

مخ پل ځو خښچي كه ږي ېدا هم معلوم ې برخيآيت له د

ې ړې كې سرډي ئې توري او شونگي ئوي، ستر ړىگار كسين

د زينت له چي ځكه ړي، ې كڅ ئچي لووي ورته روا نه دي 

ې دپه اصل كي د او زينت  ې دي.ړى شوك منعگندولو څر

هر هغه كار ړي، ك ځان ته جلبچي د بل توجه پاره وي ل

ي ړپاره وكې د نامحرم د توجه راجلبولو لځي ئښچي 

  ا دئ.ونار

 ېوان گرپل پر خټكري دي پل خچي ې نه شوښووځو ته الرښ

د  پلرونو،ېړونو، پلو مله خڼه دي گاپله چوي او خوا

ېړونو پلو مپلو زامنو، د خپلرونو، خېړونو له پلو مخ

 انوپلوخ ييو،رېرونو، خو، ورڼوپلو وروزامنو، خله 

ې شهوته دي چي ب يوړهغو ترالس الندي سځو، پلو وينځو، خښ

 په عورت خبر نه ديځو ښچي د  پرتهو ماشومان وهغاو له 

پر زمكه نه ې دي داسي پښپلي گندوي او خڅره نچا ته بل 

ښتني پوڅو دلته هم ې معلومه شي. ڼه ئگاټه چي پوهي 

آيا څه ده؟ چولو معنى كري اېوان د ټگرپر ږي: ړېراوال

چي چوي پر مخ داسي اى به ټكرپل خچي ې دا ده معنى ئ

ټكري چي د عنى دا ده ې مړي؟ او كه ئټ كپې هم ېوان ئگر

ړه او غاچي ړي ړي داسي راتاو كپلي غاپر خڅه به پييوه 

ړه هم د صحابه وو تر ې اپه دړي؟ ټ كپې هم ورېوان ئگر

ږي او هم د فقهاوو او ېگو كځ د رأيي اختالف تر سترمن

ځيني ځ، هم د مخكنيو او هم د وروستنيو، محدثينو تر من

ټ پت نه بولي او ځو مخ او السونه تر بند پوري عورښد 
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ځو د بدن همدا ښڼي او د گې فرض او واجب نه ساتل ئ

ټول پې ځيني نور د دبرخي د )ما ظهر( مصداق بولي، خو 

ڼي گځو جامه ښاو د )ما ظهر( مصداق يا د  ڼيگهم فرض 

گه د مخ او السونو يا نورو برخو په غير قصدي تويا 

قينًا او ي پلوي كويۍ رأيي ړگڼي. احناف د لومېدا گندڅر

 ې دا دي: دقيقه او سمه ده. دالئل ئدا رأيه مچي ه

  1چي: ڼلى شو گفرض په هغه صورت كي مو ټول پد مخ- 

چي حال دا ې د نص الفاظ صراحت ولري، ړه ئپه اټولو پد 

ړه صريح حكم نه مومو. په اټولو پكي د مخ ټول قرآن په 

ځي د يوه ښن كي به په دوراكه دا فرض وى نو د حج  -5

ې او دا به نه ورته ويل ېدنه مكلف كه ترك كولو پفرض 

 ټوي.پپه حالت كي به مخ او السونه نه چي د احرام ېدل ك

استثنايي حالت نوم وركوي اشتباه كوي، د چي حج ته څوك 

ز ئپه حج كي جاچي څه په حقيقت كي حج معياري حالت دئ، 

  .ز ديئاجپه اولى درجه په بل وخت كي وي 

  كوي نو دومره ط له كبله افراط احتياېر ډد څوك كه

چي فرض او واجب ټول مستحب دي، نه دا پچي مخ دي ووايي 

 پام سره.په هغه هم محيط ته ڼي، گې وئ

  چي حجاب حد همغه دئ پاره د فرض ځي لښد نارينه او

مستحباتو په ې ې زيات ئپه حج كي بايد مراعات شي، تر د

 . ځيكي را

 پاره د ځي لښاو د نارينه چي ته بايد متوجه وو ې د

مسلمان نارينه ښيي چي يو داسي معيار دئ احرام لباس 

ې زيات په همدومره لباس مكلف دي، تر دځه ښاو مسلمانه 

ې نه فرض دي او نه واجب، بلكي مستحب دي او د دوى ئ

ېر ستر څپه كه د حج ېښودل شوي، پرښي او ظروفو ته خو

ځ كي من پهعبادت كي، د بيت هللا خوا ته، د لكونو خلكو 

په په نورو وختونو كي خو ي؛ نو دومره لباس كافي و

په چي وايي نارينه د سر څوك اولى درجه كافي دئ، 

په دين كي ټولو مكلف دي پپه ځه د مخ او الس ښټولو او پ

څه مكلف كوي په هغه ځايه سختي كوي او خلك ې غلو او ب

او پاره مخ ځي لښگمارلي، كه د ې پرنه دي تعالى  هللاچي 

په دوران كي د حج به ټول ضروري وى نو هللا تعالى السونه پ

ټول پپاره سر ې وه او كه د نارينه لړك هې مكلفپر

ړى وو. ې مكلف كپرپه حج كي به  تعالى هللاضروري وى نو 
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په دوران كي به چي د حج  ېېدگمارل كې نه په دځي به ښ

پر په الس كوي، نارينه به  يټوي او نه به دستكشپنه مخ 

ټونه ټوي او داسي بوپچي سر به نه ېدل گمارل كې نه د

كه ړي، ي كټپې ورښپې زياتي ئڼو پچي تر به نه پښو كوي 

چي ځو ته به جائز نه وه ښټول فرض وى نو پمخ او السونه 

ې كوم خوا ته ئهم څه ړي، كه ځ وكاو مخ لمون څ سرپه لو

ۍ سره گاو لونټكي پۍ، پكول، خولله نامحرم نه وي!! 

د څوك كه چي او حتى ويلى شو كول يو برابر دي، ځ لمون

پاره ښودلو لپل عجز او انكسار ړاندي د خپه وتعالى  هللا

ې بلكي د ړې نه ده كگناه ئږي نه يوازي ېڅ سر ودرلو

د ې كوي. په دوران كي ئچي د حج  ړىې ككار ئداسي ثواب 

د احنافو له اهل حديث احنافو د فقهاوو رأيه همدا ده، 

يا نه مني او احاديث هم  مخالفت كوي او هغهرأيي سره 

چي د احنافو د رأيي تأييد كوي. دوى ې تأويلوي يا ئ

راكش پر مخ ځي بايد نقاب ښپه دوران كي د حج وايي: 

گواكي په ږي!! ېگې نه لچي له مخ سره به ئړي خو داسي ك

پل پر خې ړى او هم ئپر حديث عمل كې هم ې سره ئد

ځ څ سر لمونپه لووايي چي  بيا داسي ديځيني مذهب!! 

په چي د كوم نص ړو ښتنه وكپوكول مكروه دي!! كه 

په احاديثو كي ې، ړخو دا خبره نه ده ك قرآناستناد؟ 

په دوران خو هم د حج  ّـهللا  رسول، ېخو دا خبره نه ده شو

نورو وختونو كي، ځينو په هم  ړى اوځ كڅ سر لمونلوكي 

ې څه به ترداسي  په استناد دا خبره كوئ؟!څه تاسو د 

فرمايلي: خذوا تعالى  هللاوايي: ې، چي حيران به شې واور

ې آيت ترجمه هم داسي كوي: هر زينتكم عند كل مسجد، د د

پل زينتي لباس واغوندئ، په وخت كي ختلو د جومات ته 

ې مطلب دا دئ ې آيت ترجمه دغسي ده او نه ئخو نه د د

جد د اسم ځكه دلته مسړئ، په سر كۍ ړۍ يا خولگپچي 

ې د سجدې گه راغلى نه د اسم مكان، مراد ئپه توزمان 

چي د ې دا دئ ځه وخت دئ نه جومات، او مقصد ئاو لمان

ړو، په زچي وايي ړي هغو خلكو غلطه عقيده ترديد ك

گي جامو ړينو، كرباسي او ملنپينه شوو، وږو، خيرنو، ځي

چي تر فرمايي تعالى  هللا ېر ثواب لري!!ډځ كول كي لمون

پاره واغوندئ، الهي ځه لې مو د لمانې جامښكلټولو 

ې ښكي په وخت د تلو جومات ته چي ږ ته وايي شريعت مو

چي ړلي وو څه خو، عطر ووهئ، كه مو داسي ئې واغوندجام
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بد بوى په سبب و خولېرو ډد ې مو بد بوى تلو يا له خول

پاكيزه او ړه، ځان ډډه وكدرنه تلو جومات ته له تللو 

د خذوا زينتكم معنى ړ شه. بيا جومات ته واله ړستره ك

 په سر كول.ړۍ گپۍ او او مراد دا دئ، نه د خول

  ېكي د ېرشم آيتد پهپه حجاب كي مخ شامل وى نو كه 

گي خپلي سترچي مؤمنانو ته ووايه: حكم مورد نه درلود 

په هغه صورت كي وارد دئ او ي، دا حكم خو چوټي واټي

 ي. څ وځو مخ لوښچي د مجال لري 

 گناه د مخنيوي چول غوره كار دئ؛ له ټ ايټگو د ستر

ې ته بايد گمارلي، خو دې پرمؤمنان تعالى  هللا، هد وسيله

ټول ږدئ حتى له زنا مخكي ېپركتل خو چي متوجه وو 

كبيره په ، نه ځيگناهونو كي راه صغيره پناروا كارونه 

 .پرېښودو كيپه ونو كي او د يوه فرض گناه

  چي د چول همغه حكم لري ټ اټيگو ترپاره د سځو لښد

په تفكيك او ړو كي ې دواپه دې لري، پاره ئنارينه وو ل

 خبرهې خالف و د روحيې آيتوند دامتياز باور درلودل 

 .هد

 ې الفاظ راغلي: په ارتباط دركي د ستر  په قرآن

ړي كړه سره خلط ې وادا در يځيناو جالبيب،  حجاب، خمر

چي نيسي، حال دا وې ى ئپه معنړوني پټيكري او او د 

ځ د چي د دوو لوريو تر منڅه ته ويل شوي حجاب هغه 

ړه او پرده، كومه دپر سر ې ليدا مانع شي، لكه د درواز

چي مؤمنانو ته د حجاب لفظ هلته كارولى  قرآنېوال، د

له  ّـهللا  رسولچي له امهات المؤمنين )د وايي: كله 

ې تر شا ئې( پردړئ نو د حجاب )څه غواكوم  (ېرمنوم

ې د مؤمنانو چي اړئ ږ كړئ، د حجاب له شا ورغوغوا

پام په ښووني ته دغي الرپه كار دئ. دا شى مي ې! مور

مستوري كري ته د حجاب نوم وركول او يټچي سره ويلى شو 

ړه غلطه نوَمَونه ده. خمار هغه واځي ته محجبه ويل ښ

ړه او پر سر كوي او غاې ېرمني ئچي مټيكري ته وايي 

چي ړوني ته وايي پاو جلباب هغه لوى ټوي، پې پران ېوگر

ې ځان ئټول پل پر خچوي او اپل سر پر خې ځي ئښ

 راتاووي.

  په چي مخ هم كولى شوى  ءپه هغه صورت كي ادعاږ مو

ي تر جيوبهن مخكي د چټول ضروري دي پسره كري( يټ)ر اخم
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دوه ټول وى نو پوجوههن ذكر راغلى وى، كه مراد د مخ 

په صراحت سره د مخ )وجوههن( بايد  -1ې: و خبري ضروري

ټولو( پ)پاره بايد د غطاء د مخ ل -5ې وى، يادونه شو

چولو اړولو او دلته د غوچي  لفظ راغلى وى نه د يضربن

ېوان گرپر ښايي او ، له مخ سره د غطاء لفظ په معنى دئ

 چولو سره د يضربن صيغه.ړي له اټيكد 

  وايت استناد كوي په هغه رد ابن شهاب الزهري ځيني

ې په هغه كي عائشپه ارتباط راغلى او ې چي د افك د قضي

چي د حجاب آيت نازل شوى وو ې ته دا وينا منسوب شو ّـ

ړه اپه روايت ې ړ. د دټ كپټكري په پل مخ ځكه ما خنو 

ځواب نه دئ ويلى: د االحزاب ې چا ئچي هيې ښتني شوپوڅو 

ې صطلق له غزوحجاب آيت د بني المې كي د په هغسوره او 

ې كه وروسته؟ كه ړاندي نازله شوپېښي واو د افك له 

ې نو د روايت دا برخه ردوي نازله شووروسته چي وايي 

ې مخكي راغلى وو د حجاب حكم د بني المصطلق له غزوچي 

د ې سره په دنو ې نازله شوړاندي چي واو كه وايي 

 په جوماتاو  ّـمعاذ  نچي د سعد بروايت هغه برخه ردوي 

د  ّـځكه سعد بن معاذ كي د هغه د وينا يادونه كوي 

پ ټې ږ وروسته له همدشوى او لپي ټې كي په غزواحزاب 

چي ته دا وينا منسوبول  ّـې وفات شوى!! همدا راز عائش

ړى، صحيح ټ كپپل مخ خې ئپام سره په د حجاب آيت ته 

ټول نه پموضوع د مخ ځكه د حجاب د آيت انتساب نه دئ، 

ښتل څه غوې له شا پردڅخه د ات المؤمنين بلكي له امه

ړې وى نو ې كو يادونه ئټولپد مخ سره ټكري په كه دي، 

چي وايي: ې اشاره كوله ئآيت ته به  85ې سورد احزاب د 

   

   

   

     

      

    ې : ا

ڼو او د مؤمنانو پلو لوېرمنو، او خمپلو خ پيغمبره!

، ړيپړوني ورباندي راتاو كپل خچي ېرمنو ته ووايه م

ځورول شي، او ونه ژندى شي ېپچي وې ده ږدې ته نهمدا د

 ښونكى دئ. او هللا مهربان بخ

 پلخي دي ځښباايمانه ويل شوي چي  آيت كي 61ه پ 
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ېړونو له پلو مد خ پلرونو،ېړونو، پلو مله خزينت 

پلو ېړونو زامنو، خپلو مپلو زامنو، د خپلرونو، خ

هغو ځو، پلو وينځو، خښپلو خ ييو،رېرونو، خو، ورڼوورو

و ماشومان وهغاو له ې شهوته دي چي بړو ترالس الندي س

ه نچا ته بل  په عورت خبر نه ديځو ښ چي دپرته 

: دا كوم زينت دئ ږيړېراوالي ښتنپوڅو ، دلته گندويڅر

ل مانع نه لري؟ وهم ښوې پورتنيو ته ئړه عالوه ېپر مچي 

پرته ځو ښپلوانو او شاوخوا چي له خاو دا كوم زينت دئ 

ې زينت ښودل جائز نه دي؟ آيا د دځو ته هم ښې نورو ئ

ځوابونه دوه  څه كولى شو؟په بل پرته ې ڼگااطالق له 

له چي ځيني برخي داسي دي چي د بدن درلودى شو: يو دا 

ې هم له ليدو نه دي منع ځي نور خپلوان ئښد ړه عالوه ېم

ې آيت كي په دگواكي ټ، او ړه، مېښتان، غاشوي، لكه و

ځي ښچي بل دا ې. غو برخو ته اشاره شوهمده زينت سره پ

پورتنيو او ړه له مېڼه گا هټولپله چي خې ې منع شوله د

ې د د .ښييچا ته ونه پرته بل ې خلكو ږدپلوانو او نخ

زينت له دلته چي ځواب دا دئ ښتنو مختصر او يوازينى پو

ير ځڅه. كه د آيت الفاظو ته ڼه ده نه بل گاڅخه مراد 

چي دوهمه رأيه دقيقه ده، په يقين سره ويلى شو شو نو 

پاره غلى د خاصولو لپه عامه صيغه راچي زينت ځكه دا 

څو يوازي په كوم دليل به څ موجه دليل نه مومو، هيې ئ

ځو هم ستر نه دئ ښپرديو مخ او الس له دوو؟ اې مرړي ترغ

پلوانو نارينه وو ړي خر غپرته نو ېښپاو له مخ، الس او 

دلته څوك چي ېره عجيبه وي ډدا به ښودل منع دي. ته هم 

پل ځو ته خښپرديو  چي گواكيړي داسي تعبير ك (نساءهن)

ښودل مانع نه لري!! ې پلو ته ئښودل منع دي او خجمال 

چي له پرته دا ده ې له كوم شك معنى ئچي حال دا 

ښودلو منع له ڼو گاپلو ځو ته د خښپرته نورو پلوانو خ

ڼو د كارولو امتياز گاگار او د ځو ته د سينښې، شو

د  ړاندي او د هغهپه وړه ېپل مړى شوى، خو دا د خورك

پردي نارينه د په موخه نه د ارضاء او توجه جلبولو 

رقابت  ،ېځو سره د مسابقښاو يا له نورو توجه جلبولو 

ټولني په چي ښودنو ځان پاره. له داسي لښودني ځان او 

ټي نه دي، پڅ عاقل انسان ږي له هيړېې راوالكي كومي فتن

ړى گار كځو سينښځينو ې ميلمستيا او واده كي په يوكه 

ې په خوا كي ئې وي او چولې اې ئڼگ گاگ رناو رنوي 
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ږده حتى سمي ېپرې خو ڼد سرو زرو گاچي ېرمني وي داسي م

ځ ې خوا د دوى تر منې سره له يوپه دې هم نه لري، جام

ږي، له بلي خوا نوري ېپيدا كښمني رااو دجدي كركه 

ړي ړ كې ته اه دنوېړپل مچي خږي ېڅول كې ته هېرمني دم

كه له حرامو ړي، ې برابري كڼگامداسي چي دوى ته هم ه

ټولنه د منفي چي الرو وي او كه له حاللو!! دا يقينًا 

ې په لوري بيايي او فتنرقابتونو او حسادتونو 

ځان ې ڼو ئگاپه چي د قارون يادونه كوي  قرآنړوي. راوال

پوهانو د ده حالت ته پل قوم ته راووت، ناړى خگار كسين

ېر وى او همغه څپه هم د ده  ږموپام سره وويل: كاش په 

 ړى شوي!!چي ده ته وركڅه مو درلودى 

  ېره ډهغو خلكو رأيه  ړه دپه احجاب د چي يقينًا

په ستر كي شاملوي مخ او السونه هم ځو ښد چي ې ده كمزور

ځو د ښلكه جومات ته د ې كمزورگڼي، همغسي ې او فرض ئ

 ټول مسلمانان متفقړه ې ادپه  ړه د دوى رأيه.په اگ ت

پوري كي او د هغه تر رحلت  ېپه زمان ّـهللا  رسولچي د دي 

ې له ئځونو كي د جَماعت په لمونې او ځي جومات ته تلښ

چي مخكي به ځاى برخه اخيسته، داسي نارينه وو سره يو 

كي ۍ برخي په وروستې ماشومان او د صفوفو پسنارينه، ور

 ې هم برخهځونو كي به ئپه لموند اختر ې، دېځي ودرښبه 

ېله پاره بد دوى ل ّـهللا  رسولاخيسته، او كله كله به 

ې موعظه اوروله. ړگځانې و دوى ته به ئاړوله ډه جوغون

ځونو په لموند جماعت ې او مسجد ته تلچي نه يوازي دا 

ېرمنو د امهات م رېشمڼ گې شركت كولو بلكي ئبه كي 

ې دپه  ړى.هم شركت كپه شمول په غزواتو كي المؤمنين 

څوك چي هيات دومره زيات او دومره صريح دي ړه روايا

ړه ې اپه د قرآنچي گورو ې انكار نشي كولى. راشئ وتر

چي ښووني مومو كي داسي الر په قرآنړى، آيا څه حكم ك

 ّـهللا  رسولشي؟  باطنې استځو د تلو جواز ترښجومات ته د 

 ې؟ ړښووني كڅه الرړه ې اپه د

دا به راته ېپوهې خبري په دېر شو نو ځته  قرآنكه 

ځ په جماعت د لمونمؤمنانو ته  چي قرآنگرانه نه وي 

 ښتنه كوي. پاركولو س
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 66 :البقره

و له ركوع كوونكو ا ئړړئ او زكات وركځ قائم كاو لمون

 ړئ.سره ركوع وك

پلورو ې الرو او منحرفو دين د ب ت كييمبارك آ په دې

ې ږي: له هللا سره ئېځانگړتياوي بيانڅو يهودي علماوو 

له يا او  ىپرېښې يا ځ ئتعلق ضعيف او كمزورى وو، لمون

 پر ځاىې د د ،لگيا وپه شكلياتو ل او يحقيقي روح عار

ې عادت شوى وو، له السه كول ئترد زكات زكات وركړي  چي

ې، له نورو سره ې وسستي شو ې هم اړيكيعام ولس سره ئ

پاره دوى ته د د همدې لښى وو، پرېځاى عبادت هم يو ې ئ

ړئ او له ړئ، زكات وركځ وكڅو خبرو امر شوى: لموندغو 

ړئ، ستاسو د وع وككځاى رنورو ركوع كوونكو سره يو 

چي له ښيي دئ. دا آيت  ې كيپه همدعالج حرافاتو نټولو ا

ځ كول يوه الهي ځاى لمونځ كونكو سره يو نورو لمون

 وجيبه ده.

په حالت كي ېرمه او د خطر څگ ميدان ته د جن قرآن

 ښتنه كوي او فرمايي:پارهم د جماعت س

     

   

   

   

   

    

   

  

    

    

  

   

      

      

    

    

     

                                             
 165النساء: 

ځه په لماناو  ېپيغمبره!( له دوى سره وې او كه ته )ا
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 ېږيي له تا سره ودرډله د، نو د دوى يوه ېېدورته ودر

ې سجده ئ چيورسره واخلي، نو كله  ې ديوسل او خپلي

ال  چيډله هغه بله  تاسو تر شا شي اوله  بيا دي ړهوك

 او له تا سره ديراشي  هغه دي ړىكځ نه دئ ې لمونئ

او اسلحه ونيسي  ديپل احتياطي تدابير خ ړي اووكځ لمون

پلو تاسو له خ چيښوي ورسره واخلي، كافران دا خو يد

 واري درباندي په يووسلو او مال متاع غافل شئ نو 

څه بيمار وئ نو ځوريدئ يا ، خو كه له بارانه رامات شي

دئ، خو احتياطي كېږسله پله وخ چينشته  گناه درباندي

 تهكافرانو  غوهللا د چيې شكه تدابير مو ونيسئ، ب

 ړى.پكوونكى عذاب تيار كس

ښووني الر النديړه په اخوف ة ود صلكي  ې آيتدېه 

  ې.شو

 ي، يوه ډلو وېشل كېږدوو  پهپاره به خلك ځه لد لمان

 پيره كوي.ې اقتداء كوي او بله به پسپه امام به 

 ې ي او له سجدړځ وككعت لمونړۍ ډله به يو رلوم

په وخت ځه پاره تر شا شي. د لمانې لپيروروسته به د 

 ځان سره لري.پله وسله له خكي به 

  ځ پل لمونړي او خډله به راشي، اقتداء به وكدوهمه

ځان هم به وسله له  چيدوى ته ويل شوي  ړي.پوره كبه 

ځكه سره لري او هم به احتياطي تدابير مراعاتوي، دا 

كار بل ته حواله كول د احتياط تقاضاء كوي، ې پير د چي

پيل ې كار پيرنورو د  چيځه ته راشي هلته بايد لمان

 ړى وي.ك

 ړيك ځ تكميللمون پاتهپل هغه وخت خړۍ ډله به لوم 

ځاى شي او د دوى  هځه فارغډله له لماندوهمه  چي

 .ونيسي

 يو ركعت  يوازي او په دوو برخو وېشل شوىهم ځ لمون

د سفر او  چيږي ې معلومېې، له دڼل شوگرخه يوه بې ئ

څلور ركعته نه دئ، يا دوه ځ د قصر لمونپه وخت كي خطر 

په سفر كي هم  السالم عليه پيغمبرې. يا در ئركعته د

او د نورو وختونو دوه ې ركعته ځ درښام لموند ما يوازي

 ړى.ځ كدوه ركعته لمون

 كم په حالت بيان شوى، ځنى دلته د خوف متوسط او من

په زيات خطر كي ځاى جماعت كېدى شي او يو خطر كي 
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او حتى د قضاء كولو  يوازي شي، يوازي جماعت پرېښودى

  او وروسته اداء كولو اجازت شوى. 

  ځانه د له هغه صورت كي په  يوازيې حالت كي دپه

په تكليف ښت نه وريا له  چيې وسلي لري كولو اجازه شو

ې له حمل نه عاجز سلد و چيدومره بيمار وئ  ياوئ او 

 .وئ

  ټولو عامه ده، ښتنه پاردا سځه جمع د لمانپه

پاره نه ده، مؤمنانو ته راجع ده، يوازي د نارينه وو ل

ې په دځي هم ښچي گواهي وركوي ې په دبل آيت  قرآند 

 السالم اعليهد مريم  قرآنځكه ښتني كي شاملي دي، پارس

 ړه فرمايي:  په ا

   

   

                                    
 66آل عمران: 

رب لره تسليم اوسه، سجده كوه او له پل مريمې! خ ېا

 ركوع كوه.ځاى ركوع كوونكو سره يو 

چي ې پاره راغلې ليادونه د د السالم اعليهد مريمي 

 اعليهگه وي، مريم څند ېرمن بايښيي يوه مؤمنه مو

 قرآنړى شوى، ځو فضيلت وركښټولو پر ته د عالم  السالم

په گي ېلپاره د غوره مثال او بېرمنو لهغه د مؤمنو م

   گه معرفي كوي او فرمايي: تو

    

    

     

    

    

    

   

   

    

   

   

                                                                                                                         
 15-11التحريم: 

ېرمني مثال بيانوي پاره د فرعون د ماو هللا د مؤمنانو ل

په پلي خوا كي په خما ته  ې زما ربه!: اې ويلچي وئ
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ړه او له فرعون او د ده له ړ كځي جوگنجنت كي يو هستو

ژغوره. او د ظالمانو مي وژغوره او له دغو عمله مي و

ړه، ې وكئ پل فرج ساتنهچي د خعمران لور مريمي )مثال( 

پل رب ړل، د خپو كپه كي څه پلي روح ږ له خنو مو

هم، او له  ېاو د هللا كتابونه ئ ڼلېگښتيني وې رويناوي ئ

    څخه وه.ېښودونكو ړه اغا

په مدرسه او جومات كي روزنه السالم  اعليهد مريم 

چي د انساني تاريخ ړ شوى ې جوې او هغه ستر شخصيت ترشو

ې مقام ته نشي ځه د هغښڅ پوري هيپاى پيل تر له 

ځ كولو ځ كوونكو سره د لمونې ته له نورو لمونېدى، درس

ښتنه ده او نه پارې او خصوصي سړگځانښتنه نه پارس

د ښوونه ځو ته دا الرښالبته ښتنه. پارس ېمنسوخ شو

پير لري ښتني يوازي دومره توپارړوند سله انارينه وو 

دا و ته ځښاو  ىلف شوكپر تلو منارينه جومات ته چي 

په نشي او  يړچي كولى شي جومات ته والړى شوى رخصت ورك

جومات ته ښتل وغو ېړي، خو كه ئځ وكلمون پل كور كيخ

 ّـهللا  رسولدا د  ې د مخنيوي حق نه لري.څوك ئړه شي هيوال

په تاريخي چي د حجة الوداع  ښتنه دهپارداسي مكرره س

و ې هم د نورو سترو سترو او مهمې كي ئاو مهمي خطب

 ړه. بيا تكرار كځل گ يو څنامورو تر 

ړه ې اپه دچي ړو ېر كراشئ هغه روايات هم له نظره ت

   راغلي. 

  النِّسَاءُ  َقاَلتِ . ال خُد ِريِّ  سَِعيد   َأِبي َعن  
ِّ
 َعَلي كَ  َغَلبََنا ّـ ِللنَّبِى

 يَُهنَّ َلقِ  َيو ًما َفَوَعَدُهنَّ . َنف ِسكَ  ِمن   َيو ًما َلَنا َفاج َعل  ، الرِّجَالُ 

 ِمن كُنَّ  َما"  َلُهنَّ  َقالَ  ِفيَما َفكَانَ ، َوَأَمَرُهنَّ  َفَوَعظَُهنَّ ، ِفيهِ 

 النَّارِ  ِمنَ  حِجَاًبا َلَها َكانَ  ِإالَّ  َوَلِدَها ِمن   َثالََثةً  ُتَقدِّمُ  ام َرَأة  

 (165)بخاري: ". َواث َني نِ "  َفَقالَ  َواث َني نِ  ام َرَأة   َفَقاَلتِ ". 

 ّـوايي: ښځو؛ رسول هللا چي روايت دئ  ّـسعيد خدري له ابو 

ږ برالسي شوي )ستا د پر مونارينه ړه په اته وويل: ستا 

موږ وړاندي دي(، نو له پر ېدو كي دوى په اورويناوو 

موږ ته يوه ورځ ځانگړې کړه، نو د دوى لپاره پل لوري خ

د مالقات يوه ورځ وټاکله، )په هغه ورځ ئې( دوى ته ې ئ

په د هغو خبرو ې، گمارلې وخاصو امورو ئپه ړ او وعظ وک

چي : )له تاسي چيهم وه ې دا ړې وكچي دوى ته ئضمن كي 

ومري، دا به له اور ورته ې اوالدونه تر ېد هري ښځي در

ې پرده شي.( يوې ښځي وويل: که د چا دوه اوالدونه تر
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 ې ومري هم. که دوه ئې فرمايل: ومري؟ وئ

په دغو ځلي نور هم ه دوپه بخاري كي دا روايت 

له دغو توپيرونو سره: په  5616، 1565ېرو راغلى: شم

 الرِّجَالُ  َذَهبَ  او په بل كي الرِّجَالُ  َعَلي كَ  َغَلبََنايوه كي 

په بل كي  ،َنف ِسكَ  ِمن   َيو ًما َلَنا په يوه كي َفاج َعل   ،ِبحَِديِثكَ 

 َعلََّمكَ  ِممَّا ُتَعلُِّمَنا يهِ فِ  َنأ ِتيكَ  َيو ًما، َنف ِسكَ  ِمن   َلَنا َفاج َعل  

 او په بل كي ِفيهِ  َلِقيَُهنَّ  َيو ًما په يوه كي َفَوَعَدُهنَّ  ،هللاَُّ 

 او په بل كي َوَأَمَرُهنَّ  په يوه كي َفَوَعظَُهنَّ  ،َفاج َتَمع نَ 

 ن  مِ  َثالََثةً  ُتَقدِّمُ په يوه كي  ،َقالَ  ُثمَّ  هللاَُّ  َعلََّمهُ  ِممَّا َفَعلََّمُهنَّ 

 او ،َثالََثةً  َوَلِدَها ِمن   َيَدي َها َبي نَ  ُتَقدِّمُ  او په بل كي َوَلِدَها

"  َقالَ  ُثمَّ  َمرََّتي نِ  په يوه كي دا الفاظ هم شته َفَأَعاَدت َها

دغو په  .په بل كي نشته خو، " َواث َني نِ  َواث َني نِ  َواث َني نِ 

 روايت تر نورو جامع دئ. 5616كي 

په يوه روايت کي راغلى چي: )هغه مړه  ّـد ابوهريره 

 شوي اوالدونه ئې البالغ شوي نه وي(.

  َأز َواجَ  َأنَّ  َعاِئشَةَ  َعن  
ِّ
 ِإَذا ِباللَّي لِ  َيخ ُرج نَ  ُكنَّ  ّـ النَّبِي

 َيُقولُ  ُعَمرُ  َفكَانَ  -َأف يَحُ  َصِعيد   َوُهوَ  -ال َمنَاِصعِ  ِإَلى َتبَرَّز نَ 

 
ِّ
 َفخََرجَت  ، َيف َعلُ  ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َيكُن   َفَلم  . َءكَ ِنسَا اح جُب   ّـ ِللنَّبِى

  َزو جُ  َزم َعةَ  ِبن تُ  سَو َدةُ 
ِّ
، ِعشَاءً  اللَّيَاِلي ِمنَ  َلي َلةً  ّـ النَّبِي

 َيا َعَرف نَاكِ  َقد   َأالَ  ُعَمرُ  َفَناَداَها، طَِويَلةً  ام َرَأةً  َوَكاَنتِ 

 .ال حِجَابِ  آَيةَ  هللاَُّ  َفَأن َزلَ ، حِجَابُ ال   َين ِزلَ  َأن   َعَلى حِر ًصا. سَو َدةُ 

 (163)بخاري:

 هللا رمني رضيېم ّـروايت دئ چي د رسول هللا  ّـله عائشې 

پاره عنهن به د شپې له مخي د ضرورت رفع کولو ل

به  ّـته چي پراخ او ارت ميدان وو وتلې، عمر بيدياوو 

سول خو راره، مگه حجاب وپرمني دي ېته ويل: م ّـرسول هللا 

رمن ېم ّـداسي نه کول، يوه شپه ماخستن د رسول هللا  ّـهللا 

رمن وه بهر ېمړه چي يوه دنگه او لو ّـسودة بنت زمعه 

ژندلې، دا ېاې سوده! ومي پ چيړ ږ كې غپر ّـووتله، عمر 

ړه په اېدو چي د حجاب د حكم نازلې له امله د هغي تلوس

 ې درلودو، نو هللا تعالى د حجاب آيت نازل کړ.ئ

په دغو په تكرار سره په بخاري كي ا روايت هم د

او له دغو توپيرونو سره  3566، 8565، 6558، 165وېرشم

 او په بل كي ال حِجَابِ  آَيةَ  هللاَُّ  َفَأن َزلَ  يوه كي راغلى: په

او په  ِباللَّي لِ  َيخ ُرج نَ  په يوه كي ُكنَّ  ،ال حِجَابُ  ُضِربَ  َما َبع دَ 
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 َقد   او په بل كي ،حَاجَِتكُنَّ ِفي  َتخ ُرج نَ  َأن   ُأِذنَ  َقد   بل كي

 .راغلي" ِلحََواِئجِكُنَّ  َتخ ُرج نَ  َأن   َلكُنَّ  َأِذنَ 

ې رواياتو كي شديد تعارض دئ: يو په دگورئ چي لكه 

ېدو مخكي ېښه د حجاب د حكم له نازلپدا چي وايي 

پاره د حجاب آيت نازل شو او ې لې او د همدځته شورامن

ي د حجاب آيت ال د مخه نازل شوى وو او چې وايي بل ئ

، يو ې وهژندل شوېپپه سبب په حجاب كي د وتلو  ىلصسوده 

چي د حجاب آيت دغه مهال نازل شو او بل وايي چي وايي 

ې د ېرمنو ته ئته وحي وشوه او م ّـهللا  دغه مهال رسول

 !!  ړى شوهپاره بهر ته د وتلو اجازه وركحاجت ل

دغو متعارضو او متناقضو  لهامام بخاري رحمه هللا 

څ نه دي ويلي، خو ړه هيپه ارواياتو د يوه د انتخاب 

پړ يقين سره په بشېړو نو څې وڼا كي ئپه ر قرآنكه د 

ې ارتباط نه قطعًا په دآيت  دړوند حجاب اچي ويلى شو 

د جلباب چي ېر صراحت سره وايي ډپه  قرآن، دئ نازل شوى

منافقينو،  چيې خاطر نازل شو په دړوني( حكم پ)

چي د ې ځورولېرمني مرجفينو او مفسدينو به هغه م

پاره به بهر ته ې ته ورته ضروري كار ليا بل دځه لمان

څو چوي تر ځان واپر ړونى پچي ې، دوى ته ويل شوي وتل

ېرمني دي گاري مپرهيزپاك لمني او چي دا ژندل شي پېو

  ځوروي. ې ونه كان ئچلواو 

پاره دئ، د ځي لكي د ورپاره نه دئ، بلپې لحجاب د ش

ې حجابه څوك بې له لوري او هغه هم ماخستن مهال نه پش

ږي او نه له حجاب سره، يوازي د قد او وني د ېژندل كېپ

د عمر ېدى شي، گمان كړه په اچا د يو  يړوالي له مخلو

هغه هم په ې له لوري او پچي د شېره لري ده ډله شأن  هلالج لج

  ړي.ږ وكېرمني غپر م عليه السالم پيغمبردغه حالت كي د 

ژوند كي او په كليوال چي پام وي ته مو هم بايد ې د

ې نو د نه و بيت الخالويځ كي د كورونو منچي هغه مهال 

غوره ېل لورى پاره بځو لښېل لورى او د ببه پاره ړو لس

ځي ښلوري ته وتل او نه به و ځښ ېدو، نه به نارينه دك

ډه سره گه پځي ښد نارينه وو لوري ته، او معمواًل به 

 ې.وتل

 ّـښايي عمر چي دي ې ممكن دي يوازي دا ويل ئچي ه څ

څكله له كوره ېرمني هيمد پيغمبر عليه السالم چي ښتل غو

هغوى ته له جلباب سره د ځي، خو هللا تعالى بهر ونه و
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 هللاچي په روايت كي ويل شوي ځكه نو ړه، وتلو اجازه ورك

په ړه، اجازه ورك پاره د وتلودوى ته د ضرورت لتعالى 

مومو، د نه يت آې كي هم يوازي دغه د وتلو د اجاز قرآن

وتلو حكم او آيت نشته، نه صراحتًا او نه اشارتًا، هغه 

)و قرن ِفي بيوتكن وايي: ېرمنو ته م ّـهللا  رسولد چي آيت 

پلو كورونو په خو ال تبرجن تبرج الجاهلية االولى: او 

گار ځان له سينېر څكي تم شئ او د مخكني جاهليت په 

چي څكله دا نه ده معنى هيې آيت گندوئ(. د دڅرسره مه 

ځئ، كه داسي وى نو امهات المؤمنين څ مه وله كوره هي

ې، حج ته به تلوې، جهاد ته به نه به جومات ته نه تلل

ېدو ته به د موعظو اورعليه السالم  پيغمبرد  ې،نه تلل

    ې. ورتلنه 

ي دا روايت غوره او ارجح ه دغو متعارضو رواياتو كپ

 ښي:ېبر

 ال حِجَابُ  ُضِربَ  َما َبع دَ  سَو َدةُ  خََرجَت   َقاَلت   ىلص َعاِئشَةَ  َعن  

، َيع ِرُفَها َمن   َعَلى َتخ في الَ  جَِسيَمةً  ام َرَأةً  َوَكاَنتِ ، ِلحَاجَِتَها

 َتخ َفي نَ  َما َوهللاَِّ  َأَما سَو َدةُ  َيا َفَقالَ  ال خَطَّابِ  ب نُ  ُعَمرُ  َفَرآَها

، َراجَِعةً  َفان كََفَأت   َقاَلت  ، َتخ ُرجِينَ  َكي فَ  َفان ظُِرى، َعَلي َنا

 َفَدخََلت   َعر ق   َيِدهِ  َوفي َليََتَعشَّى َوِإنَّهُ ، َبي ِتىِفي  ّـ هللاَِّ  َوَرسُولُ 

 ُعَمرُ  ِلي َفَقالَ  حَاجَِتى ِلبَع  ِ  خََرج تُ  ِإنِّي هللاَِّ  َرسُولَ  َيا َفَقاَلت  

 ال َعر قَ  َوِإنَّ  َعن هُ  ُرِفعَ  ُثمَّ  ِإَلي هِ  هللاَُّ  َفَأو حَى َقاَلت  . َوَكَذا َذاكَ 

 َتخ ُرج نَ  َأن   َلكُنَّ  ُأِذنَ  َقد   ِإنَّهُ "  َفَقالَ  َوَضَعهُ  َما َيِدهِ ِفي 

 6558 بخاري: ". ِلحَاجَِتكُنَّ 

 ،ېدو وروستهد حجاب له الزمچي روايت دئ  ّـې له عائش

پاره بهر ووتله، د كوم ضرورت لجاب كي( په ح) ىلصسوده 

ټه نه پې پرژندله نو پېچي چا ېرمن وه، گه مهغه دن

ې سوده! اې ويل: وليده او ورته وئ ّـېده، عمر پاته ك

ې! ځگه وڅنگوره ې، وږېپاته كټه نه پږ پر موچي وهللا 

 چي رسولپه داسي حال كي ېرته راستنه شوه، وايي: هغه ب

په الس او ړلو ې خوښامنى ئماو او په كور كي وزما  ّـهللا 

ې ويل: يا هغه راغله او وئډوكى وو، ښين هې غوكي ئ

او )عمر پاره بهر ووتلم ړتياوو لځينو ازه د رسول هللا! 

هغه ته تعالى  هللا( وايي: ىلص( دا دا راته وويل، )عائشه هلالج لج

هغه چي ړه شوه ې لوترپه داسي حال كي ړه، بيا وحي وك

ې فرمايل: يقينًا الس كي وو او وئپه ې ال ډوكى ئښين هغو

پاره د وتلو ړتياوو لحاجتونو او ا وپلچي تاسو ته د خ
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 ې.ړى شواجازه درك

چي ړى دا ې روايت له مخي دوه خبري كولى شو: لومد د

ې وينا دقيقه ړه ئپه اښي ېپمخكنى روايت ناقص دئ، د 

 هلالج لجچي عمر ښي ېړ نه برد توجيه وچي نه ده او دوهم دا 

په ېدو وروسته هم ې وينا له اورد د ّـ هللا رسولبه د 

ې جومات ته له ځي به ئښاو ړى وي!! گار كټينپلي رأيي خ

 ې وي.ړك تلو منع

 َقالَ  َأيُّوبَ  َعن   شُع بَةُ  حَدََّثَنا َقالَ  حَر ب   ب نُ  سَُلي َمانُ  حَدََّثَنا

 ا َعَلى َأش َهدُ  َقالَ  َعبَّاس   اب نَ  سَِمع تُ  َقالَ  َعطَاءً  سَِمع تُ 
ِّ
 ّـ لنَّبِي

 خََرجَ  ّـ هللاَِّ  َرسُولَ  َأنَّ  -َعبَّاس   اب نِ  َعَلى َأش َهدُ  َعطَاء   َقالَ  َأو  

 َوَأَمَرُهنَّ ، َفَوَعظَُهنَّ  النِّسَاءَ  ُيس ِمعِ  َلم   َأنَّهُ  َفظَنَّ ، ِبالَل   َوَمَعهُ 

 ل  َوِبالَ ، َوال خَاَتمَ  ال ُقر طَ  ُتل ِقى ال َمر َأةُ  َفجََعَلتِ ، ِبالصََّدَقةِ 

 (55)بخاري: . َثو ِبهِ  طََرفِ ِفي  َيأ خُذُ 

په داسي  ّـروايت دئ چي: يو ځل رسول هللا  ّـله ابن عباس 

( ووت چي بالل له منځهحال کي )د نارينه وو له ليکو يا 

ړ چي ښځو د ې وكگمان ئهم ورسره وو )ښځو ته ورغى(  ّـ

دلى، نو هغوى ته ئې وعظ ېده وعظ او نصيحت نه دئ اور

صدقې ورکولو امر ئې ورته وکړ، نو ښځو خپلي  وکړ، د

په خپلي  ّـلښتۍ او گوتې د صدقې په توگه اچولې او بالل 

 لمن کي راټولولې.

، 535ېروپه دغو شمتكرار سره په په بخاري كي دا روايت 

536 ،558 ،555 ،555 ،555 ،1661 ،1665 ،6558 ،8565 ،

 ونو سرهپيراو له دغو تو 5658، 8556، 8551، 8556

ځو ته له ښچي پورتني كي دا نه دي ويل شوي په  :راغلى

ځينو په خو  ،ېړى شوځ شوى، بيا خطبه وركوعظ مخكي لمون

ې كي دا هم نه دي ويل ا مطلب ويل شوى، په دنورو كي د

ې ڼگاپلي ې خڅادر يا لمن كي به ئپه چي د بالل شوي 

په يوه كي  په نورو كي دا مطلب هم راغلى،ې خو ځولغور

، ّـځ مي له رسول هللا چي د عيد لموندومره ويل شوي يوازي 

ې ټولو به له خطبړى سره ك ملسو هيلع هللا ىلصابوبكر، عمر او عثمان 

 چي رسولدا هم ويل شوي  په يوه كي ځ كاوو.،مخكي لمون

 َأيَُّها َياې دا آيت ولوستو: )د الممتحنه د سور ّـهللا 

 ِإَذا
ُّ
ې چي تركله  آلَيةَ ا(  ُيبَايِع َنكَ  ال ُمؤ ِمَناتُ  جَاَءكَ  النَّبِي

ې ې فرمايل: آيا تاسو همدا بيعت كوئ؟ يوفارغ شو نو وئ

د كمكي اختر چي چي هو؛، په يوه كي ويل شوي ړ ځواب ورك
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چي د كمكي راوي شك كوي  ړ او په بل كيې وكځ ئلمون

 .ځاختر كه د لوى اختر لمون

ې د د ړي:څو خبري توجه غواړه په اې روايت د د

چي نور روايات ېدى شو پوهلته سم په اصلي مطلب هروايت 

چي ږي ېڼا كي راته جوتپه رد نورو رواياتو  گورو،هم و

ځ ړى لمونلومځ وو، پيغمبر عليه السالم دا د اختر لمون

ېر شوى ځه تې، بيا د خلكو له منې خطبه ويلړى، بيا ئك

ې بيا وعظ ځاى ته ورغلى، هغوى ته ئځه ځو د لمانښاو د 

ې ڼگاپلي ې او هغوى خڅولې هې وركولو ته ئړى، د صدقك

    ې.ړصدقه ك

 پيغمبرچي د ښيي ېر روايات ڼ شمگې ته ورته دا او د

ځونو كي په لمونځو د جماعت ښپه دوران كي عليه السالم 

ېل او د نارينه وو تر ې بځاى ئېدو ، د ودرشركت كولو

ته خاصه توجه  د هغوى روزنيعليه السالم  پيغمبرشا وو، 

ې وروسته د ځه كي له عامي خطبمانپه لكوله، د اختر 

ړى. خو ې بيا وعظ كځو خوا ته ورغلى او هغوى ته ئښ

ېلو، ودونو، مځي ښچي متأسفانه اوس حالت داسي دئ 

ې پرپلوان زيارتونو ته تلى شي، نه خاوندان او خ

گ ممنوع ت ېجومات ته ئاعتراض كوي او نه واعظان، خو 

ځكه ر دئ نو چي وايي اوس د فساد او فتنو دو!! څوك دئ

 هغوى ته وايو: ښه نه دئ!! گ ځو تښجومات ته د 

  چي ځو د مخنيوي الر خو دا ده ښد له فساد او فتنو

 هغه جومات ته راشي او وعظ واوري.

 په وخت كي تر نن عليه السالم  چي د پيغمبروك وايي څ

له چي څوك كولى شي دا خبره يوازي هغه ې؟! ږي وې لفتن

ځي هغه مهال جومات ښدينه كي په مې خبر وي، و بحقائق

 قرآنړى وو، ېر كسانو ايمان راوچي محدود شمې ته تلل

ځلي به منافقينو، مرجفينو او د بيمارو ېر ډچي وايي 

، ېات ته به تلمچي جوې ځورولځي ښړونو خاوندانو هغه ز

 ځي جومات ته له تلو منعښې ئد دغو مفسدينو له امله 

ه جلباب سره جومات چي لړ ې ورته وكې بلكي امر ئړنه ك

  ړي شي.ته وال

  ې دور دئ چي ووايي: اوس د فتنڅوك دا حق لري آيا

په دوران كي دي مخ او ځي دي حج نه كوي، يا د حج ښنو 

گه څنې كه دا حق نه لرو نو له جومات ئ ټوي؟پالسونه هم 

په وروستيو ژوند مبارك پل خو د خ ّـهللا  رسول ؟منع كوو
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خطبو كي فرمايلي: كه ستاسو  پلو وروستنيوپه خېبو او ش

ې ړي نو مخنيوى ئځ وكپه جومات كي لمونچي ړي ځي غواښ

 مه كوئ!!! 

  چي ړه وشوه ېكپردا په وخت كي  هلالج لجد عمر وايي چي څوك

هغوى ته وايو: دا نه د يوه  ځي!ځي دي جومات ته نه ښ

په او نه د تعطيل  په معنى اخيستى شوحكم د تغيير 

چي كه دا ادعاء صحيح وي  يوازي دومره ويلى شومعنى، 

په و شرائطړه هغه مهال د خاصو ظروفو او ېكنو دا پر

ړي مخالفت حرام او ېكپرې چي د دداسي نه ده ې، شووجه 

چي د اسالم او مسلمانانو مصلحت دا ناجائز وي او نن 

ځو ديني او اخالقي روزني ښچي د ښتنه كوي تقاضاء او غو

ات ته مې مخ جووو ئته الزياته توجه وشي او له نورو خوا

!! حرام هغه دي ڼوگنو دا كار حرام او ناروا و ړوووا

  ړي.او د هغه رسول حرام كتعالى  هللا چي

كاش اوس داسي جوماتونه او داسي واعظان  وايي:ځيني 

ې له مخي ... د كومي فتنړى شي،ځو روزنه وكښچي د وى 

ېدى شي هغه ڼل شوى كگپه كور كي غوره ځ ځو لمونښچي د 

په ومات كي د ننه احتمالي فتنه وي نه د الري جپه 

 ّـهللا  رسولبايد ووايو: كه ځواب كي په . د دوى ږدو كياو

په كور كي ځ تر جومات چي ستاسو لمونځو ته ويلي وى ښ

د ې، ځه به هم جومات ته نه وه تللښغوره دئ نو يوه 

داسي خبره هغوى ته  ّـهللا  چي رسولږي ېمعلومځو له عمل ښ

 چي د پيغمبرږي ېمعلومېر رواياتو گڼ شمې، له ړنه ده ك

او ې، ځي جومات ته راتلښپوري تر رحلت عليه السالم 

ې ده ړښتنه كپارې كي دا سۍ خطبپلي وروستپه خ ّـهللا  رسول

ې مه كوئ، ړي شي مخنيوى ئښتل جومات ته والځو غوښچي كه 

ې: ي ويل ئچدا مطالبه ونه منله  هلالج لجحتى د عمر  ّـرسول هللا 

ړه، ك منعېرمني دي بهر ته له وتلو مپلي خول هللا! يا رس

ې ډ وروسته وفرمايل: ما ته وحي شوځنڅه له  ّـهللا  رسول

څه ويلو حق يوازي د دومره ږ مو ړم.نه ك منعچي دوى 

چي هم د ړ شي چي ووايو: جوماتونه بايد داسي جولرو 

گ الره گ راتې د تېل وي او هم ئځاى بځه ځو د لمانښ

نه  ّـهللا  چي رسولهغه حالل كار نشو حرامولى خو ېله وي، ب

چي ځي په رواياتو كي راړه په ا هلالج لجد عمر  ړى.دئ تحريم ك

تلو د دوى له ځو له وتلو او جومات ته ښهغه له كوره د 
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چي دى به ې حالت داسي وو سره موافق نه وو، خو عماًل ئ

ې وه خو پسې ورېرمن به ئمخكي جومات ته روان وو او م

 كولى نشوى. منعې ئهغه 

  سَِمعتِ انها َ  َعِطيَّةَ  ُأمُّ  عن
َّ
 ال َعَواِتقُ  َيخ ُرجُ "  َيُقولُ  ّـ النَّبِي

، َوال حُيَّ ُ  ال خُُدورِ  َذَواتُ  ال َعَواِتقُ  َأوِ ، ال خُُدورِ  َوَذَواتُ 

 ال ُمَصلَّى ال حُيَّ ُ  َوَيع َتِزلُ ، ال ُمؤ ِمِنينَ  َوَدع َوةَ  ال خَي رَ  َول يَش َهد نَ 

 َوَكَذا َعَرَفةَ  َتش َهدُ  َأَلي سَ  َفَقاَلت   ال حُيَّ ُ  َفُقل تُ  حَف َصةُ  َلت  َقا". 

 (656)بخاري:. َوَكَذا

مي  ّـايت دئ چي وايي: له رسول هللا رو ّـله ام عطيه 

ښځي، او ستري يا  ېفرمايل: )نوې رسېدلې دلي چي وئېاور

ي او د خير ځپه پرده کي ناستي ښځي، او حائضې ښځي دي و

او د مسلمانانو په دعاء کي ځ( رونو )د عيد لمونپه کا

ږي، ېښه ودرگودي گډون کوي، خو حائضې ښځي دي له مصلى 

وويل: آيا  ېآيا حائضې ښځي هم؟ دحفصه وايي: ومي ويل: 

 حايضې ښځي عرفات او...او... ته نه حاضرېږي؟!

، 551، 681ېرو په دغو شمځلي نور ږ پدا روايت هم ش

په بخاري سره  ونوو له دغو توپيرا1385، 551، 556، 556

 َأوِ ، ال خُُدورِ  َوَذَواتُ  ال َعَواِتقُ  َيخ ُرجُ : په يوه كي كي راغلى

 َوَدع َوةَ  ال خَي رَ  َول يَش َهد نَ ، َوال حُيَّ ُ  ال خُُدورِ  َذَواتُ  ال َعَواِتقُ 

 ي نِ ال ِعيدَ  َيو مَ  ال حُيَّ َ  ُنخ ِرجَ  َأن   ُأِمر َناپه بل كي  ،ال ُمؤ ِمِنينَ 

او په  َوَدع َوَتُهم   ال ُمس ِلِمينَ  جََماَعةَ  َفيَش َهد نَ ، ال خُُدورِ  َوَذَواتِ 

 ال بِك رَ  ُنخ ِرجَ  حَتَّى، ال ِعيدِ  َيو مَ  َنخ ُرجَ  َأن   ُنؤ َمرُ  ُكنَّا بل كي

 َفيُكَبِّر نَ ، النَّاسِ  خَل فَ  َفيَكُنَّ  ال حُيَّ َ  ُنخ ِرجَ  حَتَّى، خِد ِرَها ِمن  

 ال يَو مِ  َذِلكَ  َبَرَكةَ  َير جُونَ  ِبُدَعاِئِهم   َوَيد ُعونَ ، بِيِرِهم  ِبَتك  

 َرسُولَ  َيا ام َرَأة   َقاَلتِ په يوه كي دا هم راغلي  ،َوطُه َرَتهُ 

 ِمن   َصاحِبَُتَها ِلُتل بِس َها َقالَ . جِل بَاب   َلَها َلي سَ  ِإح َداَنا، هللاَِّ 

شوي چي ايتونو كي ويل و روغپه دگورئ چي ، لكه جِل بَاِبَها

ځو، پاره ووځه لچي د عيد د لمانېدو ږ ته به امر كمو

ټاكلي پل په خې، به هم وتلې ې او حتى حائضړپيغلي، ز

ې برخه اخيستله، ځه كي به ئناپه لمې، ېدځاى كي به ودر

ې او دا صحنه ښه كي وگوله مصلى بهر په يوه ې به حائض

ې وه ړښتنه كپو ّـ هللا رسولېرمني له ې مه، يوې ليدلبه ئ

پاره د عيد ې لاو د همدڅوك جلباب ونه لري چي كه 

ې ورته وئې شته؟ پرگناه څه ځي ځه ته ونه ولمان

 .ورواغونديجلباب دي ړي پلي خورلفرمايل: خ

ډو انسان ېر لوى حكمت دئ، له داسي غونډې كي دپه 
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ېرمنو م ّـرسول هللا پاره لې ږي، د همدېېر زيات متأثره كډ

ېره ډ ډو كي برخه واخلي.په دغو غونچي وو ته امر كا

په شته والي كي گندو نصوصو څرچي د داسي عجيبه ده 

حفصه بنت  ڼي!!گځو تلل ناروا ښځيني خلك جومات ته د 

په دولسو سره  ّـېړه له رسول هللا سيرين وايي زما د خور م

ې زما خور ږو كي ئپپه شچي غزواتو كي برخه اخيستي وه 

 به مريضان او زخميان تداوي كول.  هم ورسره وه، هغوى

 َفيَش َهدُ ، ال َفج رَ  ُيَصلِّي ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َكانَ  َلَقد   َقاَلت   َعاِئشَةَ  َعنِ 

 َير جِع نَ  ُثمَّ  ُمُروِطِهنَّ  ِفي ُمَتَلفَِّعات   ال ُمؤ ِمَناتِ  ِمنَ  ِنسَاء   َمَعهُ 

 (655)بخاري: .َأحَد   َيع ِرُفُهنَّ  َما ُبيُوِتِهنَّ  ِإَلى

به چي د سهار  ّـروايت دئ چي وايي: رسول هللا  ّـله عائشې 

لمونځ کاوو يو شمېر مسلماني مېرمني به هم په داسي 

کي نغښتي وو ټكريو خپلو ه حال کي چي ځانونه به ئې پ

لمانځه ته راتللې، له لمانځه وروسته به بېرته خپلو 

 چي څوک دي. ېکورونو ته تللې او هيچا به نه پيژندل

، 535، 855 ېرپه دغو شمځلي نور ې ايت هم دردا رو

يوه كي  او له دغو توپيرونو سره راغلى: په 555

په  ،ِبُمُروِطِهنَّ  ُمَتَلفَِّعات  په بل كي  ،ُمُروِطِهنَّ  ِفي ُمَتَلفَِّعات  

په بل كي  ،َأحَد   َيع ِرُفُهنَّ  َما ُبيُوِتِهنَّ  ِإَلى َير جِع نَ  يوه كي ُثمَّ 

 ِمنَ  ُيع َرف نَ  الَ ، ال ُمؤ ِمِنينَ  ِنسَاءُ  َفيَن َصِرف نَ  ِبَغَلس   الصُّب حَ  ُيَصلِّي

 َفيَن َصِرفُ  او په بل كي َبع ًضا َبع ُضُهنَّ  َيع ِرفُ  الَ  َأو  ، ال َغَلسِ 

او په بل  ال َغَلسِ  ِمنَ  ُيع َرف نَ  َما، ِبُمُروِطِهنَّ  ُمَتَلفَِّعات   النِّسَاءُ 

پيرونو سره سره د رواياتو ې تود ، لهَأحَد   َيع ِرُفُهنَّ  َما كي

جومات ته به  يېرمنمسلماني مچي مطلب يو دئ او هغه دا 

ې هم برخه اخيسته، ځه كي به ئپه لمانې، د سحر تلل

چي تر په داسي وخت كي كاوو ځ به د سحر لمون ّـهللا  رسول

ېرمني به چي مځه وروسته به هم ال دومره تياره وه لمان

  ې. ېدژندل كپېنه 

ېرمني چي مشوي: يو دا دوه تعبيرونه  هروايت ېله د

ې او ژندلېپچا به نه چي ې ټي وپكي داسي ټكريو په به 

ندل پېژچي دوى به نه چي دومره تياره به وه بل دا 

چي ې دليل كمزورى او ناسم دئ په دړى تعبير ې، لومېدك

ېدو ټپپه جامه كي د ې )غلس( ده؛ نه خبره د سحر د تيار

نه يوازي دا مطلب نشي اخيستل  هروايتې گوالى، له دڅرن

ښيي ې په خالف د دټ وو بلكي پځو مخونه به ښچي د ېدى ك

په وجه به نه ې څ وو خو د تيارچي د دوى مخونه به لو
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په هغه صورت كي صحيح ادعاء به ړۍ لومې. ېدندل كپېژ

ې يا د ادونه نه وى شو( ي: تيارهچي د )غلسېده ڼل كگ

ځي د كوم ورځونو يا د و لمونټولپرته د ځه سحر له لمان

 ې وى.يادونه شو ځهلمان

 د ستر په چي ړو ېر كراشئ هغه روايات هم له نظره ت

ې پاره پرپلي رأيي د تأييد لد خډلي ړه راغلي او هري ا

په چي ړه روايات دومره متعارض دي ې ادپه ړى. استناد ك

ې توافق ونشو پرپلويانو د يوه مسلك او مذهب سعودي كي 

پلوه حوم ابن باز او مرحوم الباني د مسلك له ړى، مرك

ژور اختالف درلود، ې ړه ئپه اسره ورته ول خو د ستر 

ڼل او ابن گپه ستر كي شامل نه الباني مخ او السونه 

ېلو رواياتو استناد كاوو بپه ڼل، الباني گباز شامل 

به يوه روايت ته ضعيف ځينو ! ېلو!په باو ابن باز 

گڼلو، د ابن ړ روايت د اعتبار وويلو خو بل به همغه 

ته اعتبار وركولو چي هغه روايت د الزهري پلويانو باز 

چي ته  ې روايتپلويانو دړل شو او د الباني ېڅړاندي وو

 ې صحيح: گڼي او الباني ئې مرسل ابو داؤد ئ

 ّـ هللاَِّ  َرسُولِ  َعَلى َدخََلت   َبك ر   َأِبى ِبن تَ  َأس َماءَ  َأنَّ :  َعاِئشَةَ  َعن  

 َهَذا َما»: َقالَ  ُثمَّ  ،َعن َها َفَأع َرضَ  ،ِرَقاق   شَاِميَّة   ِثيَاب   َوَعَلي َها

 ُيَرى َأن   َيص ُلح   َلم   ال َمحِي َ  َبَلَغتِ  ِإَذا ال َمر َأةَ  ِإنَّ  َأس َماُء؟ َيا

سنن  .َوَكفَّي هِ  َوج ِههِ  ِإَلى َوَأشَارَ . «َوَهَذا َهَذا ِإالَّ  ِمن َها

 ُيد ِرك   َلم   ُدَري ك   ب نُ  خَاِلدُ  ُمر سَل   َهَذا َداُودَ  َأُبو َقالَ  البيهقي

 صحيح:  األلباني الشيخو قال  .عنها هللا رضى َعاِئشَةَ 

 ّـې اسماء بنت ابوبكر چي خور ئروايت دئ  ّـې له عائش

ۍ شامي جامه چي نرته راغله  ّـهللا  په داسي حال كي رسول

ې ې فرمايل: اوئړاوو او ې واې ترمخ ئې وه، ې اغوستئ

ږي نو ورته ېپيغلتوب ته ورسچي څه دي؟! ښځه دا اسماء! 

ې وليدل څه ترې بل پرته ئې داو ې چي له دروا نه ده 

  ړه. ې اشاره وكو ته ئمخ او السونپل خشي، 

 َوالَ  ال ُمح ِرَمـةُ  ال َمر َأةُ  َتَتَنقَّبُ  الَ »: ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َقالَ  هللاَِّ  َعب دِ  َعن  

 سنن البيهقي .« ال ُقفَّاَزي نِ  سُ َتل بَ 

وفرمايـل:  ّـهللا  رسـولچـي روايت دئ  ّـله عبد هللا بن عمر 

چوي او نـه پر مخ نقاب ادي نه  هځښ( ېه )حج كوونكمحرم

 په الس كوي،دي دستكشي 

اسِ  بـن ال َفض لُ  َكانَ : َقالَ  َعبَّاس ، بن هللاَِّ  َعب دِ  َعن    َرِديـفَ  ال َعبَـّ
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هِ  هللاَُّ  لَّىصَ  هللاَِّ  َرسُولِ   خَـث َعم   ِمـن   ام ـَرَأة   َفجَاَءت ـهُ  َوسَـلَّمَ، َعَليـ 

ِه، َوَتن ظُرُ  ِإَلي َها، َين ظُرُ  ال َفض لُ  َفجََعلَ  َتس َتف ِتيِه،  َفجََعـلَ  ِإَليـ 

 َيـا: َفَقاَلـت   اآلخَِر، الشِّقِّ  ِإَلى ال َفض لِ  َوج هَ  َيص ِرفُ  ّـ هللاَِّ  َرسُولُ 

، َرسُولَ   َأِبـي َأد َرَكـت   ال حَـجِّ  ِفـي ِعبَاِدهِ  َعَلى هللاَِّ  َفِريَضةَ  نَّ إِ "هللاَِّ

ِل، َعَلـى ُيث بُتَ  َأن   َيس َتِطيعُ  ال شَي خًا، ,  َعن ـُه؟ َأَفـَأحُجُّ  الرَّحـ 

ةِ  ِفـي َََذِلـكَ  ،"َنَعم  : َقالَ   ،سـنن النسـائي  .ال ـَوَداعِ  حَجَـّ

 البخاري

د  ّـبـاس چي فضل بـن عروايت دئ  ّـعبد اله بن عباس  له

ې چي د خثعم د قبيلـپور وو ۍ سپه سورلشا ته  ّـرسول هللا 

ې ې تـرښـتنه ئـچي پوراغله په داسي حال كي ېرمن يوه م

د  ّـهللا  رسـولې فضل ته، نو ې ته كتل او هغفضل هغكوله، 

! هللا رسولځي وويل: يا ړاوو، هغي شفضل مخ بل لوري ته وا

ر فرض شـوه پالپر په داسي حال كي زما د حج الهي فريضه 

ېدى، آيـا زه د ښو نه شي ودرپپلو پر خاو  ډا شوىچي بو

، او دا د حجـة ې فرمايـل: هـووئـ ړم؟پاره حج وكهغه ل

  ښه ده.پېكال الوداع د 

څ لو ځي مخښته ږدي: د ږ مخي دوه خبري زموروايت دا 

د فضل مخ بل لوري ته  ّـهللا  رسول وو او فضل ورته كتل،

چي د الهي ښوده ه ته وې هغې سره ئپه دړاوو او وا

د څوالى چي د مخ لوتقاضاء همدا ده. او دا ښووني الر

پايه او د حجة الوداع تر كال ژوند تر د  ّـهللا  رسول

  ول وو. پوري معم

  َعنِ  ُعَمرَ  اب نِ  َعنِ 
ِّ
 اب نِ  َعنِ  سَاِلم   َعن   الزُّه ِرىِّ  َوَعنِ  . ّـ النَّبِي

  َعنِ  ُعَمرَ 
ِّ
 الَ "  َفَقالَ  ال ُمح ِرمُ  َيل بَسُ  َما سََأَلهُ  َرجالً  َأنَّ  ّـ النَّبِي

 َوالَ  ال بُر ُنسَ  َوالَ  السََّراِويلَ  َوالَ  ال ِعَماَمةَ  َوالَ  ال َقِميصَ  َيل بَسِ 

 النَّع َلي نِ  َيجِدِ  َلم   َفِإن  ، الزَّع َفَرانُ  َأوِ  ال َور سُ  َمسَّهُ  َثو ًبا

 ". ال كَع بَي نِ  َتح تَ  َيكُوَنا حَتَّى َول يَق طَع ُهَما ال خُفَّي نِ  َفل يَل بَسِ 

 (166)بخارى: 

 ّـ روايت دئ چي: يوه سړي له رسول هللا ّـله ابن عمر 

پوښتنه وکړه چي ُمحِرم )چا چي احرام تړلى وي( به څه 

فرمايل: نه به کميس اغوندي، نه پټکي، نه ې اغوندي؟ وئ

، نه چپنه، او نه داسي جامه چي عطر او زعفران گپرتو

ې )څپلکي( ونه مومي نو موزې ڼوهل شوي وي، او که پ پرې

ښنگريو چي تر ړي ې كپردي واغوندي؛ خو داسي دې 

 ډيو( الندي شي.(ې)ب
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ېرو په دغو شمځلي نور لس په بخاري كي دا روايت 

، 8568، 8566، 8556، 1565، 1565، 1865، 633راغلى: 

گو ونه تر سترپيرتوپه دوى كي دا ، 8585، 8565، 8563

 َيل بَسُ  الَ په صيغه راغلي ځينو كي د مفرد په  :يږېك

 الزَّع َفَرانُ  َمسَّهُ  َثو ًبا َوالَ  ال بُر ُنسَ  َوالَ  السََّراِويلَ  َوالَ  ال َقِميصَ 

 َوالَ  ال ُقُمصَ  َيل بَسُ  الَ په صيغه د جمع كي ځينو په او  َور س   َوالَ 

 َأحَد   ِإالَّ ، ال خَِفافَ  َوالَ  سَ ال بََرانِ  َوالَ  السََّراِويالَتِ  َوالَ  ال َعَماِئمَ 

 ِمنَ  َتل بَسُوا َوالَ ځينو كي په  خُفَّي نِ  َفل يَل بَس   َنع َلي نِ  َيجِدُ  الَ 

 َأن   ځينو كيپه او  َور س   َأو   الزَّع َفَرانُ  َمسَّهُ  شَي ًئا الثِّيَابِ 

ځينو ه پ، ِبَزع َفَران   َأو   ِبَور س   َمص بُوًغا َثو ًبا ال ُمح ِرمُ  َيل بَسَ 

: ال ُقفَّاَزي نِ  َتل بَسِ  َوالَ  ال ُمح ِرَمةُ  َتَتَنقَّبِ  الَ كي دا هم راغلي 

په الس چوي او نه دي دستكشي پر مخ نقاب اځي دي نه ښ

كي ځينو په  ال كَع بَي نِ  َتح تَ  َيكُوَنا حَتَّىكي ځينو په كوي، 

پلوه ى له . د مفهوم او معنال كَع بَي نِ  ِمنَ  َأس َفلَ  َيكُوَنا حَتَّى

ې جامع ځيني ئې مختصر او ځيني ئټول سره ورته دي، خو 

د په هغه كي چي روايت دئ  1565ې ټولو جامع ئتر دي. 

 ې.ښوونه شوړه هم الرپه اځو ښ

  َقالَ :  َقالَ  ،َأبِيهِ  َعن   ،سَِعيد   َأِبي بن الرَّح َمنِ  َعب دِ 
ُّ
 ّـ النَّبِي

 ِإَلى ال َمر َأةُ  َتن ظُرِ  َوال ،رَّجُلِ ال َعو َرةِ  ِإَلى الرَّجُلُ  َين ظُرِ  ال: 

 مصنف ابن ابي شيبه  ال َمر َأِة، َعو َرةِ 

 َقالَ :  َقالَ  َأِبيِه، َعن   ،سَِعيد   َأِبي بن الرَّح َمنِ  َعب دِ  َعن  

 
ُّ
 َتن ظُرِ  َوال ،الرَّجُلِ  َعو َرةِ  ِإَلى الرَّجُلُ  َين ظُرِ  ال:  ّـ النَّبِي

 ،الرَّجُلِ  ِإَلى الرَّجُلُ  ُيف ِضي َوال ال َمر َأِة، َعو َرةِ  ِإَلى ال َمر َأةُ 

، المعجم الكبير للطبراني .ال َمر َأةِ  ِإَلى ال َمر َأةُ  ُتف ِضي َوال

 ابن ماجه ،مسلم، ترمذي

 ّـهللا  رسولچي پالره روايت كوي پل له خ ّـابو سعيد خدري 

ځه ښگوري او وفرمايل: نارينه دي د نارينه عورت ته نه 

نارينه دي له نارينه سره گوري، عورت ته نه  ځيښدي د 

ځي ښځه دي له ښڅملي او نه په يوه بستر كي( )ځاى يو 

 څملي.نه  په يوه بستر كي()ځاى سره يو 

  َعن  
 
 ،َفخَِذكَ ( ُتب ِرز   الَ ) َتك ِشف   الَ »  : ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َقالَ  َقالَ  هلالج لج َعِلى

  َفخِذِ  ِإَلى َتن ظُر   َوالَ 
 
 ، ابن ماجهسنن البيهقي .« يِّت  مَ  َوالَ  حَى

وفرمايل: ورون دي مـه  ّـهللا  رسولچي روايت دئ  ّـله علي 

 گوره.ورون ته مه  ړيمژوندي او څ هيد څوه او لو

 ّـ هللاَِّ  َرسُـولُ  َقـالَ  َقـالَ  جَدِّهِ  َعن   َأِبيهِ  َعن   شَُعي ب   ب نِ  َعم ِرو َعن  
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 ِفـى َعَلي َها َواض ِرُبوُهم   ِسِنينَ  عِ سَب   ِفى ِبالصَّالَةِ  ِصب يَاَنكُم   ُمُروا»

 ِمـن كُم   الرَّجُـلُ  َزوَّجَ  َوِإَذا ال َمَضـاجِعِ  ِفى َبي َنُهم   َوَفرُِّقوا َعش ر  

 َمـا َفـِإنَّ  َوسُـرَِّتهِ  ُرك بَِتهِ  َبي نَ  َما َيَرَينَّ  َفالَ  َأجِيَرهُ  َأو   َعب َدهُ 

 سنن الدار قطني.« َعو َرِتهِ  ِمن   َوُرك بَِتهِ  سُرَِّتهِ  َبي نَ 

چـي څخه روايت كـوي پالر او نيكه پل عمرو بن شعيب له خ

پـر ۍ كـي په اوه كلنـپل ماشومان فرمايلي: خ ّـهللا  رسول

ې پـرپه وهلـو سـره ې ۍ كي ئپه لس كلنگمارئ، ه وځلمان

ړئ، ېلـوالى وكـپه بستر كي بې ځ ئړئ، او تر منتأديب ك

اده پـل مريـي او خـادم تــه واو كه له ستاسو كوم يو خ

)برخـي تــه( دي ځ د هغه د ورنو او نامه تر منړي نو وك

 ږي.  ېڼل كگې عورت ځ ئگوري، د نامه او ورونو مننه 

  َعنِ  جَاِبر   َعن  
ِّ
 َفـِإنَّ  ال ُمِغيبَاتِ  َعَلى َتِلجُوا الَ »  َقالَ  ّـ النَّبِى

المعجم ، الترمذي .« الدَّمِ  َمج َرى َأحَِدُكم   ِمن   َيج ِرى الشَّي طَانَ 

 وسط للطبرانياال

ځو ته ښوفرمايل: هغو  ّـهللا  رسولچي روايت دئ  ّـله جابر 

په سـفر ې ېړونه ئچي مگورئ( مه ه رځئ )يوازي ورسمه ور

په وينـي ستاسو د يوه ځكه شيطان تللي وي او غائب وي، 

 كي درومي. 

 َيخ ُلـَونَّ  َفـالَ  اآلخِرِ  َوال يَو مِ  ِباهللَِّ  ُيؤ ِمنُ  َكانَ  َمن  ... .عن جابر

ي طَانُ  َثاِلثَُهَمـا َفِإنَّ  ِمن َها َمح َرم   ُذو َمَعَها َلي سَ  ِبام َرَأة    الشَـّ

 مسند احمد .«

پـر چي څوك وفرمايل:  ّـهللا  رسولچي روايت دئ  ّـله جابر 

ځي ســره دي ښـايمان لري له كومي ځي پر وراو د آخرت هللا 

پل محرم ې سره خله هغچي گوري ښى نه گوپه داسي حال كي 

 ې شيطان وي. ېم به ئځكه دروي،  نه

  سَِمع تُ :  َقالَ  ،َعبَّاس   اب نِ  َعنِ 
َّ
 َيخ ُلـَونَّ  ال:  َيُقـولُ  ، ّـ النَّبِي

ــل   ــام َرَأة   َرُج ــاِفرُ  َوال ِب ــَرَأة   ُتَس ــا ِإالَّ  ام   .َمح ــَرم   ُذو َوَمَعَه

 البيهقي

  َعبَّاس   اب نِ  َعنِ 
َ
 النَّ  سَِمع تُ  َقالَ  َعن ُهَما هللاَُّ  َرِضى

َّ
 الَ »: َيُقـولُ  ّـ بِى

َرم   ُذو َوَمَعَهـا ِإالَّ  ام َرَأة   ُتسَاِفرُ  َوالَ  ِبام َرَأة   َرجُل   َيخ ُلَونَّ   َمحـ 

  َعن   الصَّحِيحِ  ِفى ال بُخَاِرىُّ  َرَواهُ . «
ِّ
  ب نِ  َعِلى

ِّ
 َوَرَواهُ  ال َمـِديِنى

 َعـنِ  ُكلُُّهـم   ر ب  حَ  ب نِ  َوُزَهي رِ  شَي بَةَ  َأِبى ب نِ  َبك رِ  َأِبى َعن   ُمس ِلم  

 .ُعيَي َنةَ  اب نِ 

  سَِمع تُ  َيُقولُ  َعبَّاس   اب نَ 
َّ
 َرجُل   َيخ ُلَونَّ  الَ »  َيُقولُ  َيخ طُبُ  ّـ النَّبِى

 ِذى َمـعَ  ِإالَّ  ال َمـر َأةُ  ُتسَاِفرِ  َوالَ  َمح َرم   ُذو َوَمَعَها ِإالَّ  ِبام َرَأة  
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 مسلم .« َمح َرم  

ې كـي پـه خطبـ ّـهللا  سـولرچـي روايت دئ  ّـله ابن عباس 

گـوري ښـى گوځي سره ښړي له داسي نه دي كوم سفرمايلي: 

پرتـه ښځه له محـرم دي ې ورسره نه وي او نه ې محرم ئچ

 سفر كوي.

پړ يقـين او اطمئنـان په بشـپام سره په دغو دالئلو ته 

ړه د احنافو رأيـه په اچي د حجاب او ستر سره ويلى شو 

 نت مطابق ده. او سټولو دقيقه او د قرآن تر 

  

   

   

   

     

    

   

   

    

   

   

   

    

    

    

   

   

   

   

    

   

    

ې واده بپل ځي( او خښواده )نارينه او  ېبپل او خ

، كه فقيران وي هللا به ړئواده كځي صالح مريان او وين

پوه د وسعت ړي، او هللا فضل سره شتمن كپل ه خپې ئ

عفت چي واده نه مومي تر هغه دي خاوند دئ، او هغه 
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او ړي، پل فضل سره شتمن كپه خې هللا ئړي چي غوره ك

 د مكاتبتچي ځي( غه )مريان او وينهپه الس كي ستاسو 

ڼه گېښړئ كه كومه نو مكاتبت ورسره وكي ښتنه كوغو

چي ړئ څه وركڅخه وگورئ، او د هللا له هغه مال په كي 

ټه كي په لټي گد دنيايي ړى، او دركې تاسو ته ئ

ړباسئ، )خاصتًا( كه هغوى ۍ ته مه ابدلمنځي پلي وينخ

سي نو يقينًا ړباچي هغوى اڅوك او ړي، پاك لمني غوا

ېدو وروسته )ورته( مهربان ړ كاچي هللا د دوى له 

   ښونكى دئ.بخ

 ږي:ېځلښووني و كي دا الرې مباركو آيتونپه د -(65-66)

  واده او مجردو  ېب وپلد خچي مؤمنانو ته ويل شوي

د  وځاو وين وصالح مريانې واده ب ځو او دښنارينه او 

القي فساد د د بدلمنيو او اخ، يړواده بند وبست وك

چي ډمنه طريقه دا ده ډاېزمنه او اغټولو مخنيوي تر 

شوي  يپاتله واده پيغلي او ځوانان او ېدلي بلوغ ته رس

پاره د ې لې مودږدړى شي او د اوځي واده كښنارينه او 

ۍ مشران او د د كورنېدو مخنيوى وشي، پاته كمجرد 

ړي او ې لوري ته خاصه توجه وكټولني واكمنان بايد د

ډمنه ځنې او چلېپنكاح چي ځه يوسي ډونه له منغه خنه

   . كوي

  ډ باعث ځنواده كي د  پهفقر او اقتصادي مشكالت بايد

پلو اقتصادي ستونزو له نشي، نه دي واده كوونكي د خ

ې له اقتصادي چي واده به ئي ېروې او يا له دكبله 

ډوي، او نه دي ځنړي د واده كار مشكالتو سره مخامخ ك

ېك انسان ته د چي كوم صالح او نا غلطي كوي د ونهپلر

چي هغه ړي ډډه وكې كبله له دپلي لور له وركولو خ

 چي هللاې بايد دا وي باور او هيله ئنيستمن او فقير دئ. 

ښووني د دا الرړي، فضل سره شتمن كپل ه خپې به ئ تعالى

د وسعت خاوند او پوه ښه چي تعالى له لوري دي هغه هللا 

په كي مضمر دئ، چي ستاسو خير گماري ه مو څدئ، په هغه 

ې به مو گسړئ له تنښوونو عمل وكپه الركه د عليم خداى 

 ړي.په برخه كپراخي به دروباسي او 

  نه مومي ې چي د واده توان نه لري او امكانات ئهغه

گناه كي له په لمنه كلكه ونيسي او عفت تر هغه دي د 
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پل فضل سره په خ ېهللا تعالى ئچي ځان وساتي ېوتو دي پر

پرته دا ډ ځنېدو سره سم دي له . له شتمن كړيشتمن ك

 ړي.كار وك

 يښتنه كوغو د مكاتبتچي ځي كوم مريان او وين ،

پلواك انسان ژغورل شي او د آزاد او خۍ وړي له غالمغوا

پېري، له مالك سره پله آزادي ړي، خژوند وكېر څپه 

بدل كي  پهۍ پلي آزادچي د خږي ېچمتو كړون ته داسي ت

 هللانو ړي، گټور كار ترسره ككومه مالي معاوضه يا كوم 

ړون داسي تنه يوازي چي ښوونه كوي مؤمنانو ته الر تعالى

ړي او له هغه بلكي مالي مرسته ورسره وك چمتو شيته 

ړى، په واك كي وركد دوى  تعالى چي هللا يړڅه وركڅخه مال 

ري، د ڼه وگوگېښكومه چي په هغه كي ې په دخو مشروط 

چي پوه شي ې په دې مستعد ومومي، پاره ئژوند لآزاد 

په سمه پل كارونه خچي هغه دومره اهليت او كفايت لري 

گه په توېك انسان ړي او د يوه صالح او نترسره كگه تو

آزادي ورته له اخالقي چي داسي نه  .ړيژوند وكآزاد 

  ړي.ه كمخاو بدو كارونو ته ېزي پرانحدودو د وتلو الر 

  ټه په لټي گد دنيايي چي ې شو ښتنهپارؤمنانو ته سم

خاصتًا كه هغوى ړي، ړي نه كۍ ته ابدلمنځي پلي وينكي خ

چي ړباسي نو يقينًا چي هغوى اڅوك او ړي، پاك لمني غوا

 ښونكى دئ.ېدو وروسته ورته مهربان بخړ كاهللا د دوى له 

ړه دا مهمي په اړاندي د دوى ې وتر دچي ومو ليدل لكه 

ې ړئ او كه ئكې وچي د واده بند وبست ئې تني وشوښپارس

، په كي وليداهليت ژوند ښته او تاسو د آزاد آزادي غو

دلته د هغو ذليلو ړئ، ړئ او مرسته ورسره وكې كآزاد ئ

د  وځويند چي ړني نيوكه كوي كركجني كپه انسانانو 

ټي په موخه له گدي، د دنيوي  گرانناموس او عفت سودا

تر گه استفاده كوي، په توپلورو و عزت ځو د فاحشو اوين

ځي به ټولني حالت همداسي وو، وينړاندي د عربي اسالم و

، ټولنو كيې، په جاهلي ېدپاره كارول كلې ې حرفد همد

په يوويشتمي ې او كه نن او ړاندي وكه دا تر اسالم و

د حالل او حرام او چي دين حاكم نه وي، ۍ كي، هلته پېړ

چي د ږي، هلته ېكټاكل خي نه له م الهي دينپولي د 

پل هوس بنده وي، چي انسان د خهلته چايي وي، پاشيطان 

نو هلته به د شهوت مهارول او حالل او حرام، جائز او 

نه يوازي ممكن نه وي  ؛ټاكلپولي ناجائز ته حدود او 
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ې حساسيت ړاندي به ئپه وږي او ېگڼل كه بلكي كركجن ب

ټوري گپه به ني او بدلم نهپلورناموس ږي، ېښودل ك

ټولني ړاندي د عربي ، له اسالم وږيېې بدلتجارتي حرف

ټولني حالت همداسي دئ، كه حالت همداسي وو، نن د غربي 

گنده ې د د ئ؛ړوټولني هر لوري ته مخ واتاسو د غربي 

گورئ، مظاهر به له ورايه واو د انساني فطرت ضد عمل 

نك كي، په باټل كي، په هوكي،  هپه مغازبازار كي، په 

ټرافيك تر ۍ د ڼد جمهوري رياست له ماپه دفتر كي، 

ېز ومومئ، آثار او اغې كليسا كي به د دپه ې، حتى غرف

د عزت تر اويا زره زياتي كي ښار په دا نن د لندن 

دولت ته كميشن  چيۍ دي ټهۍ رسمي پلورني او بدلمن

ې الري ږي، له همدېدولت تر السه كې الري وركوي!!! له همد

ږي، ېپرانيستل كې دروازېدو مقاماتو ته د رسړو لو

ټو اسرارو ته پړوي، ې دام جوې له همداستخباراتي شبك

گنده ې پر هري برخي د دژوند چي د گورئ الر مومي، وبه 

ړېدلى. اسالم راغى، د فكري، اخالقي، ې تور وزر غوحرف

چي په هغه پيل شوه، ړۍ اجتماعي او اقتصادي اصالحاتو ل

كي د امتيازاتو ټولني ې او شرك وهل ېپلځجهل ۍ پرون

چا ، ړې وهړه كځان ته حرفه جوچا له مذهب خاوندان ول، 

ړې وه، په برخه كړښت واكمني ورټولني اجتماعي جوته د 

ټي گېره ې شمټولني له مخكنيو اقتصادي مناسباتو بد چا 

اخته وو او له آزادو اخالقي فساد په څوك ، ېترالسه كول

چا د عزت او ناموس اخيست، او  ې خوندړيكو ئجنسي ا

لى او ڼگښ گواځان ته ټولو اسالم گري كوله، دوى سودا 

ې د اسالم مقابله پل وخت كي ئپل خپل وار او خپل خپه خ

ړه په غاې مخالفت مشري د ابو جهل په مكه كي د دړې، ك

گنده مقابله څرپه مدينه كي د ابى بن سلول، يوه وه او 

د دفاع تر نامه الندي، بل  پلرني مذهبپل كوله او له خ

، د ابى بن په جامه كياو د اسالم ټه مقابله كوله پپه 

د افك هغه فتنه ښمني تر ابو جهل خطرناكه وه، سلول د

ې بحث شوى د ده له لوري پرې كي ې مباركي سورپه دچي 

ړښت جومخكني ټولني دى شتمن وو، د ې وه، ړه شوراوال

ې او غالمان ئ ځيړى وو، وينپه برخه كورژوند مرفه 

ې او ړې وك يړپلورني ته اې عزت ئ يځوينپلي خ درلودل،

 ّـ هللا رسولې ته د ترالسه كول، مدينې عوائد ې الري ئله د

مقام او اعتبار  ىپل مخكنخپه راتلو سره هغه نه يوازي 
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پر ړ شو، د اسالم ې هم سوبلكي دغه بازار ئ ړله السه ورك

ې په دهغه وو،  ړخ بريد كول د ده يو ضرورتاخالقي ا

ې لمن ئې ته ړې وه او هغړه كد افك فتنه راوالموخه 

ړي، ې حل كپرپكاوي مشكل او س ۍې عزتي بپلد خچي ه وهل

ورسره مخامخ شوى پلورني له كبله چي د عزت هغه مشكل 

ې ځي ئږ وينپشچي آثارو كي راغلي په ړه په اد ده  وو.

ېده، مې معاذه نوې، يوه ئې وېنولښكپاره ې كار لد همد

ې ې د الس اخيستو او توبگنده عمل ئې مسلمانه شوه، له د

ته  ّـې ابوبكر هغځوروله، ابن ابى سخته وړه، ړه وكېكپر

ړ ې وك، حكم ئېدهته ورس ّـ هللا رسولې ړ، خبره ئشكايت وك

         ژغورل شي.  گولو وې ظالم له مندي د دهغه چي 

په چي ړو ېر كهغه روايات هم له نظره تځيني راشئ 

 پوري ارتباط لري:ۍ موضوع پورتن

هِ  هللاَُّ  َصـلَّى هللاَِّ  َرسُـولُ  َقـالَ : َقـالَ  َمس ُعود ، بن هللاَِّ  َعب دِ  َعن    َعَليـ 

 ال َبــاَءةَ  ِمــن كُمُ  اس ــَتطَاعَ  َمــنِ  الشَّــبَابِ، َمع َشــرَ  َيــا:َوَســلَّمَ 

 َيس َتِطع   َلم   َوَمن   جِ،ِلل َفر   َوَأح َصنُ  ِلل بََصِر، َأَغ ُّ  َفِإنَّهُ  َفل يََتَزوَّج ،

ــهُ  ِبالصِّــيَاِم، َفَعَلي ــهِ  ــهُ  َفِإنَّ ــاء   َل المعجــم الكبيــر  .ِوَج

 ، النسائي، مصنف ابن ابي شيبهللطبراني

وفرمايـل:  ّـهللا  رسولچي روايت دئ  ّـله عبد هللا بن مسعود 

امكانات چي د واده ستاسو كوم يو ټوليه! ځوانانو ې د ا

ونكـى او د ړواښه ځكه دا د نظر ړي، لري نو واده دي وك

چـي ږي ېـې سبب كيعني واده د دښه مهاروونكى دئ. شهوت 

پاتـه ړي او له زنا خوندي انسان نا محرم ته نظر ونه ك

 شي. 

د مسلمانانو مشران او چي ږي ېروايت معلومې له د

 څوي.ځوانان واده كولو ته وهواكمنان بايد 

 هللاَِّ  َعَلـى حَـق   َثالََثـة  »: ّـ هللاَِّ  سُولُ رَ  َقالَ  َقالَ  هلالج لج ُهَري َرةَ  َأِبى َعن  

 ال َعَفــافَ  ُيِريــدُ  َوالنَّــاِكحُ  هللاَِّ  َســبِيلِ  ِفــى ال ُمجَاِهــدُ  َعــو ُنُهم  

 البيهقي .« األََداءَ  ُيِريدُ  َوال ُمكَاَتبُ 

لـه وفرمايـل:  ّـ هللا رسـولچي روايت دئ  ّـله ابو هريره 

ه دي: د هللا د الري پر ذمـتعالى  هللامرسته كول د  دريو سره

ۍ اراده لـري او پاك لمند چي مجاهد، هغه واده كوونكى 

ړي هغـه پاره مكاتبت كوي او غواۍ لچي د آزاد مريىهغه 

  ړي.معاوضه اداء ك

او د جهاد وسائل او څوك شتمن نه وي يعني كه 
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په الر كي ې د هللا نه لري خو سره له دپه واك كي امكانات 

په موخه د ۍ لمنپاك عفاف او د د جهاد اراده كوي، يا 

پاره مكاتبه كوي او ۍ لنكاح اراده كوي او يا د آزاد

حتمًا ې به ئتعالى  هللاړي نو ې كپرپور پل چي خړي غوا

  مرسته كوي.
ځـي د آزادولـو د هغـه او وين يمريې له الري د د مكاتب

ې الفـاظو پـه دړوند آيت كي ورتـه په اچي ړه په اشرط 

پـه النـدي روايــت كـي م فيهم خيرًا ې: ان علمتاشاره شو

 داسي راغلي:

 ّـ َقـالَ  َأنَّهُ  َداُود َأِبي ِعن دَ  َوَمر ُفوع   ُمر سَل   حَِديث   ِفي جَاءَ  َما

 .{ النَّـاسِ  َعَلى َكالا  ُتر ِسُلوُهم   َوالَ  ر َفةً حِ  ِفيِهم   َعِلم ُتم   إن  : } 

 سبل السالم

 ّـهللا  سـولچي رد ابو داؤد له نظره مرسل حديث كي راغلي 

)كسـب( ومونـد  كومه حرفـهكي په هغوى كه مو فرمايلي: 

چـي د ږدئ ېـپرې مه او داسي ئ ړئ()نو مكاتبه ورسره وك

ځـو يعني له داسي غالمانو او وينټى وي. پېږو خلكو د او

چي د ړئ ې كړئ او آزاد ئپه هغه صورت كي مكاتبه وكسره 

او پله په خپل اقتصادي مشكالت كوم كسب او كار له الري خ

 حلولى شي.له حاللي الري 

 ال:َوسَلَّمَ  َعَلي هِ  هللاَُّ  َصلَّى هللاَِّ  َرسُولُ  َقالَ : َقالَ ,  َعبَّاس   اب نِ  َعنِ 

 المعجم الكبير  , اإِلس المِ  ِفي ُمسَاَعاةَ 

پـه فرمـايلي:  ّـهللا  چـي رسـولروايت دئ  ّـله ابن عباس 

 شته. ځاى نپاره ل)كنجريتوب( پلورني د عزت اسالم كي 

  َأنَّ  ّـ خَِديج   ب نُ  َراِفعُ عن 
َّ
  َمه رُ »: َقالَ  ّـ النَّبِى

ِّ
 خَبِيث   ال بَِغى

 البيهقيسنن . «

ې ۍ بدله ناولد كنجرچي روايت دئ  ّـرافع بن خديج له 

 پليته ده.او 

   

   

    

  

   

، او د گندوونكي آياتڅرچي تاسو ته مو او يقينًا 

ېر شوي او متقيانو ړاندي تچي تر تاسو وگه ېلهغو ب

  .ړلك پند نازلته موعظه او 
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په ارتباط ې مبارك آيت كي د مخكنيو مطالبو په د -(66)

ږ مخي ته وگه زمې توپه دښوونو يوه خالصه ي الرد قرآن

 ږي:ېځل

  ديگندوونكي څرد حقائقو  آيتونه قرآند، 

 ړىځور كې اند مخكنيو نسلونو حالت ئ ، 

  يې وهغوى كي متقيانو ته موعظپه او.  

   

    

    

    

  

    

   

    

   

     

     

     

   

    

     

ې داسي ي نور دئ، د نور مثال ئزمك او وآسمانونهللا د 

څراغ هغه كي يو  پهچي چه(، ځ )تاخښييو كودئ لكه 

ې كي وي، دا شيشه داسي وي ې شيشپه يوڅراغ وي، دا 

ې د ، سون ئستورىملغلري ته ورته ځالنده لكه يو 

نه چي ږي ېپه برخه كمباركي وني  له داسيزيتون 

پله( په خې وي )ږدې نېل ئتچي شرقي وي او نه غربي، 

پر ڼا ېدلى، رڅه هم اور نه وي وررسښانه شي كه رو

ې دى ئچي څوك هدايتوي پل نور ته هغه ، هللا خڼار

په  پاره مثالونه بيانوي او هللا، او هللا د خلكو لړيغوا

    دئ. پوهښه څه هر 

پاره ېدو لپوهه ښپه مطلب د ې مبارك آيت د د -(68)

 كي ولرئ:پام په ټكي الندي 
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 ژور ې له اصلي موضوع سره ې سورې مباركدا آيت د د

كي د  قرآنټول په ې او ې سورپه دچي لكه ارتباط لري، 

گو څه نه تر سترڅ هيړه گوالي په اڅرند ذات د  تعالى هللا

 تعالى هللاآيت كي هم د بحث اصلي موضوع د ې په دږي، ېك

د هغه ې اصلي موضوع ذات معرفي كول نه دي. د سور

پاك لمني پر  ّـ هللا رسولد چي دروغجن تور ردول دي 

ې د ، دېدلى ووگد منافقينو له لوري ل ّـې ېرمني عائشم

څوك پل نور ته هغه هللا خچي پاى كي هم ويل شوي په آيت 

په ې هم ه دوهمي فقر، د آيت لړيغواې دى ئچي هدايتوي 

 څخهت و االرض وٰ چي له نور السمٰ ږي ېېر وضاحت سره معلومډ

ڼا وركول او هغه څه ته ري هر زمك او وآسمانوند 

 هيو ڼ څراغيو رو چيمغسي لكه هدي،  ښانه كول مرادرو

 ښانوي.  ( روةمشكوٰ ) چهتاخ

  ې داسي دئ ويل شوي: د نور مثال ئې كي دوهمي فقرپه

څراغ وي، هغه كي يو  پهچي چه(، ځ )تاخښييو كولكه 

ته څه ي هر زمك او وآسمانون له لوري د تعالى هللايعني د 

ځ ښييو كوچي څراغ ڼ روڼا وركول داسي دي لكه يو ر

  ښانوي.رو

 چي څراغ  سيدا :ړه ويل شويپه اڅراغ د دغه ې پسور

ځالنده ې كي وي، دا شيشه داسي وي لكه يو ې شيشپه يو

په برخه مباركي وني  له داسيزيتون ې د ، سون ئستورى

وي  ېږدې نېل ئچي تنه شرقي وي او نه غربي، چي ږي ېك

ڼا ېدلى، رڅه هم اور نه وي وررسښانه شي كه پله روپه خ

ې آيت پسځير شئ او د آيت دا برخه د ورږ ، كه لڼارپر 

ۍ به درته جوته په آسانچي ېړئ نو يقينًا څڼا كي وپه ر

ځالندي او ستوري ته ة، مصباح، هلته د همدغه مشكوٰ چي شي 

 :ويچي ويل ش، الشرقيه الغربيه، او دا ېلتې، شيشورته 

څه هم اور نه ښانه شي كه پله روپه خې وي ږدې نېل ئت

گه راغلى: بيوت توې دپه شرح او تفصيل  ېدلى،وي وررس

ة سره، رجال له مصباح سره، د هللا ذكر او تسبيح له مشكوٰ 

له تيل سره، ال تلهيهم تجارة و ال بيع عن ذكر هللا له 

سره الشرقيه و الغربيه سره، يخافون له يكاد زيتها يضئ 

پر هللا تشبيه شوي. يعني ځ له نار سره او د قيامت ور

چي د دغه ايمان له كبله د ڼا تعالى ايمان او هغه ر

په ي دغه مؤمنان چږي، هغه كور ېپه برخه كيوه انسان 
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په ذكر او پل رب ښام د خكي اوسي او هلته سبا او ما

ې تجارت د هللا له ياده او د تسبيح مشغول وي، نه ئ

او نه  ړي غافلويقائمولو او د زكات له ورك ځه لهلمان

گي ړونه او سترچي زږي ېېرځي وپلور، له داسي ورېر پې ئ

ۍ، د دوى د ذكر او ، د دوى، د دوى د كورنړيپه كي او

ځه او زكات ته د دوى اهتمام، د قيامت له ، لمانتسبيح

ة كي هغه مشكوٰ په هغه ېدا مثال همغسي دئ لكه ېرځي وور

 څراغ.   ڼ رو

 ې ترشح وي چي نور مخلوق دئ، له مادپام ته مو ې د

، له د مادي قوانينو تابع دئاو  كوي، د زمان او مكان

ېدى شي خو له ضخيمو او ېرلطيفو او شفافو شيانو ت

ږي خو ېپله نه ليدل كېدى، په خېرمتكاثفو شيانو نشي ت

ږ شيان نشو ليدى، د ليدلو وسيله وي، كه نور نه وي مو

ښانه كوي او پام سره چي شيان روپه ه د نور دغه صفت ت

وى، كه په نامه ياد شد نور  تعالى هللا ،ځيگرد ليدو سبب 

څ مخلوق ته ورته نه كي هيڅه څ هيپه  تعالى هللانه نو 

 هللاږي د ېپاره كارول كچي د مخلوق لټول هغه صفات دئ، 

په حقيقي معنى، ځي نه په مجازي معنى راړه په ا تعالى

 تعالى چي هللات و االرض معنى همدا ده وٰ السمٰ نو د هللا نور 

      ښانوي. رو زمكه او آسمانونه
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ړ دي شي او چي لوړى چي هللا حكم ككي  په داسي كورونو

ده ته ېړني د ده نوم ياد شي، داسي مپه هغه كي دي 

ې نه ئ چيتسبيح كوي ښام سبا او ماپه هغوى كي 

ځه له قائمولو او د تجارت د هللا له ياده او د لمان

پلور، له داسي ېر پاو نه  ړي غافلويزكات له ورك

ې د د ړي.اوپه كي گي ړونه او سترچي زږي ېېرځي وور

پرتله په ېر غوره ډړنو د چي هللا د دوى د كپاره ل

په الزيات ورځني پل فضل خله ړي او ورته اجر ورك

چي ې حسابه رزق وركوي چا ته باو هللا هغه ړي، برخه ك

    ړي.ې وغوادى ئ

په ړه الندي خبري په او آيتونې مباركو د د -(63-65)

 پام كي ولرئ:

  آيت او مثال شرح او  گه د مخكنيپړه توپه بشدا

د ، تشبيه شوى څراغ سرهپه هللا ايمان له دلته تفصيل دئ. 

ې د ې( سره، تسبيح او ذكر ئړه له زجاجه )شيشمسلمان ز

ېر پلور له پد تجارت او زيتون له صافو تيلو سره، 

ې د زيتون ېدا ئنه غافلځني له عبادت  تعالى هللاكبله د 

ډډه وي په ڼا له رد لمر چي نه سهار له هغي وني سره 

ېر ډې تيل ئې كبله او له همدې وروسته، نه له غرماو 

ة سره. وٰ له هغه مشكٰ ې ، كور ئڼا وركويښه رصاف وي او 

، ئپه حقيقت كي د هغه تور د ترديد يو بل دليل داو دا 

كي داسي دئ ۍ پلي كورنپه خ ّـ هللا رسولچي گه توې په د

ڼا كوي، وخوا رپله شاخچي څراغ ځالنده ڼ او لكه هغه رو

 او پله برخه ترالسه كويڼا خړي به د ده له رگټول هغه و

ږي. او دا ېچي د ده شاوخوا اوس ږيېښانه كې روړه به ئز

سره ې الفاظو په دآيت كي  53په چي لب دئ همغه مط

  : راغلى

   

   

 په معنى هغه وخت  ونوې مثال. د د

ړه دوه راتلونكي په اد كفارو چي ېدى شو پوهښه الزيات 

درنو څه هم ځينو ږدو. كه ېپلي مخي ته كمثالونه هم خ

جوماتونه مراد څخه مفسرينو له )بيوت اذن هللا ان ترفع( 

ته ځينو د مؤمنانو كورونه، خو د بحث موضوع ړي او ك

ته ې دېښي. ره دوهم تعبير كامالً دقيق او ارجح برپام س
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ې: ې شوې وعدچي له دغو مؤمنانو سره درپام وي مو هم 

ټولو چي تر ږي ېټاكل كې د هغه عمل له مخي اجر به ئ -1

چي د غوره او ناغوره اوسط اجر نه داسي غوره وي، 

پل تر خپل فضل له مخي به د خ تعالى هللا -5ړى شي. ورك

حسابه رزق به ې ب -6اجر او بدله وركوي.  اصلي حق زيات

ې له مخي نه وي ې د كومي محاسبوركوي، يعني رزق به ئ

ېكو پلو نې د خچي دوى ئاو هومره چي معين مقدار 

ې حسابه به شي بلكي بړى وركعملونو له وجهي مستحق دي 

  وي.

ڼئ كه دلته دوه خوبونه ستاسو گې مه مناسبته ئې ب

 ږم:ېمخي ته ك

ېښور پپه چي ړيو كي په لومداؤد د اقتدار ر د سردا -1

ۍ پلي ولسوالپه خچي په مي خوب وليد يوه ش ېدمكي اوس

په پې له لوري، مخي ته، د شكور پل امام صاحب كي، د خ

ې ته، نا چمن كي ويده يم، سر مي شمال ته او مخ مي قبل

ې خوا بلي خوا ، يوى شوهړگوته كش كد شهادت پي مي څا

ې وروسته بيا ېبڅو شپه نظر رانشي، ك څوخو هيگورم ته و

سر ړي، بيا گوته كش كبيا مي څوك همداسي وشي او 

نظر په خو څوك گورم ې خوا بلي خوا ته وړم يوپورته كرا

گورم، پراته وپر زمكه ډوكي هڅو گامه آخوا څو رانشي، 

ډوكي لري لري ې، ورشم دا هندژپېومي شيطانه ووايم: 

ډوكو خوا ته د دغو هچي شيطان گمان ې په دچوم، وا

ځاى ته راستون شم، پل ېرته خبځورولم، ې راتلو او زه ئ

ږ له چي دا غځير شم ږ شي، د ال اله اال هللا ذكر مي تر غو

ې دوه سوه متره غرب لوري ږدږ له كوره نځي، زموكومه را

څلور الري شمال غربي كونج كي ې څلور الرى دئ، د دته يو 

ې چي كله ئڼا ووينم يي ر د يوه كور خوا ته يوه فيروزه

ړى چي دلته يو سځال زياته او كله تته شي، متوجه شوم 

ړه ڼا د ده د زږ د ده دئ او دا ردا د ذكر غناست دئ، 

چي د ځير وم زه همداسي ورته ده، ڼا راو د دغه ذكر 

ته روان شم، كه پاره كور اودس ل دسهار آذان واورم، 

 ږځاى زموره يو ى هم راغى او له ما سړچي همغه سگورم 

له ښ شوم. ې سره له خوبه راويپه همدكور ته ننوتلو او 

ړه تعبير په اد دغه آيت  قرآنځي وروسته مي د هغي ور

      . دئپورتنى تعبير غه دهم

ږ خوا ته يوه ېدم، زمواوس ايران كيچي په هغه وخت  -5
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ې آمنه گ ول، لور ئېشت وه، د سالنۍ مبله افغاني كورن

ې ې يو خوب ليدلى وو، زما لور ته ئلي ئځڅو ېده، نوم

ړم، ورته تعبير كې ئچي زه ښتي وو ې غوړى او ترېر كت

ژبه چي ځه ښې داسي وو: ستاسو كور ته راشم، يوه خوب ئ

په يوه مرتبان ږم، ېپوهپه خبرو ې ۍ ده خو زه ئپردې ئ

كب ته ورته وي، ې ئ ىچي پوستكړي راته داسي مار راك يك

ږ كور يوسم، بيا حكمتيار صاحب زموې كور ته راسره زه ئ

په لمني ځي او د ده ته راشي، دا مار له مرتبان وو

پوري وخت را، چي تر سبا پلي لور ته وويل ېني. ما خښك

ږ ې، زموږ كورته راغلۍ زمودا نجلسبا مي ورته وويل: 

ې ته داسي ږي دېپوهپه فارسي چي چا په كور كي داسي 

په حقيقت كي و ښي خېې سم برچي ظاهر ئړې خبره ك

ې ئړه ته پل زې او خمشوره منلې دا زهرناكه ده، هغ

چي په لمني كي د هغه مار ناسته دا وه ې، زما ړككوزه 

چي ېده، زما مشوره دا ده پوري راورسدا خبره تر ما 

ې وباسه. وروسته ړه ئپل زهغه خبره مه منه او له خ

ړې وه، له چا ته وركې ۍ ئچي دا نجلراته معلومه شوه 

له چي دا واده ونه شي، زما ښتل ې غووافق وروسته دت

كه چي ورته ويلي وو ې ې وه، هغښتې مشوره غوېرمني ئم

وستي الس واخله. خو ې دله دوي نو همدا اوس نه ښه خودي 

ې په دگورئ چي هغه واده ترسره شو. لكه چي الحمد هلل 

ې له مرتبان سره تشبيه شوى، همغسي د شيشړه خوب كي ز

 تشبيه شوى.ړه له زجاجه سره چي زت كي په آيلكه 
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ې داسي دي لكه ړى اعمال ئې كي كفر ئچاو هغه كسان 

د  ىږچي ت ځلوبى() سرابيو بيديا كي چي وې په يو

ې ونه مومي څه ئچي ورشي ې كوي تر هغه پرگمان اوبو 

ړي پړ كې وربشاو هللا د هغه خوا ته ومومي نو حساب ئ

ژور سمندر  پهاو يا لكه ژر حساب كوونكى دئ. او هللا 

په سر وي، او سر  ېپڅې پاسه ئچي له  ېكي هغه تيار

پل الس كه خ پاسه،ې يوه د بلي د ځ، تيارېې بره ورتر

نه ڼا رچي هللا چا ته گوري، او ې راوباسي نشي كولى وئ

 په برخه نشي.ې ڼا به ئڅ رنو هي ېړپه برخه كوروي 

ډلي و كي د كافرانو دوه ې مباركو آيتونپه د -(65-66)

 ې دي: تمثيل شو

 پلو مثيل شوى چي ختړي مثال كي هغه كافر لوم په

چي عقيده گمان كوي څه طمع لري، باورونو او عملونو ته 

چي ې خداى ته مقبول دي، دى د وې سمه او عملونه ئئ

په سراب د چي الروي سره تشبيه شوى ږي تبيديا له هغه 

چي تنده ې طمع په دې وردرومي گمان كوي، خوا ته ئاوبو 

څ ږي هيېسځاى ته ورچي د سراب رفع شي، خو كله ې به ئ

تعالى  پل باور خالف له هللاپه الس ورنشي. دى به د خڅه 

ې تش وي چي السونه به ئږي ېپه داسي حال كي مخامخ كسره 

ږدي او ېړ حساب د ده مخي ته كپبه د ده بشاو هللا تعالى 

 ړي.ې وركسزا به ئ

  په چي د كفر ړه دئ په اكافر دوهم مثال د هغه

چا سره تشبيه داسي  لهښتى دئ، دى ړو تيارو كي نېپر

د سمندر الندي ېدلى، په تل كي لوژور سمندر چي د شوى 

ې هم، د ئكي ۍ برخه پانده دي او برنڅبرخي كي هم اوبه 

ې په دړى، پل تور وزر خور كځو خېړو ورېپرپر سر بحر 

پله ړى، نه يوازي خېړو تيارو احاطه كپرېړو پرگه تو

هم د ي، يعني پل الس هم نه وينبلكي خ شاوخوا نشي ليدلى

پل ماحول له ژندا عاجز دئ او هم د خپېځان له 
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هغه د كفر په وجه په داسي يوه تياره محيط  !!ژنداېپ

چي حتى خپل ځان هم نشي پېژندلى، څه دا چي ېوتى پركي 

په دغه مطلب د االنعام  .خپل ماحول او محيط درك كړى شي

 ې الفاظو راغلى: په دې كي سور

    

    

     

    

    

   

                                           
 155االنعام:

ڼا مو او داسي رړ ژوندى كرا مو، بيا ړ وومچي آيا هغه 

گ كولى شي، كي تخلكو په ې سره په هغچي ړه په برخه كور

ې چي ترپه داسي تيارو كي وي چي چا ته به ورته وي هغه 

ښايسته شـوي څه كافرانو ته همداسي هغه وتونكى نه وي، 

  ې كوي.چي دوى ئ

 ېري مهمي او اساسي خبريډكي څو ې مبارك آيت ه دپ

 ې:په ايجاز او اختصار سره شو

 ند، ه كگ او ايمان داسي دئ لكفر داسي دئ لكه مر ژو

 ېر.څپه ژوندي ېر دئ او مؤمن د څپه ړي كافر د م

 ړ پـه برخـه كـايمان ور تعالى چي كافر وو او هللاوك څ

 ړ.ژوندى كرا ړ وو او هللا تعالىچي مداسي دئ لكه 

  په چي څراغ  ڼښود كتاب داسي دئ لكه روالر تعالى هللاد

 ښيي.تياره كي انسان ته الر 

 په و كڼا كي انسان كولى شي د خلپه رڅراغ ڼ ې رود د

ښـمن، ړي، دوسـت او دښانه كځان ته رو الركي د تلو  ځمن

ړي لوژني، ېپو ښه او بدصالح او طالح، مؤمن او منافق، 

 گونه ورته جوت شي.ړنگډونه او ژوري وويني، خناو 

 چا تـه ټولني كي هغه كفري  ېپه يوايمانه انسان ې ب

كـي پـروت وي او د وتلـو تيـارو ړو ېپرپه چي ورته دئ 

 .ې بندي ويپرټولي الري 

  ر هغـه فـد جهـل، شـرك او كپه حقيقت كـي دا تياره

ې سـيورى گو ئـړه، دماغ او سـترپر زچي د ده تياره ده 

ړي، د ده احساسات او ې مختل كړولى، د ده معيارونه ئغو

 ې.ړښايسته كې ورته ئړني بدي ك يپلخپلي، ځې مشاعر ئ
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انسان پيغمبرانو ته اړ چي ښيي ږ ته مو آيتونهدا 

او محتاج دئ، هللا جل شأنه د ده د اړتيا رفع كولو او د 

ده د الرښووني او هدايت لپاره پيغمبران رالېږلي. 

موږ ته د داسي اسوې او قدوې حيثيت لري چي  پيغمبر

موندلى، يوازي كتاب د هغه په شخصيت كي عيني تجسم 

كتاب د انسان د الرښووني لپاره كافي نه دئ، بايد الهي 

كتاب د يوه چا په عملي شخصيت كي څرگند شي، ټول 

مفاهيم او احكام ئې د هغه په شخصيت كي مجسم شي، د 

انسان د الرښووني لپاره يوازي دعوت كافي نه دئ بلكي د 

ه ده دعوت ترڅنگ داعي او معلم ته ضرورت شته، همدا وج

 چي هللا تعالى خپل كتاب د پيغمبر په الس رالېږي. 

ښكونكي مثال كي نه يوازي د ړه راښكلي او زې دپه 

ځور گه انېره دقيقه توډپه كافر فكري او عملي حالت 

 ږدي: ږ مخي ته يو ستر علمي اعجاز زمو قرآند شوى بلكي 

څ كي په ترېړنو څپلو د خ ژانديېپمحققين او كائنات 

ټولو تياره پر سر تر چي د زمكي ېدلي ته رسې ې نتيجد

 چيگه هغه مهال ړې توگځانپه ځاى د سمندر تل دئ، 

ځكه ځي وي، دا ېړي ورېپرې پر سر ئپانده وي او څسمندر 

ڼا رټوله چي د لمر ږدي ېپرځي نه ېپلوه ورچي له يوه 

ېړو پرچي له ږي ېناې توږ سلنه ئېره لډزمكي ته راشي، 

ې ې د دپڅي خوا د سمندر د سر ېره شي، له بلځو تېور

د ېره شي، گه الندي تپه مستقيمه توڼا چي رږي ېمانع ك

ېلي دنيو برخو كي هم بپه النېر څپه ۍ برخي سمندر د برن

پو نيو څيړو برنيو او الندږي، د دغو دواېځته كې رامنپڅ

پير لري، او دا د پلو كي توپه خد حركت لوري هم 

ځته كوي، د موانع رامنړاندي مزيپه وېدو ېرگو د تړانو

 يړالندي الښه په مستقيمه كرگي ړانڼا وچي د رږدي ېپرنه 

گه د سمندر تل ته ې توپه دړي، ې جهت وربدل كې ئپڅشي، 

ځي. نو ځه ټول امكانات له منېدو گو د رسړاند لمر د و

ژور ځاى د ټولو تياره چي د زمكي د سر تر ځكه وايي 

دغه پورتني آيت كي په  قرآنگورئ چي لكه  سمندر تل دئ.

ېر تياره ډې ئژورو اوبو تل او د ړې اشاره كته حقيقت 

 ! !ړىځاى معرفي ك

په بيديا كي ستر شوى امي كي د مچي دا ده ښتنه وپ

په سمندر كي ې ژوند كي ئټول پل په خچي هغه  ،ّـپيغمبر 

ې، ې ليدلې نه وې ئپڅړى، د بحر ستري ستري سفر نه وو ك



 

                                                                                                               النور            

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

666 

ژور ځاى د ټولو تياره سر تر  چي د زمكي دپوه شو گه څن

ژورو برخو په د بحر چي  پوه شوگه څنسمندر تل دئ؟!! 

پو سره څې له برنيو پڅپانده وي، دا څكي هم اوبه 

چي ړه ړه داسي وينا وكپه اې د بحر ئگه نڅ ؟!پير لريتو

ته مو  ېد پوه شول؟!ې پرپېړۍ كي په شلمي پوهان ساينس

پې يوازي هغه څو چي د سمندر د الندينيو برخپام وي 

ې پرمختللي اوبتلونه ئچي ې مهال انسان ته معلومي شو

په الس ورغى د سفر مجال  په تل كياو د سمندر  ړلړ كجو

   پانده وي!!څچي هلته هم اوبه ې ليدل او وئ

گه ښه توپه دا وروستى مثال د مخكنيو مثالونو مطلب 

ې ڼا بله رږ ته وايي: كافر او موږ ته واضح كوي، مو

ټولنه ې، ، كور ئېپه تياره كي وي، شاوخوا ئخي وي، بر

ړو ېپرېړو پرگ گ رنوي، رني په تياره ك ېډله ئ او ېئ

ځان له د هم ړولى وي، پل تور وزر غوې خپرتيارو 

پل رب پل ماحول، عالم او خد خهم ژندا عاجز وي او ېپ

ې برخي ڼا او نور بله رتعالى  چي هللاهغه ، اژندپېله 

 هللاي؟!! له ړترالسه كځايه به له كومه ڼا ړى وي نو رك

ڼا ي كي د نور او راو زمكو په آسمانونپر ته خو تعالى 

ڼا په رمؤمن د ايمان  ېه مقابل كي ئپبله مرجع نشته، 

ړه ڼا كي درومي، زپه رڼ مشعل د روايمان پل د خكي وي، 

ې، ۍ ئې، كورنښانه، كور ئې روگي ئسترې نوراني، ئ

ې ړنالره ئگالره او كې، تډله ئې، ټولنه ئې، ماحول ئ

 .پاسهنور د نور له ڼا، ځالنده او ر

     

    

  

     

   

   

    

   

     

په څه چي چي هللا داسي دئ ې متوجه شوى آيا نه ي

مرغان ړولي ي كي دي او دا وزر غوزمك او وآسمانون

پلي خځني او پلي لمانپر خده ته تسبيح وايي، هر يو 
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ې چي دوى ئږي ېپوهڅه په هغه او هللا پوه شوى، تسبيح 

ي واكمني د هللا ده، او د زمك اوو مانونآساو د  كوي.

 ېدا ده. ځگرور ههللا لوري ت

گندي څرڼا و كي د هغي رآيتونې مباركو په د -(61-65)

عالم پراخ ې خور او د دچي ږي ېځلږ مخي ته گي زموېلب

ې هر ې او مظاهر ئپه برخه شوڅه د هر ږ كي ېې غپه خور

په هغه ه څچي د عالم هر گورو ږي، ېگو كلوري ته تر ستر

په همغه مسير ټاكلى، ورته  تعالى هللاچي كار بوخت دئ 

په د حال او قال ړى، ورته غوره ك تعالى هللاچي درومي 

څه هر ، واييې ئتسبيح او ځنه كوي لمانپل رب ژبه د خ

د عليم رب د ړنو كي كپه ړي، د هغوى څه وكچي ږي ېپوه

 هللاگورو، گنده څرپه ښي او آثار نښووني قدرت او الر

ټولواك دئ، عالم د ده ملك دئ څه د عالم د هر  تعالى

څه د ده حكم ړي، هر پيدا كڅه ده ټولواك، هر ې او دى ئ

    پاى كي د ده لوري ته درومي. په څه ته منقاد دي او هر 

     

   

   

   

   

   

     

    

     

    

    

پلو ه خپې ځي روانوي، بيا ئېچي هللا ورې گورآيا نه 

ي، نو د په سر كوې سر بيا ئ، پيوست كويسره كي 

 پهځي، او ې راوځه ئله منچي ې گورڅكي به څاباران 

ې ۍ وروي او هغه چا ته ئږلآسمان كي د يخ له غرونو 

ې بلي خوا ته چا ئړي او له هغه ې وغواچي دى ئرسوي 

ې ئڼا ښنا رېبرد چي ې وي ږدړي، نې غواچي دى ئړي و

  وسي.ځه يگي له منستر

 هگېلبيوه بله ڼا د هغي رې مبارك آيت كي په د -(66)
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په ته ورڅه د عالم هر  تعالى چي هللاږي ېځلږ مخي ته زمو

چي  ل شوىړوځو ته اېورهغو پام ږ ځل زمو، دا ړېكبرخه 

، هغه ژوى نه ووځ پر سر به هيكه هغه نه وى نو د زمكي 

 ړتيا. آيا نهۍ اړوو لومژژوند تومنه ده او د چي د 

روانوي ې په لور ئهغو سيمو ړوي، د ځي جوېچي هللا ورې گور

ړي گځانپه ې ، هره برخه ئړ ديااوبو ته ې گن ئهستوچي 

ې ئېدو وروسته پلي سيمي ته له رسخپلي ي، خوځلوري خو

په ړي، په سر كې سر بيا ئ، يړپيوست كسره كي پلو په خ

ځي، ې راووترڅكي څاد باران پل وخت كي په خځاى او پل خ

ږي، د الري ېڅڅړېدو سره سم نه ړاندي او له جوې ور دت

پر پرته او د هوا ښي ږي، له لوېڅڅږدو كي نه په او

چي ې گوربه ځاي كي ټاكلي پل په خانتقالوي،  ږو اوبهاو

څكي د اوبو څاې ځه ئله منپه كي راشي او خاص تغييرات 

بلي په ږي، ېې راوورې سيمي كي باران ترپه يووځي، راو

راوروي ځو ېورله هغو ۍ ږلۍ، ږلي بلي ك پهاو واوره كي 

تل نه ۍ ږلد يخ غرونو ته ورته وي، دا خطرناكه چي 

ې چي دى ئې رسوي كله كله وروي او هغه چا ته ئبلكي 

ې چي دى ئړي ې بلي خوا ته وچا ئړي او له هغه وغوا

ځي د ېې ورشو يړړي، دا د اوبو له بخاراتو جوغوا

ېل ځو بېد ورچي لري، كله ښنا منفي او مثبت بارونه ېبر

ېښنا دا د برنو شي په سر ې يا سر ږدسره ني پرڅېل ب

ېره ډې سره په داو ټ شي، مثبت او منفي بارونه سره شار

چي ې دومره زياته وي ئڼا ، رځته شيزياته تودوخه رامن

څكي ځو د باران څاېورله چي ړي، همدا باعث شي وگي ستر

تشكيل، د باران او د  ځوچي دلته د ورېڅه كوم ږي. ېوور

ټول همغه ې آيت كي ويل شوي په دړه په اېدو ۍ د ورږل

و ېر آيتونڼ شمگپه  قرآن. د يياې وچي ساينس ئڅه دي 

ېلو په بېدا، پورته كړېدا، آسمان ته ځو د جوېكي د ور

په واسطه لرو لرو ېدا، د بادونو ېشل كېلو برخو وب

ېر څپه  ۍلږسيمو ته د دوى انتقال، د واورو، باران او 

ېدا ته ك ۍژوندړې زمكي د مپه سبب ې ېدا، د همدور

ځان ته يو هر آيت ړه د قرآن په اځو ېې، د وراشاره شو

ېري ډپه ټولو علمي برخو ته ځو ېد ورعلمي اعجاز دئ، 

 .گه اشاره كويجامع او علمي تو
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ې كي په دچي ړوي، يقينًا ړوي رااځ اپه او ور شهللا

او هللا هر گورو ته حتمًا عبرت )د عبرت درس( دئ، ستر

دونكى له اوبو پيدا كړى، چي ځيني ئې په سينه ېخوځ

خوځي او ځيني ئې پر دوو پښو درومي او ځيني ئې په 

ې چي دى ئپيدا كوي څه ، هللا هغه څلورو پښو درومي

 څه قادر دئ. په هر  چي هللاړي، يقينًا غوا

څو ښوونو د هغو الرو كي ې مباركو آيتونپه د -(66-68)

په څه ته ورد عالم هر تعالى  هللاچي ږي ېځلنوري برخي 

 ړې:برخه ك

 په حكم او د هغو سننو مطابق تعالى  هللاد ځ په او ورش

ځي گه په منظمه توې پسپه بلي او يوه  ړيوړي رااوا

گورو ې كي سترپه دچي ړي، يقينًا كوضع تعالى  چي هللاځي را

 ته حتمًا د عبرت درس دئ. 

  دونكى له اوبو پيدا كړى، چي ځيني ېهر خوځتعالى هللا

ئې په سينه خوځي او ځيني ئې پر دوو پښو درومي او 

پل له خې . هر يوه ته ئځيني ئې په څلورو پښو درومي

 .ښودلىگ ړښت سره سم او مناسب تحالت او جو

 هللا تعالى چي گورو ېبه هره ش نه ده،ړۍ رواد خلقت ل

چي هر لوري ته ړي، ې غواچي دى ئپيدا كوي څه هغه 

 گورو. ښي او مظاهر تعالى د قدرت نهللا ړوو د گي واستر
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او هللا هغه  ړلمو نازل ك ونكي آيتونهگندوڅرچي يقينًا 

 ړي.ې غواچي دى ئڅوك مستقيمي الري ته هدايتوي 

نازل  آيتونههغه  تعالى چي هللاوايي  آيتدا مبارك  -(63)

ښانه دي او هم حقائق گند او روڅرپله هم په خچي ړي ك

گټه اخيستى څوك و هغه آيتون وگندڅر ې، خو له دگندويڅر

په ، ړ ويدايت وهننو له مخي د چي د الهي مشيت او سشي 

او  ټه كي ويپه لد حق د تلو تلوسه لري،  يمستقيمي الر

ې الر د تلو په دچي ړي پيدا كځان كي راپه هغه مواصفات 

  پاره ضروري دي.ل

   

  

    

     

  

    

   

    

    

   

    

   

   

    

   

  

     

ړى او پيغمبر مو ايمان راوپر پر هللا او او وايي: 

ې وروسته مخ ډله له دړى، بيا د دوى يوه اطاعت مو ك

چي د هللا او او كله مؤمنان نه دي، دا كسان ړوي او ا

ځ چي د دوى تر مند هغه د رسول لوري ته وبلل شي 

ډډه كوي، او كه  ډلهيوه د دوى په څاړي ناړه وكېكپر

چي ځي داسي ورته راق كي وي نو په حړه د دوى ېكپر

ې بيماري ړونو كي ئپه زښودونكي وي، آيا ېړه اغا

چي هللا او ږي ېېرې وېوتي، يا له دپرپه شك كي ده، يا 
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ړي؟!! بلكي همدا دوى ې وكپرد ده رسول به ظلم 

  المان دي.ظ

 ښووني دا دي:و الرې مباركو آيتوند د -(65-86)

  او د ايمان د پيغمبر چي پر هللا او خلك داسي دي ځيني

په دعوى كوي خو ړاندي د التزام او اطاعت په ودين 

ښه او وجه ، د عدم ايمان لويه نحقيقت كي مؤمنان نه دي

او د هغه د رسول لوري ته تعالى د هللا كله چي ې دا ده ئ

او ډډه كوي نو ړي ړه وكېكپرځ چي د دوى تر منوبلل شي 

ې د هللا منازعات ئ ړي اوچاري، شخچي ږي ېچمتو كې ته نه د

د سنت مطابق ترسره او حل  ّـهللا  رسولتعالى د حكم او د 

ړه ېكپرچي د دين گه هغه مهال ړې توگځانپه و فصل شي، 

چي د هللا او پوه شي و كه گټو خالف وي، خځ او د دوى د دري

بيا له په حق كي وي نو ړه به د دوى ېكد هغه د رسول پر

پر ديني احكامو كوي او ته رجوع دين ړ انقياد سره پبش

وايي: داسي كسان  قرآن. او نصوصو استناد او تمسك كوي

د نفاق ړونو كي په زې يا ئڅو حالته وتلي نه دي: له 

ړه سره توأم دئ او د زشك ې ايمان له بيماري ده، يا ئ

ېغمبر ايمان پر خداى او بگه صادقانه توپه له كومي او 

او د ده رسول به ظلم چي هللا ږي ېېرې ويا له داو نه لري 

ړه به عادالنه نه وي او د دوى حق ېكپرړي، د دين ې وكپر

قاطع او ړه د هللا تعالى په ا!! د دوى ړيبه تأمين نه ك

دا  المان دي.همدا دوى ظچي فيصله دا ده ېكنده پر

په نويو ځل بيا او ښوونه يو همغه الر قرآنمبارك آيت د 

د ړاندي او په وعالى ت چي د هللاږدي ږ مخي ته الفاظو زمو

څ هي چا د ايمان دعوىالهي معيارونو له مخي د هغه 

ژوند ، د چي عماًل دين ته منقاد نه ويښت نه لري ارز

ڼا كي سمبال نشي او له نورو سره په رې د دين چاري ئ

   ن مطابق حل و فصل نشي. ړي او منازعات د ديې شخئ
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د هللا او د ده د رسول لوري ته  مؤمنانچي نًا كله ييق

ړي، ړه وكېكپرځ چي د دوى تر منپاره وبلل شي ې لد د

چي وايي: څه نه وي پرته بل ې نو د دوى وينا له د

بختور ړ، او همدا ډله ېده او اطاعت مو وكوامو ور

او چا چي د هللا او د هغه د پيغمبر اطاعت وكړ او  دي.

ځان ې ځني ئلفت( او )د هغه( له )مخا ووېرېدوله هللا 

 ، نو همدغه كسان بريالي دي.ړهساتنه وك

واقعي مؤمنانو قول او وينا په  يعني د -(81-85)

پاره ې لد دهغه وخت كي چي د هللا او پيغمبر لوري ته 

حكم وبلل شي چي د دوى په منازعاتو او مشاجراتو كي 

يوازي دغه خلك به فالح ، طع َناأَ  وَ  اسمعنداسي وي:  ؛وكړي

دي چي دا عوامل فالح او بريا د  ريا ترالسه كوي.او ب

تعالى  هللاي، له د هللا او د هغه د پيغمبر اطاعت وكړڅوك 

ې پرتعالى  چي هللاځان وساتي څه ي او له هغه ږووېرې

  .ږيېناراضه ك

   

  

     

    

     

   

   

    

    

    

    

    

    

ړه په نامه لوې د هللا پلو كلكو قسمونو سره ئپه خ

ړې نو حتمًا به )د جهاد چي كه امر ورته وكړه وك
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ژندل شوى ېپړه مه كوئ، ووايه: لوځي، پاره( وول

ښه څه هللا په هغه چي ستاسو دنده(، يقينًا اطاعت دئ )

پيغمبر ې كوئ، ووايه: د هللا او چي تاسو ئږي ېپوه

پل پر ده خړاوو نو خ واې منو كه ئ ړئ،اطاعت وك

ېښودل شوى پل اپر تاسو خمسئوليت او ښودل شوى اې

پر ړئ هدايت به شئ، او ې اطاعت وكمسئوليت، او كه ئ

 څه نشته. پرته بل گند تبليغ څرپيغمبر له 

 ښووني دا دي:و الرآيتونې مباركو د د -(86-86)

  زي د ايمان او اطاعت ادعاء چي نه يواداسي وي ځيني

په الر  تعالى هللاښيي بلكي وايي د ان كلك مؤمن ځكوي او 

چي د جهاد امر وشي نو له چمتو دي او كله جهاد ته كي 

خو دا د جهاد ځي، په الر كي جهاد ته ود هللا به پرته ډ ځن

د دوى ړاندي وي، پيل او دوى ته د جهاد له بلني وله 

ړه لوچي ورته ووايه: ښوونه كوي دا الر تعالى هللاړه په ا

ړئ، د اوامرو اطاعت وك تعالى گه د هللاښه توپه كوئ،  مه

كه دا ې كوئ، چي تاسو ئږي ېپوهښه څه په هغه  تعالى هللا

د ړى شي، چي د جهاد بلنه دركنن وي او كه هغه مهال 

د هغه د د هللا او چي تاسو ته پيغمبر مسئوليت دا دئ 

بلنه ونه منئ او ړي، كه تاسو بلنه دركاطاعت د پيغمبر 

پل مسئوليت ذمه وار وي هغه به د خړئ نو عت ونه كاطا

په نو ړئ ې اطاعت وككه ئپلو مسئوليتونو، او تاسو د خ

پرته نه د پيغمبر له اطاعت سمي الر به هدايت شئ، د 

گ، پر په سمي الري تژندا ممكنه ده او نه ېپسمي الري 

، هغه ستاسو د څه نشتهپرته بل گند تبليغ څرپيغمبر له 

ښتنه نه پوذمه وار نه دئ، له هغه به دا مخالفتونو 

په سمه الر هدايت ټول خلك ې ېدونه توانچي ولي ږي ېك

 ړې. ك

 پلو كلكو قسمونو په خچي وايي: ې ې فقرد آيت له د

ړې چي كه امر ورته وكړه ړه وكپه نامه لوې د هللا سره ئ

ېر وضاحت سره ډپه ځي، پاره وونو حتمًا به د جهاد ل

چي ې په داسي كلونو كي نازله شوره چي دا سوږي ېمعلوم

ښتي ېري نډځ ښمنانو تر منال د مسلمانانو او د دوى د د

ې او ال د منافقينو هغه خصلت عماًل نه وو جوت ې شونه و

گرتيا او د مسلمانانو له ملكي په وخت ښتو د نچي شوى 

ږي ېې معلومكوي، له د ړو كي له برخي اخيستو ډډهگپه ج
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 ې. ړاندي نازله شوې وه سورچي دا سوره د احزاب ل

    

   

 

  

   

   

   

   

   

   

   

     

   

     

ي، ړكعملونه ئې ېك نله تاسو چي چا ايمان راوړى او 

حتمًا به د زمكي خالفت له هغوى سره هللا وعده كړې چي 

پاري لكه چي تر دوى مخكنيو ته ئې داسي دوى ته س

تمكين او هرومرو به هغه دين ته خالفت سپارلى وو، 

او اقتدار وركوي چي د دوى لپاره ئې غوره كړى، 

د دوى خوف په امن بدلوي، ) داسي حالت به حتمًا به 

څه به له ما څ چي( زما عبادت به كوي او هي مراول

پاسي اسې وروسته نچي له دڅوك او سره نه شريكوي. 

 ړي نو همدا دوى فاسقان دي.وك

ږ توقف ضروري ړاندي لپه وې مبارك آيت د د -(88)

پوه ځان پراخو ابعادو په ې ې ستري وعدېښي، بايد د دبر

ړه ې اپه دچي ځواب ووايو ښتنو ته پوړو او هغو ك

 ږي.ېړراوال

له تعالى  هللاښووني دا دي: ې آيت مهمي مهمي الرد د

چي د زمكي خالفت او ړې وعده كصالح مؤمنانو سره دا 

چي تر همغسي لكه پاري، واكمني به هرو مرو دوى ته س

ې صالح مؤمنانو ته د زمكي خالفت او ړاندي ئدوى و

تمكين او ، هرومرو به هغه دين ته ې وهپارلواكمني س

او حتمًا اقتدار وركوي چي د دوى لپاره ئې غوره كړى، 
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ي الت به راولداسي حاو په امن بدلوي، به د دوى خوف 

څ كوي او هي نهعبادت چا پرته به د بل تعالى  هللاله چي 

د دغو تعالى  هللااو كه د  سره نه شريكوي.هغه څه به له 

ړه، د دغو ۍ الر غوره كچا د ناشكروعدو له تحقق وروسته 

ې څه ئړ، هغه ې ونه كپيرزوينو قدر ئسترو سترو الهي 

، نو دوى يقينًا ښاييپيرزوينو سره چي له الهي ړل ونه ك

 چي فاسقان دي.

چي له مؤمنانو گورو و كي آيتونېر ڼ شمگپه  قرآند 

، د فالح، بريا، نصرت، عزت، ېې شوې ته ورته وعدسره د

خالفت، د زمكي د شتمنيو وراثت، د ولسونو سياسي او 

قوت او برالسي، ، يتامن ړپبشپراخ رزق، فكري قيادت، 

ژوند كي په  ّـول هللا ې د رسچي هو؛ دا وعدښتنه دا ده پو

ې، څو لسيزي او د ده تر قيادت الندي ترسره شو

ړ، د وخت دوه په لويي برخي حكومت وكړۍ مسلمانانو د ن

ډو شول، د گونپه ړاندي په وځواكونه د دوى ستر ستر 

له ېوت، پرپه الس كي ړۍ فكري زعامت د مسلمانانو ټولي ن

، له گه شولېلپاره اسوه او بټولو لپلوه د اخالقي 

ټول بشري په چي ځواكمن پلوه دومره سياسي او نظامي 

ړۍ ې د نې مودږدتر اوږ مثال موندلى شو، لې ئتاريخ كي 

ې او له دوى سره د د دوى د مقابل چاهيټ كي گوڅ په هي

ډغرو وهلو جسارت نشو كولى. خو دا حالت ولي بدل شو، د 

ۍ ولي بنده شوه، د مسلمانانو هغه ستر ړگ هغه لپرمخت

ړو په وهغه لوى خالفت ولي ځواك ولي ويلي شو، فاتح  او

پرديو تر سياسي، ې د ټه ئټوهره ېشل شو، ټو ووټوړو و

د دوى الس ې الندي، نظامي، اقتصادي، فكري او اخالقي سلط

ې حكومت كوي، اقتدار د مفسدينو، منافقينو، پرڅي پو

په الس كي، غالمانو د ذليلو پرديو د  او ديكتاتورانو

او محكوميت  پكاوين ولي له فقر، ضعف، ذلت، سمسلمانا

چي د مسلمانانو ږي ېۍ كېړپسره مخامخ شول؟ دا دئ څو 

ړه د هر بااحساسه انسان زچي حالت دومره دردوونكى دئ 

دا د ږي. ېې توئپرښكي ې سوزي او د هر غيرتي مؤمن اوپر

ې دومره ږده او ابعاد ئذلت او اسارت دوره دومره او

گمان كوي ې خبره خلك ازي له اسالمه بچي نه يوپراخ دي 

ې درناك د د قائداسالم او د مسلمانانو ديني او مذهبي ع

، ترقي ۍآزاداو دين د مسلمانانو د  يحالت ذمه وار د

ې ئپه مسلمانانو كي ډ دئ بلكي ړاندي خنپه و او سوكالي
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ړي دنيا د گمان وكځيني چي ړي ړ كراوال دا غلط عقائد

گواكي  !!پارهآخرت د مؤمنانو لپاره ده او كافرانو ل

ې حتى مذهبي مشران ئ مقدمه ده!! تخرآښه خرابه دنيا د 

ې او ذلت همدا دردناك حالت او همدا ماتچي پاره ې لد د

په چي يا په داسي رواياتو استناد كوي ړي، توجيه ك

گه غلط، موضوعي، او ضعيف دي او يا غلط تعبير پړه توبش

په گه او په مكرره تو رآنقچي په داسي حال كي . دا شوي

ې دا دين د دتعالى  هللاېكنده الفاظو وايي: پرصريح او 

ي، د ړې غالب كټولو اديانو ئپر  يچږلى ېپاره لل

  )، د اكراه على الرغم وكافران

   

   

    

            

  66التوبه: 

پيدا پاره ې دنيا نعمتونه د مؤمنانو لد دهللا تعالى 

په آخرت كي به گه وركوي، په ضمني توې ړي، كافر ته ئك

   )په برخه وي د مؤمنانو يوازي 

    

   

     

   

   

   

   

     :چا هغه ووايه: :  88االعراف

پاكيزه او راايستلي ته گانو پلو بندهللا خچي زينتي شيان 

ژوند كي هم د په دنيوي ووايه: دا ؟ ړيحرام ك رزق

گه په مختصه توځ په ورپاره دي او د قيامت مؤمنانو ل

په تفصيل سره ښي ، دغسي هغو ته نپاره دي()د دوى ل

 ږي.ېپوهچي بيانوو 

 ږي:ېڅو اساسي خبري معلومآيت نه  ې مباركله د

 ړي او نه ښايسته او زينتي شيان حرام كنه  تعالى هللا

څ دليل ورته نه ڼي هيگچي دا حرام څوك ، رزق پاكيزه

 لري.

 پيدا شوي، د پاره په اصل كي د مؤمنانو لړه دا دوا

پر سر ږي، كه د زمكي ېپه طفيل نورو ته هم وركول كدوى 
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نعماتو او پلو به د خ تعالى مؤمنان نه وي نو هللا

 ړۍ بندوي.ېرزوينو لپ

  انو گه يوازي د مؤمنپه مختصه توبه ځ په ورد قيامت

 ږي.ېپه برخه ك

 پوه كسان انكار كولى شي، د و يوازي ناحقائقې له د

به ولي هغه  تعالى چي هللاږي ېپوهپوهي او علم خاوندان 

پيدا پاره گانو لپلو بندې د خپله ئپه خچي څه حراموي 

 ړي؟!ك

تعالى  هللاږ ته وايي: ې كي موقصپه د بني اسرائيلو 

په الر كي د صبر  بني اسرائيلو ته د ايمان او د ايمان

 ړه:په ميراث وركبركتي سيمه له كبله 

   

   

   

    

   

    

     

    

      :680االعراف :

مو چي بركتونه  برخي يځېدياو لو يځي ختيمكز د هغياو 

په چي  ېړپه ميراث وركقوم ته  ښي وو هغهاي په كي

 بنيېدل او ستا د رب غوره وينا د ساتل كاستضعاف كي 

ړ ې وكصبر ئړه شوه چي پې سبب بشپه دړه په او لاسرائي

ړول او ې جوچي فرعون او قوم ئ ړلړ كويجامو څه او هغه 

 ړول. لو

ژوند د ايمان له مسير د پكاوي كي په ذلت او س قرآن

گه معرفي كوي او په توې انحراف د سزا انحراف او د همد

 وايي: 

   

  

     

   

   

    

    

     :16البقرة 



 

                                                                                                               النور            

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

665 

په غضب پل شوه او د هللا او خواري ورباندي وتپكاوى نو س

ې تكذيبول د هللا آيتونه ئ چيې امله اخته شول، دا له د

 چيهم په دې سبب ژل، دا په ناحقه وې پيغمبران ئاو 

 ې كاوو.ړ او تېرى ئې وكعصيان ئ

پراخي او وسعت او د تقوى او ايمان د رزق د 

 گڼي او فرمايي: بركتونو باعث 

    

   

   

   

   

      :كه : 53االعراف

به  موږې درلودى نو ئ ىړى وى او تقوكليوالو ايمان راو

ې د دوى د بركاتو )دروازي د زمكحتمًا د آسمانونو او 

په هغه ڼلو، نو گ، خو دوى دروغ وې وېستپرانيپر مخ( 

 دوى كول. چيڅه مو ونيول 

 چي:دئ ېدونكى الهي سنت ثابت او نه بدل يودا يعني 

 هللاړي نو ړي، د تقوى الر غوره ككه خلك ايمان راو 

ې د دوى ي د بركاتو درواززمك او وآسمانونبه د  تعالى

پراخ الس سره په سخاوت او ړه به دواېزي، پرانپر مخ 

ډك ږدي، آسمان به له بركته د دوى مخي ته پل بركات خ

ې او ومي ډكيې وروي او زمكه به له بركت پره رښتونو

 ټوكوي.ې ورته رادان

 ړي، د خو كه دوى د الهي دين د تكذيب الر اختيار ك

د ظلم، فسق او ځاى پر ځاى د كفر او د تقوى پر ايمان 

ب ته الهي عذاپه وجه دي ړنو پلو كفساد الر، نو د خ

  منتظر وي.

له چا  ېوعدد عزت، نصرت، برالسي، فالح او سعادت دا 

سره شوې؟ له هغه چا سره چي ايمان لري او عمل ئې صالح 

په ې وي، هغه څوك چي اصلح او تر ټولو غوره وي. خو د د

تعالى  هللاچي ږ ته معرفي كوي مقابل كي هغه كسان هم مو

او ضوابط هم  ړه الهي سننې اپه دپه ذلت محكوموي، ې ئ

شو او هغه فساد  اقتدار وسپارل موږ ته ښيي، چاته چي

رحم ئې قطع كړ، هللا به ئې ړندوي، اقتدار به ۀ وكړ او صل

 بېرته ترې اخلي او په ذلت به ئې محكوموي. 

كي دا موضوع ې قرآن كريم د بني اسرائيلو په قص
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توضيح كوي، او موږ ته دا ښيي چي پدې قوم كي كوم صفات 

دا شول چي هللا جل شأنه د هغه په وجه د زمكي خالفت راپي

او بيا كوم صفات په كي راپيدا شول چي دائې  ؟وركړ

په ذلت ئې محكوم كړل او له فقر او  ،بېرته ترې واخيست

قرآن عظيم الشأن هغه الهي  ؟مسكنت سره ئې مخامخ كړل

مشيت او هغه ضوابط او سنن موږ ته ښيي چي د هغه له 

چا ته ملك او اقتدار وركوي او يا ئې لى تعا هللامخي 

نسكوروي. ځيني ې ې اخلي او د اقتدار تخت ئېرته ترب

دا هسي د چانس او تصادف گواكي كسان داسي گمان كوي چي 

ي ثابته كړي پدې چكوي څه ږي، حتى دا هېله مخي ترسره ك

 هللاڅه خاص ضوابط او سنن نه مراعات كېږي، بس د ړه ا

پاچاهي او اقتدار وركوي او ه شوه ښچي چا ته خوتعالى 

اخلي. خبره نه ې ې ترېرته ئله چا ئې چي وغوښتل ب

ثابت الهي سنن وضع  اړهبلكي پدې  ؛يوازي داسي نه ده

شوي، قرآن عظيم الشأن موږ ته هغه الهي مشيت او هغه 

ښودلې چي دا ئې را خاص سنن او ضوابط توضيح كړي او دا

سم ترسره كېږي، څنگه ه كار د خاصو سننو او ضوابطو سر

. نو ئې بېرته اخلياو چاته هللا اقتدار وركوي او له چا 

ښمنان سره مخامخ دي، دې كه نن مسلمانان له ذلت او مات

د  ې دردناكه اواو وضع ئ ې حكومت كويپرپلوه له هره 

ړتيا له د الهي نصرت وچي دوى ې دا ده ړ، وجه ئړا وژ

د  تعالى چي هللا ړې او دوى هغه مؤمنان نه ديالسه ورك

ژمنه پر زمكي د حكومت كولو ړۍ او بريا، عزت، سرلو

پلو په خږ ې دي موښتينې روعد تعالى هللاد ړې، ورسره ك

ښوونو له مخي د ي الرقرآنكي دروغجن يو. د  گانوادعا

چي الهي دين ستر عامل دا دئ ذلت يوه متدين قوم د 

ې شا ځيني ئړي او ې عمل وكځينو برخو ئپه ، ړيتجزيه ك

، چي تاسو د ذلتې كي څېرپه ځوي، د كوم قوم ته وغور

پوه شئ ې په دگورئ ښي وپكاوي، ضعف، فقر او محكوميت نس

ې چي دا قوم د هللا تعالى له الري منحرف شوى او د هللا دين ئ

 فرمايي: قرآن ړى،تجزيه ك
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ړئ او د ځينو برخو ايمان راوپه آيا د )الهي( كتاب 

چي داسي څوك كوئ، نو ستاسو هر  ې كفرړه ئپه اځينو 

پكاوى او رسوايي ې فقط په دنيا كي سړي نو سزا به ئوك

ټولو شديد عذاب ته رد به تر ځ په ورد قيامت او وي 

  ې كوئ.چي تاسو ئڅه غافل نه دئ او هللا له هغه ږي، ېك

ړې چا سره كد نصرت او بريا وعده له هغه  تعالى هللا

ي او د جهاد او هجرت د په الر كي جهاد كوچي د هللا 

ړي دي د برالسي، عزت گهغه وړاندي صبر كوي، په وستونزو 

څه هم ې، كه ړې شا كچي جهاد ته ئهيله نه كوي او بريا 

 چي مؤمنان دي. گمان كوي ژه نيسي او روځ كوي، لمون

گران ڼا كي دا قضاوت كول په رښوونو ي الرقرآند دغو 

پكاوي، ضعف او چي د مسلمانانو د اوسني سكار نه دئ 

پيل ړۍ له هغه مهاله د ذلت دا لذلت عوامل كوم دي. 

په الر او د هللا ړه كتاب ته شا كچي مسلمانانو د هللا ې شو

  ړه.ېره كې هكي د جهاد فريضه ئ

  

  

  

    

پيغمبر اطاعت ړئ او د ړئ او زكات وركځ وكوناو لم

 چي رحم درباندي وشي.ړئ وك

 او ړيپر تاسو رحم وك تعالى چي هللاړئ يعني كه غوا -(83)

ې كارونه نو در ړويپېرزوينو وزر درباندي وغو وپلد خ

پيغمبر اطاعت ړئ او د ړئ، زكات وركځ وكړئ: لمونوك

پيغمبر چي  ژوند لكهپيغمبر اطاعت يعني همغسي . د ړئوك

ډډه څه ړي، له هغه پيغمبر كچي څه كول درلود، همغه 

پل شخصي او انفرادي په خهم ړي. پيغمبر نه دي كچي كول 

ژوند كي، هم له دوستانو سره ټولنيز په ژوند كي او هم 

په گ ، هم د جنښمنانو سرهپه معامله كي او هم له د

طاعت ا ّـ هللا رسولځيني د ړه، په احالت كي او هم د صلح 

آسانه  ړولو، اوې لوڅپايگولو، وهلو، عطر ل په مسواك

په مقابل آسانه او خوندورو سنتونو كي راخالصه كوي خو 

چي د ده ايمان ېروي ې هغه ستر ستر فرائ  او سنن هكي ئ
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ې، لكه د ړلپوري تاو د دنيا اوآخرت فالح او بريا ور

ې ته ځواكونو سلططاغوت واكمني نه منل، د شر او فساد 

ي هجرت او جهاد، امر ك په الرټول، د هللا ټير نه س

پيغمبر دلته د بالمعروف او نهي عن المنكر او... 

چي له صالح په ارتباط راغلى اطاعت د داسي موضوع 

ې آيت كي پسپه ورړي او ېې څوعد تعالى هللامؤمنانو سره د 

ځوروي، نو پايلي اند مخالفتونو بدي كافرانو  دهم 

څه ږ به همغه چي مومعنى دا ده اطاعت د پيغمبر د  لتهد

ې، د امن د زمكي د خالفت، د دين د غلب ّـ هللا چي رسولكوو 

ختمولو ې حالت ېرې امنيو او خوف او وبد راوستو او د 

 ړي. كړه په ا

   

   

   

   

   

په مه كوه چي گمان ړى دا ې كچي كفر ئ ړهپه اهغو  د

ټونكي( دي، حال دا گې زمكي كي عاجزوونكي )د مسابق

 . ټوبىڅومره بد ټاځى اور دئ او ېشت چي د دوى م

چي د ې ښوونه شوالر ږ تهموې مبارك آيت كي په د -(85)

چي دوى به گمان نه كوو څكله دا ړه به هيپه اكافرانو 

څه هم د كه ځلو كي بريالي شي، پلو هلو په خالف خحق د 

ې ظاهر پلوه ئعدد او عدة له ، وسائلو او امكاناتو

ې ې قطعي وعدد يو تعالى هللاښي، دا به هم د ېځواكمن بر

د چي په كي نه لرو څ شك به گه منو او هيپه تو

  ې حتمي ده.ړاندي د دوى ماتپه ومسلمانانو 
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ې وخته( ځلي )درې ! حتمًا دي هغه كسان درې مؤمنانوا

ستاسو تر الس الندي )مريان چي ړي له تاسو اجازه غوا

ۍ ته نه ځوانال چي ( دي او هغه ځي يا خادماناو وين

ړاندي، او هغه مهال ځه و: د سحر له لمانېدليدي رس

باسئ او د ماخستن تر  ېپلي جامخې له لوري د غرمچي 

ې تر دې وختونه، سو د خلوت درستاځه وروسته، لمان

ر تاسو پ، گناه نشتهپر هغوى كومه پر تاسو او آخوا 

، هللا همداسي تاسو ته يپس بله پېدونكي يو ځگررا

چي او كله  پوه دئ.بيانوي، او هللا باحكمته  آيتونه

ږي نو همغسي دي اجازه ېۍ ته ورسړه ځوانستاسو وا
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هللا ښته، واجازه غو يړاندينچي تر دوى وړي لكه غوا

تاسو ته بيانوي، او هللا باحكمته  پل آيتونههمداسي خ

چي ې( پين سر)س يځاى ناستپر ځو هغه ښاو د پوه دئ، 

ې پرگناه څ هيې كي په دنو  د واده هيله نه لري

ې شرط په د) ړيايسته كې جامځيني( )پلي چي خنشته 

حياء كول او كه ، ې ويونكوه كښكارزينت نه چي( د 

     ېدونكى دئ.پوه اورغوره دئ، او هللا  ړي ورتهوغوا

و كي مؤمنانو ته دا آيتونې مباركو د په -(85-36)

 ې:شوښووني الر

  ال چي ستاسو تر الس الندي دي او هغه چي هغه كسان

پر ، ستاسو خوني ته د درتلو ېدليۍ ته نه دي رسځوان

تاسو اجازه ونو كي له وختدغو دريو په بايد مهال 

د چي ړاندي، او هغه مهال ځه وله لمانړي: د سحر غواو

ځه باسئ او د ماخستن تر لمان ېپلي جامخې له لوري غرم

تر ، دي وختونهسو د خلوت ستاوختونه ې دا دروروسته، 

چي له  گناه نشتهپر هغوى كومه پر تاسو او ې آخوا د

ژوند يو د بل خوني ته ورشئ، د كورني پرته ې اجاز

ېبه يو د ځي، او هره شگررابل پر يو چي معمول دا ده 

چي ښووني دي تعالى الرهللا دا د هغه ږي، ېړ كبل ليدو ته ا

ې داسي پام سره ئپه ، ستاسو حال ته پوه دئباحكمته 

ې ستاسو خير مضمر په هر يوه كي ئچي ږل ېراولاحكام 

 دئ.

  ږي نو ېته ورسېغلتوب پاو ۍ ړه ځوانستاسو واچي كله

و يړانديني تر دوى وچړي لكه اجازه غوادوى دي هم هغسي 

 .ښتهاجازه غو

 نه او شوق چي د واده هيله ځي ښې ړزې پين سرهغه س

ړي، ېړه درلودو شوق وكچي د متى وي ښې عمر او، تر دلري

پلي داسي چي خنشته گناه څ هيړه اې په دپر دوى باندي 

چي دا كار به ې شرط په د، ړيپړوني ايسته كې لكه جام

ودلو په موخه، ښزينت د  ې د كوم ضرورت له مخي وي نهئ

دا د ورته غوره دئ، نو دا ړي دوى حياء كول وغواو كه خ

، ښه ېدونكى دئپوه اور چيښووني دي الرتعالى  هللاهغه 

څه څه وايئ او څه مضر، گټور دي او درته څه چي ږي ېپوه

     .ړيټول مراعات كې دا ښوونو كي ئپلو الرپه خكوئ، 
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ډ كومه گوپر گناه شته او نه ړانده كومه پر نه 

نه پر گناه شته او پر ناروغ كومه او نه  گناه شته

پلو يا د خڅه وخورئ پلو كورونو چي له ختاسو 

يا د له كورونو پلو ميندو نو له كورونو يا د خپلرو

پلو خويندو له كورونو كورونو يا د خله ڼو پلو وروخ

 پلرنيوپلو ترونو له كورونو يا د خپلو يا د خ

له ترندو  مورنيو پلود خترندو له كورونو يا 

په واك كي ې ستاسو چي كيلياني ئكورونو او له هغو 

څه ې پر دسو نه پر تا، )له كور( پل دوستيا د خ دي

او ېل، ېل ببيا ړئ گډه خوراك وكپه چي گناه شته 

د ځانونو پلو پر خنو ځئ چي كومو كورونو ته ننوكله 
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په ې تحفې د يوې پاكي كلمهللا له لوري د مباركي او 

 آيتونهته گه تاسو ې توپه د، هللا چوئگه سالم واتو

    ړئ.چي تعقل وكبيانوي 

 وني دا دي:ښوې مبارك آيت الرد د -(31)

  شتهنگناه كومه ې كي په دناروغ او ډ گو، ړاندهپر 

ټولنه اسالمي ړي، ترالسه كڅه پاره چا د خوراك لچي له 

چي د داسي معذورو او مكلف دي ې پر دې او نظام ئ

ړي، دا معذور كسان نه ړتياوي رفع كامحتاجو كسانو 

ړ ړتيا وله نورو د اچي گار گنهږي او نه ېڼل كگمالمت 

 ړي.ي توكي ترالسه كخوراك

  چي يو د گناه نشته ړه كومه ې اپه دپر مسلمانانو

 .څه وخوريپه كور كي بل 

 ميندوپلرونو، پلو خچي د ې ړى شودا اجازه هم ورك ،

، ترندو ، مورنيوترندو ، ترونو، پلرنيوخويندو، ڼوورو

 په واك كي ديد دوى ې كورونو چي كيلياني ئاو له هغو 

 .څه وخوري كورونوله انو دوست وپليا د خ

 گډه خوراك په چي شته نگناه وى څه پر دې كي هم ه دپ

 .ېلېل بب يااو  يړوك

  داسي پر بل بايد يو  يځچي كومو كورونو ته ننوكله

ې پاكي كلممباركي او ې يود هللا له لوري د چي چوي سالم وا

گه وي، لكه السالم عليكم و رحمة هللا و په توې د تحف

 بركاته.

 ښت او اهميت په ارزې ، عقلمن ئښووني ديدا الهي الر

  ږي.ېپوه
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پيغمبر پر پر هللا او د هغه مؤمنان خو يوازي هغه دي 

ډله پر كوم چي له ده سره ړى او كله ې ايمان راوئ

ې چي اجازه ترتر هغه نه درومي  ايز كار بوخت وي

همدا دوى  ړيچي له تا اجازه غواړي، يقينًا هغه وغوا

ې د نو كه ئپيغمبر ايمان لري، پر پر هللا او د هغه 

چا ته ښته اره له تا اجازه وغوپچارو لځينو پلو خ

ښنه ورته ړه او له هللا بخښه وي اجازه وركچي ستا خو

پلو په خدئ،  ښونكىبخهللا مهربان چي ړه، يقينًا وغوا

تاسو سځوئ لكه گردعاء داسي مه  پيغمبرد ځونو كي من

چي هللا ستاسو هغه كسان ځينو دعاء نورو ته، يقينًا د 

ځي، نو وري كي( وپه سيټ )يو د بل پټ پچي ني ژپې

ږي ېېردي ووې له دچي د ده له امره مخالفت كوي هغه 

په برخه شي يا كوم دردناك ې چي كومه فتنه به ئ

  ږي. ېعذاب به ورورس

ښووني ځالنده الرو كي دا آيتون ې مباركوپه د -(35-36)

 ږي:ېځلړاندي په وږ زمو

 چي پر هللا او د هغه ښودل شوي مؤمنان ړي واقعي گهغه و

پل چي كله د خگ عمالً داسي وي څنتر ايمان  دپيغمبر پر 

لكه  ؛ډله ايز كاركوم اجتماعي او په خوا كي په ښود الر
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نو تر هغه  بوخت ويډ كار گجهاد، تربيتي اجتماع او بل 

شخصي كارونو ته مخه نه  وپلكار الس نه اخلي او خې له د

ې دپه ړي. ښود اجازه ترالسه كچي له مشر او الركوي 

ړي گوهمدا چي يوازي ځلي ويل شوي كي دوه آيت ك مبار

 واقعي مؤمنان دي.

 ته او د ده له الري د مسلمانانو  السالم پيغمبر عليه

كه له دغو واقعي چي ې ښتنه شوپارښود ته سهر مشر او الر

پاره چارو لځينو پلو څوك د خاو مخلصو مؤمنانو ځني 

چا ه پام سره دي هغپه نو مصلحت ته ښته ې اجازه وغوتر

او ېر مهم ډكار شخصي ې يا ئچي ړي اجازه وركد تلو ته 

په اجتماعي كار كي په تلو سره ضروري وي او يا د ده 

پل سر او په خنه څوك ږي. يعني هيېپيدا ككوم خلل نه را

پل شخصي كار ته د تلو حق لري او نه خپرته ې له اجاز

 پر اجتماعي كار د ترجيح وركولو حق. 

 ړو ته له گچي هغو ود ته ويل شوي ښود مسلمانانو الر

يوه په چي ړي ښنه وغواڅخه مغفرت او بخ تعالى هللا

پل په خاجتماعي كار كي له برخي اخيستو محروم شوى او 

ېر ضروري وو او ډڅه هم دا كار شخصي كار بوخت شوى، كه 

 ړې.اجازه ترالسه كد كولو ې ئده 

  دعاء داسي مه  چي د پيغمبرمسلمانانو ته ويل شوي

عاء هم بلني دځينو دعاء نورو ته، تاسو د سځوئ لكه گر

د چا ته څخه  تعالى هللاږي او هم له ېاو دعوت ته ويل ك

ه مطالبه افاده كوي، يعني د ړدلته دواه، ي تښتنخير غو

له لوري كوم اجتماعي كار ته بلنه  السالم پيغمبر عليه

ېر څپه او د هغه دعاء عادي او د نورو د دعاء او بلني 

 ڼئ.  گه م

 په داسي حال او ټ پټ پچي ني ژپېهغه كسان  تعالى هللا

په سيوري يو د بل  چيږي ېله اجتماعي كار تر شا ككي 

ې له چي معامله ئې ته متوجه وي ددوى بايد ځي، كي و

ټ نه پې ې ترڅه ئڅ چي هيهغه خبير او عليم رب سره ده 

 ږي. ېپاته ك

  له امره پيغمبر او د هغه د  تعالى چي د هللاهغه

ې چي كومه فتنه به ئږي ېېرووې بايد له دمخالفت كوي 

شي ېدى ږي. كېپه برخه شي يا كوم دردناك عذاب به ورورس

پلو شخصي ېدا او ختر شا كټ پټ پهمدا له اجتماعي كار 
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منتج ې په دچارو ترجيح وركول پر اجتماعي كارونو ته 

ب په الهي عذاې سره مخامخ شي او يا چي له كومي فتنشي 

   اخته شي.

ېر وضاحت سره ډپه ښوونو گندو الهي الرڅرې له د

چي نه يوازي اسالم د يوه داسي دين نوم دئ چي ږي ېمعلوم

ژوند گه د په توپه يوه منظم صف كي د يوه مطيع فرد 

ښتنه كوي، كولو غوله يوه مشر سره د بيعت  او كولو

داسي اجتماعي گ څنبلكي د شخصي او انفرادي دندو تر 

ې چي حق نه لري له اجازپاري ليتونه او دندي ورسمسئو

ېر مهم او ضروري ډې شخصي كار ې الس واخلي، كه ئترپرته 

مهم اجتماعي كار ترجيح وركولى شي او پر هم وي نو نه 

الس چارو له اجتماعي پرته ې پل سر او له اجازپه خنه 

ېر ډهغه مبارك حديث  ّـ هللا رسولاخيستى شي. دا مطلب د 

 :واييچي ح كوي ښه توضي

 ِبخَم س   آُمُرُكم   َوَأَنا قال: ّـ هللا رسول نأ االشعري الحارثعن 

، َوال ِهج َرةِ ، َوالطَّاَعةِ ، َوالسَّم عِ ، ال جََماَعةِ : ِبِهنَّ  َأَمَرِني هللا

 َفَقد   ِشب ر   َقي دَ  ال جََماَعةَ  َفاَرقَ  َفَمن  ، هللا سَبِيلِ ِفي  َوال جَِهادِ 

 َدع َوى َدَعا َوَمن  ، َير جِعَ  َأن   ِإال ُعُنِقهِ  ِمن   س المِ ِءالا ِرب َقةَ  خََلعَ 

 َوِإن   هللا َرسُولَ  َيا: َرجُل   َقالَ ، "جََهنَّمَ  جُثَاءِ  ِمن   َفُهوَ  ال جَاِهِليَّةِ 

 هللاِ  دعوةِ بِ  واادعُ فَ  ،َوَصلَّى َصامَ  َوِإن  نعم : َقالَ ؟ َوَصلَّى َصامَ 

 . هللا ادَ بَ عِ  المؤمنينً  المسلمينَ  اهَ بِ  ماكُ سمَّ  يالذ

په وفرمايل:  ّـهللا رسولله الحارث االشعري روايت دئ چي 

گمارلى ې پرزه تعالى  هللاچي گمارم مو ځو خبرو پنهغو 

په الر كي جهاد، يم: جماعت، سمع، اطاعت، هجرت او د هللا 

ووت په اندازه ېشتي ې لود يوځني چي له جماعت څوك نو 

چي گر دا ړي وايسته، مپلي غاه خې لړۍ ئيقينًا د اسالم ك

بلنه په بلني د جاهليت چي څوك او ځي، گرېرته راوب

ړي وويل: كوي؛ هغه به د دوزخ خس او خاشاك وي، يوه س

ې ځ ئې وي او لمونې نيولژه ئروهم څه كه يا رسول هللا! 

ې وي ې نيولژه ئروهم څه كه ې فرمايل: هو؛ وئ ړى وي؟ك

بلنه سره بلني هغي په  ، نو د هللاړى ويې كځ ئاو لمون

ن نامسلماگان مؤمنان، د هللا بندې پرې چي تاسو ئړئ وك

  .نومولي يئ

كي په ټولو كتابونو په د احاديثو چي دا روايت 

راغلى او صحيح ږ تغيير سره په لې الفاظو سره يا همد

، سمع، اطاعت، هجرت او د هللا ژوندجماعت كي په  ڼلى،گې ئ
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چا پرته د ې هم بولي چي له ددومره مپه الر كي جهاد، 

  !ڼي!گړ نه ژه هم د منلو وځ او رولمون

     

   

    

   

   

    

      

او  وپه آسمانونچي څه د هللا دي يقينًا هر هغه  يپام چ

ې پرتاسو چي ږي ېپوهڅه په هغه ي كي دي، يقينًا زمك

د هغه لوري ته چي ځ په كومه وراو  ياست (گيا)ل

چي كول ړي پوه كې به ئ هڅپه هغه نو ږي ېځول كگرور

 پوه دئ.ښه څه په هر او هللا  ې،ئ

پاره امينو لې د مضټولي سورچي د دا مبارك آيت  -(36)

ړاندي په وږ ښووني زموې او جامع تتمه ده دا الرښكل

 ږدي:

  دي. څه د هللا تعالى ي هر او زمك وآسمانوند 
  په ې، گوالي ئڅرنږي، په ېپوهړنو ټولو كپر ستاسو

پر موخو عمل تر شا ستاسو هر د ې او پايلو او نتائجو ئ

 او اغراضو.
 پوه  هڅپه هغه به گري منافقين او د دوى كافر مل

 .ېچي كول ئړي ك
  پوه دئښه څه په هر هللا. 

 

سُب حَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَم ِدكَ، أشهد أن الَ ِإٰلَه ِإالَّ َأن َت َأس َتغ ِفُركَ 

 َوَأُتوُب ِإَلي كَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 

 الفرقان

 ژندنه:پېې د سور

ړي دئ، دا نوم له لوم( الفرقان)ې نوم سوري مباركې د د

   )آيت 

   

   )  څخه

ې و فواصل ئد آيتونلري،  آيتونهاخيستل شوى، اوه اويا 

ته ورته  آيت )اصيال(ځم پناو د  )نذيرا(ړي آيت لومد 

ېدلى خو دا آيت پاى ته رسپه سبيل ې اولسم آيت ئدي، 

پاى ته په )بورا( گډه په ړلى او ې آيت سره تپسله ور

ېتم آيت تر پږي، له دري شېچي له نورو سره ورته كرسي 

د مكي ې ما( ته ورته دي، آيتونه ئپوري فواصل )سلٰ پاى 

او د  ډډ لنلنېر څپه ځنيو كلونو سورتونو دور د من

ږده ، اوږ او وزن لريښكلى غېر ډچي ېر دي څپه شعارونو 

ې له . د سورړ شويډو فقرو جوله لنې هم ئ آيتونه

ځنيو په منچي دا د مكي دور ږي ېمضامينو هم معلوم

د قريشو او چي ې كلونو كي او هغه مهال نازله شو

پړاو ته ې خو ال هغه منازعه تشديد شو ځمسلمانانو تر من

په ضد تشدد او زور چي د مسلمانانو ې ېدلنه وه رس

 ړي.پيل كزياتى 

ډي لنې په يوټول مضامين ې ي سورې مباركړو د دكه وغوا

ړى آيت ې لومچي د سورړو نو ويلى شو ې كي راخالصه كجمل

(   

   

    

: 

پل بنده نازل پر خې چي دا فرقان ئمبارك دئ هغه ذات 

ې د ټولو د سور( ر ويپاره يو نذيچي د عالميانو لړ ك
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د رسالت  ّـهللا  رسولې كي د ې سورپه دمضامينو خالصه ده، 

چه ويناوي كد مخالفينو ړه ې اپه دړاندي شوي، دالئل و

ښتنو پواعتراضاتو او ېړل شوي، د دوى څتبليغات غلط او 

ځوابونه ويل شوي، د دغو تبليغاتو او اعتراضاتو ته 

پيغمبرانو نيو گوته شوي، د مخكپه موخي او سببونه 

په خالف د دوى د مفسدو، ظالمو او كافرو  السالم معليه

گه په توگو ېلبتاريخي قومونو مخالفتونه د مخكنيو 

په پايلي د دوى ړاندي شوي، د هغوى د مخالفتونو بدي و

چي تاسو ته هم ې او ورته ويل شوي ځور شوړاندي انو

 سره د السالم عليهورته برخليك منتظر دئ، له موسى 

سره د ده د قوم  السالم عليهفرعونيانو مخالفت، له نوح 

سره د عاديانو السالم  ماښمني، له هود او صالح عليهد

پايلي ې مخالفتونو بدي او ثموديانو مخالفتونه او د د

په ې ، او د سورېشوړاندي گه وتوپه گو ېلد تاريخي ب

ڼ گگانو صالح او مؤمنو بندهغو پاى كي د هللا تعالى د 

پر رحمن رب د چي بيان شوي امتيازي مواصفات  ېرشم

گه ې توپه دپه برخه شوي، او ې ايمان له كبله ئ

د بلني نتائج دا دي،  پيغمبرمخالفينو ته ويل شوي: د 

ړاندي كوي، ولي د داسي ټولني ته داسي صالح شخصيتونه و

    پيغمبر او د ده د بلني مخالفت كوئ؟!!
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پل بنده نازل پر خې چي دا فرقان ئمبارك دئ هغه ذات 

هغه چي د پاره يو نذير وي، چي د عالميانو لړ ك

زوى نيولى  نه ئې، ي د ده دهيآسمانونو او زمكي پاچا

كي ۍ واكمنپه ې ئاو نه  (شيځاى ناستى چي د ده )

ې ړگځاناو  لاو هر څه ئې پيدا كړ شريك شته كوم

  ه.وټاكلې ورته اندازه ئ

 ښووني دا دي:و الرې مباركو آيتوند د -(1-5)

 دئ، ټولواك او حاكم د آسمانونو او زمكي تعالى  هللا

ه حكم نافذ دد ې ئپه هر ځاى كي ې د ده دي او څه ئهر 

مالك دئ او دا زمكه او آسمانونه د هم هغه يعني دئ، 

گه ك په تولِ د حاكم او مَ او هم حاكم دئ او ه ملك دئ د

، هر څه د هغه په وړاندي محكوم دي په كي تصرف كوي،

پل د ده له لوري دئ، د خڅه بركت هغه مبارك دئ، د هر 

ځاى او زوى چوي، پله بركت اپه خڅه كي په هر ملك 

 ادارهپالنه او ، د دې عالم په ساتنهناستى نه لري، 

هر ې ي ئچگه څنلكه دئ، نه څوك له هغه سره شريك هيكي 

ې ئهمداسي  ؛ړيپيدا كته پرد بل له شراكت او مرستي څه 
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 .پالي او ساتيپرته د بل له مرستي او شراكت 

 د چي ږلى ېپل بنده هغه كتاب رالپر خهللا تعالى ې همد

ښه ېدى شو، پير پوهتوپه د حق او باطل ڼا كي په رهغه 

ېلولى شو، دا ښمن سره بټور او مضر، دوست او دگاو بد، 

په ږ زمو چي د سم او ناسم فرقداسي تله او معيار دئ 

ني ږېلپه ې فرقان په الس د دبنده پل ږدي. د خړاندي و

ې ړاندي د بركتونو دروازپه وږ زموتعالى  هللاسره 

څوك به له دغو الهي بركاتو محروم هغه ې دي، پرانيست

ښود ې الرې مشعل نه وي او دا نذير ئچي دا فرقان ئوي 

پاره نذير دئ، د ټولو عالميانو لښود د دا الرنه وي، 

 ېروي. ې وپايلو ئفر، شرك، ظلم او فساد له بدو ك

 د هر څه لپاره معين حد او اندازه ټاكلېتعالى  هللا ،

ړي، نه تر ضرورت پيدا كپه اندازه ې د ضرورت ئڅه هر 

 .زيات او نه كم

  يو ستر علمي اعجاز ې مبارك آيت كي د قرآن دپه

چي د زمكي د سر د نن ساينس همدا خبره كوي ږي، ېځل

ده، ونكي نوكو اندازه ثابته او تغيير نه مټولو ت

ږي، كوم ېپه اضمحالل منتج كې عالم ې د دتغيير ئ

ټي وسوزي او چي بوگورو، لكه دا ې ږ ئچي موتغييرات 

 وراستهډوكي ې او هڼگي، پاې شي، اوبه بخار شي، لراير

په ثابت مقدار كي تغيير او ې سره د شيانو په دشي، 

كه ږي، ېه حالته بل ته بدلځي بلكي له يوتبديلي نه را

وايي: هر  قرآنچي ړئ پوه ته دا خبره وكتاسو يوه فزيك 

پيدا شوي نو هغه به فورًا تا ته په ثابت مقدار كي څه 

 علمي حقيقت دئ. ىووايي: دا يو ستر او ثابت شو

   

    

   

   

    

    

  

چي ړل ځانته غوره كمعبودان پرته ئې داسي ده او له 

 اپيدپله په خدوى  "عكس رپيدا كولى شي "بڅه نه 

 واك او اختيار لريتاوان څه ځانته د ړى شوي، نه ك
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ژوند گ واك لري او نه د او نه د مر او نه د څه گټي

  .ښت(پيدايبيا او )ېدو او نه د بيا خور

 گورو:ښووني الر څو مهميې مبارك آيت كي په د -(6)

 او خورول ژوند او بيا ، گمرټه، تاوان، گښت، پيداي

 .د هللا له لوري دي يوازيپيدا كول 

 منسوب چا ته  بلپرته تعالى  هللاله دا كارونه چي وك څ

 .لىڼگمعبود ې ئهغه نو  يړك

 څ چي د هينيسي گه په توعبود د مڅه يني خلك داسي ځ

نه ړى شوي، پيدا كپله په خپيدا كولو توان نلري، څه 

ټه رسولى شي، نه د گځانه ضرر دفع كولى شي او نه له 

 ژوند.گ واك لري او نه د مر

   

    

  

    

    

   

   

   

    

    

   

    

  

ړى وويل: او دا خو له داسي ې كچي كفر ئاو هغو 

څه نه دئ، ړى بل ړ كې جوځانه ئچي له پرته درواغو 

ړې، يقينًا كورسره مرسته هغه كي  پهړو گاو نورو و

ې د يوه )ستر( ظلم او درواغ مرتكب شول. او وئچي 

ې، ړې كټه ئو لليكلد چي ې دي ړاندينيو قصويل: د و

ووايه: هغه ذات ږي، ېل كې لوستپرښام بيا سبا او ما

په چي ږي ېپوهاسرارو ټولو هغو چي په ړى نازل ك

غه مهربان چي هي كي دي، يقينًا زمك او وآسمانون

 ښونكى دئ. بخ
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  ښووني دا دي:و الرآيتون اركوبې مد د -(6-3)

  ې دى ئچي څه هغه ړه ويل: په ا ّـ هللا رسولكافرانو د

نه دى د ، ړىكړ ې جوځانه ئداسي درواغ دي چي له وايي 

پيغام،  تعالى هللاې وينا د نه ئاو پيغمبر دئ  تعالى هللا

نورو ورسره مرسته ړي، ې زده كچي وايي له نورو ئڅه 

مخكنيو او وروستنيو ړه د په ا ّـ هللا رسولړې. دا د ك

چي دي، قريشو هم دا تبليغات كول مخالفينو تبليغات 

هبي مشر ( يا د اهل كتاب له كوم مذالسالم محمد )عليه

چي له نورو ړې يا له هغو مريانو څخه دا خبري زده ك

ښتني پوې داسي خو هغوى له يوسيمو دلته راوستل شوي، 

د ده چي ې نشو موندلى، هغه دا ځواب ئچي سره مخامخ ول 

په ماته گوته كولى، په نشو كوم عرب استاد ې ئپاره ل

په چي هغه به كوله چا يادونه د داسي ې ژبه به ئډه گو

ځواب نه درلود ې ښتني ته ئپوې خو دېدو، پوهربي نه ع

گه له عجمي استاد داسي عربي كتاب زده څن ّـ هللا چي رسول

له ې د عربو ستر ستر شعراء، ادباء او علماء ئچي ړى ك

چا ورسره ې ادعاء هيد دوى دا خوشې عاجز دي؟! مقابل

پر باضميره او عقلمنو خلكو  وټولد عربو ونه منله، 

 چي قرآنېده ړه ته ولوې زدا ئړ او ايمان راو ّـ هللا رسول

ږل شوى كتاب دئ. تر دوى وروسته ېله لوري ل تعالى هللاد 

ړي او د غربي مستشرقينو همدا دروغجن تبليغات تكرار ك

چي ده له مسيحي او يهودي ې ويلي ړه ئپه ا ّـ هللا رسول

ړي او د فرقان او پل افكار او نظريات ترالسه كخعلماوو 

ټه ې بنسى!! خو دا غلطه او بښېې اپرې نوم ئ قرآن

نه له چي ړاندي كولى شي په وچا ادعاء يوازي د داسي 

خبر وي او نه د يهودانو او مسيحيانو له مذهبي  قرآن

چي ږي ېپوهړه كتابونه لوستي وي چي دا دواكتابونو، چا 

وي ردوي ځه نوي ويناپنپه سلو كي ې ږدد بايبل ن قرآن

په څوك ې حقيقت هغه په دصحيح كوي، ې تئ يځه نورپناو 

ړي. او بايبل سره مقايسه ك چي قرآنېدى شي پوه ۍآسان

ويناوي  قرآند څوك چي گي ده پين سترېره شرمناكه سډدا 

چي ړي ڼي او دا ادعاء وكگله بايبل سره شبيه او ورته و

او  قرآنمطالب له بايبل اخيستل شوي!!! ما  د قرآن

مي د بايبل د ترديد او  نقرآ، ړيبايبل سره مقايسه ك

تكذيب كتاب موندلى نه د تأييد او تصديق كتاب. بايبل 

ږل ېله لوري ل تعالى چي د هللاهغه تورات او انجيل نه دئ 
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هغه مهال د نوي  تعالى هللاې تصديق كوي، ئ قرآنشوي او 

څه څ هيچي د مخكني كتاب ږي ېپه الس نوى كتاب لپيغمبر 

په ېز اغټول پيغمبر ني پاته نشي او د مخكټ روغ رم

چي هغه وخت راغى  قرآنړ شي، ځه والگه له منپړه توبش

، او د گه تحريف شوي ووړه توپپه بشتورات او انجيل 

په ښي او آثار د دعوت ن السالم ماعليهموسى او عيسى 

د قريشو او دغو ځه تللي وو. گه له منپړه توبش

 ّـ هللا رسولچي ړه په اادعاء دروغجني ې مستشرقينو د د

پيغام او افكار د مخكنيو كتابونو او مذهبي پل خ

دغه وينا  قرآند ؛ ړيترتيب كېز الندي مشرانو تر اغ

ې وينا سره په ددوي چي يقينًا چي وايي: ېره دقيقه ده ډ

 يوه ستر ظلم او ستر دروغ مرتكب شول.  د

 رسولاو د  قرآند گ څند نورو تبليغاتو تر ښمنانو د 

چي خلكو ته دا هم ويل ې خبرو يقته بد دعوت له حق ّـ هللا

ې ې ليكلپه مرسته ئد بل چي ې دي ړاندينيو قصود  قرآن

د دوى  تعالى هللا!! ږيېې لوستل كپرښام دي او سبا او ما

چي ورته ړې ښوونه كته دا الر ّـ هللا رسولځواب كي په 

ټولو هغو په چي ړى هغه ذات نازل ك قرآندا ووايي: 

ې ي كي دي!! د دزمك او ومانونآسپه چي ږي ېپوهاسرارو 

د چي گورو په كار دئ، بايد وږ توقف لړاندي په وځواب 

گه د هغو معترضينو ادعاء څنڅه ده او ځواب معنى ې د

ړ جوپل لوري له خ قرآندا  ّـ هللا رسولې: چي ويل ئردوي 

ې اقتباس چي له نورو ئې دي ړى او هسي د مخكنيو قصك

 او وآسمانوند  قرآن: يچدا دئ ښتنو ځواب پوې ړې؟ د دك

ښيي دا كتاب هغه چي ړي گند كڅرژور اسرار ي هغه زمك

ټولو اسرارو په ي زمك او وآسمانوند چي ړى ذات نازل ك

ستر په ضمن كي داسي و آيتونېر ڼ شمگد  قرآندئ، پوه 

ډېر انسان چي ږدي ړاندي په وپل مخاطب حقائق د خستر 

او نتيجه كي په ږد علمي او تحقيقي سفر وروسته او د او

، دا پوه شوىې پرپه مرسته پر مختللو وسائلو ډېرو د 

د چي هم هر آيت يو ستر علمي اعجاز دئ، دومره ستر 

تر عصا او يد بيضاء ستره معجزه ده  السالم عليهموسى 

ړي ړوند روغولو او متر  السالم عليهاو هم د عيسى 

ې محدود ېز ئاغې، موقتي وې ، هغه معجزژوندي كولورا

پوري به خلكو چي تر قيامت داسي معجزه ده  قرآنخو  وو،

فكري، اخالقي او معنوي پلوه له ښيي، الر ژوند ښه ته د 
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ږي، د ظلم، جهل، فساد، كفر او ېژوندي كې راپرړي به م

، يږېل كژغورې پرډ كي غرق انسانان به ډنگنده په شرك 

 قرآند ساينس او د  آيتونهې دوه سوه دږن قرآنما د 

ې يقينًا هر يو ئچي ړي ډ كپه كتاب كي راغوناز علمي اعج

پيغمبرانو ټولو مخكنيو دومره ستر علمي اعجاز دئ چي د 

پلوه له  ېزتر معجزو د اهميت، دوام او اغ السالم معليه

چي ې ښتلې غوداسي معجز ّـ هللا رسولقريشو له  ړاندي دئ.و

هر  تعالى هللاېر وي، خو څپه د مخكنيو رسوالنو د معجزو 

 قرآنځواب كي فرمايلي: آيا دا په ښتنو د دوى د غوځل 

گه درته كافي نه په توې د معجز گند آيتونهڅراو د هغه 

ى: دا كتاب هغه لې صيغه راغپه دځواب دي؟ دلته همغه 

ټولو اسرارو په ي زمك او وآسمانوند چي ړى ذات نازل ك

  دئ. پوه 

  ي د اسرارو زمك او وآسمانوننه يوازي د  قرآندا

ښونكي رب د د مهربان بخدوونكى كتاب دئ بلكي گنڅر

ې د رحمت او غفران دروازچي ۍ ده ډالېرزوينو داسي پ

 ې. ېزپرانړاندي په وستاسو 

   

   

    

    

    

     

    

   

   

     

ړه چي خواپيغمبر دا حال دئ ې ويل: ولي د دې او وئ

ولي داسي فرشته نه ځي، گرپه بازارونو كي خوري او 

ې( ښونكگوانذير )ې گ ئڅنچي تر ې شوږل ېده ورته رال

ې ځي، يا ئېوپرپه واك كي نه كومه خزانه ې وي، يا ئ

ې ې وخوري، او دې ترېوچي م شتهڼ نېوو داسي بد م

ړي ظالمانو وويل: تاسو يوازي د يوه جادو شوي س

   متابعت كوئ. 



 

                                                                                                                  الفرقان      

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

635 

ړه او په ا قرآنو كي د آيتونمباركو مخكنيو په  -(5-5)

د قريشو د تبليغاتو الندي ړه په ا ّـ هللا رسولد ې كي په د

 ې:ېښودل شوږ مخي ته اگي زموېلب

 پيغمبر ږل شوى ېله لوري ل تعالى هللا: آيا د ېويل ئ

ي د نورو انسانانو چ( السالم عليهمحمد )داسي وي لكه 

ې ؟!! ولي ئځيگرپه بازارونو كي ړه خوري او ېر خواڅپه 

او نان ښمچي د ده دداسي فرشته نشته په خوا كي 

چي ې نيولى چا مخه ئاو د هر هغه ښلى گواې مخالفين ئ

ده ته د تاوان رسولو او د ده د مخالفت كولو اراده 

په واك كومه خزانه پينو زرو ې د سرو او س! ولي ئلري؟!

چي ڼ نه لري ېوو داسي بې؟!! ولي د مړى شوده ورككي نه 

 ؟!! وخوريې ې ترېومپله خو په خږه ږ تر لل

 يډښايي كوې به پر دې ويل: ېره ئټولو سربې د پر 

! وايي زه د چي داسي ناآشنا ناآشنا خبري كوي!ې وي شو

څه چي ږي، تاسو ته ېوحي كما ته  ،پيغمبر يم تعالى هللا

! پيغامونه دي!ږل شوي ېله لوري ل تعالى هللاوايم دا د 

چي نادري او ناآشنا خبري چا خبري منئ ولي د داسي 

د يوه جادو يغمبر نه بلكي پدرته كوي؟!! تاسو د يوه 

   ړي متابعت كوئ. شوي س

    

   

   

    

     

    

   

     

په چي ړي، درته بيان كې گه مثالونه ئڅنچي  گورهو

په موندلو( ي )څ الرد هيې سره الروركي شول او همد

تر ړي كه وغواچي مبارك دئ هغه ذات ېدى، نشي توان

ې چي ترجنتونه داسي  ؛ړيپه برخه كدرڅه ې به غوره د

 ړي. په برخه كدربه ڼۍ ماږي او ېې بهې ويالالندي ئ

ځواب په و كي د معارضينو ې مباركو آيتوندپه  -(5-16)

 ې: كي دوه خبري شو
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 څومره متضاد مثالونه د دوى ړه په استا چي ې گور

په بل، ستا ځيني نامه يادوي او يوه په ځيني دي دي، 

ړه د دوى قضاوت همغسي دئ لكه د هر جاهل ولس په ا

ړه سواندو پلو فكري او اجتماعي مشرانو او زقضاوت د خ

مشر بايد شتمن وي، چي وايي: همغه ړه، په اانو داعي

څه كي په هر بايد له عام ولس سره ځواكمن وي، بايد 

په ناسته كي، ښاك پوښاك او څ، په خوراكپير ولري، تو

ځه د يوه داسي مشر پاسته كي، د عام ولس له من

نه قصر لري، نه ځواكمن، نه شتمن وي، نه چي ړېدا راوال

پلو ېر وي، دا د خڅپه ولس  ې د عامژوند ئباغونه، 

گڼي او د داسي مشر منلو ته نه جاهالنه باورونو خالف 

ړاندي ې هم وړه خو بيا تر دپه اپيغمبر ږي، د ېچمتو ك

په چي ځواكمن وي دومره بايد پيغمبر خو ځي او وايي: 

څوك مخالفت ې نه ئې وي، فرشت ېښونكگواې خوا كي ئ

ې ى شي، د يورسولوكولى شي او نه تاوان او ضرر ورو

ې ، چينځويځايه وخوځولو سره بايد غرونه له په خوگوتي 

ې په سرو زرو ډبرټوي او توري د زمكي له الندي راوخو

او د هغه تعالى  هللاپر ې دغه جاهالنه باورونه ئ ړوي!!وا

ژور پل په خوي او ړو منع كپيغمبرانو له ايمان راوپر 

سنت تعالى  هللاخو دا د  ،څويې هېدو ته ئپاته كجهالت كي 

يو انسان د ځه انسانانو ته د انسانانو له من ؛نه دئ

څه كي نورو انسانانو ته په هر ، ېږيگه لپه توپيغمبر 

په زمكي كي په واقعي معنى انسان، كه ورته انسان، 

ځه يو به د فرشتو له منتعالى  هللاېدى نو ې اوسفرشت

النه د هغوى د دغي جاهتعالى  هللادلته ېږو، پيغمبر ورل

تر ښتى نو غوتعالى  هللاكه ځواب كي فرمايي: په ښتني غو

ړي په برخه كې الزيات غوره غوره نعمتونه درئڅه به هغه 

ۍ او باغونه چي ڼيادونه كوي، داسي ماې چي دوى ئوو 

مبارك دئ، بركتونه هللا تعالى ، ږيېې بهې ويالې الندي ئتر

 واك كي او د ده له لوري دي. په د ده 
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ڼلى، گې دروغ )داسي نه ده( بلكي )د قيامت( ساعت ئ

 اچي دړى چمتو كچا ته مو لمبه ناك اور او هغه 

ځايه له لري دوى چي ڼلى، كله گې دروغجن ساعت ئ

چي د ې واوري، او كله ږ به ئږ غځوگوري د غضب او و

ړل شوي ېرونو تځپه زنځاى كي گ په يوه تنهغه 

، )ورته گ ته بلنه وركويه به مرنو هلتځول شي غورو

گي ېر مرډ گى مه دربلئوبه ويل شي:( نن يوازي يو مر

آيا دا )حالت( غوره دئ او كه هغه دروبلئ، ووايه: 

چي  ېړى شوې وعده وركچي متقيانو ته ئپاته جنت تل

په هغه ؟ دوى ته به ځى ويپاى بدله او ې همدا به ئ

چي ال كي په داسي حې، ړي ئچي غواڅه وي هر هغه  كي

ې ښتل شوپر ذمه يوه غود رب دا ستا ، به وي پاتيتل

      ه ده.نژم

 ې:ښووني شوو كي دا الرې مباركو آيتونپه د -(11-13)

  سره د دغو كافرانو د مخالفت وجه دا  ّـ هللا رسولله

ړ معنوي شخصيت ژني او د ده د لوېپدى سم نه چي نه ده 

بلكي ، گوري په كياو كوم عيب او نقص  ړه شكمن ديپه ا

ځ او د حساب و كتاب ي دوى د قيامت ورچې دا ده وجه ئ

ې باور نه په الهي محاسبڼلي، گدروغ ساعت راتلونكى 

او فساد منع كوي،  گناهونو، ظلمې له دغه باور ئلري، 
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 ّـ هللا رسولې د ځكه ئچمتو نه دي، نو ې منلو ته دوى ئ

له  پر آخرت د عدم ايمانې ده، دوى ړلمخالفت ته مال ت

ې د دوزخ پايله ئچي اخته دي گناهونو په داسي كبله 

دوزخيانو د دغو چي سور او لبمه ناك اور دئ، داسي اور 

ږ له لري ځواو شور ې د غضب لمبې په ليدو سره به ئ

 .ږيېېدل كاور

  چ او چي وېر نه دئ، څپه د دوزخ اور د دنيا د اور

ړه، ې ناوژني او نه ئېپړ ېدو والنده سوزوي، نه د سوز

كله ني، ژېپړ كسان له لري ېدو وگور دئ، د سوزهغه ستر

چي ږي ېپارې داسي وگوري غضب به ئوځايه له لري دوى چي 

دلته  چي قرآنلكه ځايونو رسي، ې تر لرو لرو ږ به ئغ

گوري نو چي كله د دوزخ اور دغه كافران له لري ووايي 

په بل ې كافران له لري واوري، ئږ به ږ غځوغضب او د 

 :كي فرمايي ځاى

      

    

    

   :نه ده ينه داس :15-18المعارج ،

پاره. د وريتولو ل ېكدا خو يوه لمبه ده، ښه ايستون

و ې. اړې كډډه ئې او ړولې اشا ئ يچوربولي به هغه 

 .ې ساتلې، بيا ئډول ئراغون

ي د اور سره ښتې تدا دوزخيان ترچي يعني كوم عذاب 

 ې دا دي:ئ خصوصياتچي لمبه ده 

ولو زد وريتولو او سو يني چژېپښه هغه دوزخيان الف: 

او د ړې كېل بځه رايو يو به د خلكو له من ،ړ ويو

 ونيسي.  يږ كېغ يپلپه خې پاره به ئوريتولو ل

ې وه، حق ته له ړته شا كحقيقت  يك په دنياچي چا ب: 

ې مال دولت ډه كوله او له حرامو الرو ئډې ېدو ئتسليم

 ځان ته رابلي. ې ډولو، دا لمبه به ئراغون

ېر نه ده څ پهد دوزخ دا لمبه د دنيا د اور يعني 

 يوي، بلكزړه سودوا او ېلولىي بنه ش چ له لندووچي 

ړ او ولو وزود س يچژني ېپلري، هغه كسان و تشخيص ادرك 

، په نومژني او هم ېپڅېرو ې له مستحق وي، هم به ئ

په نامه يادوي به  يځيناو پله رانيسي، په خبه  يځين

 ې وربلي.ځان ته به ئاو 

  په ځاى كي گ په يوه تن ا دوزخيان د دوزخچي دكله
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گ ته بلنه نو هلته به مرځول شي غورړل شوي وېرونو تځزن

راشي او له هغه عذابه چي كوي هيله به گ ، د مروركوي

ورته وويل ځواب كي به په ې هيلي د دوى د دژغوري، ې وئ

 !!گي دروبلئېر مرډ گى مه دربلئشي: نن يوازي يو مر

ېبه به گي هيله كوئ، هره شپه وار وار د مراوس به 

خو نه به گ درباندي راولي مرچي ستاسو حالت داسي وي 

ژغوري او چي له عذابه مو وېږي په برخه كدرگ داسي مر

 ژوند. په حقيقي معنى نه 

 آيا دا چي كافرانو ته ووايه: ته ويل شوي  ّـ هللا رسول

ې چي متقيانو ته ئپاته جنت حالت غوره دئ او كه هغه تل

؟ ځى ويپاى بدله او ې همدا به ئچي  ېړى شووعده ورك

ږي، داسي ېكپه جنت منتهي چي په داسي الر روان دي دوى 

ې دپه دوى ته به ې بدله وي. چي جنت به ئعملونه كوي 

په داسي ، ړيغواې ړه ئد دوى زچي څه وي هر هغه  كيجنت 

پر ذمه يوه د رب دا ستا ، به وي پاتيچي تلحال كي 

يعني له كافرانو او مؤمنانو سره  ه ده.نژمې ښتل شوغو

ژمنه دا د دوزخ او جنت وعده يوه داسي قطعي وعده او 

ې ده، حتمًا به ترسره ستې اخيپلي ذمپر خ تعالى هللاچي ده 

ې حرام چي ظلم ئږي، له هغه مهربان رب العالمين سره ېك

گمارلي همدا په مراعات ې د عدل گان ئپل بندړى او خك

، ړيژمني ترسره كپلي ځ راولي او خچي د قيامت ور ښايي

پله عادالنه او مناسبه سزا پله خاو كافر او مؤمن ته خ

     ړي. او بدله ورك
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چي دوى له هللا تعالى( دوى او هغه )چي ځ او هغه ور

ړي او ووايي: آيا تاسو زما ډ كځل راغونپرته لمانهللا 

پله الر وركه په خړل او كه دوى ې الري كب گانبنددغه 

ږ ته نه مو ،پاكي تا لره ده؟ وبه وايي: ړې وهك

پرته كوم دوستان ونيسو، خو تا دوى چي له تا ښايي 

دومره متمتع )له دنيايي متاع پلرونه او د دوى 

ړ او هالك ېر كې هئ( قرآندا ذكر )چي ړل برخمن( ك

څه كي په هغه ې چي تاسو ئنو يقينًا ړي ول، گشوي و

ردولو په به  ې وايئ، نو نهچي تاسو ئړئ تكذيب ك

او له په ترالسه كولو(، ړ )د مالتېدى شئ او نه توان

  څكو. ړي ستر عذاب به وروڅوك ظلم وكچي تاسو 

 ښووني دا دي:و الرآيتونې مباركو د د -(15-15)

  جعلي هغه ځ به مشركين او د دوى رپه ود قيامت

پرته  تعالى چي دوى له هللاى شي ړډ كمعبودان راغون

دغه ښتي: زما پوبه د دوى معبودان و تعالى هللا، ځللمان

پله الر وركه په خړل او كه دوى ې الري كتاسو ب گانبند

ې ې منزه يته له د ،پاكي تا لره ده: ؟ وبه واييړې وهك

پرته كوم بل چي له تا ښايي ږ ته نه موې، چي شريك ولر

 تعالى چي له هللاږ دوى ته نه دي ويلي موال ونيسو، مو

اصلي وجه دا ې الريتوب ځي، د دوى د بلمانوڅوك پرته بل 

ې د دنيا مال او متاع ټولني كي ئې ړلچي په شرك لوه 

و، له پلروند دوى او هم د دوى د هم ې وه، په برخه شو

ذكر چي الهي دنيايي متاع دومره برخمن شوي وو ې د

ې پله ئپه خړل، ېر كې هئاو نور الهي كتابونه(  قرآن)

 .ې وهړۍ الر غوره كاو بدمرغ د هالكت

  ټولي د مشركينو معبودان جعلي گه به دا ې تودپه

ړي، د دوى مذهب، د دوى غلط شركي تكذيب كي گانادعا

ټه ې بنسد دوى بحمايت كي دفاع او په ائد او د شرك عق

ېږي ې توانپه دنو دا مشركين به نه ، ړيدالئل به رد ك
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ژغوري او نه به ځان وپايلو د شرك له بدو پله په خچي 

  ړي.چي د دوى مرسته وكڅوك مومي داسي 

  حق كي ظلم دئ، په  تعالى هللاشرك لوى ظلم دئ، دا د

 .يڅكبه ستر عذاب ورو تعالى هللاړي ظلم وكچي دا څوك  هر

 چي دلته د جعلي معبودانو اطالق پام وي ته مو ې د

ې عام دئ او ، بلكي نطاق ئپه ُبتانو نه دئ شوىيوازي 

 تعالى هللاې له چي مشركين ئټول هغه معبودان احتوى كوي 

په الوهيت او ربوبيت كي ې دوى كله فرشتځي، پرته لمان

 تعالى و د هللاا پيغمبرانكله  ړي،سره شريك ك تعالى له هللا

ژوندي، كله قبرونه ړي او كله ، كله مگاننور صالح بند

. او كله ُبتان، كله مذهبي مشران او كله سياسي واكمنان

او  په عبادتسره شرك يا  تعالى هللاله نظره له  قرآند 

يا ، ښتني كياو مرستي غو استعانتيا ، ځني كي ويلمان

چا چي  ۍ كي.او دوستواليت ا او متابعت كي او ي اطاعت

او بل  ړىسره شريك ك تعالى هللاڅوك له په دغو مواردو كي 

ځولى مشرك دئ او گرې د هغه ند او سيال څه ئڅوك يا بل 

چي ښيي ېر صراحت سره ډپه دغه آيت  ړى.ې كستر ظلم ئ

گان هغه صالح بند تعالى دلته د مشركينو معبودان د هللا

د دوى شركي عقائد تكذيبوي، ځ به په ورچي د قيامت دي 

ږ ته ته به وايي: مو تعالى هللااو  پل برائت به اعالنويخ

رته اولياء ونيسو، تا دوى او د پتا چي له ښايي نه 

ستا چي ړل له دنيايي متاع دومره برخمن كپلرونه دوى 

     ړل.ېر كې هذكر او ستا له لوري نازل شوي كتابونه ئ

    

   

  

    

   

    

      

داسي يوازي څخه پيغمبرانو له ړاندي مو او تر تا و

په بازارونو كي و ړل اې خوړه ئخواچي ږلي ېڅوك ل

پاره ځينو نورو لځيني مو د ېدل، او ستاسو ځگر

او ستا رب ليدونكى  ځولي آيا صبر كوئ؟گرېښت آزم

 دئ. 
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مخالفينو ې خوا د مبارك آيت كي له يوې په د -(56)

ې تر دتعالى  هللاچي ځواب ويل شوى گه ې توپه داعتراض ته 

ړل ه خوې نړه ئخواچي ږلي ېنه دئ لپيغمبر داسي ړاندي و

ړښت پل جوېدو، نه يوازي د خځگرپه بازارونو كي نه او 

ژوند ځني پل ورپلوه انسانان ول بلكي د خاو فطرت له 

ې چي هم ئېر ول، دا مشركين دي څپه پلوه د عام ولس له 

د نورو صالح تعالى  هللاانو او د پيغمبرد مخكنيو 

ځاى تعالى  هللاد ې ړې او هغوى ئړه غلو كگانو په ابند

ړه په ا ّـهللا  رسولاو هم د ځولي گراستي او شريكان ن

چي خوراك ڼو گپيغمبر وڅوك د هللا تعالى گه هغه څنوايي: 

ې مبارك آيت كي دپه  ځي؟!!په بازارونو كي گركوي او 

داسي پالو سره چي له حق او حقې ښوونه هم شودا الر

انسانان داسي تعالى  هللامخالفتونه يو طبيعي بهير دئ، 

ځيني وي، ېښت پاره آزمځينو نورو لځيني د چي ړي پيدا ك

چي ږي ېپړاو ته ورسې هغه ، انحراف ئږو الرو سر شيپه ك

حق د  ړي،ځاى ناستى كد رب العالمين شريك او انسان يو 

چي ړي پيل كښمني ړي او له هغو سره دمخالفت ته مال وت

په سمه الر په سمه الر درومي او هم نورو ته ه پلپه خهم 

له الهي سنت پاته عام او تلې بلنه وركوي، د همدد تلو 

په الر كي صبر كوي چي د حق ېږي ړي جوت كگمخي به هغه و

پل ثبات او استقامت له ړاندي خپه واو د مخالفتونو 

 السه نه وركوي. 

  پاى فقره )د آيت د 

 ې خوا : او ستا رب ليدونكى دئ( له يو

ډ او ډاپالو ته په الر تلونكو حق او د ده ّـرسول هللا 

تر رعايت الندي يئ، هغه تعالى  هللااطمئنان وركوي چي د 

چي ښيي گوري او له حاله مو خبر دئ، له بلي خوا تاسو 

فرصت مخالفت د پالو سره له حق او حقته ښمنانو د حق د

او  ې غافل دئترتعالى  هللايا چي وجه دا نه ده وركولو 

تعالى  چي هللاې دا ده دي، وجه ئ ړ نهيا هغوى د سزا و

چي د ړي ړي تاسو وآزمويي او هغه صبر كوونكي جوت كغوا

 . ړ ديالهي نصرت و
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ولي وويل:  ؛ږ د مالقات هيله نه لريزموچي او هغو 

گورو، پل رب نه ږي او خېې نه نازلږ فرشتپر مو

ې د لوى والي احساس ړه ئپه اځان پل د خچي يقينًا 

هغه ړه. ې سركشي وكۍ سره ئپه ستري سركشاو ړ، وك

ځ كوم ې ورپه دمجرمينو ته به  گوريې وچي فرشتځ ور

پرده نه وي او دوى به وايي: آيا داسي ېرى ه زښ

ړنو ته به ؟ او د دوى هغو كوي ې)شته( چي مخ نيونك

ړي به ې دوې ورخورې نو ې وړچي دوى كړاندي شو ورو

 ړو.ې كئ

و كي الندي الهي ارشادات آيتونې مباركو په د -(51-56)

 ږي:ېځلږ مخي ته زمو

  گناهونو له ې گناهونو كي غرق دي، د همدپه چي هغه

څ هيله نشي و ته هيپايلسره د مالقات  تعالى كبله له هللا

ېدا سره مخامخ تعالى هللاځكه قيامت او له نو  ودىدرل

گ څنټو دالئلو تر بنسې ړه د نورو بې اپه دتكذيبوي، 

 ّـ هللا پر رسولازي ې ولي يودا د وحي فرشتوايي: 

چي گه ومنو څنږي؟ ېنه نازلږ پر موولي مخامخ  ؛ېږينازل

ږ ې ليدى شي او موږ ته نه، هغه ئځي او موهغه ته را

پله په خښيي او ځان نه پل ږ ته خمو تعالى هللانه؟!! ولي 

ږ ته نه پله موپه خښوونه نه كوي؟ ولي ږ الرمخامخ زمو

 ! پيغام؟!پيغمبر دئ او دا مي چي دا مي وايي 

 ځواب كي په ې د دوى د وينا او مطالب تعالى هللا

ېښي، ډېر ستر برځان پل دوى ته خچي يقينًا فرمايي: 
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ږي او ېړاندي ودرو پهد دوى ړي د عالمونو ستر رب غوا

پيغمبر ومنئ او زما لطفًا زما چي ړي ې وكښتنه تردا غو

په چي ړوكى او كمزورى انسان دا و ړئ!!پيغام قبول ك

ټول عالم ې دئ، د ړې ذرې وې حيثيت د يوپلي زمكي كي ئخ

نظام ټولي زمكي او شمسي پرتله خو د ده او د ده د په 

شو او نه كوم نه كومه تله موندى پاره لو لكټاد حيثيت 

ه كډپه گه څنړوكى او حقير انسان وزن او معيار، دا و

ي رب دي د زمك اوو آسمانوند چي ه كوي بمطالخوله دا 

  !!!؟ړاندي حاضر شيپه ودوى 

  ې نه په ددا مجرمين د فرشتو ورتلو مطالبه كوي، خو

ېرى څه زبه پاره ل د دوىي نو ې ورشچي كه فرشتږي ېپوه

پايلي گه بدي څنې د گ به ئتور او ځان سره لريله 

ځ به نه يوازي له په ورو د ورتلو فرشتد  !!پيالمه وي

ښتنه به ېمانه وي بلكي ستره هيله او غوښپې پلي مطالبخ

او ځ داسي كلكه چي كاش د دوى او فرشتو تر منې دا وي ئ

ې چي د هغوى د ورتلو او ليدو مخنيوى ئپرده وى ېړه پر

( حجرًا محجوراً دا د )چي  ځينو درنو مفسرينو ويلي كولى.

ې معنى په دوينا به د فرشتو له لوري مجرمينو ته وي، 

داسي ېري هيله مه كوئ، زښه چي هغوى ته به وايي: د 

ړنيو برخو . خو د آيت لومړى شوىېرى درباندي حرام كز

 .ده او غورهۍ توجيه دقيقه پام سره مخكنپه ته 

  ړو ر او دوي د غباړنكټولي هغه به د دوى  تعالى هللا

  . ېپه دنيا كي كولچي دوى ړي ې كې ورېر خورڅپه 

   

   

   

په پلوه ځي له ېشت ځ هم د مې ورپه دجنتيان به 

غوره حال كي وي او هم د آرامتيا )او غرمني خوب( 

 . پلوهله 

دا حال وي  وځ به د جنتيانورپه يعني د قيامت  -(56)

ړاندي به له دوى سره آسانه الهي محاسبه ې وتر غرمچي 

په ېشت شوي وي او په جنت كي به مې وي او ېدلپاى ته رس

   په جنت كي وي!!ې خوب د غرمې ځ به ئهمغه ور
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ې شي ټټوې ټټوځو سره ېپه ورچي آسمان ځ او هغه ور

ځ به ې ورپه دړى شي، ډلي نازلي كډلي ې او فرشت

گه( د رحمن رب وي، او دا به پړه توپه بشواكمني )

چي ځ او هغه ورځ وي، ور يوه سختهكافرانو  پر

چي او وايي به: كاش له چيپل السونه ظالمان به خ

 ېړالر غوره ك ځاى تلو( كومه)د يو پيغمبر سره مي 

ې دوست نږدړه ته پر ما، كاش فالنى مي ز، واى واى وى

ې له هغه وروسته له چي زه ئنه وى نيولى، يقينًا 

راته راغى، او دا شيطان خو د چي ړم ې الري كذكر ب

  دئ.ېښودونكى پرانسان غولوونكى او يوازي 

 و مهم مهم مطالب دا دي:آيتونې مباركو د د -(58-55)

  ځي به ې شي، ورېټټوې ټځ به آسمان ټوور پهد قيامت

ې په دړى شي، ډلي نازلي كبه ډلي ې ، فرشتگندي شيڅررا

، د هغو گه د رحمن رب ويپړه توپه بشځ به واكمني ور

ځان د خلكو ې چي يا ئې وي ېدلپاى ته رسواكمني به 

پلو ې د خړى وو او هغوى ته ئړ كجواو معبود پاره اله ل

گه كتل، يا نورو دومره ترپه سگانو او غالمانو بند

  ځنه.د خداى لمانځل لكه لمان
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 ځ وي، ور وه سختهيپاره د كافرانو لبه ځ دا ور

پيغمبر چي او وايي به: كاش له چيپل السونه ظالمان به خ

، وى ېړې وى، د دوى الر مي غوره كړگرتيا كملسره مي 

ې دوست نه وى نږدړه ته پر ما، كاش فالنى مي زواى واى 

له  تعالى هللاد ې له هغه وروسته چي زه ئينًا نيولى، يق

ما چي ړم ې الري كبڅخه ښود كتاب او الرذكر لوري راغلي 

د چي ړم، هغه ې الري كته راغى، زه انسي او جني شيطان ب

تفسيرونو په دئ. ېښودونكى پرانسان غولوونكى او يوازي 

تعبير هم مومو او هغه  ې يو بلآيت د دغي فقرې كي د د

چي شيطان له لوري ده  تعالى هللاواكي دا وينا د گچي دا 

دوكه مار ېښودونكى پرغولوونكى او يوازي د انسان 

 ېښي. ړى تعبير غوره او دقيق برلومگرى دئ، خو مل

    

   

      

چي زما قوم دا يقينًا ربه! ې زما پيغمبر وويل: ااو 

 گه نيولى.په تود يوه متروك شي  قرآن

ړاندي په وتعالى  هللاپيغمبر د ځ به په ورد قيامت  -(66)

ړه، هغه ته اعتناء ونه كې قرآن ئامت چي ا شكايت كوي د

، داسي لكه كوم متروك شى. كوم قوم ځاووې شا ته وغورئ

ې ښوونو ئپه الرړي، څه ونه كېدا هپوهپه كتاب د چي د هللا 

ڼا كي په رړي او منازعات د هغه پلي شخړي، خعمل ونه ك

پاره هغه ته رجوع ونه ړي، د هر اختالف د حل لحل نه ك

ڼي، گۍ مرجع ونه ړي، د هللا كتاب د هر اختالف د حل وروستك

ې وروستى معيار او مالك پاره ئژندو لېپد حق او باطل 

ب مهجور او متروك د هللا كتاپه حقيقت كي هغه  ؛ونه نيسي

ې د ځ ئڅه هم د ايمان دعوى كوي او هره ورېښى كه پر

ښه قرائت ځونو كي د پلو منپه خاو  پاره لوليتبرك ل

  ې كوي!!مسابق
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ډلي پاره د مجرمينو له و د هر نبي لاو همداسي م

په ښود او مرستندوى ټاكلي، او ستا رب د الرښمنان د

 گه كافي دئ.   تو

سره د قريشو د  ّـ هللا رسولدا مبارك آيت وايي: له  -(61)

ې او ناآشنا مجرمو قومي او مذهبي مشرانو مخالفت نو

تل مجرمينو ږدو كي په اود انساني تاريخ خبره نه ده، 

، ې وروسته به همې، تر دړلۍ ته مال تښمندمبرانو پيغد 

ه جرمونو كي پراتلونكي پړاو كي هم، په هر زمانې د  او

 مپيغمبرانو عليهبه د ځواكونه غرق د شر او فساد 

همدا ړي، ۍ ته مال تښمندپالو حقتلونكو د په الر  السالم

ې په همدسنت دئ، همدا د هللا د الري طبيعت دئ،  تعالى هللاد 

گري د ايمان له پيغمبرانو حقيقي مله كولى شو د سر

څوك د ايمان دروغجن هغه ړو، دروغجنو مدعيانو تفكيك ك

د ده مخالفت نه كوي او دى ټولني مجرمين چي د مدعي دئ 

ې ړي او مصالحځ د روغي جوړو تر مند مجرمينو، د دوا

ږي او نه هغوى د ده. ېفضاء وي، نه دى د هغوى مزاحم ك

په د ايمان داسي دروغجن مدعي يا يغمبر پخداى او پر 

 پله دوكه شوى يا نور دوكه كوي.  خ

ته او د ده له  ّـ هللا رسول تعالى هللاپاى كي په د آيت 

ستاسو  تعالى چي هللاډ وركوي ډاټولو مؤمنانو ته الري 

په ښمن پړاو او د هر دپه هر دئ، او مرستندوى ښود الر

 ه كوي. ښوونه او مرستړاندي به ستاسو الرو

   

   

  

   

    

    

په ) قرآنټول ړى وو وويل: ولي ې كچي كفر ئاو هغو 

داسي شوى، ې نازل دئ پراو يوواري نه  (گهپړه توبش

ړو، او ې مضبوط كپرړه چي ستا زړي پاره كې لمو د د

 ټوك )درباندي( لوستلى. ټوك ورو ورو مو 

مخالفينو يو ستر او مكرر  آيت كي دمبارك ې په د -(55)

ښمنانو ږي: دېځلړاندي په وږ ځواب زمواعتراض او د هغه 
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له لوري نازل شوى وي  تعالى هللاد  قرآنبه ويل: كه دا 

پله، ورو ورو او د حاالتو په خ( السالم هعلياو محمد )

ټول ؛ نو ولي ټوك نه وي ليكلىټوك ښتنو سره سم له غو

دا د ې نازل شوى؟ پرنه دئ  گهځايي توپه يو  قرآن

گه په مكرره توې ئ چي قرآنمخالفينو داسي اعتراض دئ 

ى له چي د دوښيي ې وايي، او دا ځواب ئيادونه كوي او 

اعتراض وو!! دلته د دوى ړ و پامنظره دا يو ستر او د 

 ّـ هللا رسولپر پاره ې لد د قرآني: يل شوځواب كي وپه 

ړى شي. د ې مضبوط كپرړه زد هغه چي  ىټوك نازل شوټوك 

بايد ېښي، ږ توقف او غور ضروري برړاندي لپه وځواب ې د

گټور گ زيات ځايي راتگ ولي تر يوټوك راتټوك چي گورو و

ړه الندي ې ادپه ېدو؟! ې مضبوطرپړه ز ّـ هللا رسولوو او د 

  پام كي ولرئ: په خبري 

 ړه او نظري زده كډوله وي: ړه دوه د كتاب زده ك

په كومي څوك چي ړه دا ده ، يوه زده كړهعملي زده ك

څخه يو كتاب پل استاد او معلم له خې او مكتب كي مدرس

چي سند ترالسه ې موخه په د، يا ړيپاى زده كتر پيل له 

ې په دچي ې موخه په ديا ڼل شي او گى وړي او بريالك

ې له د گردشاى ړړي، لومې عمل وكپرپوه شي او بيا كتاب 

ړي يوازي د بريا سند ترالسه كولى شي، له آزمويني زده ك

گرد دوهم شاپاته شي، ې په كتاب كي ترڅه وروسته هر 

ې كتاب كي په دپوه شي چي څه زده كولى شي يوازي دومره 

نه دا زده گر كي ډپه شوي، د عمل  څېړلكوم كوم مسائل 

ېږي، د پاته كپه ياد ې ړه ورته كفايت كوي او نه ئك

په ارتباط به بيا بيا كتاب ته مراجعه كوي، ې هري قضي

په دقيق او سم تفسير او تعبير ځلي به د هغه ېر ډاو 

ږي، كوم ېبهاتو سره مخامخ كشو اكي له راز راز ستونزو 

څېړي قضايا پوري مربوط ند ژوپه عملي چي د انسان كتاب 

ې نه كافي ئړه او د عمل تقاضاء كوي داسي نظري زده ك

ېږي. دوهمه او ې حل كپراو نه د زده كوونكي مشكل ده 

په عملي كتاب هره برخه د چي ړه دا ده ېزمنه زده كاغ

د كيميا د كتاب يوه چي همغسي لكه ړى شي، گه زده كتو

گرد عمالً ى شي، ښاښودپه البراتوار كي ورومعادله عماًل 

په كوم كوم مقدار كي سره يو چي كوم كوم مواد گوري و

څومره ټ له څومره سيمينږي. ړېې جوڅه ترږي او كېځاى 

ې ېوال ترچي مضبوط او مقاوم دړو ډ كگ سرهاو اوبو گي ش
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په ڼه د عمل پاړوند پل كتاب اچي د خړو، كله ړ كجو

ې مضبوط نو په ذهن كي ئگوري گو پلو سترپه خميدان كي 

د ې پوه شي او هم ئپه حقيقت ې شي، هم د معادلثبت 

د هر عملي كتاب  پاته شي،په ياد پاره ې لې مودږداو

ې پرته ئې په كار دئ، له دې البراتوار پاره د تجربل

د عمل كتاب دئ،  گرانه او ستونزمنه ده، قرآنړه زده ك

پاره ړي لښتنه كوي، د زده كگ د عمل غوڅند ايمان تر 

ځي تر بلي او ې ورعمل له يوپه كار دئ، لي ميدان ې عمئ

ږي ېږي رابدلېې تر بلي فرق كوي، حاالت بدلې مرحلله يو

ښووني ړوند الرښتنه كوي، اړي عمل غوگځاناو هر حالت د 

ېښودى ړاندي كپه وپل وخت كي د عامل پل خپه خ ې بايدئ

په كونج كي نشي ې يوازي د مدرسشي، دا عملي درسونه 

به  تعالى هللاكه دا يوازي نظري كتاب وى نو ېدى، زده ك

به  ّـ هللا رسولړى وو، ځايي نازل كگه او يو پړه توپه بش

په ې د يوه مدرس ې وه او هلته به ئپرانيستكومه مدرسه 

گردانو پلو شاځايي خپاى يو له سر تر  قرآنټول گه تو

ړ او ځايي نازل كدا كتاب يو تعالى هللاښودو، خو نه ته 

 تعالى گه روزلي، هللاې توپه دگردان پل شاخ ّـ هللا رسولنه 

ښوونه ې الرړ او مؤمنانو ته ئټوك نازل كټوك پل كتاب خ

پاره پوهي ترالسه كولو لپه دين كي د تفقه او چي ړه وك

ې الهي د دځيني  ځئ!!سره جهاد ته وو ّـ هللا رسولله 

چي ېږي پوهنه ېدو عاجز دي، پوهپه مقصد له ښووني الر

څ كي زده په ترگانو غزاد گر كي او په سنين گه به دڅن

ړاندي كوم: پاره يو مثال ولپوهاوي د دوى د  كوي!!

د متقيانو گماري، په تقوى  ږگه موپه مكرره تو قرآن

ې ېر وعدڼ شمگ تعالى هللاڼي او له هغوى سره د گړ مقام لو

ږدي، خو دا تقوى يوازي مجرد ذهني مفهوم ږ مخي ته زمو

تقوى يو ېدا كافي وي، پوهې معنى ئ په لغويچي نه دئ 

ړلى دئ، پوري تگوالي څرنپه عملي مفهوم دئ او د عمل 

ې هغه په حقيقي مفهوم ئړې عملي تقاضاوي لري، گنځا

ژوند كي په عملي د يوه متقي انسان چي ېدى شو پوهمهال 

 ّـ هللا رسولگورو، له گو وپلو سترپه خېز او آثار اغې ئ

چي صحابه د تقوى او د ي وه گرتيا كافۍ ملځنڅو ورسره 

په ي مفاهيمو قرآنڅېر د نورو مهمو مهمو په تقوى 

وه شوي وى. صبر، توكل، قناعت، احسان، اطاعت، حقيقت پ

ورته ته ې ېدل او دېرچا نه وپرته له بل  تعالى هللاله 
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نشي گه په نظري تواو ڼو كي پاپه يوازي د كتاب مفاهيم 

په معنى څه څه نال ې هغه مهاكتاب كي ئپه ېدى، زده ك

چي د كوم صابر، متوكل، قانع، محسن، مطيع ېدى شو پوه

دا موضوع  قرآن. ځور شيې كي انڅېرپه ډمن انسان ډااو 

او  ېښكلېري ډپه ړاندي په وږ كي زموڅ په ترې د هغي قص

او موسى  السالم عليهد خضر چي ځوروي انڼي كي ېزمني باغ

تباط لري، وايي: پوري ارگرتيا ۍ ملځنڅو ور السالم عليه

په خوا ته ورغى،  السالم عليهد خضر  السالم عليهموسى 

ږده او ستونزمن سفر ړي، د اوې زده كڅه ترچي ې موخه د

ې ېدو او له هغه ئپه نتيجه كي د هغه خوا ته ورس

څه ړي او هغه ې قبول كگه ئپه توگرد د شاچي ښتل وغو

 لسالما عليهې، خضر ښودلده ته ور تعالى چي هللاښيي ورو

ې قبلوي، خو گه ئپه توگرد د شاپل شرائط وضع كوي او خ

چي ورته ووايي: كتاب، كاغذ او قلم راواخله، داسي نه 

څه اوره او ېنه او هغه ښگونو كنپر زړاندي الس په وزما 

ې له په يوه سفر كي ئبلكي يم!! اې درته وچي زه ئليكه 

هم ې مدركي څ په ترې سفر گرى كوي او د همدملځان سره 

په د ظالمانو  -1ښيي: گه ورپه عملي تومهم سبقونه 

ې او د هغوى له شر او ضرر ئ ړاندي د مظلوماتو مرستهو

چا له د هغه  هټولن -6د يتيمانو مرسته،  -5ژغورل، 

پله ې رحمه او كافر دئ او خچي مفسد، بژغورل شره 

 ښي.گواټولنه ۍ او كورن

 ټي سې بنآيت د هغو جاهالنو غلطي او ب دا مبارك

چي گه ردوي پړه توپه بشړلي عقائد ېرني او شرك لگان

په ځي او ړۍ ورله لوم قرآنټول ته  ّـ هللا رسولوايي: 

په غيب گواكي هغه ړى شوى وو او گه وركپړه توبش

په  آيتونهېر نور ڼ شمگ قرآن!! خو دا آيت او د ېدوپوه

ي چوايي گه په مكرره تواو اظو فېكنده او واضحو الپر

ښووني او ې الهي الرچي له دېدو پوهې په دنه  ّـ هللا رسول

چي ې په دږي او نه ېې نازلپرڅه ې وروسته به ې سورد

څه به  تعالى هللاېږي او څه حالت سره مخامخ كسبا به له 

 ورسره كوي.
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نه ڼي كي اعتراض( په ب)د متل  او تا ته كوم مثال

چي حقيقت او غوره تفسير او گر دا ړاندي كوي مو

 .ړوراودرته  (ېتعبير )ئ

ږ ته موړاو په تدا مبارك آيت له مخكني سره  -(66)

ټوك او تدريجي نزول كي ټوك په  چي د قرآنښوونه كوي الر

ښتني پواو چي د مخالفينو د هر اعتراض بل حكمت دا وو 

د چي داسي كتاب پل وخت كي وويل شي، ل خپپه خځواب 

اخالقي، سياسي، اقتصادي او اجتماعي په فكري، ټولني 

سي داښتنه كوي، له ړښت كي د انقالب او بدلون غوجو

په هر ړي، ې مال تچي مخالفت ته ئځواكونو سره مخامخ وي 

د مخالفينو له اعتراضاتو او ې كي پړاو او هري قضي

پرته بل بديل لري ې يا له د، آږيېښتنو سره مخامخ كپو

   ړ شي؟!! پچي ورو ورو بش

   

   

   

     

ړى ډ كورغونپل مخ به د دوزخ لوري ته پر خچي هغه 

گالري له ېر بد او د تډپلوه ځ له شي، دوى د دري

 ېر الروركي دي.ډپلوه 

ښودل  پورتني مخالفين داسيې مبارك آيت كي په د -(66)

ول ېبپه لور ړمخي د دوزخ پبه ځ په ورچي د قيامت شوي 

په حقيقت كي د دوى ې ځي هغه حالت ئد قيامت د ورېږي، ك

د آخرت عذاب د دنيا حالت ته دنيوي حالت تمثيلوي، 

وند كوي ژڅېر په ړندو په دنيا كي د  چيڅوك ورته وي، 

چي له حقائقو مخ څوك ېږي، ړوند حشر كپه آخرت كي به 

 پهنه حق خبره اوري او نه ورته اعتناء كوي، ړوي، ا

له غلطو ښلي او پوري ندنيايي اغراضو ېوتو پرمنحطو او 

پالو د حق او حقپه موخه باورونو او عقائدو د دفاع 

په لور مخي د دوزخ ړپځ به په ورمخالفت كوي د قيامت 

ېر بد او ډپلوه ځ له د دريپه دنيا كي دوى ږي، ېل كېوب

ې په آخرت كي به ئېر الروركي ول نو ډپلوه گالري له د ت

 ړمخي.پې گ به ئځى دوزخ وي او تېشت م
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ړ او د ده موسى ته مو هغه كتاب وركچي او يقينًا 

ړو ته دواځاوو، گرورور هارون مو ورسره مرستيال و

ې ئ آيتونهږ چي زموړو ته ورشئ گهغه ومو وويل: 

  ړل.ړي، نو تباه تباه مو كتكذيب ك

پاره و كي د مخكني مطلب لآيتونې مباركو ه دپ -(68-63)

 گه: موسىې توپه دږي، ېړاندي كگه وېليوه تاريخي ب

د ده ړى شو، ړاندي كتاب وركې وته تر د السالم عليه

، د داسي قوم وورسره مرستيال و السالم عليهورور هارون 

ې تكذيب ئ آيتونه تعالى چي د هللاېږل شوي وو لوري ته ل

چي ې ړې تكذيب كې ئښي او معجزگندي نڅرټولي هغه ړل، ك

ې دى د نه ئگواهي وركوله، ې پر حقانيت ئد رسالت د ده 

ېږل شوى په الس لې د ده ړ، نه ئگه قبول كپه توپيغمبر 

ې هغو سترو سترو معجزو ته كومه كتاب ومنلو او نه ئ

چا ې. خو هر ښودل شود ده له لوري وروچي ړه اعتناء وك

څه پايله د مخالفت او تكذيب چي د دوى ته معلومه ده 

ېدا، د فرعوني نظام ښكرو غرقد فرعون او د هغه د لوه، 

 هللا رسولاو د  قرآند فرعونيانو تباهي. د ېدا او نسكور

چي دا الهي پوه وي د رسالت معاندين او مخالفين دي  ّـ

پايلي سره ېږي او دوى به له همغي سنت به بيا تكرار

   نيان ورسره مخامخ شول. چي فرعون او فرعوېږي مخامخ ك
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ړل نو پيغمبران تكذيب كې چي كله ئاو د نوح قوم 

ښه )د عبرت( نپاره مو ړل او د خلكو لغرق مو ك

او دغو ظالمانو ته مو دردوونكى عذاب تيار ځول، گرو

ړه كوهي او اصحاب الرس )د زا ړى، او عاد، ثمودك

هر يوه ته  ر نسلونه،ېډځ خاوندان( او د دغو تر من

هالك ړل او هر يو مو مو )د مخكنيو( مثالونه بيان ك

چي بد گزر شوى ې پر هغه قوم ئچي ړ، او يقينًا هالك ك

 ې نه وي ليدلى؟!آيا هغه به ئې وورول شو، پرباران 

  ې نه درلوده.ېدو هيله ئژوندي كبلكي د بيا را

ړاندي په وږ گي زموېلڅو نوري تاريخي بدلته  -(85-36)

 ېږي:ځل

  د نوح ړلپيغمبران تكذيب كقوم  السالم عليهد نوح ،

ډ دعوت گ السالم مانو عليهپيغمبرټولو او د  السالم عليه

غرق  تعالى هللاچي پايله دا وه ې تكذيب ړ، د دې تكذيب كئ

 تعالى هللاځول، گرښه ود عبرت نې ئپاره ړل او د خلكو لك

دردوونكى عذاب تيار پاره ظالمانو لټولو همداسي د 

 .ړىك

 ړه كوهي خاوندان( او اصحاب الرس )د زا عاد، ثمود

و همدا د كفر او نسلوننورو  ورېډځ تر مندوى او د 

د مخكنيو پيغمبر ورغى، تكذيب الر ونيوله، هر يوه ته 

ېښودل شول، د هر يوه د كفر او ې مخي ته كمثالونه ئ

په چي د مخكنيو پايله همغه تباهي او هالكت وو تكذيب 

 برخه شوى وو. 

  ېر شوى، ېرمه تڅدوى ته چي قوم  السالم عليهد لوط
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پرته پر الري لو راتلو شام او فلسطين ته د دوى د ت

ې هرو دوى ئ، وې وشپرډبرو باران چي د ، هغه كي سيمه

ې خبر او عبرتناكي قص پايلي، دردناكي حالهبده مرو له 

  ې نه وي ليدلى؟!آيا هغه به ئدي، 

 ې اخلي، ې حتمًا خبر دي خو عبرت نه ترې ئهو؛ له قص

ون باور نه لري، ژوندپه آخرت او بيا چي دوى ځكه دا 

او ړې دي ې كړندگي ړه سترخرت عدم ايمان د دوى د زپر آ

   ړى.ې سلب كې ترئد عبرت نظر 

   

   

    

    

   

     

   

   

    

ډو او استهزاء الندي گوري نو تر ملنچي تا واو كله 

هللا د رسول چي څوك دئ :( آيا دا همغه دي نيسي، )وايي

ې وه ږدنو ن ړىږلى؟!! كه مو صبر نه وى كېگه لپه تو

چي ړي وى، او كله ې الري كبې ئپلو معبودانو له خچي 

ې الري ډېر بڅوك چي پوه شي ژر به گوري نو ذاب وع

 وو.

و كي د يوه جاهل او آيتونې مباركو په د -(61-65)

چه او غلط پل كچي له خ، هغه ځور شوىمتعصب قوم حالت ان

ډي پالو ملنپر حقپه موخه د دفاع گالري ې تږمذهب او ك

له استهزاء او ښو الندي كوي، پاخالقي حدود تر وهي، 

 ّـ هللا رسولنه لري، د پاره د ويلو لڅه بل پرته ډو ملن

ړه سواند داعي، حكيم مرشد او د څېر ستر شخصيت، زپه 

پر هغه ې په ليدو سره به ئعلم او اخالق مهربان معلم 

هللا چي څوك دئ آيا دا همغه ې: استهزاء كوله او ويل به ئ

 تعالى چي هللاومنو گه څنږلى؟!! ېگه لپه توتعالى د رسول 

 تعالى هللا! ولي به ړى وي؟!گه غوره كپه تورسول به دى د 

او مخور گيالي د قوم لوى لوى مشران، نوميالي، نن
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په ږدي او د ده ېپرزعماء ځواكمن او شتمن شخصيتونه، 

پر  ږ! كه موټاكي؟!گه په تو پيغمبرد څېر يو كس به 

چي ې وه ږدنو ن ړىدين او مذهب صبر نه وى كپلرني پل خ

ړي وى، ې الري كبپلو معبودانو له خ ې مدعيۍ دپيغمبرد 

ږو الرو په كراغلي وو او ېز الندي به د ده د خبرو تر اغ

ږ ځواب كي ويل شوي: دوى دي لپه د دوى  به سر شوي وو!!

پايلي به د الهي الرو گتږو پلو كړي، د خنور صبر وك

ې ډېر بڅوك چي شي پوه به گوري او وڼي كي په بعذاب 

 الري وو.

   

   

     

پله هوى او هوس چي خړى پام نه دئ كآيا هغه ته دي 

ې پرنو آيا ته ځولى، گرځان ته اله )معبود( ې ئ

 ې؟وكيل ي

چي له ږ ته وايي ې خوا مودا مبارك آيت كه له يو -(66)

چي هغوى ت وجه دا وي د مخالفځينو پالو سره د حق او حق

ې ته ې دگي ئ، د نفس او هوس بندگان ويپل هوس بندد خ

په الر روان شي او د پالو چي حق ومني، د حقېږدي پرنه 

له بلي خوا د )اله( او معبود ړي، گرتيا وكملهغوى 

پل هوس ته خ او گيدلته د نفس بندښيي، حقيقي معنى را

ي او انسان هوس معبود وچي لكه ې ڼل شوگداسي  ېداتسليم

پرته له هللا تعالى  وكڅچي كه ې معنى دا ده د دې بنده، ئ

ړي پرته اطاعت وكپل هوس له قيد او شرط خد چا يا د بل 

ې ځاى ئپر تعالى  هللاړي نو د ټ كټيې سر ړو ته ئېكپراو 

پل اله ختعالى  چي هللاڅوك . پل معبود نيولىهمدغه مطاع خ

د هغه چي ې ده تينښپه هغه صورت كي رې گڼي دا ادعاء ئ

ړي، له ې عمل وكئښوونو الرپه اوامرو ته تسليم وي او 

نو د ال ټه او دروغجنه ده. ې بنسې ادعاء بپرته ئې د

څوك پرته داسي تعالى  هللاله چي اله اال هللا معنى دا ده 

ې عملي ښتني ئپارچي د هغه حكم ته تسليم وو او سنشته 

نفس پل د خچي چا ې مبارك آيت معنى دا ده: نو د دړو. ك

پل نفس ې خپه حقيقت كي ئړ او هوى او هوس متابعت وك

 .ځولىگر)اله او معبود( 
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 وي؟ك ېرى اوري او تعقلډچي د دوى ې ېرگآيا داسي ان

ې هم ، بلكي تر دڅارويدوى خو فقط داسي دي لكه 

 زيات الر وركي. 

ښايي د چي ېرنه سمه نه ده گړه دا انپه اد دوى  -(66)

يا ې مني، او وبه ئږونو واوري غو پهړه به د زحق وينا 

پام شي او الس به ې پلو غلطيو ته به ئړي، خبه تعقل وك

څېر دي، تر ه پڅارويو ، داسي نه ده، دوى د ې واخليتر

  هغوى هم زيات الر وركي.

    

    

   

   

    

   

   

ى، او كه سيورى غزولگه څنچي ستا رب ې گورآيا نه 

په درولى وو، بيا مو ټپه ې ښتي وى هغه به ئې غوئ

په آسانه پل لوري ته ړ، بيا مو خې دليل كپرلمر 

  ړ.ډ كډولو سره راغونغون

ړه په او كي د سيوري ې مباركو آيتونپه د -(68-63)

ډ شي داسي ويل ږد او لنچي د لمر له كبله اواو دا 

هر لوري  چي له الهي سننو سره سم سيوريې گورشوي: 

ښتي وى وغتعالى  هللاكه ړې وي، پله لمن خوره كته خ

ې گنده شوڅرڼا راړى وو، نه به ره كپاتتلې هغه به ئ

ې وه، تل ډه شوري تياره لمن غونواو نه به د سي هو

په ېژوي، لمر راوختعالى  هللاپه او تياره وه، خو به ش

ې ټغر ئډه او ې سره د سيوري لمن ورو ورو غونهمد

ې، ي ته اشاره شوځاو ورې پدلته شڅه هم كه ټول شي، 

ځ د لمر ې او ورپه نامه ياده شوپه د سيوري ش
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په حقيقت كي سيورى دئ، په په نامه، شېدو گندڅررا

ې برخي شي، بڼا د لمر له رړخ د زمكي يو اچي كله 

ېدو له كبله لود د لمر  ،ږيېلمر ورو ورو ولو

ې سره مدپه هاو ړېږي پر زمكي وغوپيدا شوى سيورى را

ې تياره خوره شي، او بيا د لمر پړخ كي د شې اپه د

ځه منپه راختو سره د سيوري دا تياره ورو ورو له 

د ې سره قرآن په دټول شي، خو ې ټغر ئړه او تور وال

د ړې او كفر او شرك تياره له سيوري سره تشبيه ك

ې د لمر له راختو ئپيغمبر بعثت نزول او د  قرآن

راختو سره د كفر تياره ورو ورو په ې لمر ، د دسره

ټغر ې ي د تيارچځ راشي ڼا ورځي او هغه رځه له من

   ټول شوى وي.گه پړه توپه بش

    

   

   

  

ې ، خوب ئښاكپوې درته په ئشچي  ئغه ذات دهمادى و ا

 .ېولځرگښت مهال ځون او خوڅپاې د ځ ئمه، او ورد

او د هغه د د انسان سره ې مبارك آيت په د -(65)

ماحول د منظمو او هدفمنو تغييراتو او بدلونونو تر 

ړول شوى او پام اږ ږي ته زموژور تنسيق او همغځ من

دمه ې ، خوب ئښاكپوې درته په ئشچي غه ذات هويل شوي: 

ې، همدا هغه ولځرگښت مهال ځخوون او څپاې د ځ ئاو ور

 پيغمبران تاسو د هغه لوري ته بلي. چي رب العالمين دئ 
 يچيوه فرصت ته داسي لرئ، ضرورت تاسو خوب ته يعني 

او قوت جبران ي ژې انرپله مصرف شوخكي ځني كار په ور

ړيا مو ړي او ستږ آرام وكئ، اعصاب مو لړدمه وكړئ، ك

څه وخت له چي ړي يئ يدا كپداسي هللا تعالى تاسو رفع شي، 

پله راشي، په خړي، غلبه وك يخوب درباندكار وروسته 

ې مو ښپپرته راشي، الس، ې ې او موافقله اجاز سوحتى ستا

ې ستا ځان سره مو بيايي، د خوب مهار ئړي او له دروت

ې د هغه الس ئستا مهار كي ړى، بلدرك ئنه دكي په واك 

ا ستوماني او ضعف ې او ستستومانه شكله چي ړى، ته ورك

ې كولى، نه ش كار هيڅنور نو چي ږي ېځاى ته ورسهغه 
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متوقف  يخوا ته راشي، ستا كار درباندخوب  يپه دڅانا

چي ړي ېلو برخو ته دا فرصت وركېالبستا د وجود بړي، ك

ړي او ستوماني رفع كپله خړي، وره كپ يړتياوگنيم يپلخ

چي ې ورگ ړي،چمتو كځان پاره كار ته ړاو لپد راتلونكي 

 !!ئپروت دو حكمت اڅومره ستر مصلحت كي ) ستا په خوب( 

وى، كي په واك ې مهار د انسان كه )خوب( نه وى او يا ئ

ړي ړ كوالاې انسان ته رڅومره ستر ستر مصيبتونه به ئ

په ځواك ټول توان او پل انسانانو به خ وحريص وو؟!!

ي كخطر په ې پله روغتيا به ئمصرفاوو، خكي ې مود يډلن

ښ سره مخامخ واگله  گې د مرژوند به ئپل چوله او خا

 كاوو!! 

 :پاره دوو شيانو ته ضر ورت لرئتاسو د )خوب( ل

خوب كولى ژور سم او كي ڼا په رنه ، تياره او خاموشي

چي ې ورگپي څا، نايډك محيط ك ږځوشئ او نه له شور او 

څه او هر په هر پل تور وزر په راشي، خته ش يستا مرست

ږ خاوند د خوب ږونه خاموش شي، هر د غ، غړويغووځاى 

پاره ې سره ستا د خوب لپه دپناه يوسي او ږ ته ېغ

 برابر شي. شرائطمناسب 

معاش او پل ولو او د خېبكي ژوند مخپل تاسو د خ

څو د ترته ضرورت لرئ،  يځپاره ورلتأمين رزق، روزي د 

ړئ، ژنئ، مفيد له مضر تفكيك كېپڅه وهر كي ڼا ر پهې هغ

د شته كي ريال ېپچاپل په خړئ او ېل كښمن بدوست له د

او آسمانونو كي مزد ړئ. توكو د كارولو امكان ترالسه ك

ځ او لمر ترمنكي مزې او د ړړه كجوداسي مكه زخالق 

په محور پل محور او د لمر په خحركت كي مزفاصله او د 

په وي او پر سره شكي مزكله د چي ړى م كيتنظداسي ې ئ

مكه تر ضرورته چي زږده وي په هومره اوه شځ، نكله ور

مكه تر الزم زچي ږده ځ هومره اوورړه شي او نه زياته س

راشي، تر هغه  يپس يپه بليوه بايد حد زياته توده شي، 

ړي، ړتيا رفع كضروري وي، ستا اچي شي  ېپاتستا خوا ته 

 يځاى بلپل ړه شي او خېرته وال، بړيپل كارونه ترسره كخ

ځ تر په او ورم نه وى، شاكه دا دقيق نظ !ړي!ته خالي ك

تر كي مزږده وى، د لمر او ډه يا اوپل اوسني وخت لنخ

 اېدځخواو  اېدچورلكي مزټن كم يا زيات وى، د ځ وامن

به ژوند ممكن نه پر سر كي مزوى، نو د  هيا سست هندوت

 وو.
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ړاندي او دى هغه ذات دئ چي تر خپل رحمت )باران( و

ه مو ولېږل، او له آسمانگه بادونه د زېري په تو ېئ

په همدې سره مړ ښار چي اوبه رانازلي كړې،  پاكي

كړو او ډېر هغه حيوانات او  ۍ)مړه زمكه( راژوند

 خړوبه كړو چي موږ پيدا كړي.  ې پرخلك 

  ښووني دا دي:و الرآيتونمباركو ې د د -(03-05)

 باران د ده ستر رحمت او هغه ذات دئ چي تعالى  هللا

ځي ېږي، ورېولدونه باړاندي ېرزوينه دئ، تر باران وپ

چي د ږدوي ېې ولځوي، د هغو خلكو لوري ته ئې وخوپر

ړي، وركزېري ښت ورد الر وي،  پهگي ېدو ته سترباران ور

ږو د اوبو دومره مقدار پر اوپرته او د هوا ښي لوله 

ژوي، حيوانات او ړوند چي د لويي سيمي اړي انتقال ك

وروي، وآسمانه پاكي اوبه له ړي، ړوبه كې خپرنباتات 

 كړي.  ۍمړه زمكه راژوندسره همدې په 
ځير شو، ږ ته لالهي نظام دغه راشئ د اوبو د تصفيې 

اوبه له هغه وروسته چي استعمال شي او د زمكي د سر 

ترخې او تيزابي ، بيا د بحرونو لوري ته وخوځېږي، تروې

ې پرته ترې شي، نور نو له استفادې ولوېږي، له تصفي

د دغو اوبو د بېرته تصفيې  كهاستفاده نشو كولى، 

انتظام نه وى نو د دې طبيعت په غېږ كي او د دې زمكي 

ي، پر سر ژوند ممكن نه وو، خو هللا جل شأنه همدغه كثيف

، تېزابي، تروې او ترخې اوبه، چي له كاره ېناول

ړي، د تصفيه كوړ نه دي، بېرته  ېد استفاداو  لوېدلې

لمر د ړى، ځته كنې رامې يو دقيق انتظام ئاوبو د تصفي

ټولو چي له داسي ړي، و سره اوبه تبخير كوړانگپه 

له تصفيه شي، په ورېځو بدلې شي، گو او منرالونو مال
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او اوبه د باران  يصاف او موږ ته پاكيځو ېې ورهمد

د كور ږ ړي، كله د باران اوبه زموراككي ڼي په بواوري 

كارېزونو او ، څاگانوچينو، ږي، كله د ېمخي ته به

د اوبو د ې او صافي اوبه راكوي، ږله الري خويالو و

چي دا عالم يو ښيي انتظام دا دقيق او هدفمن ې تصفي

د كه دا هستي پالونكى لري، حكيم او مهربان خالق او 

د يوه حكيم ذات د او مجموعه وى، حوادثو تصادفي 

 ژوندد سر ر نو د زمكي پډگر نه وى تصرف حكيمانه 

يو ځل كه چي  دليل ممكن نه وو ېپه دښت او دوام ايدپي

نو انسان ې وى وتلدا اوبه كثيفي شوې او له استفادې 

به د تل لپاره د څښاك له صافو اوبو محروم وو، خو هللا 

جل شانه رحمان دئ او د خپلو بندگانو په نسبت د وسيع 

ده چي د باران د له مخي رحمت خاوند دئ، د همدې رحمت 

د د رحمن خداى ښكارندويه ورولو انتظام ئې كړى، همدا 

تدارك  د صافو اوبو دښه ده، گنده نڅرربوبيت او تصرف 

ۍ كول، ژونده زمكه رامړې سره په همداو انتظام همدا 

ړ ااوبو ته ې ئهر څه چي هغو سيمو ته صافي اوبه رسول 

مدې حقيقت گواهي وركوي، كله كله هپه ، محتاج وياو 

له د نشتوالي حالت دې حد ته ورسېږي چي د بارانونو 

گڼ شمېر ناروغۍ خورې شي، فضا او هوا ټوله كثيفه كبله 

شي، گرمي له يوې خوا، د اوبو نشتوالى له پاكه او نا

له بله  اپه فضا كي د مكروبونو خورېداو  بلي خوا

 تعالىخو هللا ، ې ويړگه كژوند فضاء تنپه خلكو د ، پلوه

ورېځو  نه يوازي هغه كثيفي تېزابي اوبه تصفيه كړي، په

سيمو ته  منوړائې بدلي كړي، په زرها وو ميله لري ئې 

ې سره په همدپيل شي، ونو ورېدا باراند هلته ورسوي، 

شي، تصفيه شي، مكروبونه ومري، د هوا كثافت ختم فضاء 

گنو هستود  وسيمېر ڼ شمگحرارت له منځه الړ شي او د 

شي، مړه زمكه بېرته را  ړتياوو ته ځواب وويلډېرو ا

ړونه هيلمن ېر ناهيلي زډژوند له دوامه د دۍ شي او ژون

 ړي. ك

هغه ملكونه چي د اوبو له ناحيې مشكالت لري، بحرونو 

ېرمه په ساحل كي پراته دي او غرونه نه لري، زيات څته 

بارانونه ورباندي نه ورېږي، په غرونو كي هغوى ته 

واورې نه ذخيره كېږي، چي ورو ورو ويلي شي او نهرونه 

وبهوي، د هغو تر ټولو لويه ستونزه دا ده چي  ېالاو وي
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ښلو صافي اوبه نه لري او چي د يوه واړه ښار لپاره څد 

غواړي، د دې ې اوبه تصفيه كوي بې حسابه مصارف تر

ملكونو خلك د نفتو په څاگانو دومره نه خوشحاله كېږي 

 لكه د اوبو په يوې چينې. 

ل پسې خبر د عربو د ملكونو يوه حاكم ته چا يو په ب

وركړ چي په فالن فالن ځاى كي د نفتو څاگان وموندل شول، 

هغه وويل كور مو ودان شه، خو يو ځل مو هم خبر را نه 

او صافو اوبو څا وموندل شو!!، دا ځكه  ږوكړ چي د خو

 چي د هغوى لوى مشكل د صافو اوبو نشتوالى دئ. 

ې ئږ مهربان رب چي زموله كبله م اد همدې الهي نظ

سر  ربست كړى په دې عالم كي او د دې زمكي پ بندو

 . يانسان ته د ژوند امكانات برابر شو

   

   

     

پند چي ځاوو گروځ مو تر مند دوى چي او يقينًا 

ډډه څخه له كفران اكثريت يوازي واخلي، نو د خلكو 

 ړه. كنه و

په زمكي كي د باران ږ ته وايي: مو آيتدا مبارك  -(86)

پر خلكو د اوبو م، ې دا دقيق نظااوبو د تصفيښت، د ور

ېرزوينه ده، پيوه ستره تعالى  هللادا د چي ښيي ېش ودا 

د دغي تعالى  هللاچي د ځاى پر ې دد خو د خلكو اكثريت 

الر ۍ ران او ناشكركفړي د ېرزويني قدر او شكر وكپستري 

  ډډه كوي!! څه هر بل پرته له ې له داو كوي غوره 

    

     

  

   

     

په هر كلي كي يو ښتى نو حتمًا به مو او كه مو غو

نو د دغو كافرانو اطاعت مه ړى وو، كنذير مبعوث 

ستر ړاندي د په ود دوى  ( سرهې )قرآنهمدپه كوه او 

 .ړهمجاهده وكجهاد 

هم د مخالفينو د هغي  آيتونهدا مبارك  -(81-85)
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ې كوله او ړه ئپه ا ّـهللا  رسولچي د ځواب وايي استهزاء 

گه په توهللا د رسول چي څوك دئ آيا دا همغه ې: ويل ئ

گه په توبه دى د رسول  تعالى چي هللاومنو گه څن ږلى؟!!ېل

د قوم لوى لوى مشران،  تعالى هللا! ولي به ړى وي؟!غوره ك

ځواكمن او شتمن او مخور شخصيتونه، گيالي نوميالي، نن

په  پيغمبرد څېر يو كس به په ږدي او د ده ېپرزعماء 

 هللاكه ځواب كي ويل شوي: په دلته د دوى  !ټاكي؟!گه تو

يو نذير مبعوث ې به ئپه هر كلي كي ښتى نو غو تعالى

 چي هللاېښي رتاسو ته دا خبره نادره او ناآشنا بړى وو، ك

( د ځه محمد )عليه السالمله منټولو خلكو گه د تعالى څن

ټولو ټولني تر ې د ، ولي ئړىگه غوره كپه توپيغمبر 

خو كه  ړى!!، ځواكمن او نوميالى شخص نه دئ غوره كمخور

په به تعالى  هللااو حكمت تقاضاء همدا نه وى نو د مصلحت 

  ټاكلى وو!!پيغمبر ېل ېل بهر كلي كي ب

ې ښوونه شوته الر ّـهللا  رسولو كي ې مباركو آيتونپه د

ې مه منه، د ، خبري ئد دغو كافرانو اطاعت مه كوهچي 

ې همدپه كړنالره مه غوره كوه، او  گالره، تدوى اسلوب

ته ادامه ستر جهاد پل خدي ړانپه ود دوى  سره قرآن

 ړه. ورك

   

   

    

   

   

ېښي پرداسي ې دوه سمندرونه ئچي او هللا هغه ذات دئ 

گين مالې بل( ئږ او خوندور دئ او دا )خوې چي دا ئ

مانع پرده او ې داسي ځ ئاو تريو، او د دوى تر من

  ېدو( مخنيوى كوي.ډگ)د دوى د چي  ېچولا

توجه او دقت  يڅو خبرړه په اې مبارك آيت د د -(86)

 :ړيغوا

 پيدا كولو )خلق( او چي دلته د پام وي ته مو ې د

چي د  ځاى د )مرج( لفظ كارول شوىپر ړولو )جعل( جو

په دا دوه بحرونه تعالى  هللاى وركوي، يعني معن ودوښېپر

ډي گپه بل كي فورًا چي د يوه اوبه ږدي ېپرداسي حال كي 
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ړي او پيدا كپرده او مانع راې ځ ئاو خلط نشي، تر من

  ې خوندي وساتي.  ې مودږدا تر اويړتگځانپله يو خ هر

  ېدل چي انسانان وتوانۍ كي او هغه مهال ېړپپه شلمي

ېري ډړي او د سمندر ړي كېړۍ جوبيع او سرستري ستري 

، د زمكي هغو سيمو ته پل واك الندي راوليبرخي تر خ

ې ښلپوگلونو سترو سترو غرونو د واورو او كنچي ږي ېورس

ې ئپه بحر كي ږي، ېدي، شمالي او جنوبي قطبونو ته ورس

ېل سمندرونه يو د بل ېل بچي دوه بې داسي سيمي وموند

ې او د گيني او تروبه مالپراته دي، د يوه اوخوا ته 

پرده او ې د اوبو داسي ځ ئتر منې او خوندوري، ږبل خو

په بل كي نه د يوه اوبه ېل ساتي او چي دوى سره بحجاب 

ډولونه ېل ېل ببداسي ژوو د ې په هر يوه كي ئځي، ننو

دا يو ، ډډه كويچي د بل اوبو ته له ننوتو  وموندل

چي  ړلپيل ك تاې تحقيقپرپوهانو عجيب كشف وو، ساينس

ې ئوجه ېلوالي څه ده او د ببحرونو منشأ ې گوري د دو

د  -1ې دوه دي: عوامل ئچي اساسي ورته معلومه شوه ، څه

ږي، د ېتودو سيمو سمندرونه د تودوخي له كبله تبخير ك

ډول د امالح )ۍ برخي ځي، د اوبو د برنړ اوبو بخارات لو

ورو ورو ې الى او تيزابيت ئوچه او تريوكو( گډول مال

چي دغو بحرونو ته د دريابونو له ړو ږي، له لوېزيات

ېر امالح راانتقالوي ډځان سره ځي له الري كومي اوبه را

 -5 چه زياتوي.گو كځ د بحر د امالح او مالپه ورځ او ور

په شمالي قطب كي دي او چي د زمكي د واوري كوم غرونه 

وري واې ويلي شوې ږي، د دېپه دوبي كي ورو ورو ويلي ك

الى وڅ تريوېر خوندوري وي او هيڅپه اوبه د عادي اوبو 

په لوري دا اوبه د سمندر د نورو سيمو نه لري، 

د ځ هلته د دغو اوبو او د سمندر د اوبو تر منږي، ېځخو

كثافت او د چي ږي ړېگاره جوږده داسي اوبو يوه او

ړو لوريو اوسط اندازه كي وي، ې د دواچه ئك يالوتريو

او نه د ويلي شوو  ېېري تروډېر څپه اوبو نه د بحر د 

ړه دا دواگاري ېر خوندوري، دا څپه واورو د صافو اوبو 

په دغو دريو د اوبو ېلوي، او خوندوري اوبه سره بې ترو

ډولونه ژوند ېل ېل ببژوو د ډولونو كي ېلو ېلو بب

 كوي!! 

په سمندر كي چي كوم لوى لوى دريابونه همداراز 

ړاندي درومي او پوري همداسي وې سافې مږدږي، تر اوېتوئ
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پلو اوبو كيفيت او خوند له السه نه وركوي، د مثال د خ

د اطلس چي گه د امازون درياب له هغه وروسته په تو

په پوري ې دوه سوه كيلومترو ږدږي نو نېسمندر ته رس

پلو اوبو ځايه د خاو تر همغه ړاندي درومي سمندر كي و

 د خوند كيفيت خوندي ساتي.  

پورتني آيت په  چي قرآنكوم حقيقت ته گورئ دا دئ 

پوه شوي او يقينًا ې پرپوهان اوس ساينس، ړېكي اشاره ك

ې موضوع يو ستر علمي اعجاز دئ، د د چي دا د قرآن

و كي هم آيتونڅو نورو په  پام سره قرآنپه اهميت ته 

 ړې، لكه:  اشاره كې ته هغ

    

   

    

    

     

                                                       
 31النمل: 

ځ ه منپې ې او د هغځولگرځى تمې چي زمكه ئڅوك دئ هغه 

گرونه )غرونه( لنې ې ته ئړي او هغړ كې نهرونه جوكي ئ

پرده او مانع ې ئځ ړي، او د دوو سمندرونو تر منړ كجو

 ړې.ړه كجو

   

    

    

   

   

   

   

   

   

    

                                                       
 56-15لرحمن: ا

ږي، تر ېچي مخامخ كېښي پر سرهداسي ې دوه سمندرونه ئ

پل رب ( نه كوي، نو د خېېرى )ترت چيپرده ې داسي ئځ من

ي او رړو مرغلكوم كوم نعمتونه تكذيبوئ؟ له دوى دوا

 پل رب كوم كوم نعمتونه تكذيبوئ؟ځي، نو د خمرجان راو

دي  ېړۍ()بې تلونكي ړي شوداسي جوې په سمندر كي ئاو 



 

                                                                                                                  الفرقان      

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

655 

پل رب كوم كوم نعمتونه ېر دي. نو د خڅپه چي د غرونو 

 تكذيبوئ؟

پوه و حقائقپه هغو گه څن ّـهللا  رسولما ته ووايئ: 

پوه شول؟ ې پرپېړۍ وروسته څوارلس انسانان چي شوى وو 

آيا يو عقلمن او منصف انسان كولى شي دا ستر حقيقت له 

د  ّـ هللا رسولاو د  ڼيگې وځوي، عادي خبره ئپامه وغور

 ڼي؟!!گې ونه ښه ئگنده نڅرنبوت واضح او 

    

   

    

   

    

     

    

     

ړ پيدا كې يو انسان چي له اوبو ئاو دى هغه ذات دئ 

وټاكله، او ستا رب ۍ گننسب او خسرې هغه ته بيا ئ

ځي داسي معبودان لمانپرته ښه توانمن دئ، او له هللا 

نه گټه وررسولى شي او نه تاوان وررسولى شي او چي 

 ړى دئ.په خالف )د هر معارض( مالتپل رب دا كافر د خ

شاهد  وښوونو كي د دغو الرې مباركو آيتونپه د -(86-88)

 يو:

 ړ، پيدا كې بشر چي له اوبو ئهغه ذات دئ تعالى  هللا

ې په دچي ړى، پيل كې له اوبو ړښت ئيعني د انسان جو

)ځكه ې، اشاره شوښت ته پيدايړني د انسان لومسره هم 

گڼي( او هم د څخه  ښت له اوبوياپيدژوو ټولو د  قرآن

ې د اوبو له ښت ئپيداي، اوسنى ښت تهپيدايوسني هغه ا

چي نارينه مني انتقالوي. او دا څخه وي څكي څاهغه 

 ه.ښه دخالق رب د قدرت ستره ند چي يقينًا 

 پرته هغه له ږدي او ېپرپل حقيقي رب خو كافران خ

نه گټه وررسولى شي او نه چي ځي داسي معبودان لمان

د ېروي بلكي ب هپل رتاوان وررسولى شي. نه يوازي خ

 ړپه خالف د هر معارض او سركش انسان مالتپل رب خ
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 .كوي

   

    

    

     

    

  

و خبردارى ېرى وركوونكى ااو ته مو يوازي يو ز

ې پرڅ اجر ووايه: له تاسو هيې، ږلى يېوركوونكى ل

ړي د خپل رب لوري ته څوك وغواړم؛ مگر دا چي نه غوا

 ړي. تلو لپاره( الر غوره كد )

ته  ّـرسول هللا و كي ې مباركو آيتونپه د -(83-85)

ېرى وركوونكى او ې چي ته يوازي يو زښوونه شوالر

تا دنده دا ده چي ې، سيشوى ږل ېخبردارى وركوونكى ل

ې او مفسدين له ړېرى وركښانه مستقبل زصالحانو ته د رو

له په خپل دعوت ټولو ته ووايه: ې، ېروبدو پايلو وو

، نه مادي نه معنوي، نه د ړمڅ اجر نه غواتاسو هي

زعامت او قيادت تلوسه لرم او نه د چا د ستايني او 

و كي اجر به دا وي چي په تاسيوازينى زما تمجيد هيله، 

ړه ېكتللو پرد لوري ته هللا تعالى ړي او د څوك ايمان راو

پرته د خپل دعوت بله بدله له تاسو نه ې ، زه له دړيوك

 ړم. غوا

آيت  88ې د د الشورى د سورڼا كي مبارك آيت په رې د د

ږ مخي ته گنده توگه زموڅرشرح او تفسير په واضح او 

 ځي، آيت دا دئ: را

    

   

     

    

    

    

      

     :56الشورى 

ېرى خپلو هغو بندگانو ته زې ي هللا ئچڅه دي دا همغه 

ړي، ې كړى او صالح عملونه ئې راوچي ايمان ئوركوي 
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كي  ۍړم مگر په خپلوڅ اجر نه غواووايه: له تاسو هي

ه په ڼگښېهغه ته  ړيگڼه وكښېچي كومه څوك دوستي، او 

 ښونكى دئ. و، يقينًا چي هللا مهربان بخزياتوكي 

ت داسي تعبيروي جاهل متصوفين دا آيځيني شيعه او 

گمارل شوى چي مؤمنانو ته ې په د ّـرسول هللا چي گواكي 

چي زما ړم او هغه دا ووايي: له تاسو يوازي يو اجر غوا

له اهل بيت سره مينه ولرئ!! په اهل بيت كي هم يوازي 

ې حذفوي، ټول ترعلي، فاطمه، حسن او حسين نيسي او نور 

ي او نه ترونه په كي شاملوڼي نوري لو ّـرسول هللا نه د 

د )القربى( ې خوا او د ترونو نور زامن!! دوى له يو

چي د )القربى( اصلي ؛ حال دا خپلوانو په معنى تعبيروي

و آيتونېر ڼ شمپه گقرآن معنى خپلوي ده؛ نه خپلوان، د 

په معنى ۍ پلوټولو كي د خكي دا لفظ راغلى او په 

هم خپلوان عليه السالم  پيغمبرراغلى، له بلي خوا د 

وي، له په فاطمه، علي، حسن او حسين كي راخالصه كيوازي 

عليه چي گواكي پيغمبر وي داسي تعبيرآيت بلي خوا 

ته ويل شوي چي مؤمنانو ته ووايه چي له تاسو د السالم 

تاسو د هدايت په الر كي چي سړم هغو زحمتونو اجر نه غوا

... ړ او .، تاسو ته مي عزت درپه برخه كمي ايستلي

له چي زما ړم او هغه دا غواني ځيو اجر در يوازي

! ړئ!خپلوانو )فاطمه، علي، حسن او حسين( سره محبت وك

 :ئشځير څو خبرو ته ړه ې اپه د

 چي ال علي ې، هغه مهال دا سوره په مكه كي نازله شو

ړى، حسن او حسين ما ازدواج نه وو كې رضى هللا عنهاو فاطم

 مسلمانان تر سختو ما ال نه وو پيدا شوي، الرضى هللا عنه

په ملگرتيا عليه السالم  پيغمبرابتالءاتو الندي ول، د 

له توهين، تهديد، زندان، تعذيب، هجرت او شهادت ې كي ئ

په برخه شوى، څ دنيوي امتياز او راحت نه وو پرته هي

ترالسه ې هم نه وو يو ئوي ې ادعاء كئدوى چي څه هغه 

څنگه يه السالم عل پيغمبرى، نو په داسي حالت كي به ړك

په سبب به زما د ړنو دوى ته ويل چي د دغو الس ته راو

اهل بيت درناوى او احترام كوئ؟!! كوم عاقل او په 

 پوه انسان د داسي غلط تعبير جسارت كولى شي؟!! قرآن 

 ښمنانو له خپلو سختو دعليه السالم  پيغمبرگه به څن

ل؛ په اقرباوو كي راتلې د ده ېر ئډچي  وقريش واو هغ

ړم او هغه هم تر چي له تاسو يو اجر غواښتنه كوي دا غو
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ړ؛ او هغه دا چي منلو ونه ښمنانو ته د ټولو ستر او د

ما او زما له هغو دوو رضى هللا عنهعلي  او ېله فاطم

لمسيانو سره به محبت كوئ چي ال تر اوسه نه دي پيدا 

كه له دوى سره دا لفظي تحريف ومنو او القربى شوي؟!! 

مخاطبينو خو به له لواالقربى په معنى ونيسو نو د او

يوازي يا ، ټول بني هاشم مرادولالقربى( يا اولوا )

ښمن ابولهب ټولو سخت دبني عبدالمطلب چي په دوى كي تر 

ې څ مخاطب به دا غلطه معنى نه وه ترهم راتلو، هي

 ّـې او علي د فاطمله دوى عليه السالم چي محمد ې اخيست

داسي تعبير يوازي يو ې آيت ؛ له دېړښتنه كد مودت غو

 متعنت او متعصب انسان درلودى شي. 

  كوم عقل،  څلور كسان؟!!ولي په اقرباوو كي يوازي

عدل او عرف دا خبره مني چي د اقرباوو عامه صيغه په 

دوى ته ورته نور اقربا چي څلورو داسي كسانو اطالق شي 

دي به په كوم داسي روايت باندوى ښايي  ؟!!شتههم 

عقل او عرف خالف خبره كوي  ،قرآنچي همدا د وي استناد ك

اهل بيت، عليه السالم  كسان د پيغمبر رڅلواو يوازي 

ووايي چي دا ورته څوك خو كه  !!ڼيعترت او اقربا گ

ې ړى او صحابه وو ته ئړ كروايت كوم غالي شيعه جو

رته ووايي: روايت خو په هغه صورت وړى؛ او كه منسوب ك

ږه له ږ تر لوي يا لې قرآن دئ چي منشأ ئ كي د منلو

ځواب به سره تعارض ونه لري او د عقل خالف نه وي، قرآن 

كه د  صريح آيت ومنمقرآن رته ووايي: د وڅه وي؟ كه ې ئ

؟ كه داسي نه وي او يځواب به وركوڅه عقل خالف روايت؟ 

باندي )النده او وچ( د روايت په نامه هر رطب و يابس 

ږ حالت همغسي شي لكه د و بيا خو به زمون ړواستناد وك

ټولو معتبر كتاب چي د دوى د رواياتو تر شيعه وو، 

 د شيعه وو مشهور عالم عالمه برقعيړه په ا (اصول كافي)

سره قرآن له ې كتاب اكثر روايات جعلي، وايي: د د

مجهول الهويه، ې متصادم او د عقل خالف دي او روات ئ

ړه اصول كافي د ترديد په ااو فاسق دي، برقعي د  كاذب

ليكلي: كه ې يو ضخيم كتاب ليكلى چي په هغه كي ئ

په كتابونو كي ږ د رواياتو چي زموښمنان خبر شول د

؛ ښه ديچنگې خر او داسي روايات هم راغلي چي راويان ئ

 څه به كوو؟!

و آيتونړى، د نورو ې آيت كي غور نه دئ كپه ددوى 
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ېدو اصلي مطلب د پوهپه حقيقي او د هغه ې ئڼا كي په ر

چي دا آيت په داسي دي ې ته متوجه نه ې، دړڅه نه ده كه

په ضمن كي راغلى چي خطاب ځاى كي او د داسي مضمون 

 پيغمبرمخالفينو ته متوجه دئ، همغه مخالفين چي د 

ډډه نه ېري او جفا څ ظلم، تې له هيپه ضد ئعليه السالم 

 پيغمبر په مكرره توگهقرآن كوله، همغه مخالفين چي 

څ ته ويلي چي دوى ته ووايه: له تاسو هيعليه السالم 

ې آيت كه به د گه ممكنه ده چي په دڅنړم، اجر نه غوا

به ې وي او له قريشو و خالف خبره شوآيتونېر نورو ڼ شمگ

څ اجر ورسره ې وي چي هيښتداسي ستر اجر او بدله غوې ئ

ته ښمن پل دڅوك خ؟!! آيا ممكنه ده يو برابري نشي كولى

ړم يوازي دا څ اجر او بدله نه غواهي : له تايوواي

ړم چي زما له زوم، لور او دوو لمسيانو سره درنه غوا

څېر ستر په عليه السالم  پيغمبر؟!! آيا د ېبه مينه كو

په  ې وي؟!!ړښمنانو كپلو دشخصيت به داسي مطالبه له خ

مراد دا نه دئ چي يوازي يو ځني آيت كي له استثناء 

د الفرقان ې داسي دئ لكه مراد ئړه؛ بلكي وغواې اجر تر

 كي چي راغلى: آيت 85ې همدپه ې د سور

     
      
                

 90: الفرقان

ړم؛ مگر دا ې نه غواپرڅ اجر ورته ووايه: له تاسو هي

تلو لپاره( الر د ړي د خپل رب لوري ته )څوك وغواچي 

 ړي. غوره ك

څوك يعني زما اجر به يوازي دا وي چي په تاسو كي 

ړه ېكتللو پرد لوري ته هللا تعالى ړي او د ايمان راو

 ړي.وك

ې ته ورته د مخكني آيت معنى سل په سلو كي دقرآن د 

 چي زما اجر يوازي دا دئ چي له اقرباووده او هغه دا 

څه څرگندوم او د دوى د هدايت هړه سوى او دوستي سره ز

څوك  ځنيپه نتيجه كي له تاسو څو كه زما د هكوم، 

 څخهچي زما له خپلوانو ې دا ده ړي نو معنى ئايمان راو

ړى، همدا به زما اجر وي، كه زه په بل ځينو ايمان راو

قوم كي مبعوث شوى وى او يوازي هغوى ته مي بلنه 

بدله او معاوضه به مي هم نه په برخه  وركولى، نو دا
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. ېدل، خپلوان به مي هم له هدايته محروم پاته كېدهك

ځينو محققينو ويلي چي د آيت مراد دا دئ: له څه هم كه 

ته پام ۍ پلوله ما سره خچي ړم تاسو يوازي دا بدله غوا

ېر راسره چلن مه كوئ، څپه ښمنانو پرديو دړئ او د وك

 ږيېڼل كگډول اجر او بدله هم يو پاره چي دا ې لخو د د

چي ېكنده الفاظو سره وايي په پرآيتونه نور قرآن او د 

ځكه وايو چي غوره تعبير ړه، نو ې مه غواڅ اجر ترهي

 همغه برنى تعبير دئ.

   

    

    

   

   

  

    

    

   

     

له چي نه مري او  ړهژوندي )رب( توكل وكپر هغه او 

گانو و بندپلې تسبيح وايه، او هغه د خستايني سره ئ

گه كافي دئ، په توښه باخبر ړه د په اگناهونو د 

په دوى چي څه او هغه ې ئ زمكه او چي آسمانونههغه 

پر عرش ې بيا ئ ،ړلدا كپيځو كي پږو ورپه شكي دي 

ې له خبير )رب( ئ)رب( نو ړه، همغه رحمن استوى وك

 ړه. ښتنه وكغو

ونه ښوته الر ّـني آيت كي رسول هللا يړاندپه و -(85-85)

څ اجر ې وه چي خپلو مخاطبينو ته ووايي: له تاسو هيشو

ړم، دلته ورته ويل شوي چي پر هغه رب او بدله نه غوا

پلو څكله نه مري، د خچي ژوندى دئ، هيړه توكل وك

ړى، ې پيدا كټول عالم ئبندگانو له گناهونو خبر دئ، 

ې رحمن نو خپل اجر له همدټولواك دئ، او د عالم رحمن 

 ړه. اټولواك غو

و كي ړو آيتوندلته په دواچي ې ته متوجه وو بايد د

څوك، او له دئ نه بل هللا تعالى ه مراد څخله )خبير( 
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ښتل له خبير خداى اجر غو ه مرادڅخ (خبيراً فسئل به )

عليه السالم  پيغمبرآيت كي  85په ځكه څه، دي، نه بل 

څ اجر نه ته امر شوى چي خلكو ته ووايي: له تاسو هي

ړه او توكل وكهللا تعالى چي پر ې ويل شوي ورپس ړم،غوا

. دلته په )به( كي ړهې وغواې ويل شوي له خبير هللا ئپسور

جاهل متصوفين چي دا ځيني اشاره اجر ته ده نه لكه 

چي ښته چا وپوړه له هغه په اد هللا فقره داسي تعبيروي: 

!! ې سره ليدلى ويپه مشاهدې ئهللا تعالى خبر وي؛ يعني 

ې جسارت څ د ايمان خاوند ئسي ستر تحريف دئ چي هيدا دا

ې وايي لى، نه د آيت معنى داسي ده چي دوى ئكوشي نه 

ړوكى څېر وداسي ذات دئ چي د انسان په او نه هللا تعالى 

وايي چي ستر ړى شي، قرآن مشاهده كې او كمزورى مخلوق ئ

ېدى نشي تم كړاندي د تجلي په وهللا تعالى ستر غرونه د 

ې له پيغمبر ئڅېر اولوالعزم په موسى عليه السالم او د 

 ړى شي؟!!څنگه مشاهده كې څوك به ئليدو عاجز وو، بل 

تعالى  هللاته متوجه دئ، تر ده به د  ّـهللا  رسولدلته خطاب 

ړي؟!! ښتنه وكپوچي له هغه څوك وي ړه زيات خبير په ا

د بلكي  ؛ړه نه دهپه اښتنه د هللا تعالى پودلته سؤال او 

 ې.ړاندي ورته اشاره شوې وچي تر دړه ده په اهغه اجر 

   

  

   

   

      

ړئ؛ او كله چي دوى ته وويل شي: رحمن رب ته سجده وك

ړو چي څه ته سجده وكهغه څه دئ؟! آيا وايي: رحمن 

 ړي. ورزياته كې او كركه ئ ې؟!گمارې ته مو پر

د دوى د جهل او تعصب حالت داسي دئ چي كله ورته  -(36)

ې دا وي: ځواب ئنو ړئ؛ وويل شي: رحمن رب ته سجده وك

ږ ته ړاندي موپه وې چي ته ئڅوك دئ څه دئ؟! هغه رحمن 

ړو چي ته څه ته سجده وكآيا هغه ؟ ېې بلنه راكود سجد

ښي معبود ته سجده ستا د خوړې غوا ې؟!گمارې مو پر

 تعالى چي دا بلنه د دوى پام د هللاځاى پر ې ړو؟! د دوك

ې ې سجدړاندي ئاو د خپل رحمن رب په و ړويپه لوري وا

 ړي. څوي برعكس د دوى كركه ورزياته كته وه
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په لوستلو او ې آيت ته مو پام وي چي د دې د

ږي، دا هم مستحب كار دئ ېالزمت سجده ېدلو سره د تالواور

َزاَدنا هللاُ خُُضوعًا َما َزاد  څوك دا آيت واوري نو ووايي:چي 

ړي ږ خضوع دومره رازياته ك: هللا دي زمو ِلالَعداِء ُنُفوراً 

 چي ورزياتوي.نفرت  وښمنانلكه د د

    

   

   

    

   

    

    

  

څلي څرگند ې مبارك دئ هغه ذات چي په آسمان كي ئ

څراغ او ڼ ې روپه هغه كي ئړي او ځته كرامن ()ستوري

. او دى هغه ذات دئ چي شپه ېړۍ پيدا كږمښانه سپورو

چا ته چي ې، هغه ړك هځاى ناستې يوه د بلي ځ ئاو ور

 د پند اخيستو اراده لري يا د شكر كولو اراده لري.

څرگند ستوري ځالند او چي په آسمان كي دا  چا -(31-35)

ښانه رواو څراغ او تود ڼ دا رولمر د ړي، پيدا ك

حكمت له مخي ې د يوه ښي، هر يو ئېپه كي اې ۍ ئږمسپو

پاره، همدا هغه رب دئ چي پيغمبران او د يوه مصلحت ل

خلك د هغه لوري ته بلي، همغه ذات چي شپه  السالم عليهم

چا ته چي د ې، هغه ړځاى ناسته كې يوه د بلي ځ ئاو ور

 پند اخيستو اراده لري يا د شكر كولو اراده لري.

 ښتنه كوي، دلته ويلد غور غوۍ فقره وروستآيت  35د 

چا لپاره دي چي د پند اخيستو څه د هغه چي دا هر شوي 

 ښتنهاراده لري يا د شكر كولو اراده لري. دا پو

ږي چي آيا دا الهي نعمتونه يوازي د همدغو خلكو ړېراوال

پاره؟! دوه توجيه ټولو انسانانو للپاره دي كه د 

مومو: يوه دا چي په حقيقت كي دا نعمتونه يوازي د 

پاره دي، نور په ضمني توگه شاكرينو ل ې ذاكرينو اوهمد

ځ ردوهمه توجيه دا ده چي شپه او وږي، ېې برخمن كتر

ې كي د ذكر او شكر ې ده، كه په يوځاى ناستيوه د بلي 

ړه، ې جبران كپاته شو نو په بلي كي ئمقتضي عمل درنه 
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ړۍ توجيه غوره د آيت سياق و سباق ته په پام سره لوم

   ېښي.راو دقيقه ب
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او د رحمن رب هغه بندگان چي پر زمكه آرام آرام  

درومي او كله چي جاهالن ورسره مخامخ خبري كوي 

وايي: )تاسو ته( سالم، او هغه چي خپل رب ته شپه د 

ېروي، او سجده كوونكو او قيام كوونكو په توگه ت

ځني لري ږ ربه! د دوزخ عذاب راې زموچي وايي: اهغه 

ملزم )او په انسان پسي  تلې چي عذاب ئساته، يقينًا 

ځى دئ، گنځى او هستويقينًا چي دا بد تمښتى( وي، ن

چي كله انفاق كوي نو نه اسراف كوي او نه او هغه 

پر  ځړو( تر مندوا)ې كنجوسي )بخل( كوي، او د د

گ بل معبود څناعتدال قائم وي، او هغه چي د هللا تر 

له حق ې وژني چي هللا ئښ او نه هغه ساكځي نه لمان

چي دا څوك او نه زنا كوي، او ړي، پرته وژل حرام ك

د )خپلي( گناه بدله به ومومي، د قيامت په ړي نو وك

ابره شي او په هغه كي به عذاب ورته دوه بربه ځ ور
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ړه، ايمان ې وكتلپاته سپك وي، مگر هغه چي توبه ئ

چي هللا به د دوى بدي ړ، ې وكېك عمل ئړ، او نې راوئ

چا او  ښونكى دئ.و هللا مهربان بخاړي گڼو بدلي كښېپه 

چي هغه ړ نو يقينًا ې وكړه او صالح عمل ئتوبه وكچي 

ېدا سره، او ځگرگه ورپه سمه توځي گرورد هللا لوري ته 

پر چي گواهي نه وركوي، او كله دروغجنه چي هغه 

ې ېر ترڅپه ږي د درنو او عزتمنو ېېرچارو تعبثو 

و سره يتونآپه پل رب خچي كله د ږي، او هغه ېېرت

اتي پې پر ه او ړانده نه ڼنصيحت ورته وشي نو كا

پلو ږ ربه! له خې زموچي وايي: اږي، او هغه ېك

په برخه ړوالى راگو سوځني د سترېرمنو او اوالدونو م

ړې، ښ او امام كپاره مو مخكمتقيانو لد ړه، او ك

ړى په بدل كي وركۍ به ڼړي ماړي لولوچي دوى هغه دي 

ې كي په هغړى او چي دوى ككبله  شي، د هغه صبر له

په پاتي ږي، تلېچول كې اپرښه راغالست او سالم به 

 ځى.گنځى او غوره هستوهغه كي، غوره تم

و كي د رحمن رب د صالح ې مباركو آيتونپه د -(36-53)

ږي ېځلړاندي په وږ ځور زمويو جامع او دقيق ان گانوبند

 ې:ښودل شوې دا ړتياوي ئگځانچي 

 ې سرهآرام، له حلم، وقار او سكين پر زمكه آرام 

 ځان ساتي. ځني درومي، له كبرناك تگ او كبرجن چلن 

  كله چي جاهالن ورسره مخامخ خبري كوي وايي: تاسو ته

ځان نه ړو گټو مناقشو او شخې سالم، له دوى سره په ب

 مصروفوي او خپل وخت نه ضائع كوي.

 خپل رب ته شپه د سجده كوونكو او قيام كوونكو په 

په دعوت كي او شپه په عبادت كي ځ ورېروي، توگه ت

 ېروي.ت

 په جهاد كي او شپه په عبادت كي ځ چي ورې سره له د

ږي او په خپلو دعاگانو كي ېېرېروي د دوزخ له عذابه وت

ځني لري ږ ربه! د دوزخ عذاب راې زموخپل رب ته وايي: ا

ښتى تلپاته او په انسان پسي نې چي عذاب ئساته، يقينًا 

 .ځى دئگنځى او هستويقينًا چي دا بد تمي، و

  په خپل انفاق كي نه اسراف كوي او نه كنجوسي او
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پر اعتدال  ځړو )اسراف او بخل( تر منې دوابخل، او د د

 قائم وي.

  بل درشل ته طمع ځيگ بل معبود نه لمانڅند هللا تر ،

ړاندي د دعاء السونه نه نه لري او د بل چا په و

 چتوي.او

  له حق ې چي هللا ئډډه كوي له وژلو ښ ساكد هر هغه

 .ړيپرته وژل حرام ك

  .زنا نه كوي 

  ې مرتكب چي په پورتنيو گناهونو كي د كومي يوڅوك

به ځ د خپلي گناه بدله به ومومي، د قيامت په ورشي نو 

ابره شي او په هغه كي به تلپاته سپك عذاب ورته دوه بر

ږي چي توبه ېژغورل كڅوك سزا به يوازي هغه ې وي، له د

ې، د دغه توب ي.ړوكېك عمل ړي، او نراوړي، ايمان وك

په نتيجه كي به هللا تعالى د دوى بدي ايمان او صالح عمل 

چي هللا تعالى مهربان ځكه ، دا ړيگڼو بدلي كښېپه 

ته مو پام وي چي د سيئات اصلي معنى ې د ښونكى دئ.بخ

په  هغه بد خويونه او خصلتونه دي چي د گناه منشأ وي،

حسناتو د سيئاتو د بدلولو معنى دا ده چي دا بد بد 

ړي، په داسي خصلتونو ې اصالح كخصلتونه او خويونه به ئ

 يړتوبه وكچي څوك ړوي چي د نيكيو منشأ شي. ې وابه ئ

چي هغه د هللا لوري ته په نو يقينًا  يړوكاو صالح عمل 

 . همدا توبه او صالح عمل د هللاځيگرېدا سره ورځگري ورسم

ېدا او حقيقي توبه ځلوري ته سمه او صحيح ورگر تعالى

 ده. 

  گواهي نه وركويد رحمن رب صالح بندگان دروغجنه. 

  د درنو او عزتمنو نو ږي ېېرچارو تعبثو پر چي كله

 ږي.ېېرې تېر ترڅپه 

  و سره نصيحت ورته وشي نو آيتونپه پل رب خچي د كله

اطعنا  ږي، سمعنا وېاتي كپې پر ه او ړانده نه ڼكا

 ې كوي. وايي او عمل پر

 ټولني كي د متقيانو لپاره ۍ او په خپلي كورنړي غوا

ېلگه وي، په تقوى كي نه يوازي تر نورو ښ او بمخ ك

پاره مثال شي، دا هيله ړي د نورو لغواړاندي وي بلكي و

ڼي ې بپه خپلو دعاگانو كي په دړاندي د خپل رب په وې ئ
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ېرمنو او پلو مه خږ ربه! لې زمواگنده شي: څركي را

د ړه، او په برخه كړوالى راگو سوځني د ستراوالدونو 

ېرمني او اوالد ړې، مښ او امام كپاره مو مخكمتقيانو ل

ې شي ړگي سږ سترچي د دوى په ليدو سره زموې ړمو داسي ك

 ې.ړښ كپاره مخكږ د متقيانو لاو مو

   په بدل كي ۍ به ڼړي ماړي لولوچي دوى هغه دي

ې په هغړى او چي دوى كهغه صبر له كبله ړى شي، د ورك

ږي او له هر لوري به ېدوى ته ښه راغالست ويل ككي به 

پاتي تلې نعمتونو كي به ږي، په همدېچول كې اپرسالم 

 ښكلى. ځىگنهستو (ې)هم ئاو غوره ځى تم (ېوي، )هم ئ

    

     

   

     

زما چي( ږئ ېوهپووايه: كه ستاسو دعاء نه وى نو )

تاسو )دا چي ړي وو؟ يقينًا څه كرب به له تاسو سره 

الزم )درسره جوخت او( ړ نو حتمًا به عذاب( تكذيب ك

 .شي

پاره لټولو مضامينو ې د ې سوردا مبارك آيت د د -(55)

په ښووني ي دا الرتتمه ده، چې رپوړه په زې او ښكلېره ډ

چي مخالفينو ته ته ويل شوي  ّـهللا  رسول ږي:ېځلكي 

په تاسو كي داسي ووايه: كه ستاسو دعاء نه وى، يعني 

په په عبادت بوخت دي او د هغه پل رب چي د خخلك نه وى 

به تاسو ته تعالى  چي هللانو يقينًا  ړاندي دعاء كوي،و

ړ گه سزا وڅند چي ږئ ېوهپ ښهتاسو ړې وه، سخته سزا درك

تر تاسو چي ښه خبر يئ تاسو د هغو خلكو له برخليك يئ، 

په ته ورته ول او ې تاسو عملونه ئېر شوي، تړاندي و

ېر صالح په تاسو كي يو شمل، كه الهي عذاب اخته شو

نه وى نو يقينا زما رب به له تاسو سره همغه نان ممؤ

؟ تاسو دا عذاب ړيې كچي ستاسو له سلف سره ئړي وو څه ك

، دا ږئېې اخته كپرحتمًا به چي پوه شئ تكذيبوئ خو 

چي تل درسره ړوي داسي درباندي وغوپل وزر عذاب به خ

 ېل نشي. څكله درنه بجوخت وي او هي

ړه او ژباې مبارك آيت يوه بله تفسيرونو كي د دپه 

 چي وايي: كه ستاسو دعاء نه وى نو هللا، تعبير هم مومو
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ې ړې او تاسو ته به ئپروا نه وه كڅ و هيبه ستاستعالى 

ه پې او )ما( نافيه نيولړى، دوى ښت نه وو دركڅه ارز

په معنى ثقل او دروندوالي  )عبء( دې )يعبأ( كي ئ

ې په د -1پلوه اشكال لري: څو اخيستى، خو دا تعبير له 

ړاو او ځ تې تر منۍ فقرړۍ او وروستسره د آيت د لوم

چي ږي لكه ړېې جوڅه تر ځي او داسيځه تناسب له من

ې ې وي، د دې ربطه فقربگه پړه توپه بشې ړه فقردوا

كه ستاسو )څوك ووايي: چي څه تناسب وي ځ به جملو ترمن

ښت ارزاو وزن څ به تاسو ته هيتعالى  دعاء نه وى نو هللا

ړ نو حتمًا تاسو تكذيب كچي يقينًا ) او (ړىنه وو درك

تعبير د فقرو ربط ، داسي !؟(الزم شيدرسره جوخت او به 

دغه معنى ونيسو نو په كه ) يعبأ(  -5ړي. ځه وله من

 )يعبأكم( راغلى وى.  ځاىپر  بكم(يعبأ) د بايد

ې آيت كي )ما( استفهاميه په دامام المفسرين طبري 

په معنى نيسي، د يصنع بكم او يفعل بكم ڼي، يعبأ بكم گ

په كومه معنى پښتو او فارسي كي تعبيه په چي ږ مو

په د يعبأ صيغه دلته ې تابيا ليكي(، ځيني ئ)وو، كار

پلوه ، د امام طبري رأيه له هره ېراغلهمدغه معنى 

   دقيقه او ارجح ده.  

 

 

سُب حَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَم ِدكَ، أشهد أن الَ ِإٰلَه ِإالَّ َأن َت َأس َتغ ِفُركَ 

 َوَأُتوُب ِإَلي كَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 

 اءشعرال

 ژندنه:پېې د سور

آيت  556ې له ې نوم الشعراءدئ، د سورې سورد د

  

  په ي دور مكڅخه اخيستل شوى، د

 نازلهړاندي او تر النمل او القصص وكي كلونو ځنيو من

يو نځمنپه د مكي دور ې ئ آيتونهلري،  آيتونه 555 ې،شو

ې ږدوالى ئاو اوونو ته ورته كي نازل شوو سورتكلونو 

ډو مسجع فقرو ډو لنلنڅو ې له هر يو ئځنى دئ، خو من

ې ه ئآيتون .ړىكورې خوندور وزن ې ته ئړ شوى او سورجو

پاى ته ښكلى او خوندور وزن لري او په داسي صيغو ېر ډ

ږم آيت پد ش)مبين( او  آيت ړيلومې د چي د سورېدلي رس

ې د ئڅو آيتونه ، صيغو ته ورته وزن لريستهزءون( )ي

پاى ته صيغو ېر څپه كريم، رحيم او اسرائيل او معلوم 

او پير سره )مبين( ږ توېر لډپه چي دا هم  يېدلرس

ته ورته وزن لري، د مضمون جالب والي او د )يستهزءون( 

ېر آسانه ډې حفظول د سور ښكلي او خوندور وزنو آيتون

وخت كي په كم ږ زحمت سره او په لړى، انسان كولى شي ك

  ړي.دا سوره حفظ ك

 ؛ېپيل شوپه دريو مقطعاتو حروفو چي دا سوره گه څنلكه 

د قرآن  -6ې دي: هم درې محوري او اساسي مضامين د سور

ېرى ايمان نه ډد خلكو  -8و مجموعه ده، آيتونگندو څر

ړاندي شوي په الس وپيغمبرانو څه هم دوى ته د ړي كه راو

ښمنانو به د حق د د تعالى هللا -8گند وي، څرېر ډ آيتونه

په برخه كوي؛ دا ډوي او مؤمنانو ته به بريا ورڅي شنه

ې ته ې سورچي هغه )عزيز( او )رحيم( دئ، كه تاسو دځكه 

ې پاى كي راغلپه ۍ ركوع ړچي د لومگورئ ځير شئ وبه ږ ل

     ې )ې فقردا در
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    ) ځلي اوه

ې او دا پاى كي راغلپه ې ې قصړاندي شوهري ونور او د 

گه د همدغو دريو خبرو د ېلتاريخي بلته هره چي دښيي 

ې او د ړاندي شوو گهاو دليل په توپاره د شاهد اثبات ل

 .ې اصلي مضامين همدا ديسور

گه په مجمله توركوع كي  ړۍلومپه دا اساسي مطالب 

پيغمبرانو ې كي او د اوو ټولي سورپه راغلي او بيا 

ې كي به هري قصپه بيان شوي، كي  په قصوالسالم  معليه

پيغمبر دئ او بلي خوا ته د ې خوا ته يو چي يو گورئو

ړتياوو او گځانله خاصو ټولى، دوى د مخالفينو يو خاص 

ې كفر، ك وجه ئعي حيثيت او موقعيت سره، د اشترااجتما

شرك، ظلم، فساد، د حق مخالفت او د باطل مرسته ده، 

ړاندي وگه په توگي ېلتاريخي او عملي بې يود  هقص هره

چي د ېړل شوى څځواك يو داسي ې كي په هري قصې، شو

ې مال گالري مخالفت ته ئد تالسالم  مپيغمبرانو عليه

ځواكونه ټول هغه ږ ته په حقيقت كي دا سوره موې، ړلت

په چي د ديني تحريكونو ښيي ړتياوي راگځاناو د دوى 

ږي، دا ېړاندي كې راوۍ ته ئښمنږي او دېډ كړاندي خنو

ځور څ كي انپه ترگو ېلد اوو قصو او تاريخي بځواكونه 

ټولو خطرناك او چي تر ، خو د قصو ترتيب داسي دئ شوي

ښمن ږ خطرناك دړ او لټولو ووپه سر كي او تر ښمن ستر د

په گو ترتيب ېل، د دغو تاريخي بځور شوىان پاى كيپه 

 گه دئ:ې تود

ې، او فرعون قصه راغلالسالم  عليهد موسى كي پيل په  -1

چا مقابله او پيغمبر له دعوت سره د هغه  كي دې په د

ټولني حكومت كوي، پر چي واكمن دئ، ځور شوى مخالفت ان

پي، ځهر مخالفت گوري، گه په سترعام ولس ته د غالمانو 

 .چوياې ئپه زندانونو كي او تعذيبوي ين مخالف

پرته له خو  ېقصه راغلالسالم  عليهبيا د ابراهيم  -5

 دڅه هم د ده مقابله كه ړي، چي د نمرود يادونه وكې د

د ېر له ظالم واكمن سره وه، خو څپه موسى عليه السالم 

ځونكو د جعلي معبودانو او ُبت لمانې كي په قصده 

ې كي تركيز په يوثيل شوى، ې دعوت سره تمدمخالفت له 

ړ طاغوت او ُبت، پر مبلي كي په ژوندى طاغوت شوى او پر 

او السالم  د موسى عليهجعلي معبود  ىژوندچي ځكه دا 
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د هغه ولس مخالفت ، دلته ځور شوىې كي انپه قصفرعون 

ړي او ې مځى او هم ئژوندى طاغوت لمانچي هم منعكس شوى 

 .ېڅلي او مجسمد هغوى 

سره د مخورو قومي مشرانو السالم  عليهح بيا له نو -6

چي پيل شوى مخالفت هغه مهال د دوى ېړل شوى، څمخالفت 

پايلي د هغه ړې او پر حاكم وضعيت نيوكي كټولني ده د 

ړه زټولو چي له څه دي ې، او دا هغه گڼلې وخيمي ئ

د دعوت پالو دعاتو سره شوي، پيغمبرانو او حقسواندو 

ړ پوه او لوړى، د وى درناوى كړاندي خلكو د هغپيل وتر 

پيل ، خو د دعوت له ورته كتليې ئگه په سترشخصيت 

ې. ړلې مال تۍ ته ئښمنړي او دې هفوى تكذيب كوروسته ئ

چي ټولني كي مبعوث شوى ې داسي په يو السالم عليهنوح 

يوه ېشل شوى: اشراف او ارذال، په دوو طبقو وې ولس ئ

ډلي ڼي او بلي گ ړ، شريف او نجيبځان تر نورو لوډله 

ې بځينو ، د ولس گوريگه په سترپكاوي د حقارت او سته 

ړى خو ايمان راو السالم پر نوح عليهاو مستضعفينو وزلو 

ې ې او هغه ته ئړلمستكبرينو د هغه مخالفت ته مال ت

ړو پر تا ايمان راوچي  ېږ دا طمع لرگه له موويلي: څن

ړي گير وې وزلي او حقبڅو چي د ولس په داسي حال كي 

ړه، پلي خوا لري كډ شوي، دوى له خستا خوا ته راغون

چي ړه ېدو بلنه وركپلي خوا كي د ودرپه خاشرافو ته 

پيغمبرانو ټولو چي څه دي دا هغه ړو!! گرتيا وكستا مل

داعي چي كوم ړاو كي پپه هر ې او د زمان ته ويل شوي

په الر د تلو اراده  السالم مپيغمبرانو عليهڅي او د پا

ې د په خوا كي به ئږي، ېړي همدا به ورته ويل كوك

مخالفت ې مستكبرين به ئ ږي اوېډې وزلي راغونټولني ب

 .ړيته مال ت

ړاندي په وږ زموړتياوي گځاند عاديانو هغه ې پسور -6

ې دوى د هود عليه السالم چي له كبله ئې ېښودل شوا

د  -1شوي: ځور ې خصلتونه انې دردلته ئړ، مخالفت وك

څلي ې داسي ي باندي به ئړلومي شاوخوا هري پلي سيخ

پل هنر او هسي د خې نه وه، گټه به ئڅ چي هيړول جو

داسي  -5پاره، پوره كولو لپل شوق او د خښودلو كمال 

ځان ته ې ۍ به ئڼگي او مضبوطي مضبوطي ماگي دندن

په پاره به اتي دي او د تل لپگواكي دوى تلچي ې ړولجو

ې ې وزلو ئمظلومانو او بپر  -6گلو كي اوسي، دغو بن
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ې ه دپ. ېرىتېر څپه د جابرانو او ظالمانو ېرى كاوو، ت

 معليهپيغمبرانو چي د ښوونه كوي ږ ته الرموسره قرآن 

ټولني هغه مرفه ځواك د څلورم مخالف گالري د تالسالم 

ې مال او دولت ېري له الري ئچي د ظلم او تطبقه ده 

گو دن وگدنپه د قصرونو خاوندان شوي، ړى، ترالسه ك

پوره كولو ېهوده او خوشي شوق پل بيو كي اوسي، د خڼما

ړو پر لوگه په توښو پل عظمت او جاه او جالل د ناو د خ

 ! ړوي!څلي جو

كي د ې قصپه او ثموديانو  السالم عليهبيا د صالح  -8

ځواك مخالف ځم پنگالري د ت السالم مپيغمبرانو عليه

ېرازه زمكو، ې د شئ ړتياگځانچي مهمه ځور شوى، هغه ان

په دوى كي كبر دغو شتمنيو چينو درلودل دي، باغونو او 

ډډو كي خوندي او په د غرونو ړې، پيدا كاو لويي را

ړي، مسرفين او ې تشويق كړولو ته ئمجللو كورونو جو

د اصالح او پل امكانات چي خډډه كوي ې مفسدين دي، له د

 چارو كي وكاروي. په رغوني 

د ې كي په قصاو د سدوم والو  السالم يهعلبيا د لوط  -3

ځواك مخالف ږم پشگالري د ت السالم مپيغمبرانو عليه

اخالقي ړتيا گځانپيري ې توله نورو ئ چي، هغه ځور شوىان

داسي اخالقي په مخاطب قوم  السالم عليهفساد دئ، د لوط 

گنده ې په دچا ړاندي هيتر دوى وچي فساد كي غرق وو 

په دغه ړى، دوى يوازي نه وو كېدو تكل ډ كي د لوډن

په نورو برخو كي هم ژوند گنده فعل مبتال نه وو بلكي د 

ې، د بدفعلي دا ې شكولعاصي او باغي قوم وو، الري به ئ

په جلسونو كي او د نورو پلو مپه خې كركجن عمل به ئ

 كاوو!! ړاندي و

ې په قصاو ايكه والو  السالم عليهشعيب پاى كي د په  -5

ځواك مخالف اوم گالري د ت السالم مرانو عليهپيغمبكي د 

ړي كي خيانت ړي وركتجارتي راكپه  چيځور شوى، هغه ان

ږي، همدا ېېرو شتمنيو خاوندان كډالري د ې كوي او له د

پيري ې قوم تود دځواكونو سره له نورو مخالفو 

، ۍې امنټولني كي د بپه ې خوا وه، دوى له يوړتيا گځان

له بلي خوا د هللا دين ته باعث وي، ېري خورولو فساد او و

ږه او كي فقر، لوټولني په ېدو مخه نيسي، د خلكو د ستن

ځته گراني د دوى د ظالمانه تصرفاتو له كبله رامن

پيدا كولو په راېري ې امنيو، خوف او وړو، بگد جږي، ېك
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ړو گږه د جكله فقر او لوډه وي، كي هم د دوى لويه ون

 ږوي.  ېږه زړي فقر او لوگج ې امني اوباعث وي او كله ب

پاى كي د خطاب مخ د قريشو په گو ېلد دغو تاريخي ب

  :ښتى، دوى ته ويل شويپه لوري او

  د رب  چي دا قرآنڅ مجال نشته ې كي د شك هيدپه

 نازل شوى. العالمين له لوري 

  نازل ړه پر ز ّـ هللا رسولدا روح االمين )جبرئيل( د

ېر څپه پيغمبرانو رو دى هم د نوپاره چي ې لړى، د دك

 ېروي. پايلو ووبدو پل امت د كفر له خ

 كتابونو ه مخكنيو چي پڅه راغلي كي همغه  په قرآن

په مخكنيو ټول اساسي مطالب ې كتاب راغلي وو. د دكي 

 راغلي. كي كتابونو كي

  چي د بني ښه نه ده گنده نڅرآيا تاسو ته دا يوه

سرائيلو ږي؟ يعني د بني اېپوهې پراسرائيلو علماء 

څه وايي همغه  چي قرآنږي ېپوهښه ې حقيقت علماء په د

ې كبله د دوى په مخكنيو كتابونو كي راغلي، له همدچي 

 ړ. ايمان راو قرآنپر پالو علماوو حقيقي او خداى 

  ځي پايه او تر هغي وردا جنايتكاران به تل او تر

الهي عذاب اخته په دردناك ډډه كوي چي ړو له ايمان راو

پل تور وزر خپي څاگ محكوم شي. دا عذاب به نامر پهاو 

په دوى به چي په داسي حال كي به راشي ړوي، وغوې پر

څ تصور او او د راتلو هيې غافله وي گه ترړه توپبش

وايي: نه كوي، د عذاب له ليدو وروسته به ې ئگمان به 

ړى فرصت راكڅه مهلت او ږ ته موچي ې امكان شته د دآيا 

  !!ړوړني تصحيح كپلي كجبران او خ ۍي غلطپلخچي  شي

 چي انذار گر دا ړى مڅ كلى نه دئ هالك كهي تعالى هللا

پر  تعالى چي هللاځكه دا گه، په توپند د ې ول، كوونكي ئ

 كوي.   نه ظلم گانو پلو بندخ

 پله په خې ېزناك مطالب ئښكونكي اغاړه راو ز قرآن

روح  له لوري، دتعالى  هللاچي دا كتاب د شهادت وركوي 

څ په هي، ىړه نازل شوپر ز ّـهللا  د رسول ؛په وسيلهاالمين 

موندلى،  ښه نه شئنڅ ې د شيطاني القاءاتو هيبرخي كي ئ

پله په خ ّـهللا  رسولبه  قرآنچي دا گمان كوئ گه څننو 

ته منسوبوي؟!! ې هللا تعالى په دروغو به ئړى وي او ړ كجو
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څه، م سره ې له داسي كالگرو ئد شيطان او د شيطان د مل

آيا ښايي؟! ېر كالم له شيطانانو سره څپه  قرآنآيا د 

څه او هغه  ړيړاندي كېدى شي داسي كالم وهغوى توان

ې كالم له ويلي؟!! شيطانان خو د د قرآنچي ووايي 

 ډډه كوي.ېدو هم اور

او د ده له الري مؤمنانو ته دا  ّـهللا  رسولبيا 

بل معبود مه گ څند هللا تعالى تر چي:  ېشوښووني الر

پلوان ې خږدې، نځني به شكه نه نو له معذبينو ځه، لمان

گه ړې توگځانپه ړاندي او دوى تر نورو وړه، دي انذار ك

پل وزر خ ېروه،پايلو ووړاوي له بدو د عصيان او سرغ

ړى، او ې كستا متابعت ئ چيو مؤمنانو ته كوز ساته هغ

ې زار څه بړ ووايه: زه له هغه ځني وكړاوى درې سرغكه ئ

. يعني د خلكو ايمان او عمل ته به ې كوئچي تاسو ئيم 

چا ته هغه ته، ړيكو او قومي اپلوي ې نه خښت وركوارز

ې ړى او ستا متابعت ئې راوچي ايمان ئې به اهميت وركو

ړ ځان لوې، تر دوى به ټ ساتټيپل وزر ړى، دوى ته به خك

په گري ښتمن ملاو ارز ، عزتمنې، د يوه دروندڼگنه 

پر مهربان عزتمن رب توكل كوه، . ېگورگه به ورته ستر

پر وي، نه  تعالى پر هللاستا اعتماد او توكل به يوازي 

پر وسائلو او گرو او نه پر ملپلوانو، نه د الري خ

چي هم مهربان دئ او هم پر هغه ذات ، يوازي امكاناتو

ځواكمن ځواك او برالسي د هر د هغه ځواكمن او برالسى، 

او د هغه مهرباني  هپاره كافي دندي ستا لړاپه وښمن د

 . پراخه او مهمهتر هر مهربان دوست او قريب درته 

چا ږي؟ د ېچا ته كشيطاني القاءات ويل شوي: ې پسور

او اعمال شيطاني منشأ لري؟ وايي: د  اقوال، افكار

د عمل چي څوك وي ېز الندي هغه شيطاني القاءاتو تر اغ

پلوه وي او د وينا له گناهونو كي غرق په پلوه له 

چي هغه پله وينا دروغجنه وي او هم ې خدروغجن وي، هم ئ

 ې منسوبوي، بل ته ئ

بل ظالمانه او د عقل  ستاسوبيا قريشو ته ويل شوي: 

ته د يوه شاعر  ّـهللا  چي رسولاو منطق خالف قضاوت دا دئ 

 قرآند گه، په سترپيغمبر نه د يوه گورئ، گه په ستر

گواكي دا چي ادبي تركيب داسي تعبيروئ ېزناك ړ او اغلو

! خو ږنده دئ!ېې او استعداد زد كوم شاعر د ادبي سليق

، افكار ټولني شعراء او د دوى اشعارپلي تاسو راشئ د خ
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شخصيت، معنوي او اخالقي ړ له لو ّـرسول هللا د  او اطوار

او د ده له افكارو او افعالو سره او له هغه عظيم 

په الس تاسو ته چي د ده ړئ سه كسره مقاي قرآنالشأن 

و كي نه يوازي د قريشو آيتونې دپه  قرآن. ړاندي شوىو

ږ ته معرفي ټولني شعراء موې پلې او شرك ځد جهل وهل

ې بد شعر او خراب شاعر رامعرفي كوي او دا ئكوي بلكي 

 ڼي:گ ړتياويگځان

 ښويالر وركي او بدكاران به دى او د ده شعر خو. 

 ې په دبه  د ده د اشعارو له مخيهدفه شاعر دئ، ې ب

كله څه ته بلي؟ پل مخاطب څه دئ؟ خې ئهدف  چيې پوه نه ش

په شعرونو كي د ده په بل ناو، ې سر شي او كله ې درپه يو

 .ېپيغام ونه مومڅلى ېپبه واضح او س

 په ډى وي، گوويناوو او خوشو خبرو ې مقصده د ب يهس

و د ميدان ې د عمل كولو جوهر نه وي، د خبرئگونو كي ر

څه وايي او شل، هغه اتل وي خو د عمل د ميدان مال ماتى 

 همت!ې ې د كولو اراده لري او نه ئنه ئ چي

 چيهغه شاعر مستثنى كوي  ډليې له دقرآن خو 

 ې دا وي:ئ ړتياويگځان

 ېدلى او د ټراخوايمان  لهې د ايمان خاوند وي، شعر ئ

په شعر د ايمان نښي به د ده د هر  په خدمت كي،ايمان 

 ې.گورورع كي مصهري 

 ې د ېك وي، تر دې نعمل ئړنى دئ، ېېدان مد عمل د م

په  چينه دئ  شاعر وي يو صالح انسان دئ، داسي چيمخه 

ټوله ژوند ، د ه ويڅه نپرته بل ې له شعر ئكي  پاڼيعمل 

ټول عمر، وختونه او ي، څو اشعار و ې يوازيگه ئپان

ړي، ضايع كه كولو كي په ترالس يگې د دغي پاناستعدادونه ئ

د فراغت وختونه د شعر ليكلو او ويلو ته  بلكي هغه يوازي

 .يړمختص ك

 په ياد لمده، ې د هللا ژبه ئپه ياد وي، ې هللا تعالى تل ئ

ړه ې له ذاكر زږي، شعر ئېپه ياد دربې د هللا ړه ئز

څوك ر يادوي، كه ېډخداى پلو اشعارو كي خپه ېدلى، ټراخو

اظهار كوي  يچا سره د مينكه له دئ، ستايي نو هغه خداى 

 لري نو هغه يوازيېره چا طمع يا وهغه خداى دئ، كه له 

ي، له خدايه مرسته پالي، خداى لمانځخداى دئ، خداى 

 كوي. په لوري بلنه ورد هللا  ړي اوغوا

  ،له  مبارز او مجاهد شاعر دئ، له مظلومانو دفاع كوي
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پلو انقالبي خپه و ړي اپاره مال تلچ اخيستلو ظالمانو د غ

كلك كلك پر سر پونكو اشعارو سره د ظالمانو ځاو ظالم 

څون ته بلنه پاپه ضد .، د ظالمانو گوزارونه كويي گونمر

 د مظلومانو دردونه منعكس كوي. او وركوي
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ښايي دي،  آيتونهطاء، سين، ميم، دا د مبين كتاب 

دوى نه مؤمنان  چيې هالكوځان ې كبله ته به له د

ې نازل پرړو داسي آيت به له آسمان ږي، كه وغواېك

ې شي، او د رحمن رب له ږې ورته كړي به ئچي غاړو ك

ډډه كوونكي ې ځي دوى ترنوى ذكر ورته را هرچي لوري 

د هغه به ړ نو حتمًا يب كچي دوى تكذوي، نو يقينًا 

ې استهزاء پرچي دوى گوالى ورته معلوم شي څرنڅه 

  كوله. 

ړه الندي وضاحتونه په او ې مباركو آيتوند د -(6-1)

 ېښي:ضروري بر

  پيل په دريو مقطعاتو حروفو چي دا سوره گه څنلكه
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 -6ې دي: هم درې محوري او اساسي مضامين د سور ؛ېشو

ېرى ډد خلكو  -8وعه ده، و مجمآيتونگندو څرد قرآن 

په الس پيغمبرانو څه هم دوى ته د ړي كه ايمان نه راو

به د حق  تعالى هللا -8گند وي، څرېر ډ آيتونهړاندي شوي و

په ډوي او مؤمنانو ته به بريا ورڅي شنښمنانو هد د

چي هغه )عزيز( او )رحيم( دئ، كه ځكه برخه كوي؛ دا 

ۍ ركوع ړچي د لوم گورئځير شئ وبه ږ ې ته لې سورتاسو د

   ې )ې فقرې دا درپاى كي راغلپه 

     

 ،    

   ) ځلي نور او اوه

چي ښيي ې او دا پاى كي راغلپه ې ې قصړاندي شوهري ود 

خبرو د اثبات گه د همدغو دريو ېلتاريخي بلته هره د

ې ې او د سورړاندي شوو گهاو دليل په توپاره د شاهد ل

 اصلي مضامين همدا دي.

  دي، يعني  آيتونهدا د مبين كتاب  چيدلته ويل شوي

څ ابهام گند دئ، هيڅرپله په خچي  آيتونهد هغه كتاب 

ې پسورگندوي، څر حقائقټول په كي نشته او او اغماض 

ځان ې كبله يي ته به له دښاچي ته ويل شوي  ّـرسول هللا 

ې چي ږېمعلومې له دږي، ېدوى نه مؤمنان ك چيې هالكو

ړه سواند څومره زړه په ا امتپل خ پيغمبرعليه السالم د

او د ده له درلود څومره زړه سوى ې ه )انسان( ئپوو، 

په او د هغه پل رب خ؟ څومره مينه وهې ئسره  يغورنژ

اندو او د يوه ژېپه گڅنپل دروند مسئوليت خې ئړاندي و

څه احساس ړه په اپلي دندي د خې ئگه توپه پيغمبر 

چي د ايمان له  وو حساساڅه ې ړه ئپه اد هغو درلود؟ 

د  ّـهللا  رسولې چقرآن فرمايي ؟ سعادته محروم شوي

ې ښنېدومره اندله كبله ړو د ايمان نه راوكافرانو 

 ؟يښنو ومرېاندېرو ډه له وې ږدې نچې لكو
ې الفاظو په دي ځاى كپه بل  قرآندغه مطلب د 

 :راغلى
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 683التوبه:

درغى  داسي پيغمبرځه ستاسو له منچي تاسو ته يقينًاََ 

 رپږي، ستاسو ېران تمامگپر ده ځوروي څه تاسو  چي

ېر ړه ډپه اد مؤمنانو و ا دئ( حريص ينوښوالرو ا)هدايت 

 ړه سواند او مهربان. ز

د خلكو د هدايت او حساس، د درد او مسئوليت دغه ا

 يزړه سو ېدپه اړه ، د مؤمنانو ېتلوس يورژې د ينوښوالر

ې د چټى جوړ كړى وو ېپدروند ه غهماو مهرباني 

ې چې دروندوالى كاوو داسې پر اوږوئپيغمبرعليه السالم 

 ړي. العزم پيغمبر مال ماته كوې اولد دې وه ږدن

 خلكو د هدايت  چي دي ښوونه كوهغه ته الرتعالى  هللا

ي او دالئل كفايت كوي، ښووناو د هغه الر پاره د قرآنل

ېدو استعداد وي، د سمي الري چي د هدايت كچا كي په 

كافي دئ  قرآنپاره ژندو تلوسه او هيله وي د هغه لپې

په ښوونو او دالئلو قانع نشي په الر قرآنچي د څوك او 

داسي آيت به ښتى غوتعالى  هللاكه ېدى، نشي قانع كڅه څ هي

ې ږې ورته كړي به ئاچي غ ى ووړې نازل كپرله آسمان ې ئ

سنت نه دئ، د انسان د تعالى  هللاخو دا د ، ېې وشو

په سمي چي هغه پاره الهي اسلوب داسي نه دئ ښووني لالر

 ړى شي. ړ كالري تلو ته ا
ړو وجه دا نه ده د دوى د مخالفت او ايمان نه راو

له  قرآنچي كافي دالئل نه دي ورته ويل شوي او د 

رو دالئلو ته ضرورت شته، د دوى د گندو دالئلو عالوه نوڅر

چي د مخالفت اسباب او املونه نور دي، دوى هغه خلك دي 

ې له لوري هر نوى كتاب ورته راغلى مخالفت ئتعالى  هللا

ې د مخالفت كوي او سلف ئ قرآناو  ّـهللا  رسولړى، دوى د ك

ړه پيغمبرانو او مخكنيو الهي كتابونو، دوى زامخكنيو 

په پالر نيكه ورته چي له څه مني  پال دي، يوازي هغه

د عقل خالف خبري، د انساني څه هم كه ېدلي، ميراث رس

وي، دوى  دود دستوراو ظالمانه گنده فطرت ضد اعمال او 

له لوري څه هم د هللا تعالى نوى دين او مذهب نه مني، كه 

ېرزويني پرحمن رب له لوري د څه هم هغه د وي، او كه 

  ي )ۍ وډالگنده څراو رحمت 

    

    

  : نوى  هرچي او د رحمن رب له لوري
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ډډه كوونكي وي( !! هغه دروغ ې ځي دوى ترذكر ورته را

  ې وهي!!پرډي ڼي او ملنگ

 گوالى څرنڅه د هغه به حتمًا چي پوه وي دوى دي و خ

، كه دا د ې استهزاء كولهپرچي دوى م شي ورته معلو

ر او شرك د فړه وي او كه د كپه االو د حتمي بريا پحق

ړه، دوى په اپكاوي او سې ځواكونو د حتمي ماتمغرورو 

پلو په خړه دواژر به ېر ډښي خو ېړه محال برته دا دوا

 . گوريوگو ستر

   

   

     

      

   

    

   

   

څومره غوره غوره چي ې نه دي كتلي آيا زمكي ته ئ

ې كي په دچي ې دي؟! يقينًا ټوكولپه كي راړې مو جو

نه باور كوونكي ېرى ډ، او د دوى ښه دهگنده نڅريوه 

 چي ستا رب مهربان عزتمن دئ.دي، او يقينًا 

 ښووني دا دي: و الرآيتونې مباركو د د -(5-5)

  باور كلك دوام په چي د حاكم او مسلط حالت هغه

ړ شي او ځه والدا حالت به له منچي گمان نه كوي لري، 

القو نوى نسل له نويو افكارو، اخ به داسيټولني كي په 

په په الس به چي د دوى  ځته شيرامناو اطوارو سره 

آيا يل شوي: وړه په اهغوى د  ،ځيبدلون راټولني كي 

ړې مو څومره غوره غوره جوچي ې نه دي كتلي زمكي ته ئ

گنده څرې كي يوه په دچي ې دي؟! يقينًا ټوكولپه كي را

. يعني لكه نه ديباور كوونكي ېرى ډد دوى خو ښه ده، ن

يوه باران  پهگ كي ډاپېره چ او سه وپ تعالى هللا چيگه څن

ې جهل په دټوكوي؛ همداسي به ټي راوښكلي بوښكلي سره 

پيدا كوي كي داسي مؤمنان راټولني ې ې او شرك وهلپلځ

او د شرك  ژغوريټولنه د شرك او جهل له تيارو وچي دا 

 .پاى ته ورسويه ځواكونو سلطاو جهل 



 

                                                                                                               الشعراء       

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

615 

 ښي او دالئل چي نده  د منكرينو اصلي ستونزه دا نه

چي د عبرت ې دا ده ستونزه ئگو شوي، ې نه دي تر سترئ

د پل شوى، ځ ېې او د ضمير حساسيت ئې شوړندې گي ئستر

پاره دغه ې؛ د هغه لې شوړند يچي نه وگي چا د عبرت ستر

گام كي، هر لوري په هر ړاندي په وكافي ده، د هغه ښه ن

    پاره كافي دي.ړو لچي د ايمان راوږي ېځلښي ته داسي ن

   چي ستا رب مهربان عزتمن دئ.او يقينًا 

    

   

   

     

     

   

    

    

    

   

ې چي د دړ كږ چي ستا رب موسى ته غاو هغه مهال 

)د ته، آيا قوم ظالم قوم لوري ته راشه، د فرعون 

ې ويل: اې ږي؟، وئېېرنه وپايلو( له بدو ظلم  پلخ

ڼي، سينه گه مي وچي دروغجن بږم ېېرزه و زما ربه!

هارون د ږي، نو ېځژبه مي )سمه( نه خوږي، ېگمي تن

ې پر ما د يو ږه، او د دوىې)دا رسالت( وللوري ته 

 ژني.چي وبه مي وږم ېېر، وئدگناه )الزام( 

 ښووني دا دي:و الرآيتونې مباركو د د -(67-60)

  په لوري د تلو ته د يوه ظالم قوم  السالم عليهموسى

په ظلم او چي ، د فرعو ن ظالم قوم، هغه ښوونه وشوهالر

پلو خچي د ېدلى وو ې كار داسي حد ته رسفساد كي ئ

ې نه كوله، پروا ئڅ لو هييپاظلمونو او فسادونو د بدو 

داسي الفاظ پاره لبلني ې ميدان ته د ده ته د مبارزخو 

چي دى داسي ميدان ته بلي  تعالى هللاښيي چي كارول شوي 

ړى، هلته د حق په خالف بغاوت كرب  پلد خ انوظالمهلته 

ځ ، د باغي بنده او د هغه د رب تر منځتر مناو باطل 

په راشه چي ړه بلنه وركده ته  تعالى هللاړه روانه ده، گج
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چي ورته ووايي: ځاى پر ې كي برخه واخله، د دې تصادم د

إذهب الى القوم الظالم: د ظالم قوم په لوري والړ شه؛ 

ې ظالم قوم ته دوم الظالمين: ورته وايي: إئت الق

 !!راشه

ان ځد دې دروند پېټي له وړلو عليه السالم موسى 

ي د چتياوي ړگي، هغه ضروري استعدادونه او ځانڼعاجز گ

ې په ضد د يوه مظلوم او بځواك ظالم يوه ستر مغرور او 

ې ځان ترپاره ضروري دي او مشرتابه ل توزلي ولس د زعام

 محروم بولي او وايي: 

 د ړي، ك تكذيب به ميې چږم ېېرزه وزما ربه! ې ا

بني اسرائيل ې وينا معنى دا ده: د دالسالم  عليهموسى 

په كور زه د فرعون گه ونه مني، په توپيغمبر به ما د 

چي ړ شي ړونو كي راوالپه زې ، دا شك به ئكي ستر شوى يم

په سه د فرعون ۍ او زعامت تلوگواكي له ما سره د مشر

 ې.پيدا شوېدو له كبله راك پاتهكور كي د 

 ړه، پاره لوى ز، يعني د قيادت لږيېگتن سينه مي

په كار ده، زه پراخه سينه ړ همت او مضبوطه حوصله، لو

 گورم.ځان كي دا كفايت نه په 

  يعني هغه فصاحت، بالغت او د ږي، ېځسمه نه خو ميژبه

ې زه ترضروري دئ، پاره چي د يوه قائد لژبي طالقت 

 محروم يم.

 هغه پاره، ږه، دا دنده هغه ته وسېې ولرون ته ئها

 ړ دئ.پاره وې كار لتر ما فصيح او د د

 چي ږم ېېر، وئدگناه )الزام( ې پر ما د يو او د دوى

پر ما د قتل ړى يم، پورويعني د دوى  ژني.وبه مي و

پيغام هغوى ل پچي زه خړي الزام دئ، دا فرصت به رانك

 ته ورسوم. 

ې د سورد  اې خوي كه له يوو كې مباركو آيتوندپه 

ړاندي په وږ گه زموېلپاره يوه تاريخي باساسي مطالبو ل

ږ څو اساسي مواصفات مود قيادت له بلي خوا  ؛ېځور شوان

 ته معرفي كوي او وايي:

 يو ضروري طالقت ژبي د و افصاحت پاره د مشرتابه ل

يوازي يو كمال او هنر نه دئ؛ بلكي د فصاحت ، صفت دئ

ژور فكر  او ښانه ذهنفهم او بصيرت، روانشراح صدر، 

د تنسيق او ځ تر منقول  او ېعقيدښه او د انسان د ن
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نه لري افكار چي رغنده او سالم يووالي مظهر دئ، څوك 

ې وينا مبهمه او غامضه ومومئ، مخاطب ته به حتمًا به ئ

ړه او د زځي، ې نه ېز الندي به ئېښي، تر اغتصنعي بر

ې د دقرآن  ږي.ېپرانيستل ك ې نه ورتهئړه به د غادم

دا  موسى عليه السالمگه د په توگي ېلې بضروري صفت د يو

ړه وكې ئمهال  هپو ېدپر رسالت د مبعوثچي وينا رااخلي 

ړ نه پاره ول تيمأمورې منصب او ې ويل: زه د داو وئ

( السالم عليهځكه فصاحت نه لرم، تر ما هارون )يم؛ 

په صراحت و افصاحت  .ځكه هغه تر ما افصح دئغوره دئ، 

، دا د مشرتابه ړه خبره كولپل زاو وضاحت سره د خ

هغه ته موسى عليه السالم چي پاره هغه ضروري صفت دئ ل

پاره ې دندي لځان د دتر عليه السالم ارون پام سره هپه 

 .بوليړ وغوره او 

 ې د شخصيت او د ده د دعوت او مبارزښود او مشر د الر

موسى عليه باور ضروري دئ،  او اعتمادړه د خلكو په ا

چي بولي ړ نه پاره وې مقام لځان د دې دليل په د السالم

دليل ونه مني او د ې په دې گمان كوي بني اسرائيل به ئ

په قصر كي ستر چي دى د فرعون ړي ړه به شك وكپه اده 

ځايه له هغه ې شوى، د زعامت او قيادت شوق او تلوسه ئ

څولى ې ته هدېدا پاته كي په قصر ك، د فرعون ېړترالسه ك

د ېرنه گچي دغه ان، داسي نه ښود شيچي د قوم مشر او الر

چي بني اسرائيل د ده بلني او دعوت ته د ې باعث شي د

  ړي.ډډه وكړو گوري او له ايمان راوگه وپه سترشك 

  موسى عليه السالم چي حوصله پراخه و اصدر  ۀسعهغه

او سينه كي  ړهپل زپه خ، ڼيگپاره ضروري د زعيم لې ئ

پاره مناسب نه ۍ لځان د مشرې امله همد لهنه مومي او 

 بولي.

 د الس ته ېدو تلوسه نه درلودل او اقتدار ته د رس

له نظره قدرت ته د اسالم ې نه كول، د څه ئړو هراو

چي امارت ته د څه حرامه او ناروا ده، څوك ېدو هرس

له تأييد او رعايت تعالى  هللاد ړي څه وكېدو هرس

پل نفس ته حواله كوي، د ې خئتعالى  هللاږي او ېروممح

چي مسلمانان بايد ښيي قول او فعل السالم  عليه پيغمبر

اقتدار ته د چي  ړيه كنگه غوره په توڅوك د امير هغه 

ې كي ۍ قصپورتنپه السالم  عليهڅه كوي، د موسى ېدو هرس

داسي السالم  عليهې، موسى ښوونه شورالهمدا ږ ته هم مو
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ږو پر اوټى د ده ېپې د امارت ښتل ئچي غوشوى  معرفي

پارل ته وسځاى هارون عليه السالم پر بار نشي او د ده 

 شي.

 د داعي او مخاطب  ود مشر او كشر، د امير او رعيت ا

د اعتماد او افهام او تفهيم فضاء د قيادت ځ تر من

د السالم  عليهد موسى  پاره يو بل ضروري شرط دئ، قرآنل

موسى عليه ږ ته همدا وايي او د كي موڅ په ترې قص

چي هغه ږ ته بيانوي موې په ضمن كي ئې وينا د دالسالم 

د قبطيانو تر په وجه زما او وويل: د يوه قبطي د قتل 

، د دوى له ېه تللځمنځ د اعتماد او باور فضاء له من

چي زما بلني ته مثبت ې باعث شي لوري د قتل تور به د د

 ځواب ونه وايي.

ۍ له ؛ د عجز او ناتوانموسى عليه السالمي چكله 

ږي او عليم ېگمارل كدندي ې ستري په د ار سره سره؛هاظ

ته ڼي، نو هللا تعالى گړ ې منصب واو حكيم رب هغه د د

ړتياوي وې ټول هغه ضروري په ضمن كي ئچي داسي دعا كوي 

پاره زيات ضروري دي او موسى چي د قيادت لړي ې غواتر

 ڼلو، فرمايي:گړ او محتاج ورته اځان السالم  عليه

     

     

    

    

    

     

    

     

   

    

                                 
 68ـ  58طه: 

ې، كار ړپراخه كې زما ربه! سينه مي راته ې ويل: اوئ

ه پچي ې، ږېپرانټي مي ژبي غوې، د ړمي راته آسانه ك

مي وزير او مرستندوى ټبر پل پوه شي، له خوينا مي 

مال مضبوطه په هغه سره مي ټاكه، ورور مي هارون، راته و

څو زياته ړه، تر ې راسره شريك كپه كار كي ئړه او ك

چي ته مو ړو، يقينًا ېر دي ياد كډتسبيح دي ووايو او 

 .ېيښه خبر( په حال مو ليدونكى )ښه ته حال 
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شرح صدر قرآن كي كله په چي م وي پاته مو بايد ې د

د هر ې ئ معنى او ېراغل يپه مقابل كوالي گې د تنسين د

ې رفع هر راز شك او شبهو ااضطراب ذهني ډول تشويش، 

ړه تيارول او زانسان پاره د كول او د اسالم د منلو ل

 يچڅه  الره حق ده اواسالم د  يچې قانع كول دي ې ئپه د

ړه په او تهذيب اتمدن الت، عدې، اخالق، ېداسالم د عق

ي ې د هغقت لري. او كله د سينحقي په سلو كيويلي سل 

وي،  باعثې ئاو خوف  ېرهو چيې په ارتباط راغلوالي تنگ

ېره ې وله دېره، يت له ستروالي ومأموري او دند پليد خ

ې ړلو توان به ونه لري، له دو دې دروند بار د د يچ

ې په خبره به ئړي، كماني وگې بد پرمخاطب به  يچېره و

ې او د ضروري فصاحت حوصل پراخيړى شي، د پوه نه كسم 

 ېره. و د نشتواليطالقت ښه ې ژباو د 

په و آيتونېر گڼ شمډېر تفصيل سره او د په  قرآن

، دا ښييراڅ كي د صالح او اهل زعيم ضروري مواصفات تر

ژنو، د پېړ شخصيت وچي د زعامت او قيادت وپاره ې لد د

ږو پر اوټى د هغه ېپړو او د قيادت دروند ړ وكهغه مالت

چي له دغو ړو ډډه وكبيعت له چا سره دو او له داسي ږېك

زعيم ټولني د د اسالمي  ضروري مواصفاتو محروم وي، قرآن

ېر تفصيلي او دقيق بحث ړه ډپه ااو مشر د مواصفاتو 

ې د غير څ كي ئپه ترچي او هغه آيتونه ، كه دا ړىك

ې ړل شوېڅپه كي ړتياوي گځانزعماوو ټولني د اسالمي 

ې ړ او ضخيم كتاب ترېچي پرړو؛ نو يقينًا ډ كراغون

 ږي. ېړجو

    

    

   

    

    

   

   

و سره آيتونوئې ويل: نه داسي نه ده، دواړه زما له 

نو ېدونكي يو، اورږ درسره چي مووالړ شئ، يقينًا 

ږ د رب چي موفرعون ته ورشئ او ورته ووايئ: يقينًا 

بني چي پيغام سره ( ې )له دالعالمين استازي يو 
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 .ږهېراسره ول لاسرائي

 چي د هللاږي ېځلړاندي په وږ ب زموځوادلته هغه  -(18-15)

ې په دړى شو، ته ورك السالم عليهله لوري موسى  تعالى

 گه:تو

  ټي ېپې دروند ې، ته د دېرگچي ته انداسي نه ده لكه

چي د ړتياوي شته گځانپه تا كي هغه ې، ړتيا لرړلو ود و

 .پاره ضروري ديلاو موفق زعيم ښود يوه صالح الر

  ،ې كي يوازي نه يئ، زه مو زې مبارپه دزه درسره يم

ستاسو د گاني اورم او هم مرستندوى يم، هم ستاسو دعا

ې پروا كوئ او مه ئچا د تكذيب مخاطبينو ويناوي، مه د 

 ښمنيو. خالفتونو او دمد 

  ږ د رب چي موفرعون ته ورشئ او ورته ووايئ: يقينًا

د چي راغلي يو پيغام سره ې له د، العالمين استازي يو

ۍ كي د دوى له په غالمځورولو او و له ليبني اسرائ

ى ې زغملد دوى شتون نشپه مصر كي  ساتلو الس واخله، كه

پلي ځي او خځاى له مصر وويو سره ږ چي له موږده ېپرنو 

 ړ شي.ۍ سيمي ته والپلرن

 عليهچي فرعون ته د موسى پام وي ته مو بايد ې د

 راسره لبني اسرائيچي پيغام يوازي دا نه وو  السالم

پيغام سره تللى ړ پهغه له يوه داسي جامع او بش، ږهېول

ړي، د بني پل امت ته راوې خپيغمبر ئچي هر وو 

موسى  .ښتنه وهۍ غومطالبه وروستۍ اسرائيلو د آزاد

ې پيغمبر ئهر  چيڅه ويلي فرعون ته همغه  عليه السالم

 تعالى هللاپه ې ولس او د ولس واكمنانو ته وايي، هغه ئ

په ضمن ن ته رابللى، د نورو اساسي خبرو او آخرت ايما

و له تعذيب، اسرائيل بنيد  چيې هغه ته ويلي ئكي 

د دوى له ساتلو الس ۍ كي په اسارت او غالمځورولو او 

ې او ږېېرې و، كه ترړيژوند وكآزاد  چيږده ېپرواخله، 

ې او ساتپه اسارت او استضعاف كي ې ئپاره ې لد همد

ځي او له مصره وو چيږده ې ئې پرې نو ژنې ورته وزامن ئ

 .ړ شيسره وال ته له موږ خوښي سيمي د خپلي
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په د يوه ماشوم  پلي )خوا( كي موپه خې ويل: آيا وئ

ږ څو كلونه دي زمو پل عمرخد ې، او پاللگه ونه تو

 ړهم وك يهغه كار دپل او خړل، ېر نه كپه خوا كي ت

په  هغه وخت ته هم )زموږ چي، حال دا ړچي ودي ك

   !! ېو ډليېر( د كافرانو له څ

 چيې فرعون ورته وويل: آيا ته همغه نه ي -(15-15)

 يڅو كلونه دپل عمر د خ او ېوروزل ې او موږماشوم و

ېر تپالني او روزني الندي ږ تر او زموخوا كي په  زموږ

، هغه ړوك يهغه كار دچي ې آيا ته همغه نه ياو ؟ ړلك

په  هغه وخت ته هم زموږ چي، حال دا ړچي همدا تا وك

ېر څپه ږ پرون خو ته هم زمو ې،و ډليېر د كافرانو له څ

ځان ته او  ېايږ ته كافر وچي نن موڅه وشول ې، دا و

ې او ې وينا يوه بله توجيه هم شومؤمن؟!! د فرعون د د

فرعون مراد څخه د گواكي دلته له )كافرين( چي هغه دا 

ې ته ئ السالم عليهموسى پاس او ناشكر دئ، يعني ناس

ې پاس نه كودرناوى او ټولو نعمتونو چي ته د دغو ويلي 

ئلو په دوه دالخو  ې!ړلږ مخالفت ته دي مال تزمواو 

په د هغه  السالم عليهموسى  -1ده:  هړۍ توجيه دقيقلوم

په داسي حال ړى، خو چي هو؛ ما هغه كار كځواب كي ويلي 

: فعلتها إذًا و أنا من څخه ومچي زه له الر وركو كي 

چي د فرعون مراد له )كافر( ږي ېې معلومله د الضالين،

 كريې مراد ناشكه ئ -5الروركتوب وو، څخه همدا ضاللت او 

ده د مفرد صيغه كاروله او هم به موسى وى نو هم به 

    پاس نه يم. چي زه ناشكر او ناسويلي وو  السالم عليه
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چي په داسي حال كي ړى، خو كمي هغه كار ې ويل: وئ

ېدم ېرچي له تاسو وو، نو كله څخه ومزه له الر وركو 

ړ په برخه ك، نو زما رب حكمت راېدمښتځني وتنو در

او دغه نعمت ولم، ځگرڅخه وپيغمبرانو ې له زه ئاو 

چي بني  ئې كبله دې له دږدپر ما منت ې چي ته ئ

 په مرييتوب نيولي. اسرائيل دي 

هغه كار مي  ويل:فرعون ته والسالم  عليهموسى  -(56-55)

 هڅخپوهانو له الروركو او نا چيړى كحال كي  په داسي

 چياعتراف كوم شوى، ځني ۍ كي هغه كار راپوهپه نا ،وم

له  چيكله ، ېر الر وركى ومڅپه ستاسو هغه وخت زه هم 

پوهه او زما رب او ېدم، ښتوتځني درنو ېدم ېرتاسو وو

. ځولمگرې وڅخه ئانو پيغمبرله ړ او كپه برخه ت راكمح

ې پېرزوينو او احساناتو يادونه كوپلو پر ما د خچي ته 

ې وجه خو د د !ېړپل كور كي مي ستر كپه خچي ې او واي

ۍ كي ساتلي، د هغوى په غالميل چي تا بني اسرائدا ده 

چي سيند ته مي ړه شوه ې ته اژل، زما مور دزامن دي و

په گه ستا الس ته درغلم، ولي ستا ې توپه دوي، غورځو

كه دوى آزاد وى ولي ې؟! پيغور راكوېدو كور كي د ستر

به ېدم، ستا الس ته محروم يږېمور له غ به زه د خپلي

ېدم او ولي به نيول كبه  الندي درتلم او ستا تر روزني

پله دا خښودو او پر ما ايمنت  خبريد دغي نن تا 

 ما ته رايادوله؟!! يېرزوينه به دپ
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ې څوك دئ؟ وئڅه او فرعون وويل: او دا رب العالمين 

چي رب څه ي رب او د هر هغه زمك او وآسمانونويل: د 

ړو كي دي، كه يقين كوونكي يئ، )فرعون( ې دواپه د

آيا نه اورئ؟ چي د ده شاوخوا كي ول وويل: هغو ته 

ړنيو ې ويل: همغه ستاسو رب او ستاسو د لوموئ

لوري ته دا چي ستاسو  ناً يقيې ويل: وئپلرونو رب، 

ويل: همغه د ې وئ ېونى دئ!!ږل شوى پيغمبر حتمًا لېل

چي د دوى تر رب څه مشرق او مغرب رب او د هر هغه 

كه له ما ويل: ې وئړئ، ، كه تاسو تعقل وكځ ديمن

)نورو( له  يبه دنو حتمًا  بل اله ونيو يپرته د

  .مړاى كځسره يوزندانيانو 

و كي د فرعون او موسى آيتونې مباركو په د -(88-85)

كي داسي ڼي بپه ې ې جالبي مركويناوي د يوالسالم  عليه

 :ېراغل

  چي ته څوك دئ څه او فرعون وويل: دا رب العالمين

پيغام مي درته ې د هغه ې او وايگڼځان د هغه استازى 

 !! ړى؟راو

  وآسمانونځواب كي ورته ويل: د په السالم  عليهموسى 

ړو كي دي، ې دواچي په درب څه هغه  ي رب او د هرزمك او

پاره وي ې لښتني د دپوكه يقين كوونكي يئ، كه ستاسو 

ې د يوه چي زه ئئ نېژپپوه شئ او هغه رب وپه حقيقت چي 

حقائق درك ړئ واقعًا غوا، ړى يمگه غوره كپه تواستازي 

ږل ېړئ نو زه د هغه رب له لوري لې راوپرړئ او ايمان ك

څه په هر هر لوري او  ياو زمكو چي د آسمانونشوى يم 

، ېښيپالني آثار له ورايه برې د هغه د ربوبيت او كي ئ

پاره چي د هر يقين كوونكي لښي گند آثار او نڅرداسي 

  ژني.ېپپل رب وركفايت كوي او هغه ته خ

 چي د ده شاوخوا ړاوو فرعون هغو درباريانو ته مخ وا
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و نه دئ پام مآيا نه اورئ؟ ويل: ې او وئول ډ راغونكي 

ې هغو جاهلو او مغرورو دا حركت ئ څه وايي؟!!چي دى 

پاره چي كله د كومي خبري د ترديد لكسانو ته ورته وو 

ړي د مقابل لوري وينا ناسمه او ، او وغواڅه ونه مومي

ړوي ې خوا بلي خوا ته مخ واښيي نو يوړ ود نه منلو و

 ،څه وايي، آيا دا خبره د كولوچي ئ او وايي: نه اور

 ړ ده؟!!ځوابولو واو ېدلو راو

  ويل: همغه ستاسو رب او ستاسو د والسالم  عليهموسى

ې پلرونه ئچي تاسو او ستاسو هغه پلرونو رب، ړنيو لوم

ړي، د غرور له وهمي پاللي او ستر كړي، روزلي، پيدا ك

چي هم ستاسو او ۍ كوز شئ، زه مو هغه رب ته رابلم سورل

 پلرونو رب دئ.هم ستاسو د 

  ږل شوى ېلوري ته دا لچي ستاسو نًا يقيويل: وفرعون

ړاندي داسي په وږ زمو ېونى دئ!!پيغمبر حتمًا ل

ې خراب چي دماغ ئڅوك كولى شي جسارتونه، يوازي داسي 

  ېونتوب مبتال وي!!په لاو 

  وويل: همغه د مشرق او مغرب رب او السالم  عليهموسى

ل ، كه تاسو تعقځ ديچي د دوى تر منرب څه د هر هغه 

په چي شيعني زه د هغه ذات لوري ته بلنه دركوم ړئ، وك

ې خور عالم ځي، كه د دځي او راپه اراده د ده ځ او ور

ځال او ځ ړوي او يا ورپل تور وزر غوپه خڅه شپه كوم 

په حكم او اراده څه د همغه هللا تعالى ڼا وركوي، دا هر ر

ښني او گواپه حقيقت كي د فرعون د ږي، دا ېتر سره ك

 چي ابراهيم عليهځواب دئ لكه ړاندي همغسي په ويد تهد

كله چي ړاندي ويلى وو، په وښ گواد نمرود د السالم 

ړه واورول شوه ېكپرته د اعدام السالم  عليهابراهيم 

له لوري رب د زما ړه ېكپرژوند گ او د مروويل: هغه 

!! فيصله كوم گژوند مرد زه يم چي ږي، نمرود وويل: ېك

ې ې د آزادولو او بل ئچي يو ئښتل راوغوې دوه بنديان ئ

ې ړ او دوهم ئاعدام كې ړنى ئړ وو، هغه لومد اعدام و

هللا خو لمر له ورته وويل: ړ، ابراهيم عليه السالم آزاد ك

ى يې، رښتينته ئې له مغربه راوله كه  يژوېمشرقه راخ

د  ېڅه ئ، مبهوت او حيران شو كافر شوى وونو هغه چي 

 ئخوا ته نمرود دې چي يوگورئ دل، پاره نه مونويلو ل

گ د خلكو مر چيكوي  گمانړى، پل اقتدار مغرور كخ چي

 "طاغوت"ې ئ يچايپادئ، سلطنت او  په الس كيژوند د ده 
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ې منع كوي ړى، د حقيقت له منلو ئې دوكه كئدى  چي ئد

، خو بلي كېدو باعث كېږي پاتهد ده د  په تيارو كياو 

، ېې شوړه ئپرېكگ دئ، د مر خوا ته ابراهيم عليه السالم

ډ ټول ولس راغونپاره ستر اور بل شوى، ولو لزد ده د سو

، دى دو تماشا وكړيېد ده د وريت په سره اور كي چيشوى 

ړ الو په دربار كياوس د نمرود  ،راايستلى زندان ې لهئ

د ده د  ې خوا ته او آخوا خلك په اور كيدئ، جالد ئ

 يكهيبتنا او يحساسې په همدچولو شېبې ته منتظر، ا

ډ او اطمئنان ډاټول په  ابراهيم عليه السالم شېبې كي

هغه په  ړه زما رب كوي.پرېكژوند گ : د مرواييسره 

، پوهېږيڅوك نه په عظمت هر ې خبري د كولو د د حالت كي

 يې هادهللا تعالى ئ چيڅوك كولى شي خبره يوازي هغه  داسي

ځواب ته همغسي  فرعونالسالم  عليهموسى ښود وي. او الر

نمرود ته السالم  چي د ده ورور ابراهيم عليهړى ورك

زما رب خو : ويلي ووابراهيم عليه السالم ړى وو، ورك

ته ئې له  ي،ژوېخه رازله ختيچي لمر هغه ذات دئ 

چي گه ن! يعني لكه څې!يى رښتينژوه كه ېراوخ هزلوېدي

په ځي او لمر د ده را يځپه اراده ځ د هللا وراو په ش

ي ځپرېوځاى كي پل په خژي او ځايه راخېپله اراده له خ

ځواك نه د هغه د تلو راتلو وخت بدلولى  ۍ هيڅړاو د ن

ړه هم پرېكژوند گ او همداسي د مر ،ځاىشي او نه ئې 

ۍ ړكار كي هم د ناو په دې  د هللا له لوري كېږي يوازي

هم د السالم  عليهموسى  برخه نه لري. ځواك هيڅ هيڅ

ځواب وركوي او ې ته ورته ړاندي دپه وښ واگفرعون د 

چي رب څه همغه د مشرق او مغرب رب او د هر هغه وايي: 

، يعني زه د هغه ذات لوري ته بلنه ځ ديد دوى تر من

ځي، ځي او راپه اراده د ده ځ په او ورچي شدركوم 

په ږي او بدلونونه د هغه ېړي د هغه له لوري صادرېكپر

 ږي.ېځته كحكم رامن

 نو  بل اله ونيو يكه له ما پرته دويل: و فرعون

يعني  .مړاى كځسره يوزندانيانو )نورو( له  يبه دحتمًا 

په هري برخي كي محوري او ژوند د به په دې ملك كي 

هم د ړى به گټولني هر ومركزي حيثيت د فرعون وي، د 

پاره ده ته ړو لېكپرپه برخه كي او هم د ني وښوالر

 يبل داسپرته كي به له ده  ېوادې هپه دمراجعه كوي، 

ښوونو او د ولس د الرچي ږي ېمقام او مرجع نه غوره ك
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به ړوي، دلته پاره هغه ته مخ امنازعاتو د حل و فصل ل

مقام او مرجع ته  او كه تا بل يوازي زما احكام چلېږى

، له نورو ئزندان د يړ نو ځاى دجسارت وكړولو د مخ ا

دا ې. وكي پروت  ځاى په زندان يوبه زندانيانو سره 

چي د ښوونه كوي الرته ږ ېر وضاحت سره موډپه مبارك آيت 

چي څوك ؟ دا آيت وايي: هر هغه څه ده)اله( اصلي معنى 

چي فرعون ړي زلت غوانټولني كي همغه مقام او مپلي په خ

ځان ته د اله او معبود خطاب څه هم ړى وو كه غوره ك

ڼلى او د گ ځان معبود او الهې په حقيقت كي ئړي ونه ك

چي د پام وي ته مو بايد ې ې. دړې كالوهيت دعوا ئ

چي موخه دا نه ده څخه د قرآن ړلو ې له راوفرعون د قص

 ياږدي او ېړاندي كپه وږ موهسي يوه تاريخي قصه ز

د هر ته ږ چي موې دا ده موخه ئژني، پېفرعون راو

ژني، ېپراو ړتياويگځانفرعوني نظام هر او  (فرعون)

په ې د د موږچي يادونه كوي پاره دا ې لدقرآنكريم د 

ې په دژنو او ېپفرعون ته ورته واكمنان وكي  ينداريه

ڼي او د گكوم نظام يو فرعوني نظام  تعالى هللا چيپوه شو 

 ې د قرآنقصې ږي؟!! له دېموسى لې ئپاره رانسكورولو ل

ېر شوى فرعون هغه تپه تاريخ كي  موږ چيموخه دا نه ده 

پوه  ې خبريپه د موږ چيې دا دئ ئدف ه ژنو، بلكيېپو

دئ او د هغه فرعون  يدغه صفات وچا كي په  چيړي ك

ې او ته به د د .ږيېكمخامخ فرعون له برخليك سره به 

پل موسى عليه السالم د خ چيې لكه مقابله كو فرعون داسي

 فرعون مقابله كوله.دور 

   

    

     

   

    

    

   

    

پل د خ)څه هم ې( كه ږېلويل: )زندان ته مي ې وئ

؟! ړمښه دروړاندي كگنده نڅرره( پاحقانيت د اثبات ل

پله ې! نو خيڅخه و نيښترله ړه كه ې وهغه وويل: رائ
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شو او  (ړې جوتر)ښكاره مار  چيځوله ې وغورعصا ئ

ځالنده ڼ او ليدونكو ته رو چيې راوايست پل الس ئخ

 .وو

ښ او تهديد گواد فرعون د  السالم عليهموسى  -(66-66)

ي پلڅه هم د خكه  ېږېلزندان ته مي : ويلكي و بځواپه 

ره پاحقانيت د اثبات ل پل رسالت داو د خۍ ښتينولر

ې ېدونكآيا دا نه بدلړم؟! ښه دروړاندي كگنده نڅر

ې كي په دبه په ليدو سره ړه ده كه نه د دالئلو ېكپر

ښه گنده نڅرۍ ښتينولد روويل: ځي؟!! فرعون تبديلي را

ځوله وغورپله عصا خالسالم  عليهموسى ! ړهړاندي كدي و

 چيې راوايست پل الس ئاو خړ شو ې جوښكاره مار تر چي

 . ېښېدووبرځالنده ڼ او ليدونكو ته رو

 عليهڅه هم دا د موسى چي كه پام وي ته مو ې د

ې او الس په مار بدله شوې ې، عصاء ئې ومعجزدوه  السالم

چي ې ښوونه شوږ ته الرې سره موپه دېدلى، خو ځلڼ ې روئ

وره الر غ السالم عليهد موسى پال شئ، ښتيني حقركه تاسو 

ړئ، نو پل رب توكل وكپر خړئ، ړئ، د فرعون مقابله وكك

ځواك چي هر باطل پله عصاء كافي ده خپين الس او ستاسو س

پله لمن پاكه او خچي تاسو ، مهمه دا ده ړئې وركته مات

پل او خړئ، كداغجنه نه ې ئگناهونو په او ساتئ پينه وس

په  به تعالى چوئ، هللاپه كار واشته وسائل او امكانات 

څه دركوي، كه ښمن برى او غلبه پر دې سره تاسو ته همد

وسائل او ځواكمن وي او ېر ډپه ظاهر كي ښمن هم ستاسو د

 ېر زيات!!  ډپرتله په ستاسو ې امكانات ئ

    

    

    

   

   

   

   

    

   

دا خو  درباريانو ته وويل:كي  خوا خپليپه )فرعون( 
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تاسو پل جادو سره په خړي گر دئ، غواپوه جادوېر ډ

ې څه مشوره راكوئ؟ وئ، نو يوباسټوبي ټاپل له خ

ښارونو په ړه او ې مهلت وركويل: ده او ورور ته ئ

گماره، و (او اربكي چيانډوونكي )جارغوناكي ټول ر

 .گران درته راوليپوه ماهر جادوټول څو تر 

چي د ښوونه كوي ږ ته الرمو آيتونهدا مبارك  -(66-65)

انو ړاندي د هر فرعون او د فرعونيپه ومعجزو او دالئلو 

گون به تل داسي وي لكه د ، د دوى غبرگه ويڅنگون غبر

د دوو سترو سترو  السالم مصر د فرعون، هغه د موسى عليه

درباريانو ته كي  خوا خپليپه معجزو له ليدو وروسته 

پل په خړي غوا -5گر دئ، پوه جادوېر ډدا خو  -1 وويل:

څه مشوره نو  -6، وباسيټوبي ټاپل جادو سره تاسو له خ

ځواب له چي د درباريانو ښې داسي ايې مقدمه ئ كوئ؟را

 گرجادوخطرناك ې دد بايد چي ېدى څه نشي كپرته بل ې د

ې مشوره دا ښمن مخنيوى وشي، فرعون ته ئدولس ټول او د 

ښارونو كي په ړه او ې مهلت وركده او ورور ته ئوه: 

ټول چي گماره، و او اربكي چيانډوونكي جارغوناټول ر

ې ړي او د دډ كغونگران درته راجادوماهر او پوه 

په لومي كي پل مكر !! فرعون د خړيگر مقابله وكجادو

له ڼلو، گگر وې جادوئښت، موسى عليه السالم ون

مشوره ړه په اې گر د مقابلې جادوې د ددرباريانو ئ

گر مقابله بايد چي د جادوځواب دا وو ښته، د هغوى وغو

ړې خبره نه وى ك ! كه فرعون داړو!گرانو سره وكپه جادو

دا موسى تاسو ته چي وى  يې ويلاو يوازي دومره ئ

ځواب ړو، نو د درباريانو څه ورسره وك، ړويستونزي راوال

ې زنداني ژنه او يا ئې ووچي يا ئداسي وو به يقينًا 

په الس داسي صحنه چي د فرعون ښتل غوتعالى  هللاړه، خو ك

ټول ولس يت د دعوت حقانالسالم  عليهموسى د چي ړه شي جو

   گند شي.څرڅ كي په ترډي ې ستري غونته او د يو

دا سحره د مصريانو مذهبي چي متوجه وو ته ې بايد د

ړاندي په ضد د دوى راو السالم عليهمشران ول، د موسى 

په مذهب سره فرعونيان تل د مذهب مقابله چي ښيي كول 

او تل به شوي ږدو كي تل همداسي په اود تاريخ كوي، 

ښتونو مقابله ځفرعونيان به د ديني خوچي ږي ېك همداسي

او ځان د دين فرعونيان به په جامه كي كوي، د دين 
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به د دين او مذهب  پال مجاهدينخداى ښيي او  حاميمذهب 

ړاندي د هغو ټولو وپه ضد به تر ڼي، د دوى گباغيان 

په طاغوتي نظامونو چي د ېزي پرانمذهبي مشرانو جبهه 

په الزيات وضاحت دا مطلب  آيتونهي وروست خدمت كي وي.

  ږدي.ړاندي په وږ سره زمو

   

    

   

   

   

   

    

كړى شول  ډميقات ته راغون يورځي د معلومگران ډكو

دونكي ډېخلكو ته وويل شول: آيا تاسو هم غوناو 

كه غالب ړو متابعت وكسحره وو دغو تر څو د  ؛ياست

  ؟شول

په وسيله اربكيو گران د جادوچي گورئ دا دئ  -(65-66)

ړى شول او خلكو ته ډ كراغونپاره ې لاو مسابقې د مقابل

موسى څو د ئ، تر ېدونكي يډوويل شو: آيا تاسو هم راغون

په خاصه ړو، متابعت وك گرانوپلو دغو جادوځاى د خپه 

سحره چي د حاكم نظام  !!دوى برالسي شي چيگه هغه وخت تو

د  ي اوېږډپه ذريعه را غون ود اربكي ي اوپه خدمت كي د

د عام ولس دوى د ي، مسابقى ميدان ته سوق كېږ

 خلكو ته وويل شول: كه داي، راغونډولو وسيله گرځو

په خو تاسو به  .كوومتابعت به سحره غالب شول د دوى 

همدا سحره كله چي چي وايي: گورئ و كي وراتلونكو آيتون

د دعوت پر حقانيت السالم  عليه موسى، د يخورې مات

پښو گ او الس په مرې ئفرعون نو ، ړي، ايمان راويپوهېږ

  !!ي ښگواقطع كولو 

د چي ل كي وليدپه دوران تاسو د روسانو د اشغال 

ي او رياست شئون اسالمپاره ې لو د مقابلمجاهدين

 د اسالمىچي و موليدل ړه شوه، جوجبهه  يپالروطنه مل

ې په همدو ړ، امريكايانك وزارت بدلپه ې ئشئونو رياست 

پارلمان او ستره محمكه منتخب  ،گهلويه جرموخه 

چه په كېواد ټول هچه او د په كد والياتو ړل، ځته كرامن
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ې ډالري معاشونه ئې، ړړي كگاني جواوو شوراد علمې ئ

گانو ې د دغو شوراپلورونكي علماء ئټاكل، دين ورته و

په گرانو ضد او د اشغالپه و د مجاهدين ،ړلرئيسان ك

ړې، گاني ترالسه كې له دوى فتواحمايت او تأييد كي ئ

ديني ږل، ېټاليا ته ولپاره ايې د روزني لقاضيان ئ

فرعون د نهضت په چي ي لكه ، همغسېړړي كې جوې ئمدرس

د دوى  ئېتل ښغو ،ستلهيخالف لومړى د ساحرانو جبهه پران

مصريانو او  يمقابله وكړالسالم  عليه په ذريعه د موسى

د گډه په ټول به شول  يكه دا ساحران بريال: ويل ئېته 

 متابعت كوو!!هغوى 

   

   

     

   

    

   

كه ې وويل: گران راغلل فرعون ته ئجادو چينو كله 

څه انعام او ته به حتمًا  برالسي شوو نو آيا موږ موږ

په هغه صورت او  ې ويل: هو!؟! وئږيېاجوره راكول ك

ډله كي په مقربينو  )دربار ته( دو به تاسو خكي 

 وئ!!

هغه چي ښوونه كوي ږ ته الرمو آيتونهدا مبارك  -(61-65)

ونو په خدمت كي بوخت وي چي د طاغوتي نظاممذهبي مشران 

اجوره له دغو نظامونو ترالسه كوي، د  يپلي دنداو د خ

ږل ېپه امر د مشاجرو ميدان ته لې نظامونو د حكامو همد

مقابله كوي هغوى د پالو د حقپه امر د طاغوت ږي، ېك

ېر دي، اجير او مزدور مبلغين دي، څپه فرعون د سحره 

ې اجوره ترالسه كول، او د طاغوت خدمت، هدف ئې مذهب ئ

ته تقرب وي!! دربار طاغوت ې د مقصد ئړ ټولو لوتر 

ئې  فرعون ته ؛چي جادوگران راغلل كلهفرمايي:  قرآن

 يكه بريال يوحتمًا جر او بدله ته به څه ا ږوويل: مو

، څخه وئله مقربينو ؟ هغه ورته وويل: هو! تاسى به وشو

د درباريانو په څخه به وئ درباريانو ې ږدزما له ن

 ږئ.ېك نيولبه كي فهرست 
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پاره( ښودلو ل)د جادو  چيڅه ل: موسى ورته ووي

ې ئ گانيي او عصاړپپل ! نو خځوئ!ې غورځوئ وئغور

 موږ چيپه عزت قسم ې ويل: د فرعون او وئ ځولوغور

پله عصا ! نو موسى خېدونكي يو!هرو مرو غالب

په دوى  چيېرول څه تې هغه په ئڅانا چيځوله وغور

ې ېوتل او وئپرپه سجده گران ړول، نو جادودرواغو جو

ړ، د موسى او مو ايمان راوالمين عرب ال رپيل: و

 پر رب.هارون 

 ښووني دا دي:و الرې مباركو آيتوند د -(65 -66)

  ې جامع او بليغي وينا له يوالسالم  عليهموسى

پاره ښودلو لد جادو  چيڅه وويل: گرانو ته ډروسته كوو

 گانيي او عصاړپپل خهغوى ! نو ځوئ!ې غورځوئ وئغور

هرو  موږ چيپه عزت قسم ې ويل: د فرعون او وئ ځولوغور

پر دوى عجيبه ده؛ د فرعون ويسا ! ېدونكي يو!مرو غالب

ې موخه دوى په دپر فرعون، فرعون ده او د دوى ويسا 

ته  السالم عليهموسى به ې سره په دچي ړي استخدام ك

په ې ته مني او غلبځواكړي، خو دوى د فرعون ې وركمات

پلويان تل !! د باطل لري!پلي بريا طمع پام سره د خ

ملجأ او ې پر كمزورې همداسي وي، تكيه او اعتماد ئ

   .وي أمتك

  ې په ئڅانا چيځوله پله عصا وغورخالسالم  عليهموسى
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څه يعني هغه ړول، په درواغو جودوى  چيېرول څه تهغه 

پلو په خې نه درلود، دوى ښودل حقيقت ئگرانو ډچي كو

څه بدلون نه ماهيت كي په گانو ړو او عصاپډو سره د كو

ې تماشا ئننداره او ې هسي يوه غولوونكوو راوستى، 

گاني ړي او عصاپچي گمان كاوو ړې وه، خلكو داسي ړه كجو

ېدا ځې خونه ئچي ځي، حال دا ښتي او خوپه مارانو او

ې ښتينښكارندويه رڼي ې د بېدا وه او نه ئځحقيقي خو

جادو چي ي ښوونه كوږ ته الرمو قرآنې سره په دتبديلي، 

گټه چا ته ې نه ئگمار، ټگر يو يوه دوكه ده او جادو

ټولو تاوان رسولى شي، كه د مصر چا ته ږي او نه ېرس

مقابله  السالم عليهډه سره د موسى گپه گرانو ډكوماهرو 

ې پر مهال او له دې ې د مقابلشوه، هغه ته ئ ړىونه ك

گډه ونه په څه تاوان ونشو رسولى، ړاندي او وروسته و

په ماهيت كي حقيقي تبديلي څه چي د يوه ېدل توان

! ړى شي؟!گه دا كار وكڅنيوازي يوازي به نو  ،راولي

گند او واضح آيت له ليدو سره څرې څوك د دچي عجيبه ده 

داسي  ّـ هللا رسولپر گر ډچي يوه يهودي كوگمان كوي سره 

دا ړى وو، څه موده بيمار كې چي هغه ئړى وو جادو ك

چي هم د سند په استناد كوي يوه روايت ادعاء د داسي 

ېر كمزورى او مطلق غريب دئ او هم د متن او ډپلوه له 

 .  پلوهمحتوى له 

  گاني ړي او عصاپټول هغه عصا السالم  عليهموسى د

پاره د خلكو د غولولو لډگرو چي كوړل ېر كښوى تښوى 

 .ېښېدلېر برڅپه ځنده مارانو چي د خوښي وو ېداسي ا

 ې اتپله م، تسليم شول، خېوتلپرسجده  پهگران جادو

ښتينى يو رالسالم  عليهچي موسى پوه شول ې ومنله، ئ

ې ويل: وئگر، ډگمار كوټېر يو څپه دئ نه د دوى پيغمبر 

پر ړ، د موسى او هارون مو ايمان راوالمين عرب ال رپ

 رب.
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زه اجازه  چيې د مخه )فرعون( وويل: آيا تر د 

نشته چي دى  ې كي شكپه د! ړ؟!ړم تاسو ايمان راودرك

به ژر ښودلى، نو ې درجادو ئ چي ئستاسو هغه مشر د

ې بدل ښپپوه شئ، حتمًا به ستاسو السونه او ستاسو 

  ړوم.ځپه دار وټول به ړم او تاسو ې كپربدل 

او مكر  ښتى وو، كيدپل دام كي نپه خچي فرعون  -(65)

 عليهړه، هم خلكو ته د موسى ې معكوسه نتيجه وركئ

گرانو ته، ډوحقانيت ثابت شو او هم د ده خادمو كالسالم 

موسى ې ويل: ړاوو او ورته وئې مخ واگرانو ته ئډنو كو

ېر دئ، ستاسو استاد دئ، تاسو ته هم ده د څپه ستاسو 

ړه ډه مو دا لوبه او توطئه جوگپه ې، ړښودنه كجادو 

ې مخكي مو زما له اجازنه وى نو ولي  كه داسيې وه، ړك

 موسى ته تسليم په وړانديد خلكو ې ومنله، پله ماتخ

له تاسو سره  چيشئ  پوهس به او ؟ړشوئ او ايمان مو راو

او  قطع كومې به مو بدل بدل سره ښپڅه كوم، السونه او 

 ړوم!! ځوپه دار ټول هرومرو به تاسو 

چي د  هغه مذهبي مشران :ږ ته واييمو قرآنې سره په د

په امر د چوي او د هغه ړه اپه غاړۍ ۍ كعون د غالمفر

له ده چي د فرعون ې دا پايله ئو مقابله كوي مجاهدين

چي ږي ې! دوى ته به ويل كږي!ېښل كگواگ په مرلوري به 

 ې. ړيكي درلودټي اپو سره تاسو له مجاهدين

     

   

    

   

    

   

په لوري پل رب د خ )دوى ورته( وويل: باك نشته، موږ

 رب به زموږ زموږ چيطمع مو دا ده ېدونكي يو، ځگرور

ړني ايمان لوم چيي ښراته وبخكبله ې دله  گانيطاخ

 .ړونكي شووراو

هغوى د  ړچا ايمان راوچي ډلي د ساحرانو له  -(86-81)
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د وينا له  قرآن، او د ړهونه كپروا ښونو گوافرعون د 

ې ځواب دا وو: پروا ئړاندي په وگواښونو ې د مخي ئ

دونكي يو، ېدخپل رب لوري ته گرځ موږچي يقينًا نشته، 

په ښي، بخوي راخطاگان زموږږ رب زموطمع دا ده چي  زموږ

هغوى اوس نه يعني  منان شوو.ؤمني لومړ دې چي موږ

له خپل  گ موږوايي مري لكږي بېېرنه و هيوازي له مرگ

ې له ئد مخه ړلو راوايمان تر ، ويمعبود خداى سره وصل

 يوى ماددد ښتله خو اوس اجر او معاوضه غوځني فرعون 

ب . هغوى اوس له خپل رېبدله شوې تلوسي په معنو طمع

 . له موسىياو څه نه غواړ ېپرته له بل هيچا طمع نلر

، طمع حرص او يهم څه نه غواړى، د هغوى مادالسالم  عليه

بدله  ېاقتدار تلوسه، اوس په معنوى تلوسد چوكى او 

لرى، خو د هدايت  طمعځني رب ، اوس يوازي له خپل ېشو

په قطع كولو  ، د فرعون له خوا د الس پښوطمعاو مغفرت 

ولو، خو هغوى وايي: ړځ، په مرگ او په دار ږيېښل كگوا

ي لوررب د خپل  نشته، موږ ئې د دې پروا نلرو، باك موږ

 زموږهللا تعالى هيله دا ده چي  ته تلونكي يو، اوس زموږ

 هژورڅومره ايمان چي !! گورئ ښيبخراته وگناهونه 

ېره ختمه گه وې له مرپه دوى كي راوسته، اوس ئتبديلي 

خپل معبود رب سره د يو ځاى كيدو وسيله له مرگ ې، شو

 گڼي.

له چي گورئ ، يقوم كي د ايمان اثرات د هيوپه دا 

وېره  د دوىنه يوازي له مرگه ړو وروسته ان راوايم

ئې په معنوي  طمعمادي ځي پرون ورختمه شوې، بلكي د 

نه  طمع څبدله شوې، اوس په دنيا كي له هيچا هي ېتلوس

لري. دا د ايمان نتيجه ده،  طمعلري، يوازي له يوه هللا 

له ايمانه مخكي د هغوى حالت وگورئ او له ايمانه 

 . ې دومره لكه زمكه او آسمانپير ئوروسته، تو

په آخرت چي ږ ته وايي څ كي موپه ترې د دغي قص قرآن

ېره ختموي، گه د انسان وداسي دئ، له مر زېد ايمان اغ

ېره چي ونه يوازي دا ختموي،  طمعله ماسوى هللا د انسان 

تر ې پاى مومي؛ بلكي د هللا په الر كي مرگ به ئې ئبه 

په معنوي ې به ئ طمعمادي  ټولو ستره تمنا او هيله وي،

  ږي.ېې بدلتلوس

ژوند  ئې كي يرېپه خوف او و هغه قوم چيگورئ دا دئ 

مقابله ې د موسى عليه السالم پاره ئد فرعون لكاوو، 
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بدلون او ژور مره په شخصيت كي دودوى ايمان د كوله، 

 هدفړلو ې د راوې قصړاندي د دپه وږ زمو .ستانقالب راو

ې مو په دښيي او ېز راواغ نيماږ ته د اموچي  ئدا د

اخ وي، پرژور او ېز داسي چي د حقيقي ايمان اغي ړپوه ك

ې به دحتمًا ړي پيدا كو ته الر ړونزچي حقيقي ايمان كله 

دا د چي ښيي ږ ته همدا راز مو، وركوي نتائجته ورته 

له  يهلته به دغسي چي ايمان وې چير تنه ده،ښايمان غو

، حريص، شهامت ويا، جرئت او ورتيړه دل، زېرېنه وگه مر

خلك په دې ليار د تلو ډارن ، جبون او بخيل، طماع

ي ش لى او ساتلىړخلك ايمان راو يهغس يبلك ،يلراهليت ن

 ۍو بخل پر ځاى قناعت لرى او قربان، حرص ايچي د طمع

السالم  عليه موسى لهچي  ئدا قوم اوس گوري، ته چمتو و

 ي ستا په خاطر زموږنلرى، هغه ته هم نه وايي چ طمعهم 

ول كېږو، له ړځستا په خاطر په دار ، ږيېې قطع كښالس پ

يو، دا  يمخامخ كړ يمشكالتو سره دداسي سختو ستونزو او 

ږ زموطمع دا ده چي  زموږ ، بلكه ورته وايي:ييهم نه وا

ني لومړ په دې چي موږښي، بخوي راخطاگان زموږرب 

 منان شوو.ؤم

، يوركو (ځاى )قناعتپه  د )حرص(ايمان انسان ته 

ايمان انسان ته جرئت او شهامت وركوى، له مرگ ويره ئې 

، يې بدلوئ په جرئت بدلوى، او حتى د شهادت په تمنا

هغوى  چي ړه فرمايياعظيم الشأن قرآن د صحابه وو په 

 فرمايي:  د شهادت تمنا كوله.تعالى هللا ټولو له 

    

     

   

          :166آل عمران 

سره مخامخ  گمرله  يچړاندي و تاسو له دېچي او يقينًا 

 يومو ليدو په داس ئ، نو دا دكولهمو تمنا شئ د هغه 

 ورته كتل مو. يچ يحال ك

 الر كي د شهادت په ه نه وېرېدل او د هللا دلته له مرگ

عليه السالم  پيغمبراو د  ڼل شوېگښه تلوسه، د ايمان ن

ټولو د تاسو  يچپه خطاب كي ويل شوي ټولو صحابه وو ته 

  .شهادت تمنا كوله

هومره ې موجزو او مختصرو الفاظو كي په د قرآند 

او  يله شرح چيې دي پرت ښوونيژور مطالب او الرپراخ او 
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 ې دا دي:ئ برخي مهمي ځيني ږي،ېجوړې يو كتاب تفصيل ئ

  ي، د حق د الريېږلو نه قانع كئپه دالفرعونان 

ي له ظالمو او فرعون صفته واكمنانو دا طمع مبارزين د

ل به ومني او له مخالفته به الس ئد دوى دال چينه كوي 

 واخلي.

  ې ته د مقابل السالم عليهفرعون د موسى  چيگه څنلكه

دا راز به تل او د همړل، گران راوړاندي كمصر جادو

د هر ديني  ،گريد فرعون مل ړاو كي،پپه هر تاريخ 

مار مذهبي مشران راوړاندي كوي او د گپه ضد، ټتحريك 

په مذهب او د مذهب مقابله به  په ديندين مقابله به 

په ضد به د دين گرانو پالو دعوتسره كوي، د حق

 ږي.ېړي خط ته لډله لومگمارو مذهبي مشرانو ټپلورونكو 

له دروغجن، ژنئ او ېپوگر يو واقعي دعوت چيړئ كه غوا

ې مذهبي مشر ئپلورونكي ب مذهاو  يڅوونكمار، دين خرگټ

په ځالنده مالك او معيار نو دا به د يوه ړئ تفكيك ك

گه څن چلنې له فرعونانو سره ئ چيلرئ پام كي په گه تو

په ضد دئ، د هغه مقابله كوي كه د هغه مزدور دئ، د ده 

په په امر او اشاره، خداى ته د تقرب كه د ده ږي ېځخو

 عليهدلته د موسى  قرآنكه فرعون ته!!  ئدټه كي ل

هبي ذگمار او د فرعون مزدور مټپه مقابل كي  السالم

ې دا ئ چيځوروي انېره كي څپه گرانو مشران د جادو

په امر په ضد د فرعون پالونكو ڼي: د حقگ ړتياويگځان

ې طمع لري، تر د او اجور، له فرعون د مزږيېډراغون

ې ږدتقرب او نې ئفرعون ته  چيې دا دئ ټولو ستر هدف ئ

 ونيول شي.ډله كي په والى په برخه شي او د درباريانو 

په نو د فرعون ، كه فتوى وركوى يدا د هغوى خصوصيات د

په نو د فرعون  يځووركوى، كه مقابلى ته را ئې اشاره

هيله  ې، د بدلږيراغونډې د هغه په اشارهځي، امر راو

چي  ئئې دا د او تر ټولو ستر هدفي څخه لر هم له هغه

 . يش ېږددربار ته مقرب او ن

 ښتونو ځد فرعوني نظامونو واكمنان به تل د ديني خو

د دوى د  چيپه هغه دين او مذهب تركيز كوي په ضد 

د قومي خور شوى، په ولس كي  ۍ تر سيوري النديواكمن

حاكم وضعيت د الهي  ټولني ې، دړې غوره كڼه ئمذهب ب

ڼي، ولس ته گد خوښي حالت  تعالى هللامقدراتو مطابق او د 

ې منع توصيه كوي، له مخالفت ئت عې حالت د قناپه د
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په روان وضعيت راضي  چيپيغام دا وي ې ولس ته ئكوي، 

ې حالت سره ڼه، له دگاوسه، دا واكمنان د خداى سيورى 

 چيگورئ !! فت بولهمقدراتو سره مخالالهي مخالفت له 

پلو ځاى د خپه د موسى څه وايي: ولي فرعون ولس ته 

له كه مخصوصًا ! ړو؟!مخكنيو مذهبي مشرانو متابعت ونه ك

سره په مقابله كي فاتح او غالب  (عليه السالم)موسى 

د موسى )عليه السالم(  يخپل دين پرېږدو؟ ول يشي؟ ول

منو شري مومنو؟ چي د بل چا قيادت او مشري قيادت او 

مشري قيادت او گرانو( مذهبي مشرانو )جادود خپلو  يول

 ته تسليم نه شو؟

  چيهغه  ،ږل شوي مذهبي مشرانېړي خط ته لمدغه لوخو 

د دوى متابعت ځاى ولي په ويل: د موسى خلكو ته فرعون 

پر د دعوت  د موسى عليه السالم چيكله  !!ړوونه ك

ړه د فرعون ا په، د دوى ړيږي او ايمان راوېپوهحقانيت 

ېر دئ، ستاسو څپه موسى ستاسو ده: ړه دا ېكپرځ او دري

ډه گپه ې، ړښودنه كاستاد دئ، تاسو ته هم ده د جادو 

نه وى نو  كه داسيې وه، ړړه كمو دا لوبه او توطئه جو

د خلكو ې ومنله، پله ماتخې مخكي مو زما له اجازولي 

س او ؟ړموسى ته تسليم شوئ او ايمان مو راو په وړاندي

ې به ښپڅه كوم، السونه او له تاسو سره  چيشئ  پوهبه 

ې چي تر دپه داسي حال كي دا  قطع كوم.مو بدل بدل سره 

پلو ځاى د خپه ې ولس ته ويلي وو: ولي د موسى ئړاندي و

سحره او جادوگرانو متابعت ونه كړو، خوكله چي 

د موسى عليه السالم د دعوت په حقانيت پوهېږي گران جادو

يمان راوړي، فرعون ئې په مرگ تهديدوي او ورته او ا

وايي: اوس به وپوهيږئ چي ستاسو عاقبت به څه وي. د الس 

او پښې په قطع كولو او په دار خېژولو تهديد كېږي خو 

وگورئ چي د دې تهديد او تخويف په مقابل كي د دوى 

څو شېبې مخكي  ړوځواب څه دئ؟ حال دا چي له ايمان راو

 طمعاره د موسى عليه السالم مقابله كوي، د فرعون په اش

ئې دا ده چي فرعون اجر وركړي او په دې خوښ او ډاډه 

دي چي فرعون ورته ويلي: حتمًا به تاسو ته بدله دركوم 

 طمعچي او په هغه صورت كي به دربار ته مقرب وئ، گورئ 

راغونډ شوي، د موسى په امر له فرعونه، د فرعون ې ئ

، څخهله فرعون ې ئ طمعكوي، د اجر  عليه السالم مقابله

په دې قانع كېږي چي كه كامياب او غالب شي نو د فرعون 



 

                                                                                                ې                       پلوش نرآد ق

 الشعراء

 

 

 

 

 

 

 

661 

د دربار مقرب به وي، د درباريانو په فهرست كي به 

نيول كېږي، خو كله چي ايمان راوړي، په دې تهديد كېږي 

چي الس او پښې به ئې قطع كېږي او په دار به خېژول 

 ېره نه لري. واو كېږي، خو ډاډه او مطمئن دي 

  فرعون ته ې وخت كي په دې گران ئجادو چيځواب كوم

ښتناك دئ، وايي: ړ او ارزپام وېر عجيب، د ډوركوي، 

ې گ خو له دچمتو يو، دا مرگ ته پروا مو نشته، مرڅ هي

پالونكي رب په لوري پل د خ موږ چيڅه نه دئ پرته بل 

هرومرو په لوري پل رب هم مرو او د خبيايي، هسي 

ې خوا دا له يوته  موږ قرآنسره ې په دځو!! گررو

 ايمان انسان ته داسي پر خداى باندي چيښوونه كوي الر

 چيگورئ گران په برخه كوي، دا جادوجرأت او شهامت ور

ډ شوي وو، د ده په امر راغوند فرعون ې مخكي ېبڅو ش

پر مقابله كوله، د فرعون  ې د موسى عليه السالمپاره ئل

ې په طفيل ئله او د ده د عزت او جالل ړه كوې لوسر ئ

ې ې د اجورڼله، له فرعون ئگپله بريا يقيني او حتمي خ

د فرعون د  چيې دا وو ټولو ستر هدف ئطمع وه او تر 

 تعالى هللا رپونيول شي، خو اوس او ډله كي په درباريانو 

ژوره تبديلي دومره په دوى كي له ايمان وروسته  باندي

گه نه پروا نه كوي، له مرښونو گوا د فرعون د چيې راغل

ڼي او گپه لوري د تلو وسيله  گ د هللا تعالىږي، مرېېرو

ې او ې بدله شوپه معنوي تلوسې اوس ۍ مادي طمع ئپرون

ې گناهونه ئې راضي شي او تر هللا تعالى چيې دا ده موخه ئ

د ايمان  چيته وايي  خوا موږ ښي!! له بليورته وبخ

 تعالى هللاپه ښتيا په ره تاسو وي، ك خاوند بايد داسي

  ږئ.ېېرښونو به نه وگواايمان لرئ نو د فرعونانو له 

  عليهچي موسى ړو بايد غور وكهم ب ځواپه د فرعون 

بل  يكه له ما پرته دويل: ې ړ او وئې وركته ئالسالم 

له زندانيانو څخه  يو، خامخا به دلونيواو معبود اله 

بل چا ته پرته له ما به په دې ملك كي . )يعني ومځرگو

ړو حق ېكپروي او د ې چي احكام صادرگورگه نه سترې په د

او كه تا د بلي  يږېدلته خو يوازي زما احكام چللري، 

له نورو  زندان دئ، يه نو ځاى دړوك ىدعورجع م

 !!ېوځاى په زندان كي پروت  يوبه زندانيانو سره 

  ټول نظامونهې ږدۍ نړنن د ن د وينا له مخي قرآند 

په الس څو محدودو شتمنو ۍ د فرعوني نظامونه دي، شتمن
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ستر ، ينو سرهمأمورېرو ډله  ېاداراو اضافي  پراخي كي،

او د هغوى مال ماتوونكي مصارف... پوليس ځونه او فوستر 

ې له عام ږو بار وي او مصارف ئولس په اوټول د عام دا 

ې ې تر فرعون هم زيات بئ يچارواكږي، ېولس ترالسه ك

ږي او نه ېېرو نه له هللا تعالى چي، مغرور او ه، ظالمرحم

 په ولس ترحم لري!! 

 خپل  فرعون نه يوازي: چي يقرآن عظيم الشأن فرماي

د ، لرجم كوې هغوى ئ ل بلكيمخالفين په زندان كي اچو

عادي او ، لك وهټخونه ېمې و كي ئښالسونو او پ پردوى 

په الس مني مېر هغي ږده حتى د خپليېپرپردي مخالفين خو 

ړى ې راوايمان ئ چيټك وهل ېخونه ې هم مئښو كي پاو 

 وو!!

   

    

   

   

    

   

   

   

   

په كي په شگان زما بند چيړه او موسى ته مو وحي وك

 چييقينًا  ې تر شا(،او ته ئړاندي و)دوى  ړه،روان ك

ښارونو ته اربكي نو فرعون ږي، ېستاسو تعاقب به ك

 دئ او داگى ټولكى ږې ويل( : دا يو لږل، )او وئېول

 موږ چييقينًا ې او پارولې راغصه ئ زموږ چيدي دوى 

  .ټولى يويو محتاط 

تر خبري اساسي څو و كي ې مباركو آيتوندپه  -(85-83)

 ږي:ېگو كستر

 عليهله لوري موسى  تعالى هللاد چي ېد هغه وخت راورس 

هجرت يو ضرورت دئ، د ښوونه وشوه، ته د هجرت الر السالم

د ړاو دئ، پاو البدي گالري يو ضروري اسالمي نهضت د ت

ذهنًا او عماًل چمتو ې ته نهضت قيادت او افراد بايد د

چاره نه پرته بله چي له هجرت وي، داسي حالت راتلى شي 
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ړ شو ته ا ړاندي هجرتتر بعثت والسالم  عليهموسى وي، 

ړى ته ضروري روزنه وركڅ كي هغه په ترې هجرت همدد او 

تيار، عيار او ره پااو د يوه انقالب د مشرتابه لشوه، 

په مصر كي د آزاد او ، بني اسرائيلو ړى شوچمتو ك

ژوند امكان او مجال نشو ترالسه كولى، له هجرت عزتمن 

ې ږداوالسالم  عليهچاره نه وه، د موسى ې بله پرته ئ

ښودني ېر معجزو گڼ شمې، حكيمانه دعوت، د مبارز

چي د بني اسرائيلو له ړل چمتو نه كې ته فرعونيان د

ې حتى دې له ساتلو الس واخلي، ئۍ كي په غالمرولو او ځو

مصر ږدي بني اسرائيل له ېپرچي چمتو نه ول ته هم 

پر مهال د دوى مخه ونه نيسي، او د ځي، د وتلو وو

  ړي.ې ونه كڅه ئنيولو او راستنولو ه

  گه ې توپه دته د هجرت حكم شوى خو السالم  عليهموسى

السـالم هـم  عليـه رپيغمبـچي قوم مخكي او دى تر شـا، 

ولـو ټل او ترړلومړى خپل ټول اصحاب لـه مكـي رخصـت كـ

همداسـي السالم ته هـم  عليه وروسته ده هجرت وكړ. موسى

  ه.ې ووينا شو

 ډلـه ييـزه پـه شوى او پيل ې له لوري پدا هجرت د ش

 گه وو.تو

  ځي، د دوى د پسي ووربه ښمن چي ددوى ته ويل شوي وو

ورته وويل شو به كوي.  څهژلو هنيولو، راستنولو او و

چي ځكه پيل شي، دا په تياره كي ې پبايد د شې وتل ئچي 

څه كوي، د د دوى د نيولو هښكر سره پل لفرعون به له خ

پلويانو او د هغه له  السالم عليهې وتل به له موسى پش

په دوى ېدو او د فرعون تر خبرچي ړي سره دا مرسته وك

 مزل وهلى وي. ېرډړاندي به هغوى ېدو وپسي تر روان

  ې پاره ئډولو لښكر راغونېده، د لته اطالع ورسفرعون

څولو پلويانو د هپلو د خږل، ېښارونو ته اربكي ول

څو ، دئگى ټولړوكى يو ودا هغوى ته وويل: ې پاره ئل

څه هم ، كه ېپارولې راغصه ئ زموږ ېدلي،ښتچي تكسان دي 

 پاره داږلو ضرورت نشته خو د احتياط لېښكر لد لوى ل

ې . له ديومحتاط چارو كي پلو په خږ تل كار كوو، مو

د ېر، په شمگوتو ډله ده، د ۍ چندا يوه كوچي وينا 

د ښودل او ېر كم درواغو د دوى شمپه يا فرعون مقصد 

چي تل د اقتدار همغسي  ؛ړول ووگاليو روحيه لوپلو جنخ
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چي ړه وايي، همغسي لكه په اپلو مخالفينو خاوندان د خ

چي ړه ويل په او مجاهدينو روسانو به د كمونيستانو ا

په سلوكي د افغان ولس ، يدا د گوتو په شمير اشرار د

د  چي نن امريكاياني، او همغسي سره د موږله  55

و ته د لښكرپلو ړه همدا خبره كوي، خپه او مجاهدين

هر  ييوازى د فرعون خبره نده بلك ؛فرعون دا وينا

چي دوى په ې ړخبره كپه خالف تل همدا پالو فرعون د حق

ي، محدود شمير كسان د ي،وجاهت او نفوذ نلر ټولنه كي

ې ړوكوتيا چي دا يوه ښپه ر :)ان هؤالءلشرذمة قليلون

هغه وينا  بايبلد ې سره قرآن په د!!( او يا ده ۍگډل

پر مهال د بني د وتلو ځني چي وايي: له مصر ردوي 

ې ېر ئمگياليو شچي يوازي د جنېر دومره وو اسرائيلو شم

 .ږه دوه مليونهږ تر لږ لكه وو، يعني لپش

 (انهم لنا لغائظوند) ېـدى شــي: ړي كژباه ې دود فقر

ې پــارولې راږ غصـه ئـږ غصه كوونكي دي، زمودوى زمو -1

په غصه ږ ته دوى مو -5ړوو، ې سپرپله غصه ده، اوس به خ

 څه به كـوي.چ اخيستو هړو د غدي، كه د وتلو اجازه ورك

ژر ۍ او پـه آسـانچـي كـوم مطلـب اظو له الفڅه هم كه 

آيـت ې پسوراو  ې افاده كويړه ئژباږي دوهمه ېاخيستل ك

چـي ې تأييد كوي، يعني د احتياط تقاضـاء دا ده هم د د

ږ ته به ستونزي ږدو كه نه موې نپردوى له مصر وتلو ته 

صـحيح وو په هغه صورت كي ، خو دا تعبير به ړيړي كراوال

راغلـي  ن(وى )علينـا لغـائظځاپر چي د )لنا لغائظون( 

 .وى

له بحر سره مخامخ ې گري ئاو ملالسالم  عليه موسى

 يد فرعون لښكر له شاېدو الر نه مومي، ېرږي، د تېك

موسى عليه په محاصره كي ويني، ځان ږي، دوى ېې كږدنرا

په حال كي ۍ هيلناۍ او شانېپر، اضطرابسخت د ته السالم 

س ته ورغلو، د خالصون ښمن الد دمحاصره شوو،  موږوايي: 

 ه مومو. ې د وتلو امكان نله محاصرالره نشته، او نجات 

پر ښايي چي ښوونه كوي ږ ته الرموې سره قرآن د په

حالت او هرى خوا  ېد محاصرتاسو هم داسي حالت راشي، 

او د سفر د ته د نجات د امكاناتو فقدان او د ټول قوم 

تعالى دغه  چي هللاخو لكه ، يشانېاضطراب او پرگرو مل

سختي او نه ې په ئقوم ته چي ځان  يهيلاشان او نېپر

 يوسأم ژغورنياو نجات  ليدو، لهمحاصره كي ې ېدونكمات
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په ، يژغورړ؛ همداسي به تاسو ، په پاى كي نجات وركوو

ې ړئ، بېر صبر وكڅپه السالم  عليهچي د موسى ې شرط د

 بايد د موسىڼئ، گځان ته كافي وهمته نشئ او خداى 

گرو ته پلو نهيلو همسفرو ملېر خڅپه السالم  عليه

څكله داسي نه ده، له ما سره زما رب دئ، هيووايئ: نه؛ 

 يي. ښحتمًا به ما ته الر 

ډه ډاې سخت حالت كي په همدالسالم  عليه موسىيعني 

پلي بريا په خژغوري، ې به ئتعالى  هللاچي او مطمئن دئ 

گرو د پلو ملخ ې او دباور لري، د همدغي سختي محاصر

څه كه ړه شك نلري، په اپلي بريا په حالت كي د خۍ نهيل

گري د سفر ملښكر، لښمن مجهز د دته بحر، شا ته  يهم مخ

نيول و وايي: نور نو موږچي ېشانه، هومره پرمضطرب او 

!! د د وتلو امكان نشتهې دې محاصرله ، محاصره يو، وشو

مئن وو او مطاو اضطراب په دغسى سخت حالت كي  ېتنگس

داسى ې: ې اطمئنان وركاوو او ويل ئئپلو يارانو ته خ

، هغه ئما سره زما رب دله ، ئگمان كو ونده لكه چي تاس

پرمخ  يى، هغه به د نجات الره زموږښبه د نجات الر را

 ي.زېپران

لـه املـه  اطمئنانعظيم الشأن قرآن فرمايي چي د همدى 

عصا ووهه، بحر  يورته وويل چي اوس نو دا بحر پخپل موږ

د ملگـرو د او د ده السـالم  عليـه شق شـو، او د موسـى

ستل شوه، يوچه الره پرانړه كي په زد بحر دو لپاره ېرېت

نـان نتـائج ئد هماغه اطمالسالم  عليه دا هر څه د موسى

باور  وعدو پوخپه پل رب خاو سكون او د  ډاډوو، هماغه 

 عليـه سـىد مو، نانئاو اطم ډډاړه اپه ې راتلونكاو د 

په خالصون باعث شو.  ژغورني اوده يارانو د د او السالم 

ئ، او د سـتر درسپـاره هـر مـؤمن او مجاهـد لد ې كي د

چي كه له داسي حالت سره مخامخ شـوئ ښوونه ورته كوي الر

ې ورسـره مخـامخ گري ئاو د سفر ملالسالم  چي موسى عليه

ي گـرې ملمبارزد ې حالت كي د صف قائد او په دكه شول، 

هيلــه مـن پـه اړه ي او بريا فتح د خپلي ،كړيوصبر ې ئ

ړي او مرسـته وغـواله هغه ې توكل وي، پل رب ئوي، پر خ

ې هرومـرو مرسـته به ئڼي، هللا تعالى گځان ته كافي وهغه 

ځلـي ېـر ډي، زېـپرانپر مـخ ې او د نجات الري به ئ كوي

ه د يـو، صابر او متوكل شخصيت يو هيله منچي داسي شوي 

يـو ځلــي  ډېـراو ى، ود خالصون باعث شښكر او ل ستر قوم
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باعث  ييوه لوى لښكر د ماتقائد د  ىنهيلى او ويريدونك

 د يـوه لـوىچـي ځلي ليدل شوي ېر ډكي  ى، په جنگونووش

  هكـي يـو ټگو هلښكر په يوبريدكوونكى، برالسي او غالب 

خـوا ي دښمن له هرچي ړى ږ كنورو ته غكس ډارن او جبون 

ځي فـوجبون  ، د دېئزيات د ئېو تعداد محاصره كړي يو ا

 چـي ىره او خوف راپيدا كـړېومره ودپه ټول لښكركي  ږغ

ېره ې، وړلې خوماتاو بريا په حال كي لښكر  يهغه د فتح

گرونه سـنې ئـ ۍشانېاو پر ۍيله وارخطاې، ې مسلطه شوپر

ځاى نـه وركولـو او چي زمكي ري اخيستي ېښي، داسي وېپر

ځـاى نـه مونـدو، ېكـي ټن او د اماې لوري كي ئڅ په هي

په حـال كــي ده،  يد مات چيې به گور همدا راز بله ډله

پر نورو ړه ور او توريالى زيو ځه به د صفوفو له منخو 

ي يـئ، بريالو تاسړئ، مقاومت وكډه اوسئ، ډاچي ړي ږ كغ

ډمن انسان دا ډاهيله من او د دې ئ... ته دښېدښمن په ت

پـه نهيلي او د مـاتي كمزوري او به د همدى ږ همتناك غ

 ۍهيله راژوند يه كي د برړد فرد فرد په ز ښكرلحال كي 

په هغوى كي بـه ړي، ۍ كژوندرا ېبه ئ ې روحيهړاو، مكړي

جذبه راپيدا كـړي ۍ او د قربانعزم ثبات او استقامت د 

 يپه فتحـې باعث شى چي ماتې د دږ به همدا همتناك غاو 

 . يبدله شبريا او 

چي د بني اسرائيلو ږي ېومله وينا معل قرآند 

چي د هغه اطمئنان نتيجه وه السالم  عليهژغورنه د موسى 

يعني  .ېښودلې ئړه په اد تأييد او حمايت تعالى  د هللا

په بيا او پلي عصا ووهه، په خچي بحر دا وحي هغه ته 

چي موسى ېدا د هغه وينا نتيجه وه چاودد بحر ې سره همد

ړاندي په وگرو ېدلو ملېراو و سپل مأيود خالسالم  عليه

 ړه.وك

او  يباايمـان داعـهـر په يادولو سره پېښي ې د دقرآن 

كـي  بوېسختو شداسي په چي ښوونه كوي ته الرمجاهد مؤمن 

ړه په اپل رب د مرستي او تأييد بايد مأيوس نشي او د خ

 ې باور او اعتماد كمزورى نشي.ئ

او د هغه د السالم  عليهچي فرعون د موسى څه هغه 

پلويانو د پلو ړه ويلي او د خپه اپلويانو گرو او لم

په گوتو د ي او گټولړوكي دوى د يوه وې پاره ئڅولو له

چي څه دي ، دا هغه ړيپه نامه ياد كو كسان وېر محدودشم

په ضد وايي، پلو مخالفينو ې د خې هر فرعون به ئد زمان
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ېره كارول ډې دغه اصطالح په سياسي او فكري مبارزاتو ك

وايي: تجريد ړه اپل حريف او رقيب په هر يو د خ ږي،ېك

نفوذ نلري!! كه قرآن ته  يپه خلكو كټو، وراشو، ولس 

 انوپيغمبرد تل ښمنانو د يچورو گنو وبه ړو رجوع وك

ځلي د ېر ډدوى  !!ېړهمدا خبره كړه اپه السالم  معليه

ټو او دروغجنو اطالعاتو دوكه با، په الفوپلويانو پلو خ

ېر ورته زيات او د مخالفينو اميانو شمحپلو شي، د خ

داسي ې ږ معلوم شي، همدا غلط اطالعات ئتعداد ورته ل

ېدا د دوى د اقتدار د نسكورچي څوي ړو ته وهېكپرغلطو 

  باعث شي. 

   

   

   

  

      

چينو مو وايستل او له خزانو او نو له باغونو او 

و ته مو ؛ او بني اسرائيلهمداسيځيو، گنهستوغوره 

 .ړلپه ميراث ورك

كفر، ظلم، پل چي فرعونيان خگورئ دا دئ  -(85-85)

پايلو او ناسمو محاسبو له بدو  ېرنوگانغرور، غلطو 

څه ، هر ې نسكوره شوهئۍ ڼاړل، د اقتدار مسره مخامخ ك

، باغونوپلو خله پاته شول، ېراث په مې نورو ته ئ

شيان  همداحروم شول، م ځيوگنهستوخزانو او غوره ، چينو

 هخبردا دلته  .لى شوړپه ميراث وركو ته بني اسرائيل

په مصر كي بني شيان آيا دا چي  ړيغور او دقت غوا

 يي كومندې الكتر ولفرعون كه د ړى شول اسرائيلو ته ورك

ځيني مفسرين كي؟ شام او فلسطين په او كه سيمي كي  يبل

گه وروسته مصر د بني چي د فرعون له مردي ې عقيده په د

ځينو په  قرآنېوتى، دوى د پرپه الس كي اسرائيلو 

ځيني په تأييد كي استناد كوي، أيي پلي رو د خآيتون

بني چي پام سره وايي په نور تاريخي رواياتو ته 

پل سفر ته ېدلي بلكي خځگرېرته نه دي ل مصر ته باسرائي

د او زياته موده  ړىپه لوري دوام وركې د فلسطين ئ

څه هم تاريخي كه شوي،  يپاته دپه بيديا كي اللهانسينا 

متكي روايات قطعًا د اعتبار  بايبل پهروايات، مخصوصًا 
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چي كي داسي صريح اشاره نه مومو  په قرآن، خو ړ نه ديو

ې ېدو خبره ترېرته ستنبني اسرائيلو د بمصر ته د 

مندر د فرعون سلطه د سچي ږي ېداسي معلومثابته شي، 

ښېرازه سيمي ځيني ې وه، دلته ېدلړي ته هم غزځي غاختي

په ې تفصيل د القصص د دې، په الس ورغلبني اسرائيلو ته 

 .سوره كي كتلى شئ

 فرمايي:كي ځاى په بل  قرآن

     

    

    

    

   

    

   

    

 85-89:الدخان

ځي او هغه گنستوااو غوره  فصلونه ې،څومره باغونه، چين

بل مداسي مو ، هلېښودل چي پكي خوشحال وپرې ئنعمتونه 

 رل، بيا نه زمكي او آسمان پړقوم ته په ميراث ورك

 ښودى شوي ول. ېپركي انتظار په ل او نه ړهغوى وژ

، ړوخت ورنكمزيد ې قوم ته دتعالى  هللاچي گورئ دا دئ 

په پاته شول، ې تريراث په مڅه ټول شو، هر ې ټغر ئ

څوك پيدا نشو چي د دوى په حال هي زمكه او آسمان كي

هللا ځكه هغوى له ړي، ې توى كپرښكي ي او اوتأسف وكړ

او  وآسمانونپه شلولو سره د پل تعلق سره د ختعالى 

هللا تعالى د ې، ې وړيكي شلولپلي اڅه سره خي له هر زمك

يد محروم أيڅه له تله كبله د هر ېدا له تأييد د محروم

ه په ميراث پاتمظلوم قوم ته دى ظالم قوم هر څه  د، لو

او ټول هغه  ې، بنگلېشول. باغونه، فصلونه، چين

 هپات ېوركړي وو، ټول په ميراث ترهللا تعالى نعمتونه چي 

دوى ستاينه د خلكو اقتدار په دوران كي ډېرو ، د شول

، كوله يه مالړغوې ړاندي ئپه وهغوى د كوله،  يمداح او

ې ۍ دعوى ئ، د وفاداروه ېلړمالت ئې د هغوى خدمت ته

چمتو دي، ۍ ته نقرباي ې د دوى په خاطر هركوله، ويل ئ

هللا تعالى دول، خو كله چي أييئې هغوى ت او بدو كي په ښو

څوك نه وو  يل، نو بيا په زمكه او آسمان كي داسړغرق ك

 ترهللا تعالى وى،  ېكړ ىكي توښاو ئې چي د هغوى لپاره
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چي خپل ي مهلت وركوټي او تر هغه ظالمانو ته ېخاصي ن

د عذاب دا ، ي، بيايى كلك نيسيحجت پرى اتمام ته ورسو

ې د ظالمانو زور ې ده، نه ئېدونكټه ثابته او نه بدلېن

ېروالى ډپلويانو بدلولى شي او نه د دوى د او تزوير 

ې څوك ئڅه او هيڅ هيشي چي دا عذاب نازل كله ېر، او شم

 نشي كولى. مرسته

   

   

    

     

    

   

   

   

    

   

   

    

    

   

ړو دوا چيې شول او كله پسورپر مهال لمرخاته د نو 

نشته  گرو وويل: شكډلو يو بل سره وليدل د موسى مل

ې ېدل(، وئته راورس وموندل شوو )دا دئ موږ موږ چي

زما رب راسره دئ، هغه  چينه ده؛ يقينًا  ويل: داسي

نو موسى ته مو وحي ښيي، را الرحتمًا )د نجات( به 

چاود او هره په عصا ووهه، نو ود ندا سي چيړه وك

، هغه ړه( وهالځاى وپر ېر )څپه ې د ستر غره برخه ئ

ټول ړل او موسى او ې كږدهم رانور هغه نځاى ته مو 

هغه له ده سره ول، بيا مو  چيژغورل كسان مو و ههغ

  .ړلغرق كنور 

 و اساسي مطالب دا دي:ې مباركو آيتوند د -(36-33)

 د ړ، ډ كښكر راغونپل لې له لوري خپفرعون د ش

ي پسگرو په ملالسالم  عليهد موسى پر مهال لمرخاته 

داسي سيمي ته ې گري ئاو مل السالم عليهېدل، موسى ځوخو
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چي تر سمندر راغى، متوجه شول ې چي مخي ته ئېدلي ول رس

ډلو يو بل ړو دوا چيكله ې شوى، ږدښكر ورنشا د فرعون ل

 چيگرو وويل: شك نشته ملعليه السالم وسى م ، نو دوليدل

ېد، ته راورس موږښكر د فرعون لدا دئ محاصره شوو،  موږ

ټولي چي د نجات گمان كوي و دي ا او ناهيلي انشېپرټول 

په السالم  عليهې دي، خو موسى ړل شوپر مخ تې الري ئ

ډه او مطمئن دئ ډاپله په خې سخت حالت كي نه يوازي همد

 داسيگرو ته هم اطمئنان وركوي او وايي: پلو ملبلكي خ

زما رب راسره دئ،  چييقينًا ېرئ، گې انتاسو ئچي نه ده 

 په هغه سخت حالت كي،ي، ښيرا الرد نجات حتمًا هغه به 

ې تر ځ ئښمن مجهز فوې بنده، د دپرخوا الر له هري  چي

ې هم وېري اخيستي، خو ئ گريل او ملئر حاحته ب شا، مخي

 ئډه او مطمئن دې حالت كي ډاپه همد موسى عليه السالم

ډ ډاپه الر او د همدغه ته سترگي  مرستي تعالى هللااو د 

ورته وفرمايل: اوس نو دا  تعالى هللاله كبله او اطمئنان 

ډ ډايعني دا الهي مرسته د هغه عصا ووهه،  په خپليبحر 

وده او ښو السالم عليهموسى  چياو اطمئنان نتيجه وه 

ونيول  موږ چيوئ كگمان مه ې وويل: گرو ته ئپلو ملخ

؛ ئراسره د تعالى هللاېوتو!! په الس كي پرښمن شوو او د د

 !ذمه وار دئ! ژغورنيد  هغه زموږ

  په چي ، وهاعصا ووپلي په خسمندر السالم  عليهموسى

پر ېر څپه ې د ستر غره چاود او هره برخه ئوسره ې همد

پرانيستل شوه او چه الر دوى ته وې شوه، پاتړه الځاى و

چي د پام وي ته مو بايد ې شول. دېر ې تټ ترروغ رم

چي د دوى ږي ېېر وضاحت سره معلومډپه وينا ې له د قرآن

او ړي اوبه ي والنه بلكاو رواني اوبه كوم سيند مخي ته 

پيدا چاود رابحر كي د په وو، يوازي  ىبحر حائل شو

ړو چي دواېدى شي ځته كپه صورت كي دا حالت رامنېدو ك

په سيند كي داسي ې شي، پاتړي ړي لولوخواوو ته اوبه 

ې خوا اوبه د يود سيند ځكه ېدى، ځته كحالت نشي رامن

ي ړږي او لوېكمژر ژر ې د بلي خوا ئ ږي اوړېورو ورو لو

 ږي.ېك ېپاتنه 

 ځاى ته ې ښكري دېدو وروسته د فرعون لېرد دوى له ت

په ېدا ېرټ تگرو روغ رمد ملالسالم  عليهد موسى رارسي، 

ځان د او  ړ شيړاندي والړي و، نو غواگوريگو پلو سترخ

ځ كي او په منې ته ورسوي، د الري قافلموسى عليه السالم 
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له ، ىځ ته ننوتد اوبو منې ښكر ئټول لچي ال هغه مه

غرق ې ټول ئې او ېوتپرې راپرړي اوبه دواوو خواوو وال

  ي.ړك

      

   

    

    

ې ايمان ئ ىېرډښه ده او ستره نې كي په د چييقينًا 

ستا رب مهربان عزتمن  چيړونكي نه ول او يقينًا راو

 دئ.

او د  السالم عليهد موسى  آيتونهدا مبارك  -(35-35)

گه راغلي، توپه ې ې او نتيجې د تتمۍ قصفرعون د مخنك

ږ مخي ته دا قصه د دريو خبرو ثبوت زموچي او وايي 

ې ايمان ئ ىېرډ -5 ،ښه دهستره نې كي په د -1ږدي: 

ستا رب مهربان عزتمن  چياو يقينًا  -6ړونكي نه ول راو

څرخي، پر محور  ومطالب. د الشعراء سوره د دغو دريو دئ

ې د دې، ځلي تكرار شواته ې ې فقردا درې كي ې قصپه د

په دغو دريو فقرو كي ې محوري او اساسي مضامين سور

   راخالصه شوي.

سره له ما ښيار او د حساس ضمير خاوند به څ هوښايي هي

دا بليغه او  د قرآنچي ړي ې خبري كي اختالف ونه كپه د

د  چيده  زناكهېاغدومره مؤثره او عبرتناكه وينا 

 رځيې ئښتان ېود سر ېدا راشي، پپه رورته ړه انسان ز

بيايي ې ته صحن يغري هځان سره هې له تونه ئيشي، دا آ

احساس ورسره  داسيې، ځور شوې كي انې سورپه دچي 

ډله گوري، يوه گو پلو سترپه خڅه دا هر  يچپيدا شي را

پو كي څې په همدژغورل شي او بله وپو سره څپه ردمند س

ې الر وركوي او بل سين ه خپليپ رمنديوه ته سشي،  هغرق

ي او وېري ې وزلزي، له يوه سره بېپران ىپل كومته خ

ځ، يو سره مغرور او مجهز فوبل گري دي او له اخيستي مل

ېرونو كي ځزنپه ۍ ېدلى او بل د غالمځپاره خوۍ لد آزاد

 تعالى پر هللاد يوه مظلوم ولس د ساتلو تكل كوي، يو 

 په خپليپله الر ېدلى او خځپه امر خوتوكل كوي، د هغه 

گلو، وي، يو د بندعوى ك ۍېزي او بل د خدايپرانعصا 

او بل تش السى ولس، له هر  ئباغونو او خزانو خاوند د
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 چيگورئ ... خو ړ، ته ا ښودوېپرڅه محروم، د وطن 

 يږي او له ماتېپه برخه كچا ۍ فتح او بريا د وروست

ږي نه د ېله عرشه صادر يړېكپرږي؟!! ېڅوك مخامخ كسره 

ځواك د زور او  چينه ده  ، داسيپر سر له قصرونو زمكي

به بريا د كي  يښتنپه هري خاوندان به تل برالسي وي او 

كوم برخليك سره  فرعون له چيگورئ نه  په برخه!!دوى 

ځاى غرق نه شو؟ ښكر سره يو پل لآيا له خمخامخ شو؟!! 

ې نه پاتېراث په مو ته اسرائيل بنيې ئ ياو شتمن

 ؟!!هشو

   

    

   

   

   

     

   

    

    

  

   

پالر پل چي هغه خاو د ابراهيم قصه ورواوروه، كله 

؟ ځئې لمانئ تاسوچي دي څه پل قوم ته وويل: دا او خ

نكي اعتكاف كووته ورچي ځو لمانُبتان څه ې ويل: وئ

 (دعاء)چي دعاء كوئ ستاسو ې ويل: آيا كله ، وئږوېك

ې ويل: ټه او يا تاوان دررسولى شي؟ وئگيا اوري؟ 

ې چي همداسي ئپلرونه مو داسي موندلي پل بلكي خ ؛نه

 !  كول

ې د ې سورقصه د د السالم عليهدلته د ابراهيم  -(15-00)

گه په توگي ېلې بلي تاريخي بپاره د يواساسي مطالبو ل

ځو ې متن ته ننود قصچي ړاندي ې وخو تر دږي، ېړاندي كو

تر  السالم عليهپام كي ولرو: ابراهيم په بايد څو خبري 

پلوه ېر شوى، له تاريخي ړاندي تېر وډ السالم عليهموسى 

صه ق السالم عليهړى د ده قصه او بيا د موسى بايد لوم

نه د قصو كتاب دئ او نه د تاريخ،  قرآنې وى، خو راغل
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ښيي، تاب دئ، انسان ته د فالح او سعادت الري وركښود الر

ښوونه كوي، ې الرپه لوري ئخرت آېكمرغه نژوند او ښه د 

پلي ې د خپه لوري بيايي، تاريخي قصڼا ې د رله تيارو ئ

سى ي كوي، د موړاندگه وپه توگو ېلپاره د عملي بمدعا ل

ړه اپه د فرعون او فرعوني نظام ې كي په قص السالم عليه

څخه د دين تقاضاء، د له يوه مؤمن انسان او مسلمان 

ښوونو د الهي الراو گالري د ت السالم مپيغمبرانو عليه

 عليهې او د ابراهيم ځور شوړاندي انپه وږ زموښتني غو

ړو د يوه مشرك او د دروغجنو مې كي په قص السالم

ړاندي د يوه په وځني بوخت قوم په لمانو معبودان

راته بيان شوى، يو له گوالى څرنې پيغمبر د مبارز

په مبارزه بوخت وو او بل د ژوندي دروغجن معبود سره 

گيا ځلو لپه لمانهمداسي معبودانو د مجسمو او ب تانو 

ېره ژوندي طاغوت طمع او ود يوه مخاطب له ولس سره، 

ې!! د ې روح مجسمت او بړ ب  له ممخاطب بل د لري او 

په هللا د الري مجاهد داعي به چي د ښوونه دا ده الر قرآن

زيات د څه ړاندي او تر هر ټولو وتر ې كي پلي مبارزخ

ې وزلو او د ب تلفاخر مپفرعون او فرعوني نظام 

چي د همغه كار ې تركيز كوي، پر قضيۍ انسانانو د آزاد

و برخو زيات جوت تر نورې كي په مبارز السالم موسى عليه

څه تركيز پر هغه په دوهم قدم كي به ېښي، برگند څراو 

پر ږ ې كي زموپه قص السالم چي د ابراهيم عليهكوي 

ړاندي ې تر ب ت وږي، د طاغوت مقابله به ئېځلړاندي و

ړه د مړي او ې ته شا كژوندي ب ت مقابلد چي وي، نه دا 

او صرونو چي د قځيني داسي وي ړي، ې ته مال وتب ت مقابل

ډډه څه ويلو په ضد له په قصرونو كي د ناستو طاغوتانو 

ېر جسارت ډويلو كي څه هر په ضد كوي خو د قبرونو 

پر ايمان لري خو  السالم پر ابراهيم عليهلري!! دوى 

څ پر هيړه دوى نه!! نه اشتباه مي وك السالم موسى عليه

هم د  السالم عليهځكه ابراهيم پيغمبر ايمان نه لري، 

په پورتنيو او هم د هغه د ب تانو.  ېړنمرود مقابله ك

د وينا هغه برخي  السالم عليهو كي د ابراهيم آيتون

ې پالر او قوم ته ئپل خچي ې ېښودل شوړاندي اپه وږ زمو

چي دي څه وويل: دا ې پل قوم ته ئپالر او خپل خړې: ك

ځلو ځئ؟ د لمانلمانيعني ولي دا بتان ؟ ځئې لمانتاسو ئ

ته ورچي ب تان څه ې ويل: څه دي؟ وئموخه مو  اودليل 
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ي ښتنپود  السالم عليهږو!! د ابراهيم ېنكي كاعتكاف كوو

ږ دقت او ېدا لپوهښه په مطلب ځواب او د مخاطبينو د 

ېل اقوال ېل بڅه هم دلته د مفسرينو بكه ړي، غور غوا

ځي خو له الفاظو داسي ږ مخي ته رااو تعبيرونه زمو

ځني د د بتانو د لمان السالم يم عليهچي ابراهږي ېمعلوم

ځواب كي ويلي په ښتلي او هغوى پوړه په اموخي او مقصد 

ځني او عبادت يوه وسيله ده، د ږ د لمانزموچي دا بتان 

ځواب همغسي ږو او عبادت كوو، دا ېډهغوى خوا ته راغون

ځ د ږ او د هللا تر منچي به ويل: بتان زمودئ لكه قريشو 

 چي هللاځو ې لمانپاره ئې لازي د دقرب وسيله دي، يو

 هللاَ   إ لى ل ي ق رِّب ون ا إ ال ن ْعب د ه مْ  م ا) ړيكې ږدنته مو ور تعالى

چي هغوى ته وايي: آيا كله  السالم عليه(، ابراهيم ز ْلف ى

ټه او يا تاوان گيا دعاء كوئ ستاسو دعاء اوري؟ 

ه ږ هغچي مودررسولى شي؟ يعني د عقل تقاضاء خو دا ده 

ټه گټي او تاوان واك ورسره دئ، گد چي ځو ذات ولمان

څه ، ولي د داسي ځني دفع كولى شيرارسولى شي او ضرر را

گټي او تاوان چي نه مو دعاء اوري او نه د عبادت كوئ 

؛ خبره دا نه ده ويل: نهواك او اختيار لري؟!! هغوى و

ټه او تاوان رسولى شي گهغوى دعاء اوري يا نه او چي 

پالر نيكه ځنه له چي د دوى لمانخبره دا ده  نه، يا

يعني هغوى دين او مذهب ته د ې ده، پاتپه ميراث راته 

گه كتل، او همدا په سترڅلي او قدرمن ميراث ېپسپلرني 

ډ گپه خرافاتو كي د غرق ولسونو پلو او ځټولو جهل د 

خصلت دئ، دوى هر هغه قومي رسم او رواج او مذهبي دود 

ې څلى او مقدس ئېپ، سگوريگه درنه سترپه ته او دستور 

څه هم ړى، كه په ميراث ترالسه كې ڼي چي له مخكنيو ئگ

ې كركه دا د انساني عقل خالف وي او سالم بشري فطرت تر

ڼ گړۍ د ېړۍ كي د نپې يوويشتمي په همدتاسو كه  !!لري

ځير شئ، او مقدساتو ته  رمذهبي دود دستوېر ولسونو شم

معبودانو او مذهبي مراسمو ته  چيومومئ ېر به داسي ډ

ڼئ گې وړ به ئبلكي د خندا وحيران شئ نه يوازي ې به ئ

ځئ او ولي دا چي ولي دا لمانړئ ې وكترښتنه پواو كه 

ځواب گه ترسره كوئ همدا په تووك كار د يوه مذهبي سل

ړى پالر او قوم ورك السالم چي د ابراهيم عليهبه واورئ 

 وځيناو  غوا، ږك، بيزووچي مداسي خلك به ومومئ  وو!!

داسي گوري، گه په سترڅلو ذواتو ېپټو ته د ساو بو وون
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ې د پزه ئته ورته وي او  ې انسانچي بدن ئځي بتان لمان

پر ړاندي تندى په و ې معبودانوخرطوم ته، د همد فيل

ړې ې وكپركه اعتراض ړي، ې غواږدي او مرسته ترزمكه 

چي دا ړې ې وكښتنه ترپوژبه ږه په خوږي او كه ېغصه ك

 چي ابراهيم عليهې همغه ځواب به واورې، كار ولي كو

       ! ړى شوى وو!ته ورك السالم

    

   

  

     

   

   

    

   

    

    

   

    

   

  

ځئ، ې لمانئ تاسوچي څه هغه ږئ؛ ېپوهآيا ې ويل: وئ

ښمنان هغوى زما دپلرونه، ړانديني تاسو او ستاسو و

ړم او پيدا كې چي زه ئگر رب العالمين، هغه دي، م

ښاك راكوي، او څ چي خوراك اوما هدايتوي، او هغه 

ړوي مچي ما او هغه چي ناروغ شم شفا راكوي، كله 

چي دا طمع او هغه ژوندى كوي، مي رابيا ( ژني)و

گاني زما خطاځ ورپه يامت د قچي ې( لرم )تر

 ښي.راوبخ

چي څه هغه ورته وايي: السالم  عليهابراهيم  -(09-38)

ځئ، هغوى زما لمانې ئ پلرونهړانديني تاسو او ستاسو و

رب يوازي گورم، گه ورته په سترښمن زه د دښمنان دي، د

چي رب العالمين هغه گه منم، په تود معبود  العالمين

د هدايت او الر موندو يتوي، ړم او ما هداپيدا كې زه ئ

ږونه، گي، غوښلي، سترې ما ته رابخاسباب او ذرائع ئ
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په د هغوى چي ړي او استعدادونه ټول هغه غعقل او 

ژندى ېپبد او ښه مرسته حق او باطل، مفيد او مضر او 

ټول زما رازق دئ، د رزق او روزي چي ذات هغه شم، 

ښاك راكوي، څ خوراك او، هغه ما ته ړيپيدا كاسباب هغه 

ې هغه د بيماريو د مقابلچي ناروغ شم شفا راكوي، كله 

ښى، دا د هغه فضل ېپه بدن كي ازما استعداد توان او 

چي هغه شفا راكوي،  ۍ وروستهله ناروغچي او رعايت دئ 

او هغه ږي، ېړه د ده له لوري كېكپرژوند گ او زما د مر

گاني ازما خطبه ځ ورپه د قيامت چي ې لرم چي دا طمع تر

 ښي.راوبخ

خطاب كي ې په دالسالم  عليهځير شو د ابراهيم ږ كه ل

ښود وينا ړه يوه جامع او الرپه ا تعالى هللانه يوازي د 

 ژني، بلكي د هللاېپږي او رب العالمين راېځلږ مخي ته زمو

ې ته ، دږديږ مخي ته ېر مضبوط دالئل زموډړه په اتعالى 

له يوه مشرك سالم ال عليهچي ابراهيم پام وي بايد مو 

چي ړ وو ې ته اځونكي ولس سره مخامخ دئ، داو ُبت لمان

ړي او هم د هللا تعالى هم د دوى دروغجن معبودان ترديد ك

ړاندي ړه هغوى ته مضبوط او قانع كوونكي دالئل وپه ا

 دا دي:ړي كړاندي چي هغه وړي، كوم دالئل ك

  پيدا چي زه حتمًا يو گواهي وركوي ې په دزما وجود

 مخلوقپرته دي كوم چي له خالق كوونكى لرم، داسي باور 

ې ئعلم او نه  د انسان عقل مني، نهې ؛ نه ئځته شيرامن

  . فطرت

  په چي زما د هدايت او الرموندو كوم استعدادونه

ټول حتمًا د يوه داسي خالق وجود كي تعبيه شوي، دا 

زما ښود دئ، هادي او الرچي پېرزويني او عطايا دي 

دئ، گور( چي زما خالق بصير )سترشهادت وركوي گي ستر

چي زما خالق سميع گواهي وركوي ږونه زما غو

چي زما ښه ده گنده نڅرې ېدونكى( دئ، زما علم د د)اور

ږ د مخلوق او مصنوع هر صفت موپيدا كوونكى عليم دئ، 

 گوته كوي.په خالق او صانع مواصفات راپل د خته 

 ژوو ټولو نسان او پراخي لمني كي د اپه ې عالم د د

ښاك بند څپاره د رزق او روزي انتظام، د خوراك او ل

ژوند او بقا چي د هغوى پيدا كول ورته څه وبست، داسي 

په گه او په مسلسله توې، دا ضروري توكي ړلپوري تور

ې ږ او د دزموچي ښيي پيدا كول، دا كافي مقدار كي 
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 عالم رب يو دئ.

  په ومت، او د انسان مقاړاندي په ود بيماريو

ښيي ېدو وروسته د هغه شفا او روغتيا ۍ له اخته كبيمار

د چي ړي يو پيدا كذات او حكيم ږ يوه داسي عليم موچي 

ې ال له مقابل كي ئپه ېښو او خطرونو پمحتملو راتلونكو 

چي ښلي استعدادونه رابخضروري هغه ته ږ موړاندي و

هغه په اهميت ې موضوع ړي، د دې راته ممكنه كمقابله ئ

ړاندي د په وچي په انسان كي د بيماريو ېدى شي پوهڅوك 

خبر وي، پراخو ابعادو له ې د دغه استعداد مقابلې د

پر انسان څومره ميكروبونه ېبه چي هره شږي ېپوههغه 

ښاك له الري د انسان څبريد كوي، د تنفس او خوراك او 

د انسان  تعالى هللا، ېنيښې كپوستكي ئپر ځي، بدن ته ننو

پاره ې لكي د دغو خطرناكو ميكروبونو د مقابلبدن  په

هر نه يوازي چي ښى داسي دقيق او حساس استعداد اي

پيدا ژندى شي بلكي داسي دوا پې (ميكروبښمن )خطرناك د

چاره كوي او له ې ميكروب چي د همدړولى شي كولى او جو

ې د چي د انسان دغه استعداد ئهغه كار ړي. ې وځه ئمن

په په خالف د ضروري دوا و او د هر يوه ژندېپميكروب د 

د ړۍ ستر ستر البراتوارونه او پيدا كولو كي كوي د ن

د شلمي ې عاجز دي. ې ترړولو ستري ستري فابريكدوا جو

پرمختللي طب كي د سختو سختو په ېړۍ پاو يوويشتمي 

چي د هري ډمنه طريقه دا ده ډاټولو بيماريو د عالج تر 

ې مقابلداد عن دغه الهي استړاندي د انساپه وۍ بيمار

ې پرمختللټولو ېړۍ تر پې ړي، واكسين د دچمتو كته 

چي د مرض نيم طريقه ده، او واكسين يعني دا ډمنه ډا

ړى شي، د ويني ژواندى ميكروب د انسان ويني ته داخل ك

په ليدو سره د خطر احساس كوي، د هغه پين كرويات س

ې كوي، ئڅه ژندو هېپږي، د ېړاندي كې راوې ته ئمقابل

ې ميكروب ضد دوا كومه ده، همغه چي د دپوه شي ې په د

چي هم د دغه ړي، دومره په كافي مقدار كي توليد كدوا 

ړ ې كي د دا وپه راتلونكړي او هم چاره وكښمن مهاجم د

پلو په خې چي ساينس ئنورو مهاجمينو، دا هغه كار دئ 

تر  ېړۍپې د د ولو عاجز دئ.كپرمختللو وسائلو له ټولو 

چي په انسان او وحشتناكه بيماري دا ده ټولو خطرناكه 

په چي ړ شي، ځه والد مقاومت دغه استعداد له منكي 

ېر د يوه معمولي څپه ې انسان د زكام نتيجه كي ئ
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ړوكي زخ له ې هم عاجز شي او د يوه وميكروب له مقابل

په چي ډز( ده ېړۍ خطرناكه ناروغي )ايپې عالج هم. د د

ړ ځه والانسان د بدن دغه )مقاومت( له من دې ئڅ كي تر

پلو دغه حقيقت ته د خ السالم عليهشي. ابراهيم 

چي زما رب هغه ذات دئ ړوي او وايي: مخاطبينو توجه ا

ې هغه د بيماريو د مقابلناروغ شم شفا راكوي، كله 

ښى، دا د هغه فضل ېپه بدن كي ازما استعداد توان او 

 شفا راكوي. ستهۍ وروله ناروغچي او رعايت دئ 

  ژوندى ې چي خالق ئگواهي وركوي ې په دد انسان ژوند

ژوندى انسان چي  انسان عقل دا خبره منلى شيد دئ، آيا 

ژوندى خالق كولى شي يوازي ژوندى خالق ونه لري؟ دي 

په يوه مصنوع كي هغه صانع يو ړي. پيدا كژوندى مخلوق 

  ې متصف وي.پرپله په خچي چولى شي استعداد ا

  دى د يوه ذات چي ښه ده گنده نڅرې د دگ انسان مرد

ې نه ړه ئ، زړاندي مقهور او محكوم دئپه وې د اراد

د  قرآن ژغورلى!!ځان نشي گه ومري خو له مرړي غوا

په ې د اراد تعالى هللاهغه د چي ڼي گښه ې ند دگ انسان مر

 :، فرماييړاندي مقهور دئو
    

    

    

     

     

    

         55-56: الواقعه 

 ورسېږيستوني ته را"روح" كله چي  ؛نو كه داسي نه وي

تر تاسو  او موږ ئگورگو پلو سترپه خاو تاسو هغه وخت 

، نو كه تاسو ئوو خو تاسو "مو" نه وين ېږدورته ن

كه  ئځوگرنه بيرته ې ولي ئمحكوم او مقهور نه ياست 

 ني ياست.يښتر

 مخي موږز خبري ميمه كي الندي مباركو آيتونو ېپه د

 :ېشو ښودلېته ا

مقهور او  وړاندي هپ ېكه تاسو د هغه خداى د اراد .1

نو كله ، ئژوند واكمن داو  گد مر چيمحكوم نه ياست 

په  يړى د نزع، مېږيته راورس نيستاسو روح ستو چي

، ئژغورو گهغه له مر چي ويڅه مو دا ، هئورگ كي حالت
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دا د  ئكه كولى ش، نو ئړپه كار وټول توان طاقت پل خ

 ، دا عزيز مو لهوئځرگرته وېروح ب كي په حالتوتو 

 !!ياست نييښتكه ر ئژغوره وگمر

 چيډ ياست پل هغه عزيز خواته راغونخكله د  چيتاسو  .5

هغه  چي ئاو دا تمنا كو وي كي په حالد وتو  ئې روح

ړى څه نور مهلت وركږه ږ تر لليا  شيژغورل و گله مر

 ۍپه آسان ئې دردناك حالت بدل او سا ئې ، ياشي

فقط د ، ىېدترسره ك شيخو يوه تمنا مو هم ن ،يځوو

د ده سخت حالت ته  كي په حالۍ وس بېاو  ۍهيلنا

هللا جل شأنه  كي وختچي پدې  ئشپوه  ،ئورگحيران حيران 

او قريب  ېږدته، تر تاسو هغه ته ن همدلته، د ده خوا

 . وي

 كي ېعقيد طيغل خپلي پهكه له خداى منكر انسان  .6

مقهور او محكوم  وړاندي پهد هغه رب  او وى ىنيښتر

 چاره به گنو د مر ويړه كپرېكژوند  گد مر يچنه وى 

 ېډولځن ئې ړه بهپرېكد دغه قاهر ذات  او وه ېړك ئې

 .وه

  ړه په اۍ وينا د آخرت وروست السالم عليهد ابراهيم

چي ې لرم طمع ترچي دا چي وايي: زما رب هغه ذات دئ ده 

رب په  ښي.گاني راوبخزما خطابه ځ ورپه د قيامت 

ر آخرت باور الزم او ملزوم پالعالمين ايمان او 

ر رب العالمين ايمان لري دغه پچي څوك باورونه دي، 

ځ او الهي پر ورچي د آخرت ړ كوي ې ته ادې ايمان ئ

. دا د هغه رب العالمين مكافات او مجازات ايمان ولري

د ړي، عدالت تأمين نه كچي ڼي گله شأن او عظمت لري 

  ړي. رنه كړي او ظالم ته سزا وپوښتنه ونه كمظلوم 
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ړه او له صالحانو په برخه كزما ربه! حكمت راې ا

ژبه ې ښتينپه وروستنيو كي راو ړه، ځاى كسره مي يو 

ه لد نعيم جنت ځوه، او گرې يادونه( راته ونښتي)ر

ړه ښنه وكپالر ته بخړه، او زما ځني مي كوارثانو 

ځ مي په هغه وراو ځني وو، چي هغه له الروركو يقينًا 

چي نه ځ ږي، هغه ورېل كڅوپاچي بيا رامه رسوا كوه 

چي چا ته هغه  گرټه رسولى شي او نه زامن، مگمال 

ې ږدمتقينو ته نبه ت او جن راشي.ړه سره له روغ ز

او ړى شي، گند كڅرالروركو ته به ړى شي، او دوزخ ك

ځل پرته تاسو لمانله هللا چي ويل شي: هغه وبه ورته 
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ځان مرسته آيا ستاسو مرسته كولى شي يا د  ېري دي؟چ

او هم شي ړى په كي نسكور كنو هم به دوى كولى شي؟ 

 په داسي، ښكريټولي لد شيطان هم دا الروركي، او 

قسم ړه كوي وبه وايي: پلو كي به شخپه خچي حال كي 

په خداى چي مونږ په څرگند ضاللت او بې الري كي وو 

چي تاسو مو له رب العالمين سره برابرگرځولي وئ، 

الري كړي مگر دغو مجرمينو،  ېمونږ بل چا نه يو ب

دوست، ږى كوم خواخواوس نه شفاعت كوونكي لرو او نه 

په برخه شوه نو له ېدا راتنېرته سږ ته بنو كه مو

 ځني به وو.مؤمنانو 

 عليهو كي د ابراهيم ې مباركو آيتونه دپ -(56-166)

چي خالصه  ېې دعا راغلښكونكړه راېره جامع او زډالسالم 

 ې دا ده:ئ

له صالحانو ، ړهپه برخه كراپوهه او زما ربه! حكمت ې ا

 گري را اوپه دنيا كي هم صالح ملړه، ځاى كسره مي يو 

ژوند داسي ړه، په آخرت كي مي هم له صالحانو سره حشر ك

ېك په نراته دعاء كوي، خلك ړيني وروسته چي له مرا 

هغه جنت د ڼي، گتينى مي ښرصادق او نامه مي يادوي او 

پالر زما ډك وي، له نعمتونو چي  ړهځني مي كه وارثانو ل

د ځني وو، چي هغه له الروركو يقينًا  ؛ړهښنه وكته بخ

ټول خلك به له چي ځ مي مه رسوا كوه په هغه ورت قيام

چي نه ځ ږي، هغه ورېل كڅوپابيا راپلو قبرونو پلو خخ

چي له چا ته هغه  گرټه رسولى شي او نه زامن، مگمال 

ټه گچا ته مال او اوالد راشي، يوازي هغه ړه سره روغ ز

 ې صحيح،عقائد ئاو افكار ې روغ، ړه ئچي ز رسولى شي

هوسونو محفوظ وي،  گنده، خرافاتو او له شركې دماغ ئ

پر ې د دړى شي، ې كږدجنت به متقينو ته نچي ځ هغه ور

ځايه د تلو چي دوى جنت ته وروستى شي، تر هغه ځاى 

دوزخ  ړى شي!!ې كږدړى شي، جنت به دوى ته ورنزحمت ورك

ويل شي: هغه وبه او ورته ړى شي، گند كڅرالروركو ته به 

آيا ستاسو مرسته  ېري دي؟چځل انلمپرته له هللا تاسو چي 

په كي نو هم به دوى ځان مرسته كولى شي؟ كولى شي يا د 

عابدان او ېروتي تاو هم دا الروركي، شي ړى نسكور ك

ځاى و سره يو ښكرلو ټولله د شيطان ن به اجعلي معبود

په چي په داسي حال كي ځول شي، خي وغورړمپپه دوزخ كي 
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قسم په خداى چي به: او وايي ړه كوي پلو كي به شخخ

كي وو چي تاسو مو له  ۍمونږ په څرگند ضاللت او بې الر

رب العالمين سره برابرگرځولي وئ، مونږ بل چا نه يو 

الري كړي مگر دغو مجرمينو، اوس نه شفاعت كوونكي  ېب

ېرته ږ ته بدوست، نو كه موږى نه كوم خواخولرو او 

 وو. ځني بهپه برخه شوه نو له مؤمنانو ېدا راستن

څو برخي د دقت او توجه دعاء او جامع ې ښكلې د د

 ښتنه كوي:غو

  ړيني مچي له دا تمنا كوي السالم  عليهابراهيم

ړي او دعاء ورته ېك نامه ياد كپه نې خلك وروسته ئ

ې خير په برخه شي چي خلكو ته ئې ئژوند داسي ړي، وك

رته دعاء كوي خلك وړيني وروسته له مچي دومره ورسي، 

. يوازي يو صالح انسان داسي ڼيگ ېتينى ئښرق او صاداو 

تمناء كولى شي، د دروغجن او غولوونكي شهرت تمناء 

ړيني تر مچي ټل گېك نوم نداسي ېله خبره ده او ب

 ىږېله خبره، يو د كاذب شهرت وړي؛ بهم دوام وك وروسته

ېدو او خلكو ته پاته كېك گه د نې توپاتلپه توي او بل 

ړي، خو له ړه شهرت غوالري، دوا تلوسهد خير رسولو 

 ېلو موخو سره.ېلو بب

  هغه ړي، غواښنه پالر ته بخپل خالسالم  عليهابراهيم

ځ په ورد قيامت ې چي پالر ئږي ېېرې وڼي، له دگى الرورك

پكاوى پاره سځان ل، دا د ړ ويالډلي كي وپه د دوزخيانو 

پلرني دود دستور د ږ ته گه موې توپه د قرآنگڼي، او 

ي تر ېرنگځ او اندريكافر د يوه ړه د يوه مؤمن او په ا

چي ځي ې دليل ُبت لمانپه دآزر ځوروي، پير انژور توځ من

پالر نيكه له ځنه همدا د عقل او انساني فطرت خالف لمان

پل خالسالم  عليهې!! خو ابراهيم ېدلپه ميراث رسورته 

په او د قيامت  ړيغواښنه بخڼي، هغه ته گى پالر الرورك

پاره ځان لېدا د څپاډلي كي د هغه په د مشركينو ځ ور

 ! پكاوى بولي!لوى س

   نه مال ځ ورپه وايي: د قيامت السالم  عليهابراهيم

چي له چا ته هغه  گرټه رسولى شي او نه زامن، مگچا ته 

ړه له روغ زځ په ورد قيامت چي څوك راشي. ړه سره روغ ز

د هغه مال ږي، هم به ېړاندي ودرپه و هللا تعالىد سره 

په سمو الرو ېښى او پرې په ميراث ئچي ږي ېگټه وررس



 

                                                                                                ې                       پلوش نرآد ق

 الشعراء

 

 

 

 

 

 

 

636 

ده سم چي پل هغه صالح خلف او اوالد د خهم ېدلى او گل

ېك په سمو الرو تللي او نروزلي وو او له ده وروسته 

 ړي.ې كعملونه ئ

 ړى شي او دوزخيانو ته ې راوږدجنتيانو ته به جنت ن

ي څرنګوالپه د راوستو نت د جړى شي، گند كڅربه دوزخ 

ې ووايي چځاى په ې د دېدى، قرآن پوهنه شو ږ اوس مون

په لوري بوتلى جنتيان او دوزخيان به د جنت او دوزخ 

دوزخ به ړى شي او ې كږدوايي جنت به دوى ته ران شي

ځايه به له بله و جحيم( ا)جنت ښايي ړى شي، گند كڅرور

ړلى شي، د جنتيانو او دوزخيانو د اقامت محل ته راو

 ې: ورته اشاره شو يپه يوه مبارك حديث كې چه گڅنكه ل

وسلم:  عن عبدهللاه بن مسعود قال: قال رسول هللاه صلى هللاه عليه

يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام, مع كل زمام سبعون 

 مسلم رواه ألف ملك يجرونها.

وفرمايل: جهنم  ّـې رسول هللاه چ ئروايت د ّـ عبدهللاه بن مسعودله 

سره  گيواې ې وي، له هربه ئ گيواى شي اويا زره ړلبه راو

 ې.شوي به ئې راكچوي ې اويا زره فرشتبه 

 يچڅه الفاظو سره دوزخيانو ته ويل شوي: هغه ې په د

ورروان وئ، له كبله ړو ړو وپلو كې د خپه دنيا كتاسو 

ي او ستاسو ځپله ستاسو خوا ته راپه خنن هغه  دا دئ

ستل يپرانپر مخ ستاسو ې ې ئږي او دروازېته ودر يمخ

 ږي. ېك

  ړه په شخله هغو سره  ځ به مشركينپه ورد قيامت

په درشل كي ځل، د هغوى ې لمانپه دنيا كي ئچي بوخت وي 

او ښود ې د الرېدل، هغوى ئگه ودرپه توبنده د مطيع 

ې د هغو ښه او بد كي ئپه او  گه منلي ولقائد په تو

ونږ په څرگند قسم په خداى چي مبه: اطاعت كولو، وايي 

كي وو چي تاسو مو له رب العالمين سره  ۍضاللت او بې الر

څوك داسي مو ستاسو اطاعت كولو لكه برابرگرځولي وئ، 

په نامه اطاعت كوي!! دوى به د مجرمينو تعالى  هللاچي د 

ړاندي به داسي اعتراف كوي: په وتعالى  هللااو د يادوي 

مجرمينو، اوس  الري كړي مگر دغو ېمونږ بل چا نه يو ب

گمان دوست، ږى نه كوم خواخونه شفاعت كوونكي لرو او 

ږ زموړاندي په وتعالى  هللاچي دوى به د مو كولو 

غلط شوي وو، دغي غلطي چي  پوه شوكوي خو اوس شفاعت 

څ شفاعت كوونكى نه مومو، له ړو، هيدوكه كېرني گان
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ږ پر موچي دوى گمان مو كولو دوى سره مو مينه وه، 

د غلط باور ږ پر دوى، خو دا ده زموږ دي او موگران 

ږى او دوست نه لرو!! څ خواخوچي نن هيپايله بده 

ېرته دنيا ته ستانه شو بپوه شو، كه په حقائقو اوس 

  ړې وه.مؤمنانو غوره كچي همغه الر به غوره كوو 

  چي د قيامت په ورځ او هغه مهال چي ټول گورئ دا دئ

او په مشركانه شفاعت باور به څرگند شي، مشركين  حقائق

لرونكي به په خپله خپل باورونه غلط شمېرى، ځانونه به 

الروركي بولي، اعتراف به كوي چي دوى خپل قومي او 

مذهبي لويان او مشران د الوهيت درجې ته اوچت كړي ول 

او هغه كسان به مجرم شمېري چي دوى ئې بې الري كړي وو 

و چي د خداى په او وبه وايي: اوس نه داسي شفيع لر

وړاندي زمونږ شفاعت او مرسته كولى شي او نه داسي 

دوستان او اولياء چي گمان مو كولو دوى پر مونږ او 

مونږ پر دوى گران يو او د قيامت په ورځ به د هللا په 

 وړاندي زمونږ حمايت او شفاعت كوي!! 

د قرآنكريم متعدد آيتونه پدې داللت كوي چي د قيامت 

ت نشته او د هيچا شفاعت بل چا ته گټه نه په ورځ شفاع

شي رسولئ، له الهي عذاب او مجازات ئې نه شي ژغورلى، 

د دې آيتونو ترڅنگ داسي مبارك آيتونه هم شته چي د 

، قرآنكريم ږيېې معلومتر شته والى "مشروط شفاعت"

 فرمايي: 

 ...    

     

    

     

      
 ...                                                                                        

 588البقره :

ړى هغه به څوك وي چي د ده په وړاندي د چا شفاعت وك

اذن او اجازه، په ټولو هغو شيانو په شي، مگر د ده 

پوه دئ چي د دوى مخي او يا شاته دي او دوى د ده د 

علم په هيڅ شي احاطه نشي كولى، مگر په هغه څه چي ده 

 غوښتي....

يعنى هغه شفاعت نشته چي تاسو ئې تصور او گمان 

كوئ، داسي نده چي كومه فرشته يا كوم مقرب بنده به يو 
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ېر مجرمين راغونډوي، د خداى حضور ته به ئې ورولي شم

او هلته به ئې شفاعت كوي، نه، داسي نده، بلكه شفاعت 

له لوري غوره كېږي او شفاعت تعالى  هللاكوونكي به هم د 

كېدونكي هم، هغه به مشخصو كسانو ته د خاصو كسانو په 

اړه د شفاعت اجازه وركوي، دواړه به د هللا تعالى له 

اكل كېږي، داسي گمان ونكړئ چي د لوى رب په لوري ټ

وړاندي به څوك د ده له اجازې پرته د خبرو او شفاعت 

چي ړى شي توان او جرأت ولري او يا څوك به دا جسارت وك

د كوم  پرتهې او د ده له اجازړاندي په وتعالى  هللاد 

مجرم شفاعت وكړي او په هر څه عالم خداى د كوم مجرم 

خبركړي او د هغه د داسي صفاتو په  ړتياله حال او و

 هكله ورته معلومات وركړي چي له مجازاتو پرې معاف شي.

 هللا تعالى فرمايي:

     
     

      
    
                                                               

 116-165طه:
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 

 احاطه نشي كولى.  ېوى علمًا پرته دي او د

ورځ به شفاعت څه گټه نه رسوي، مگر د هغه دغه په 

 هللاچا چي خداى اجازه وركړي او د ده په وينا راضي شي، 

څه ووايي او يوازي هغه چي هغه ې راضي شي پر دتعالى 

ږي، نه د هللا ېې راضي كپرتعالى  چي هللاڅه به ويلى شي 

رته شفاعت كولى شي او نه د پله اجازت او رضايت تعالى 

ځكه دا ړه د شفاعت مجال ترالسه كولى شي. په انامستحقو 

هر هغه څه معلوم دي چي د دوى مخي ته ته تعالى  هللاچي 

په ماضي او ې، په ظاهر او باطن ئ، دي يا ئې شا ته دي

ې مناسبي په راتلونكې او ني عمل ئپه مخكې، مستقبل ئ

ږلي او هغه ېلې ئ ړانديو چيې ې، په هغو كارونو ئسزا ئ

ږي، نو د داسي عليم ېپوهټولو پر ېښي، پرې چي شا ته ئ

 ؟!!لريښت څه ارزړاندي به شفاعت په وذات 
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ې ايمان ئ ىېرډښه ده او ه نسترې كي په د چييقينًا 

ستا رب مهربان عزتمن  چيړونكي نه ول او يقينًا راو

 دئ.

په  چي دغه دوه آيتونهځل دئ ېم دا در -(166-166)

  گورئ.په مخكنيو كي وې ځي، شرح ئتكرار سره را

   

   

     

    

   

   

   

     

    

  

   

         

چي د دوى غه مهال ، هړلران تكذيب كپيغمبد نوح قوم 

زه  ځان ساتنه نه كوئ؟ويل: آيا رته وونوح  رورو

ږئ او زما ېېردرته امين استازى يم، نو له هللا وو

ړم، ې غواپرڅ اجر نه ړئ. او له تاسو هياطاعت وك

نو له هللا پر رب العالمين دئ، زما اجر يوازي 

 ړئ.ږئ او زما اطاعت وكېېروو

ې بلي قصه د يوم السال عليهدلته د نوح  -(168-116)

گي كي ېلې تاريخي بپه دې، گه راغلپه توگي ېلتاريخي ب

 عليهنوح پيغمبر له ستر او اولوالعزمه تعالى  د هللا

ې ېړل شوى، مخالفت ئڅسره د هغه د قوم مخالفت السالم 

ړنو د دوى د كالسالم  چي نوح عليهپيل شو هغه مهال 

ل: آيا له ې ويې او ورته وئڼلگپايلي بدي او خطرناكي و

پايلو فساد، ظلم، شرك او كفر الس نه اخلئ او له بدو 
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ږل شوى امين ېله لوري لتعالى  هللاږئ؟!! زه د ېېرې نه وئ

پيغام تاسو پل رب پړ امانت سره د خپه بشاستازى يم، 

ې دعوت ړئ. د دږئ او زما اطاعت وكېېرته رسوم، له هللا وو

اجر يوازي  ړم، زماڅ اجر نه غواپه بدل كي له تاسو هي

ږئ او زما اطاعت ېېرنو له هللا ووپر رب العالمين دئ، 

څو مهم مهم حقائق و كي آيتونډو ډو لنلنې دپه ړئ. وك

 ږي:ېځلړاندي په وږ زمو

  پل قوم مخالفت هغه مهال سره د خالسالم  عليهله نوح

د ړې او پر حاكم وضعيت نيوكي كټولني ده د چي پيل شوى 

چي له څه دي ، او دا هغه ېگڼلې وخيمي پايلي ئهغه 

پالو دعاتو سره شوي، پيغمبرانو او حقړه سواندو زټولو 

پوه ړى، د ړاندي خلكو د هغوى درناوى كپيل ود دعوت تر 

، خو د دعوت له ورته كتليې ئگه په سترړ شخصيت او لو

ې مال ۍ ته ئښمنړي او دې هفوى تكذيب كپيل وروسته ئ

 ې. ړلت

  دوو خبرو كي راخالصه په دعوت السالم  عليهد نوح

ښيي پيغمبر اطاعت، او دا ېره او د وتعالى  هللاله شوى: 

په عملي چا د ړ دئ، پر دغو دوو خبرو والټ چي د دين بنس

گنده څرپه ښي او آثار چي د دغو دوو خبرو نژوند كي 

شي د هغه د ايمان او ديانت گه او عماًل ونه ليدل تو

پر هللا تعالى ده، ې اعتباره او بټه ې بنسب، ېدعوى خوش

په هغه صورت كي پيغمبرانو ايمان يوازي پر او د هغه 

پيغمبر اطاعت د ېره او د وتعالى  هللاله چي  اعتبار لري

 .ړولى ويژوند وزر غوټول پر انسان 

  په چي ې دوه خبري داسي راغلالسالم  عليهدلته د نوح

ڼل گد حقانيت معيار پيغمبر د يوه ړه كي همدا دوا قرآن

چا اجر نه پرته له بل تعالى  هللا: امانت او له ېشو

ېر نورو ڼ شمگپه ې سوره كي او د قرآن په دښتل، غو

 معليهپيغمبرانو ړه د چي دا دواگورئ و كي به وآيتون

پل ، هر يوه خښودل شويد شخصيت بارز مواصفات السالم 

ږل شوى امين ېله لوري لتعالى  قوم ته ويلي: زه د هللا

پيغام تاسو پل رب پړ امانت سره د خبشپه استازى يم، 

څ اجر نه په بدل كي له تاسو هيې دعوت د د ته رسوم،

چي ښيي . دا پر رب العالمين دئړم، زما اجر يوازي غوا

د ښود او مكار الر ړه سواندد صادق او كاذب داعي، ز

گه په توپاره بايد دغه دوه مواصفات د معيار ږندو لېپ
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  پام كي ولرو.په 

   

  

 

چي په داسي حال كي ړو ويل: آيا ايمان درته راوې وئ

  ستا متابعت كوي؟!! ټ وزمي(ټيېوتي )پر

ې په يو السالم چي نوح عليهښيي دا مبارك آيت  -(111)

ېشل په دوو طبقو وې چي ولس ئټولني كي مبعوث شوى داسي 

ړ، شريف ځان تر نورو لوډله يوه ال، شوى: اشراف او ارذ

په پكاوي د حقارت او سډلي ته ڼي او بلي گاو نجيب 

پر نوح او مستضعفينو ې وزلو بځينو ، د ولس گوريگه ستر

مستكبرينو د هغه مخالفت ړى خو ايمان راو السالم عليه

ږ دا طمع گه له موې ويلي: څنې او هغه ته ئړلته مال ت

چي د ولس په داسي حال كي  ړوپر تا ايمان راوچي لري 

ډ شوي، دوى ړي ستا خوا ته راغونگې وزلي او حقير وبڅو 

پلي خوا كي د په خړه، اشرافو ته پلي خوا لري كله خ

څه دا هغه ړو!! گرتيا وكچي ستا ملړه ېدو بلنه وركودر

په هر ې او د زمان پيغمبرانو ته ويل شويټولو چي دي 

 ممبرانو عليهپيغڅي او د پاداعي چي كوم ړاو كي پ

ړي همدا به ورته ويل په الر د تلو اراده وك السالم

ږي، ېډې وزلي راغونټولني بې د په خوا كي به ئږي، ېك

ې وايي: ځيني به ئ، ړيمخالفت ته مال تې مستكبرين به ئ

ځواكمنو پر پلي بريا او خچي د ښود او داعي دا الر

تر  ې هيلهگه به ئڅنگمان او طمع لري برالسي ښمنانو د د

په خوا كي ې ې وزلي ئټولني څو بچي د سره شي حال دا 

كبله د هغه خوا ته له ې به له دځيني ! ي؟!وډ شراغون

په يوه صف كي او له ې وزلو سره چي له بډډه كوي راتلو 

پل وهمي نشي زغملى او دا د خېدا هغوى سره برابر ودر

     گڼي!!خالف او لويي شأن 

له قصو  السالم عليهيم او ابراه السالم عليهد موسى 

چي ې پاره راغلې لقصه د د السالم عليهوروسته د نوح 

گالري د ت السالم مپيغمبرانو عليهد ږ ته ووايي: مو

ډ ېيم خندرړاندي په و دعوتې د داو ځواك ېيم مخالف در

باور  پيرونوپه قومي او توكمي توچي هغه مستكبرين دي 

ټولني په داسي ڼي، گړ تر نورو لوپل قوم او خځان لري، 



 

                                                                                                ې                       پلوش نرآد ق

 الشعراء

 

 

 

 

 

 

 

635 

ڼل شوي گټ ټياو  يپلځې وزلي، حقارت ، بانكي به مظلوم

گرتيا كوي او مغرور مستكبرين گرانو ملبه د مؤمنو دعوت

    .  به د دوى مخالفت كوي يښتونكاو لويي غو

    

   

    

     

   

   

    

  

ږم، د ېپوهڅه لو زه چي دوى كوڅه په هغه ې ويل: وئ

اش پر ذمه ده، كدوى محاسبه خو يوازي زما د رب 

ړونكى نه يم، دئ، او زه د مؤمنانانو شې)تاسو( پوه

   نذير يم. گندڅرزه فقط يو 

ښتنه او غو هښتنپود دوى السالم  عليهنوح  -(115-118)

 ځوابوي: داسي 

  ړنو او عملونو له كپلو دوى د خچي ږم ېپوهڅه زه

ې قدر او ئ ړانديوپه  تعالى هللااو د  گه ديڅن پلوه

ښت او خلقت له پيدايڅومره دئ، انسانان خو د منزلت 

ت او رذالت ، د انسان د شرافټول سره برابر ديپلوه 

معيار د ده عمل دئ نه د هغه توكم، اجتماعي موقعيت، 

ېك وي ې نچي عمل ئشريف هغه دئ څه، مال، دولت او بل 

، له انسان سره ې د رذيالنو ويچي عمل ئدئ او رذيل هغه 

 هللامحاسبه د ړه دقيقه او عادالنه په اد هغه د عملونو 

ېك د ن چا هچي د يوږو ېپوهږ نه موپر ذمه ده،  تعالى

 ېك عزائم او موخي دي كه بد عزائم.عمل تر شا ن

 د انسان د مقام او منزلت چي  ىدېاش تاسو پوهك

ټولني كي د هغه اجتماعي ې پلځپه جهل معيار عمل دئ نه 

 كاذب او غولوونكى حيثيت.  

 ستاسو دا مطالبه نه ړونكى نه يم، زه د مؤمنانانو ش

ځاى غوى ړم او د هېل كځانه بې وزلي له چي بمنم 

  ړم.مستكبرينو ته تش ك

 ته دگه تاسو ه توگندپه څرچي دا ده فقط ما دنده ز 
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   ړم. پايلو خبردارى درككفر، شرك، ظلم او فساد له بدو 

    

   

  

ړې حتمًا به له ډډه ونه ككه ې نوح! ويل: اې وئ

 ې.ځني شسار شوو گسن

ځواب دا وو: ته د مستكبرينو  السالم عليهنوح  -(113)

ستا برخليك ې نو الس وانه خلې مبارز دعوت او پلكه له خ

ېر شي، له څپه گسار شوو ټل شوو او سند نورو ربه هم 

ېر نور ډړاندي و السالم چي تر نوح عليهږي ېې معلومد

مؤمن لي ې وزد ده هغه بښايي دا به گسار شوي وو، سن

وي وو، همغسي لكه گسار شړاندي سنې وچي تر دپلويان وو 

ړاندي د صحابه ړي وېكپرد قتل له  ّـ هللا چي قريشو د رسول

  ړى وو.پوري كژلو الس وځورولو او په وو 

    

   

   

    

   

پل قوم تكذيب چي زه خې زما ربه! يقينًا ې ويل: اوئ

ړه او ړه وكېكپركومه ځ نو زما او د دوى تر منړم، ك

 ژغوره. ودي چي له ما سره ما او هغه مؤمنان 

گسار له د سنښمن له لوري دغه مهال او د د -(115-115)

چي ړه وك ءدعا پل رب تهخالسالم  عليهوروسته نوح ښ گوا

كومه ځ نو زما او د دوى تر منړم، پل قوم تكذيب كزه خ

دي چي له ما سره ما او هغه مؤمنان ړه او ړه وكېكپر

دعوت نه السالم  چي د نوح عليهژغوره. بايد متوجه وو و

ې كي ې مودږدې اوټولي دپه ړى، نيم سوه كاله دوام ك

گنده رڅكله په ټه او پپه په صبر او زغم سره، كله هغه 

په ږ، كله ټ غټيپه ږ او كله گ غپه جكله گه، تو

ړه، گه بلنه وركپه اجتماعي توگه او كله انفرادي تو

ې مبارزي ږدړ، د دغي اوې ايمان راوپرگي ټولړوكي يوه و

گه ورته جوته ړه توپپه بشچي پاى كي او هغه مهال په 

 ؛ېپاتښه نه ده څ ننور د خير هيكي ې ولس په دچي شوه 
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  ړه. دغه دعاء وكې ئه پل رب تخ

    

  

    

   

ۍ كي ښتډكي كول په چي له ده سره دى او هغه ږ نو مو

 ړل.ړي( غرق كگپاتي )و، بيا مو ژغورلو

 نوح عليه لىتعا هللادا مبارك آيت وايي چي  -(115-156)

ژغورل، يعني د ۍ كي وښتډكي كپه گري او د ده مل السالم

په تشو تشو ۍ ښتډكي كچي د ږ وو ېر دومره لدوى شم

له چي ړل ې غرق كټول هغه خلك ئځاى شول، او ځايونو كي 

 قرآنې سره په دړى وو، مخالفت كې پيغمبر سره ئپل خ

ژغوري ن به حتمًا مؤمنا تعالى چي هللاښوونه كوي ږ ته الرمو

څه هم په برخه كوي كه ښمن به دوى ته بريا ورپر داو 

ډېر او ې ښمنان ئږ او دلې ېر ئې وزلي وي او شمبدوى 

په همداسي طوفانونو ږئ، ېېر، له طوفانونو مه وځواكمن

ۍ مهيا كوي او د ښتتاسو ته د نجات ك تعالى كي به هللا

ژغوري او ستاسو مغرور او ېو كي به تاسو څپه طوفان 

 ښمنان به غرقوي. واكمن دځ

      

   

    

     

ې ايمان ئ ىېرډښه ده او ستره نې كي په د چييقينًا 

ستا رب مهربان عزتمن  چيړونكي نه ول او يقينًا راو

 دئ.

په  چي دغه دوه آيتونهځل دئ څلورم دا  -(151-155)

  گورئ.په مخكنيو كي وې ځي، شرح ئتكرار سره را
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چي د دوى ، هغه مهال ړلتكذيب ك رانپيغمبعاديانو 

زه  ځان ساتنه نه كوئ؟ويل: آيا رته وهود و رورو

ږئ او زما ېېردرته امين استازى يم، نو له هللا وو

ړم، ې غواپرنه  څ اجرړئ. او له تاسو هياطاعت وك

 .پر رب العالمين دئزما اجر يوازي 

په  السالم چي د نوح عليهدا همغه مطالب دي  -(156-155)

پيغمبرانو د نورو ې وروسته او له د ىارتباط هم راغل

ۍ په مخكنې ځي، شرح ئپه ارتباط هم را السالم معليه

  .گورئركوع كي و

   

   

  

   

   

     

چي ړوئ څلى جوپه داسي حال كي يو  ړيپه هري لوآيا 

گواكي چي ۍ غوره كوئ ڼگيا يئ، او داسي مالبه خوشي 

چوئ نو د ته( الس اچا چي )پاتي يئ، او كله تل

 چوئ. گه الس اپه تو وجابران

و كي د عاديانو هغه ې مباركو آيتونپه د -(155-166)

ې چي له كبله ئې ېښودل شوړاندي اپه وږ زموړتياوي گځان

ې ې دردلته ئړ، مخالفت وكدوى د هود عليه السالم 

ي ړلوپلي سيمي شاوخوا هري د خ -1شوي: ځور خصلتونه ان

ې نه وه، ه ئگټه بڅ چي هيړول څلي جوې داسي باندي به ئ

پوره كولو پل شوق او د خښودلو پل هنر او كمال هسي د خ

ۍ به ڼگي او مضبوطي مضبوطي ماگي دنداسي دن -5پاره، ل

اتي دي او د تل پگواكي دوى تلچي ې ړولځان ته جوې ئ

پر مظلومانو او  -6گلو كي اوسي، په دغو بنپاره به ل

ېر څپه د جابرانو او ظالمانو ېرى كاوو، ې تې وزلو ئب

چي د ښوونه كوي ږ ته الرموې سره قرآن ه دپ. ېرىت
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ځواك د څلورم مخالف گالري د تالسالم  معليهپيغمبرانو 

ې ېري له الري ئچي د ظلم او تټولني هغه مرفه طبقه ده 

په د قصرونو خاوندان شوي، ړى، مال او دولت ترالسه ك

ېهوده او خوشي شوق پل بيو كي اوسي، د خڼگو مادن وگدن

په ښو پل عظمت او جاه او جالل د نكولو او د خپوره 

ې په د! كه تاسو دا نن، ړوي!څلي جوړو پر لوگه تو

 ېرگڼ شمځير شي نو حالت ته ړۍ پېړۍ كي د نيوويشتمي 

په و د مصداق آيتوند دغو مباركو ېوادونه به د قرآن ه

چي ېوادونو له هغه وروسته پايي هگه ومومئ، اروتو

ې ږدپه ناو افريقا  د آسيا، ړگ كړنې اسالمي خالفت ئ

چي د اسالمي خالفت گه هغه ړې توگځانپه ېوادونو، ټولو ه

ې د ۍ ئټولي شتمنېوادو ې، مسلط شول، د دغو هبرخي و

پوري له تر نن ړې، په دوران كي غارت كپېړيو څو ېرو ت

ې حكومت كوي، او د پرپلوه سياسي، اقتصادي او نظامي 

په همدغو غارت شوو په غارت بوخت دي، شتمنيو د دوى 

 چي د قرآنړ ړ كژوند جوځان ته داسي مرفه ې ثروتونو ئ

پا او امريكا په اروو مصداق دئ، آيتوند دغو مباركو 

پنيو كي د حكامو، جنراالنو، د بانكونو، شركتونو او كم

چي غارتونو له كبله دئ ژوند د هغو افسانوي  مالكانود 

ې ال روانه ده. ړۍ ئاو ل ړيپه افريقا او آسيا كي كدوى 

په تفسير مصروف وم، د ې سورې مباركي د دزه چي كله 

ن وټلويزيپه بريتانيا د هغه شهزاده د واده مراسم مي 

په ېدلى او د وليعهد ۍ ته رسځوانچي نوى كي وليدل 

ې تر دوه زره زيات هغه ټاكل شوى، واده ته ئگه تو

 ۍ د سترو سترو شخصيتونوړد نچي ميلمانه رابلل شوي وو 

 او ړيسياستوال، شتمن، سندرغاې يادول، په نامه ئ

چي ېواد ړي، د واده مراسم داسي وو لكه كوم ستر هلوبغا

ړاندي تيارى ورته شروع وكافي ځي، ځ لمانۍ ورپلواكد خ

پوليس، شاهي ځ، څه كي د فوڅه كوپه كوشوى وو، د لندن 

ې د ېرمن ئځاى شوي وو، شهزاده او مپر ځاى قطعات گارد 

څو چي ښودل پاره ۍ كي سډگاپه داسي ېړيو پمخكنيو 

ډ او گارړ شاهي ړو خواوو ته والړك دواشوله، د سآسونو ك

چي ې شوى پر، دومره مصرف ځولچيانو السونه ورته خوتماشا

ټول ولس ېواد پيسو د يوه آسيايي او افريقايي هپه دغو 

ټول او دا  ېدى شي!!تهيه كپوري خوراك ته تر يوه كال 

ې دا د د ؟!!او ولي پارهڅه لشي كارونه د ېهوده او خوب
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له  او ړېړيا او مفت ترالسه كۍ وچي دوى دا شتمنپاره ل

ړي د چي دوى غواځكه ړې، او دا ې غارت كېوادو ئنورو ه

پل شيطان راضي خخوا ې له يوښودلو سره په داسي صحنو 

ې ته او برالسي نندارپله لويي خړي او له بلي خوا ك

پل هيبت پوه خلك تر خله او ناړۍ كمعقد ناو ږدي ېك

مزخرفاتو، په خرافاتو، الندي راولي!! عجيبه ده!! دا 

ځان ته ظلم او فساد كي تر ستوني غرق غربيان جهل، 

ۍ شعارونه وركوي!! ۍ او برابرن وايي، د آزادمتمد

ې؟! د بريتانيا ې له كومه ترالسه شوپيسكوو: دا ښتنه پو

پاره ې لد همدد ولس ماليه ده؟ آيا ولس دا ماليه 

گ فاتح آيا دا شهزاده كوم اتل يا د كوم لوى جنړې؟ درك

داسي پر چي ې اجازه دركوي آيا عقل او عدل د د دئ؟

څو ې داسي واده ئ ښتونه وشي؟!!گصحنو دومره لېهوده ب

ړى وو، د ړ كپاره هم جوړاندي د يوه بل شهزاده لكاله و

ړه او ېډه موده وروسته د ملنېده، ډيانا نومېرمن هغه م

ې له په طالق منتج شول، هغړ او پړ ېرمني مناسبات خم

ۍ ته دا د ړ، شاهي كورنپيل كيوه مصري هلك سره رفاقت 

چي د بريتانيا يوه احتمالي ملكه اوس د پيغور خبره وه 

ړاندي څو كاله وچي ې ړې شوگبعه ملېواد د تيوه داسي ه

ې يوپه ټكر ډو د گاې د ځكه ئد دوى مستعمره وه!! نو 

 ژله!! ې واو وئړه ې ته سزا وركښي كي هغېپ

گرانو هغو مستعمرو ته سفر كه تاسو د دغو استعمار

په مستقيمه ې مخامخ او پېړۍ كي ئپه نولسمي چي ړئ وك

ووتل  ېترپه داسي حال كي او بيا  ې حكومت كولوپرگه تو

ځي تر ړل، او له هغي ورې مسلط كپرې څي ئپوپل الس خچي 

، نو د ې حكومت كويپرگه ه توپه غيرمستقيمپوري نن 

گو پلو سترخپه گند مصداق به څرو آيتونهمدغو مباركو 

ې هم پا كي ئپه اروچي ې گلگي بنگي دنگورئ، داسي دنو

او څلور الري كي په هر ښارونو د لويو گي نه مومو، ېلب

 چي قرآنڅلي ړخ ته همغسي ڼ اښي او كيد هري لويي الري 

 ي: په دغو الفاظو سره معرفي كوې ئ

     : آيا

به چي خوشي ړوئ څلى جوپه داسي حال كي يو  ړيپه هري لو

چلن ته پل ولس سره د دغو حكامو گيا يئ؟!! او كه له خل

چي وايي: ې ومومئ آيت مصداق به ئې نو د همد ئځير ش
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 چوئ نو د ته الس اچا چي كله : او

 چوئ. گه الس اپه تو وجابران

   

   

   

   

   

    

    

  

چا ړئ، او له هغه ږئ او زما اطاعت وكېېرنو له هللا وو

ې پرچي ړې ې ستاسو مرسته كڅه ئپه داسي چي ږئ ېېروو

ې ستاسو مرسته ئسره څارويو او زامنو په ږئ، ېپوه

زه د  چييقينًا ، سره چينوپه باغونو او ړه او وك

 م. ېږرېو دربانديځي له عذاب ور ييلو

له هللا تعالى هغوى ته وايي:  مالسال عليههود  -(161-168)

چي ږئ ېېرووړئ، او له هغه هللا ږئ او زما اطاعت وكېېروو

هللا چي ږئ ېپوهښه ړي، په برخه كې ستاسو دا نعمتونه ئ

ستاسو مرسته ډول نعمتونو سره ډول څومره په تعالى 

غونو او په باي، ړې دركئ زامنړي، ې دركئ څاروي، ړېك

په تعالى  هللاړې. خو د ې ستاسو مرسته كسره ئ چينو

په مقابل كي ستاسو پراخو نعمتونو ړاندي او د دغو و

ځي سره به مخامخ شئ ږم له بدي ورېېرچي وچلن داسي دئ 

  په ستر الهي عذاب به اخته شئ.او 
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ې او ړچي كه وعظ راته وكې ويل: راته يو شاني ده وئ

ړنيو د لومچي دا ې، يقينًا ځني نه شكه له واعظانو 

ږ خلكو( خوى )دود دستور( دئ، او مو ړاندينيوو)

ږ ړ نو موې تكذيب ك، نو هغه ئېدونكي نه يوتعذيب ك

 ىېرډښه ده او ستره نې كي په د چييقينًا ړل، هالك ك

ستا رب  چيړونكي نه ول او يقينًا ې ايمان راوئ

 مهربان عزتمن دئ.

 ځواب دا وو:ته د عاديانو  السالم عليههود  -(163-166)

ې ږ ئپر مويو برابر دئ، ته ږ ستا وعظ او عدم وعظ مو

ې كه الس چي دوام وركوښه ځي، ستا خوېوپرېز نه څ اغهي

په ميراث پالر نيكه چي له څه كوو ږ هغه موې، ې اخلتر

عقائد، افكار، اخالق، ږ مذهب، دين، راته پاته شوي، زمو

، كه يېر دڅپه دود او دستور د مخكنيو يقه، ژوند طرد 

پر هغوى به د مرضي خالف وى نو  تعالى هللادا ناسم او د 

ې، كه ښگواې پرچي ته مو عذاب نازل شوى وو الهي هغه 

ږ به هم نه پر موپر هغوى الهي عذاب نازل نه شو 

او د هغه  السالم عليهې هود گه ئې توپه د!! نو ږيېنازل

درنو ځينو ړل. هالك ك تعالى هللا ړ نوكدعوت تكذيب 

سره عاديانو د ه خلق االولين پچي دلته مفسرينو ويلي 

ې او ړوعظ ته اشاره ك السالم مپيغمبرانو عليهمخكنيو 

ې ته ورته پيغمبرانو هم دچي مخكنيو ې دا وو مراد ئ

ې نه وه، دا څ نتيجه ئچي هيړي وو ښونه كگوااو وعظونه 

نه دا گوي، ړخ نه لق سره اتعبير د آيت له سياق و سبا

پيغمبرانو له چي عاديان د نورو ېرنه صحيح ده گان

چي د مخكنيو ښونو خبر ول او نه دا گواوعظونو او 

 ښونو كومه نتيجه نه درلوده!!گواپيغمبرانو وعظونو او 

ځل بيا همغه مطالب پاى كي يو په گي ېلې تاريخي بد د

 چييقينًا ل: ځلي تكرار شوڅلور ړاندي ې وتر د چي راغلي

ړونكي نه ې ايمان راوئ ىېرډښه ده او ستره نې كي په د

 ستا رب مهربان عزتمن دئ. چيول او يقينًا 
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چي د دوى ، هغه مهال ړلران تكذيب كپيغمبثموديانو 

زه  ځان ساتنه نه كوئ؟ويل: آيا رته وصالح و رورو

ږئ او زما ېېردرته امين استازى يم، نو له هللا وو

ړم، ې غواپرڅ اجر نه ړئ. او له تاسو هيت وكاطاع

 .پر رب العالمين دئزما اجر يوازي 

 عليهدلته د ثموديانو له لوري د صالح  -(161-168)

ږ زموگه په توگي ېلد تكذيب قصه د بلي تاريخي ب السالم

گورئ له ده سره هم هغه مهال ې، دا دئ ځور شومخي ته ان

د حاكم وضعيت له  ټولنيې د ولس ئچي پيل شوى  مخالفت

چي نورو څه ويلي ې همغه قوم ته ئ، ىېرولپايلو وبدو 

چي د ړي څه ورسره كې همغه پيغمبرانو ويلي، مخالفينو ئ

  ړي,پيغمبرانو سره كدوى سلف له مخكنيو 

   

    

   

   

    

   

   

   

  

  

   

    

ي دلته چېښودى شئ پر خونديبه څه كي په هغه آيا 

ښتونو او د خرما كپه چينو كي، په باغونو او ، دي

ړند دي، او ځووالي ډكې له ږي ئچي وپه داسي ونو كي 

كورونه ځيني ځينو غرونو كي په گه په تود كبرجنو 
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ړئ، او د ږئ او زما اطاعت وكېېر، نو له هللا ووتراشئ

په زمكي كي چي مسرفينو د امر اطاعت مه كوئ، هغه 

   و رغونه او اصالح نه كوي. فسادونه كوي ا

پيغمبرانو و كي د آيتونې مباركو په د -(163-185)

ځور شوى، ځواك انگالري يو بل مخالف د ت السالم معليه

ېرازه زمكو، باغونو او ې د شړتيا ئگځانچي مهمه هغه 

په دوى كي كبر او لويي دغو شتمنيو چينو درلودل دي، 

ي او مجللو ډډو كي خوندپه د غرونو ړې، پيدا كرا

ړي، مسرفين او مفسدين ې تشويق كړولو ته ئكورونو جو

پل امكانات د اصالح او رغوني چي خډډه كوي ې دي، له د

هغوى ته وايي:  السالم عليهچارو كي وكاروي. صالح په 

ښتونو او د خرما ، چينو، كباغونودغو نعمتونو، په آيا 

په و ړند دي؛ اځووالي ډكې له ږي ئچي وپه داسي ونو كي 

چي د  ېښودى شئپراو محفوظ  خونديبه هغو كورونو كي 

ړوئ؛ له هللا ډډو كي جوپه ې د غرونو گه ئپه توكبرجنو 

ړئ، بيا له دغو كبرجنو د عام ږئ او زما اطاعت وكېېروو

د مسرفينو اطاعت ړوي او ورته وايي: په لوري مخ اولس 

 ځاىپر په زمكي كي د رغوني او اصالح چي مه كوئ، د هغو 

   . گالره مه غوره كوئفسادونه كوي، د دوى ت

    

   

     

    

   

ې، ې شوپرډي چي كوې يچي ته له هغو يقينًا  ې ويل:وئ

ښه ر يو انسان، نو كومه نېڅپه ږ گر زموې مته نه ي

 ې.  يښتينو ر لهړه كه راو

څه په تا دا ځواب دا دئ: د مخالفينو  -(186-186)

ې هيلي ښې ې، له تا مو ښړى وښيار س، ته خو هولشوو

پر پل قوم او د دوى پر خې، ولي ې، ولي بدل شودرلود

ې؟ حتمًا به پلرني مذهب او دود دستور نيوكي كوحالت او 

ېر يو انسان څپه ږ !! ته خو زمووى ويجادو درباندي ش

گه په توپيغمبر د  تعالى چي هللاې ې ادعاء كوگه د دنڅيې 

ړاندي ښه وگنده نڅرې؟ كه داسي وي نو كومه ړى يغوره ك
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ې له چي انسان ئښتنه كوي ښي غوقوم د داسي نړه!! ك

له  تعالى چي دا د هللاښيي ړاندي كولو عاجز وي او وو

په پيغمبر صورت كي به دى د  ېپه دلوري ده، يوازي 

 گه مني!!تو

    

    

    

   

    

   

    

      

   

   

    

ې ړى اوبه خور ئگځانچي ښه ده دا يوه اوې ويل: وئ

ځي اوبه خور، او ې معلومي وردئ او تاسو ته د يو

عذاب ځي ې ستري ورتاوان مه وررسوئ كه نه نو د يو

په نتيجه كي چي ړه پي كټې ه مو ونيسي، نو هغه ئب

په  چييقينًا ښېمان شول، نو هغه عذاب ونيول، پې ئ

ړونكي نه ې ايمان راوئ ىېرډښه ده او ستره نې كي د

 ستا رب مهربان عزتمن دئ. چيول او يقينًا 

ې د معجز السالم عليهثموديانو له صالح  -(188-185)

 هللاړه شي، ښه جوبري اوډې له يوچي داسي ړه، ښتنه وكغو

چي اوس به د خو هغوى ته وويل شول ړل، همداسي وك تعالى

ږي ېېشل كځ وښي تر منې اوهغه كوهي اوبه د دوى او د د

ښي وار ځ د اوېشت ول، يوه ورې خوا ته مچي ثموديان ئ

 عليهڅارويو، صالح ټول قوم او د دوى د او بله ورځ د 

ته تاوان ونه رسوئ، ښي ې اوچي دپام ورته وويل:  السالم

ې اوبه خور ته، كه نه نو ښي ته او نه ئپله اوپه خنه 

ېره ډه موده نه وه تخو ال لنپه سخت عذاب به اخته شئ، 

 ادښه، ې اوپيدا شوگه په خارق العاده توچي همدا ې شو

پي ټې ښه ئې اوپيدا شوډبري په دعاء له پيغمبر د يوه 

ود الهي عذاب په هغه موعړي، او ې ورقطع كې ئښپړه، ك
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كوم چي ښوونه كوي ږ ته الرمو قرآنې سره دپه . اخته شول

چمتو نه ړو ته پلوه ايمان راوولس له فكري او اخالقي 

گران ورته وتل ې چي ترگناهونو كي داسي غرق وى په وي، 

، كه دا معجزه هر يټه نه رسوگې شوي وي، هغوى ته معجز

و نه قانع په دالئلڅومره ستره او حيرتناكه وي، هغوى 

، ېر مضبوط او قانع كوونكي ويډڅه هم دا دالئل ږي كه ېك

 ښې قطع كوي او دالئل به غلط تعبيروي.   پبه ې د معجز

   

   

     

    

   

   

   

     

    

     

چي د دوى ، هغه مهال ړلران تكذيب كپيغمبد لوط قوم 

زه  ځان ساتنه نه كوئ؟ويل: آيا رته ولوط و رورو

ږئ او زما ېرېدرته امين استازى يم، نو له هللا وو

ړم، ې غواپرڅ اجر نه ړئ. او له تاسو هياطاعت وك

 .پر رب العالمين دئزما اجر يوازي 

له يوه بدكار او له اخالقي عليه السالم لوط  -(136-136)

په داسي ېوتي او مفسد قوم سره مخامخ وو، پرپلوه سخت 

په چا ړاندي ې وې تر دنه ئچي ړلي ول ړنو لكگنده 

په ثال ليدلى وو او نه گه او مېله بانسانانو كي د هغ

پايلو ړنو له بدو گنده كپلو كي، د خځناورو و او څاروي

ېرولو له كبله له ې انذار او وېرول، هغوى د همدې ووئ

 عليهلوط ړله. ۍ ته مال وتښمنهغه سره مخالفت او د

پل قوم ته پيغمبر خچي هر څه ورته ويلي همغه السالم 

   ويلي. 

   

  

    



 

                                                                                                ې                       پلوش نرآد ق

 الشعراء

 

 

 

 

 

 

 

651 

    

    

    

    

    

)د  نارينه وو ته ؛ړۍ والونټولو( آيا تاسو له )

ېرمني پلي هغه مپه موخه( درومئ، او خېكت ږدي نجنس

بلكي  ،نه ؟ړې ديپيدا كچي ستاسو رب درته ږدئ ېپر

ډډه ونه ې لوطه! كه ې ويل: اوئ ړي يئ،گو سركشتاسو 

   ې.ځني شړې حتمًا به له اخراج شوو ك

پيغمبرانو و كي د آيتونې مباركو په د -(138-135)

ځور شوى، واك انځگالري يو بل مخالف د ت السالم معليه

اخالقي فساد دئ، د ړتيا گځانپيري ې توله نورو ئ چيهغه 

داسي اخالقي فساد كي غرق په مخاطب قوم  السالم عليهلوط 

ېدو ډ كي د لوډنگنده ې په دچا ړاندي هيتر دوى وچي وو 

په حيرانتيا سره هغوى  السالم عليهړى، لوط تكل نه وو ك

ي تاسو د هغه بد ازټولو عالميانو كي يوپه آيا ښتي: پو

چا نه ړاندي هيچي تر تاسو وږئ ېفعل مرتكب كگنده او 

په ېكت ږدد جنسي نپه لوري د نارينه وو  ړى؟!!دئ ك

چي ستاسو رب ږدئ ېپرېرمني پلي هغه مموخه درومئ، او خ

گنده فعل مبتال په دغه ؟!! دوى يوازي ړې ديپيدا كدرته 

ي او باغي په نورو برخو كي هم عاصژوند نه وو بلكي د 

ې، د بدفعلي دا كركجن عمل به ې شكولقوم وو، الري به ئ

كاوو!! ړاندي په وپلو مجلسونو كي او د نورو په خې ئ

ځواب ې مفسد او عاصي قوم ته د د السالم عليهخو لوط 

پيغمبرانو پلو چي نورو عاصي او باغي قومونو خهمغه وو 

و او ې نيوكې لوطه! كه له دې ويل: اورته وئړى، ته ورك

ې، ځني شړې نو حتمًا به له اخراج شوو وعظونو ډډه ونه ك

   .چي تبعيد شويېر وي څپه برخليك به دي د هغو 

فعل گنده په ادبياتو كي دا متأسفانه د مسلمانانو 

ېره نامناسبه نومونه ډچي دا په نامه ياد شوى د لواط 

ښار ته منسوب عمل گريزي كي د سدوم وران شوي په انده، 

په  السالم چي لوط عليهشوى، سدوم هغه سيمه وه نومول 

له مخالفت سره گنو ځاى د بدفعل هستوشت او د هغه ېكي م

ې نوموني كي تبديلي په دچي مخامخ شوى وو، غوره دا ده 
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چي دا فعل همغه وران شوي ړانديز دا دئ راولو، زما و

ې ړو، دا فعل د سدوميانو فعل او فاعل ئښار ته منسوب ك

 . ووونوم سدومي

په داسي حال كي چي چي غربيان؛ پام وي ته مو هم ې د

پر بايبل د ايمان دعوى كوي، او بايبل دا عمل حرام 

گناه سزا بولي، ې ېدا د همدښار ورانڼي او د سدوم د گ

چي د نارينه ې حده ړې، تر دڼه وركگناه ته قانوني بې د

   گڼي!!ې قانوني عمل ېر ئڅپه ځ د نكاح ځي تر منښاو 

    

   

   

   

   

   

   

   

    

   

  

په ) عمل ې(چي زه ستاسو )د دې ويل: يقينًا وئ

ما ې زما ربه! له كركه كوونكو ځني يم. ا (ړانديو

نو ې كوي، چي دوى ئې ژغورڅه وټبر له هغه او زما 

پرته ۍ ډې بوژغورو، له يوټبر مو وټول دى او د ده 

 ړپاته شوو كي وه، بيا مو نور ويجاته وسپه ورچي 

څومره ې ووراوو، نو پرړل او خاص باران مو )هالك( ك

 باران!!  وړى شوبد دئ د دغو انذار ك

 ښووني دا دي:و الرآيتونې مباركو د د -(135-156)

  په تبعيد او مفسد مخاطبين هغه  السالم عليهد لوط

ځواب كي وايي: زه ستاسو له په ې ئښي او دى گوااخراج 

ښمني څ ذاتي داسو سره هيله تجن فعل كركه لرم، كدغه كر

ښوونه كوي ږ ته الرمو قرآنې سره دپه او بغ  نه لرم. 

گارانو سره نه بلكي له گنهداعي بايد له پال حقچي 

ړه سوى ړه بايد زپه اگارانو گنهبغ  ولري، د گناه سره 

گناهونو د دوى د په حكم له ړه سوي ولري او د همدغه ز
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  ړي. څه وكژغورلو هايستلو او 

 ما او ې زما ربه! ته دعاء كوي او وايي: ا ربپل خ

ې دعاء د په. ې كويچي دوى ئې ژغورڅه وټبر له هغه زما 

ېدو هيله پاته كد دوى له شر او ضرر د خوندي كي هم 

ېدو پاته كې ده او هم د دوى له بداخالقيو د خوندي ښتنغ

  هيله.

 ټبر ټول دى او د ده ړه، د ده دعاء قبوله ك تعالى هللا

چي د ده پرته ېرمني مۍ ډبود ده له رو، ژغووې ئ

په شوه او  ېپاتته وسورې ړه او ترې ونه كگرتيا ئمل

داسي ې ورسره مخامخ شو. چي قوم ئهغه عذاب اخته شوه 

ې ته دگنه وه، ې سيمي هستوې د همدېرمن ئچي مږي ېمعلوم

 عليهېله شي او د لوط پلوانو بچي له خچمتو نشوه 

 ړي. گرتيا وكمل السالم

 له وتلو وروسته هغه موعود سخت  السالم عليهوط د ل

ې، خسف، د زمكي ې ولس نازل شو، عذاب له زلزلپر دعذاب 

ځيني . م ووأېدو سره توډبرو له ورېدو او د چاودله 

ډبري پر دوى ښايي له آسمانه به چي ېري گداسي ان

ډبري چي دا ږي ېله وينا معلوم قرآنخو د ې وي، ېدلور

ې ده، د ښېنستچي زمكه كې دلېپر دوى ورهغه مهال 

ېوالونه نسكور شوي، د زمكي له هغو چتونه او دكورونو 

ې، همداراز ېدلپر دوى ورډبري ې شو ېپاتړي چي لوبرخو 

چاود معمواًل له اور شيندو سره توأم په زمكي كي لوى 

ځي او د ويلي توكي بر كي څ په تروي، د دغو اور شيندو 

 ډبري د سجيلدا  قرآنږي، ېپر زمكه راورېر څپه ډبرو 

ې د په نامه يادوي، تفصيل ئډبري( ټي ې خپخمنضود )د 

     گورئ.په شرح كي و آيت 55ې د سورهود د 

      

   

    

    

ې ايمان ئ ىېرډښه ده او ستره نې كي په د چييقينًا 

ستا رب مهربان عزتمن  چيړونكي نه ول او يقينًا راو

 دئ.

چي گورو گي كي هم ېلې تاريخي بپه ددا دئ  -(156-158)
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په اخالقي ړ او گي ته )رحيم رب( نجات وركټولد مؤمنانو 

په سخت عذاب اخته د )عزيز رب( پال فساد كي غرق باطل

پلو ته يوازي چي يوه  په داسي حال كيشول، دا  هالكاو 

ښار زيات ستر  هپلو ته د يوۍ ده او بل نيوه مؤمنه كور

 گن!! ېر مغرور او مفسد هستوشم

   

   

    

    

   

   

   

     

    

       

شعيب چي ، هغه مهال ړلران تكذيب كپيغمبايكه والو 

زه درته امين  ځان ساتنه نه كوئ؟ويل: آيا رته وو

ړئ. ږئ او زما اطاعت وكېېراستازى يم، نو له هللا وو

ړم، زما اجر يوازي ې غواپرڅ اجر نه او له تاسو هي

 .پر رب العالمين دئ

د قوم سيمه وه،  السالم عليهايكه د شعيب  -(153-156)

په نامه ټوله سيمه د مدين ېدو، ې مدين نومښار ئمركزي 

د تبوك  ئگل دځنڼ گې چي لغوي معنى ئايكه ېده، هم ياد

په نامه يكه ړ د ااوس هم يو خوېدل، سيمي ته ويل ك

دوى  .دئ ېدلىپوري غزتر َاَفل وز لچي له جبل الږي ېياد

 عليهشعيب له ړه او گالره تكذيب كپيغمبرانو تهم د 

پيل ، دا مخالفت هم هغه مهال ړمخالفت وكې سره ئ السالم

ړې او ړنو نيوكه كپه كد دوى  السالم عليهچي شعيب شوى 

همغه السالم  عليهشعيب ېرولي. ې وله عذاب ئ تعالى هللاد 

پلو خالسالم  معليهپيغمبرانو ټولو چي ړې خبري ورته ك

 ړې.مخاطبينو ته ك
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ځني مه پوره وركوئ او له كموونكو پيمانه پوره 

ړئ او د خلكو شيان مه په سمي تلي سره تلل وكږئ، ېك

ږئ، او ېه زمكي كي فساد خوروونكي مه كپاو  وئ،مك

ې ړني نسلونه ئلوم وتاسو ا يچږئ ېېرله هغه ذات وو

   .ړئپيدا ك

پيغمبرانو و كي د آيتونمباركو  ېد په -(151-156)

ځور شوى، ځواك انگالري يو بل مخالف د ت السالم معليه

ړي كي خيانت ړي وركتجارتي معامالتو او راكپه  چيهغه 

ږي، همدا ېېرو شتمنيو خاوندان كډالري د ې كوي او له د

پيري ې قوم تود دځواكونو سره له نورو مخالفو 

مخاطب قوم نه يوازي  السالم عليهوه، د شعيب ړتيا گځان

د هغه وخت مهمه تجارتي الر د په تجارت بوخت وو بلكي 

په تجارتي ېده، دوى به نه يوازي ېرله سيمي تدوى 

پر تجارتي معامالتو كي خيانت، غدر او دوكه كوله بلكي 

ې ه ئې امني او فساد بې بريدونه كول، بقافلو به ئ

 هغوى ته وويل:  السالم عليهخورولو. شعيب 

  پيمانه پوره ې كي خيانت مه كوئ، پيمانپه تلي او

ړئ او د خلكو شيان په سمي تلي سره تلل وكپوره وركوئ، 

 .وئممه ك

 خوروئ. ې امني مه ه زمكي كي فساد او بپ 

  ړي پيدا كتاسو ې هم ئ يچږئ ېرېوو تعالى هللاله هغه

 .ړني نسلونهلوم يړاندهم تر تاسو و اويئ 

ړه په اكي د دوى  وآيتون 55-58په ې د االعراف د سور

او مدين ته مو د دوى ورور شعيب مزيد داسي ويل شوي: "

چي له ړئ د هللا عبادت وك مه!وې زما قاې ويل: ږو، وئېول

ته چي تاسو ې شكه بڅ معبود نه لرئ، پرته بل هيده 
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پيمانه او نو  ې،ښه راغلگنده نڅرستاسو د رب له لوري 

په زمكي پړه كوئ او د خلكو شيان مه وركموئ، او تله بش

، دا درته غوره وئكې له اصالح وروسته فساد مه كي د هغ

ښېنئ ې موخه مه كپه دپه الرو كي او  دئ كه مؤمنان يئ.

چي ړئ ك منعڅوك او د هللا له الري هغه  ړئه خوره كېروچي 

او هغه وخت  ټوئږوالى ورته لاو كو ىړې راوايمان ئ

چي د گورئ ړئ او وې كات ئيږ وئ نو زچي لړئ درياد ك

په هغه ډلي ې او كه ستاسو يو گه وه!څنپايله مفسدينو 

ږل شوى يم او بلي ېورسره رال هچي زړى وي څه ايمان راو

ځ ږ ترمنزموچي هللا ړئ ړ، ترهغه صبر وكډلي ايمان رانه و

كوونكى(  ټولو غوره حَكَم )فيصلهاو هغه تر ړيفيصله وك

 دئ.

داسي پاره د يوه ې د اساسي مضامينو لدلته د سور

ې ېښودل شوږ مخي ته اگه زموېلېره كي تاريخي بڅپه قوم 

 ېپيمانپه تلي او : درلودلې جرمونه ئڅو ستر ستر چي 

ې امني او ب، فسادې ئپه زمكي كي ې خيانت كولو، كي ئ

 منعي ې د هللا له الرخلك ئې، ې شوكول، الري ئېره خورولهو

 عليه. دوى ته شعيب ې تحريفونه كولپه دين كي ئكول او 

ې له دغو ږل شو، دوى ئگه وليپه توپيغمبر د  السالم

ې ويل: د ضعف يستو ته راوبلل، ورته وئگناهونو الس اخ

له هغه  تعالى هللاړئ، په ياد كځي مو درۍ وراو ناتوان

ړ، د هغو ې زيات كېر ئژغورلئ او ستاسو شمحالته و

په الهي عذاب چي پند واخلئ پايلو ينو له بدو مفسد

ړى او راو يمانرسالت اپر ډلي زما ې اخته شول، كه يو

ږدئ ېپرځوروئ، ړئ، مؤمنان مه ړى، صبر وكبلي نه دئ راو

ټولو غوره ړي، هغه تر ځ فيصله وكږ ترمنزمو تعالى چي هللا

   فيصله كوونكى دئ.

 ړي: دلته دوه خبري توجه غوا

  ځواك گالري اوم مخالف د ت السالم ليهپيغمبرانو عد

په تجارت كي د خيانت له الري شتمن چي هغه شتمن دي 

، فساد او ۍې امنټولني كي د بپه ې خوا شوي، دوى له يو

له بلي خوا د هللا دين ته د خلكو ېري خورولو باعث وي، و

گراني ږه او كي فقر، لوټولني په ېدو مخه نيسي، د ستن

د ږي، ېځته كفاتو له كبله رامند دوى د ظالمانه تصر

پيدا كولو كي هم د په راېري ې امنيو، خوف او وړو، بگج

ږه د كله فقر او لوچي ږئ ېپوهتاسو ډه وي، دوى لويه ون
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ږه ړي فقر او لوگې امني او جړو باعث وي او كله بگج

 ږوي.  ېز

  پيغمبر چي هر گو كي مو وليدل ېلمخكنيو تاريخي بپه

 السالم عليهشعيب د شوى، خو دلته ښودل پل قوم ورور د خ

ځاى كي په بل  قرآن، خو د ړه داسي نه دي ويل شويپه ا

ښودل شوى، داسي د مدين د خلكو ورور  السالم عليهشعيب 

په دوو د دعوت سيمه  السالم چي د شعيب عليه ږيېمعلوم

د يوه ړو كي په دواې وه: ايكه او مدين، ېشل شوبرخو و

د  السالم عليهشعيب ، ېېدي اوسگڅانښې او پلوى قوم دوه 

اخالقي او مذهبي  دړه ږل شوى وو، دواېپه لوري لړو دوا

په تجارتي درغليو يو شاني ول، خو  پلوهانحرافاتو له 

ړاندي ول، گن تر نورو ود ايكه هستو او خيانتونو كي

پوري په ولس د مدين پلوه له قومي  السالم عليهشعيب 

په ايكه والو د ورور پاره دلته د ې لړلى وو، د همدت

چي لوط ږي ړېښتنه راوالپو. دا گه نه دئ معرفي شوىتو

ړيكي نه هم له سدوم والو سره قومي ا السالم عليه

 عليهې، له بلي سيمي راغلى وو او ابراهيبم درلود

گمارلى وو، پاره چلولو لځاى كي د دعوت ې په د السالم

ې د د گه معرفي شوى؟په تودى ولي د سدوم والو د ورور 

په پل ورور ى د خچي هغه قوم دښايي دا وي يا  وجه به

قوم كي د واده ې چي په دړى وو او يا دا گه قبول كتو

دوى ېدو له كبله د اوسد پاره ې لكولو او د زياتي مود

     په نامه ياد شوى.  ورور د 

    

   

    

   

   

   

    

  

ې پرډي چي كوې ځني يچي ته له هغو يقينًا  ې ويل:وئ

ېر يو انسان، او څپه ږ گر زموې مې، او ته نه يشو

چي ته حتمًا له دروغجنو كوو گمان درباندي ږ دا مو

ې پرټه راټوكومه ږ پر موې، نو له آسمانه ځني ي
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    ې!!ځني يښتينو كه له ر باسه

 ځواب دا وو: ته د دوى  السالم عليهشعيب  -(158-155)

  ډو له كبله دي چي د كوستا ويناوي داسي دي لكه

ړى داسي خبري نه كوي، ته سښيار وي!! هو حواس خراب شوي

ې ښې ې، له تا مو ښړى وښيار سهوړاندي يو ې وتر دخو 

پل قوم او د دوى پر خې، ولي ې، ولي بدل شوهيلي درلود

 ې؟ پلرني مذهب او دود دستور نيوكي كوپر حالت او 

 ې ادعاء گه د دنې، څېر يو انسان يڅپه ږ ته خو زمو

 ې؟ ړى يگه غوره كپه توپيغمبر د  تعالى چي هللاې كو

  په ږ او مو دي حقيقت لري ښونهگواې، پيغمبر يكه ته

ټه ټود الهي عذاب مستحق يو، نو د آسمان كومه ښتيا ر

 !!   ې باسهپرراږ پر مو

    

   

   

    

    

ې چي تاسو ئپوه دئ ښه څه ه هغه پې ويل: زما رب وئ

ځي عذاب ړ او د سيوري ورې تكذيب كنو دى ئكوئ، 

 ځي عذاب وو.ې ستري ورونيول، يقينًا دا د يو

هغوى ته وويل: د عذاب او  السالم عليهشعيب  -(155-155)

ړه خو به زما رب په اې ټېگوالي او نڅرند هغه د 

گه عذاب څنچي تاسو د ږي ېپوهړه كوي، هغه ېكپرۍ وروست

ې ې تر دړي. دى ئې درباندي نازل كمستحق يئ او كله ئ

ې هم ښ ئگواړى وو او د ده دا ړاندي هم تكذيب كو

داسي عذاب ښتني سره سم ڼلو، نو د دوى له غوگدروغجن و

ړولى پر دوى غوې پل وزر ئخچي ې نازل شو پرله آسمانه 

دا چي خو دا  .اخته شول ستر عذابپه ځي ، د لويي وروو

 چيغي چي قرآنې او هيبتناكي هغي سختي زلزلپر  عذاب

ې له همدېره كوم عذاب وو او كه ؛ سربړېورته اشاره ك

چي ړي ې لوخړي شوې راوالزلزل ېړوونكهيبتناكي او ويجا

په ې ې استعارړولى وو او كه د يوې وزر غوپر دوى ئ

ښه  تعالى هللاړولو، ې سيورى وغوپرچي عذاب گه ويل شوي تو

 ږي. ېپوه
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ړه دوه روايات منسوب ې اپه دته  ّـهللا بن عباس  عبد

 شوي:

 يوم عذاب ما العلماء من حدثك من:  قال عباس ابن عن

 .  المستدركفكذبه الظلة

چي هر له علماوو ې ويل: چي وئروايت دئ  ّـله ابن عباس 

ې گه وو، نو خبره ئڅنچا درته وويل د يوم الظلة عذاب 

 ړه. تكذيب ك

 :دئدا ې بل ئ

 هـذه عـن عباس، بن هللا عبد سألت: قال الباهلي، يزيدعن 

 َيـو م   َعـَذابَ  َكـانَ  ِإنَّـهُ  الظُّلَّةِ  َيو مِ  َعَذابُ  َفَأخََذُهم  )  :اآلية

 وحـرقا ومدة عليهم هللا بعث: عباس بن هللا عبد فقال ،( َعِظيم  

 علـيهم فـدخل البيـوت، فدخلوا بأنفاسهم، فأخذ شديدا،

 البيـوت مـن فخرجـوا م،بأنفاسـه فأخـذ البيوت، أجواف

 مـن فـأظلتهم سحابة، عليهم هللا فبعث البرية، إلى هرابا

 حتى بعضا، بعضهم فنادى ولذة، بردا لها فوجدوا الشمس،

 عبـد قـال. نـارا عليهم هللا أرسلها تحتها، اجتمعوا إذا

 يـوم عـذاب كان إنه)الظلة، يوم عذاب فذلك: عباس بن هللا

 (.عظيم

د مي  ّـ عباس بن هللا عبدچي ئ له يزيد الباهلي روايت د

 َيو م   َعَذابَ  َكانَ  ِإنَّهُ  الظُّلَّةِ  َيو مِ  َعَذابُ  َفَأخََذُهم  ې آيت )د

وويل:  ّـ عباس بن هللا عبدو، نو : ښتوپړه وپه ا ( َعِظيم  

ې چي سا ئې راوسته پرداسي سخته تودوخه  تعالى هللا

نو دا تودوخه د ړه، نو كورونو ته ننوتل، گه كورتن

ړه، نو له گه كې ورتنچي سا ئځ ته ننوته، ورونو منك

ځ ېور تعالى هللاېدل، نو ښتپه لوري وتكورونو د بيديا 

ړوالى او سوړل، ته كې سيورى چي له لمر ئې راوسته پر

، تر ړږ كې نورو ته غځينو ئې واخيست، نو ې ترخوند ئ

ې پراور  تعالى هللاډ شول، ې الندي غونټول ترچي هغه 

 يوم عذابچي همدا وويل  ّـ عباس بن هللا بدعږو، ېراول

 (.عظيم يوم عذاب كان إنه)وو  الظلة

له هغه بل سره تعارض لري او له خوا ې دا روايت له يو

گواكي يو چي ړى ځور كې هغه عذاب داسي انئپلوه بله 

چي خارق العاده او حيرانوونكى نادر عذاب وو!! حال دا 

 تعالى هللامطابق او د داسي عادي، د معمول الهي عذابونه 

په وار وار ليدل ې گي ئېلچي بد عام سنت مطابق دي 

 ې.شو
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ې ايمان ئ ىېرډښه ده او ستره نې كي په د چييقينًا 

ستا رب مهربان عزتمن  چياو يقينًا  ړونكي نه ولراو

 دئ.

په گي ېلآخري تاريخي بچي د ځل دئ دا اتم  -(156-151)

ې د محوري او اساسي مضامينو خالصه ې سورپاى كي د د

 ږي. ېېښودل كږ مخي ته ازمو
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ږنه ده، ېچي د رب العالمين له لوري لاو دا يقينًا 

چي له ړه باندي پر زړى، ستا روح االمين نازل ك

ژبي كي، او يقينًا گندي عربي څرپه ې، وځني منذرينو 

، آيا دا ورته يوه ړنيو كتابونو كي دئپه لومچي دا 

ې پرچي د بني اسرائيلو علماء ه نه ده ښگنده نڅر

ړى وى او ځينو غيرعربو مو نازل كپر ږي؟ او كه ېپوه

پر هغه باور )بيا به هم(  ؛ې لوستلىدوى ته ئ

ړونو كي په زد مجرمينو مو كوونكي نه ول، همداسي 

چي دردناك ړي ې راوپرتى، تر هغه ايمان نه سيننا

داسي حال په پي به ورته راشي، څاگوري، نو ناعذاب و

، نو وايي (ويبه ې خبره ږي )بېپوهنه چي دوى به كي 

ږ نو آيا زمو ړى شي!!ږ ته به فرصت راكبه: آيا مو

 ړي؟!  په تلوار سره غواعذاب 

  :ښووني دا ديو الرآيتون ې مباركود د -(155-566)

  د رب  چي دا قرآنڅ مجال نشته ې كي د شك هيدپه

 نازل شوى. العالمين له لوري 

 نازل ړه پر ز ّـ هللا رسولح االمين )جبرئيل( د دا رو

ېر څپه پيغمبرانو دى هم د نورو پاره چي ې لړى، د دك

دلته جبرئيل ېروي. پايلو ووبدو پل امت د كفر له خ

چي مخاطب په نامه ياد شوى، د روح االمين  السالم عليه

امين حامل پيغام ې د د -1ته دوه مطلبه القاء كوي: 

څه پيغام رسولى، نه ې الهي سره ئ ړ امانتپشپه بدئ، 

چي گه څنلكه  -5 ې كم شوي.څه ترې اضافه شوي او نه پر

 هللاد چي دا ې پيغام حامل )روح( دئ او دنده ئې د د

ښي، دا ژوندون وبخروح او ته مخلوقاتو په حكم  تعالى

ې زاللي چي د دڅوك ، پيغام دئښونكى هم ژوند بخپيغام 

   په برخه شي.ې به ئژوند ښي واقعي څاوبه و ېچين

 ژبي كي نازل شوى. گندي عربي څرپه  قرآن 

 كتابونو ه مخكنيو چي پڅه راغلي كي همغه  په قرآن

په مخكنيو ټول اساسي مطالب ې كتاب راغلي وو، د دكي 

پله په خ چي قرآنگه راغلي لكه په داسي تو كتابونو كي

 كتابونو كي وي!! په دغو 

  چي د بني ده  ښه نهگنده نڅرآيا دا ورته يوه
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ږي؟ يعني د بني اسرائيلو ېپوهې پراسرائيلو علماء 

څه وايي همغه  چي قرآنږي ېپوهښه ې حقيقت علماء په د

ې كبله د دوى په مخكنيو كتابونو كي راغلي، له همدچي 

 ړ. ايمان راو قرآنپر پالو علماوو حقيقي او خداى 

  ( عرب دئ، السالم چي وايي: محمد )عليههغه مخالفين

پله په خهم عربي كتاب دئ، نو دا كتاب به هغه  آنقر

په پل كتاب خ تعالى چي وايي: ولي هللاړى وي او هغه ړ كجو

ځواب كي ويل په ږلى، د هغوى ېژبي كي نه دئ رالبلي 

ړى وى او غيرعربو نازل كپر  قرآندا  تعالى هللاكه شوي: 

ايمان نه وو پر هغه دوى به بيا هم  ؛ې لوستلىدوى ته ئ

ژبي كي كتاب پلي په خهر پيغمبر ته د هغه گر ى، مړراو

پر هغو كتابونو له ايمان  وېرډړى شوى؟ آيا نه وو ورك

د دوى د اختالف او ايمان نه ړې؟ ډډه نه وه كړو راو

په عربي كي نازل شوى، وجه  چي قرآنړ وجه دا نه ده راو

الهي كتابونو په مجرمين ړلي گناهونو لچي په ې دا ده ئ

ې ته نه ې دډډه كوي، د دوى جنايتونه ئړو اوله ايمان ر

ژوند، اخالق، اطوار او له پل ومني او خ چي قرآنږدي ېپر

په ښوونو ړيكي او مناسبات د الهي الرپلي انورو سره خ

ږدو كي تل دغو په اود تاريخ گر ړي. مڼا كي تنظيم كر

او د دوى له  السالم مپيغمبرانو عليهمجرمينو له 

ۍ ته مال نه وه ښمنسره مخالفت او د گالروښوونو او تالر

 ې؟!! ړلت

  ځي پايه او تر هغي وردا جنايتكاران به تل او تر

الهي عذاب اخته په دردناك ډډه كوي چي ړو له ايمان راو

پل تور وزر خپي څاگ محكوم شي. دا عذاب به ناپه مراو 

په دوى به چي په داسي حال كي به راشي ړوي، وغوې پر

څ تصور او او د راتلو هيله وي ې غافگه ترړه توپبش

وايي: نه كوي، د عذاب له ليدو وروسته به ې ئگمان به 

ړى فرصت راكڅه مهلت او ږ ته موچي ې امكان شته د دآيا 

  !!ړوړني تصحيح كپلي كجبران او خۍ ي غلطپلخچي  شي

  ښتنه د عذاب راتلو غوپه تلوار سره آيا دا كافران

ښونو او گواپلو ه خپكه ته چي ته وايي پيغمبر كوي؟! 

ږ يقينًا د الهي عذاب او مو ېښتينى يتهديدونو كي ر

پر ؟ آيا د دوى ځي، نو ولي دا عذاب نه رامستحق يو

  اسالفو راغلي عذابونه ورته كفايت نه كوي؟  
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  ړنيو په لوم دا قرآن يقيناً چي آيت كي راغلي  153په

   : كتابونو كي دئ

، ټول اساسي مطالب  ې كتابيعني د د

چي گه راغلي لكه په داسي تو په مخكنيو كتابونو كي

كتابونو كي وي!! دلته ويل شوي په دغو پله په خ قرآن

گنده خبره ده څرپه مخكنيو كتابونو كي دئ، دا  چي قرآن

په مخكنيو كتابونو كي نه دي عربي الفاظ  قرآنچي د 

 قرآن، او دلته دمطالب راغلي د قرآنبلكي راغلي، 

ږي ېې معلوماو له دړى شوى، نوم ورك قرآنمطالبو ته د 

ټ د كتاب مطالب او مضامين دي نه د بنسچي د يوه كتاب 

پيغمبر تر بل له يوه  ونهالفاظو قالب، د الفاظو قالب

ژبي ې په يوبدل شوي، كله ر بل تاو له يوه الهي كتاب 

چي دا ده  ې معنىراغلي، د دژبي كي په بلي كي او كله 

ې له پوه نشي، يا ئپه عربي الفاظو  قرآنڅوك د كه 

چي ې ولولي، دا داسي ده لكه ړه ئژبااو ويلو عاجز وي 

ړه ولولي او ژبابل يڅوك د بالوستى وي. كه ې ئ قرآن

څه هم ې ويلي كه ښتيا ئووايي: ما بايبل لوستلى، نو ر

په عبراني چي ده هغه تورات او انجيل نه دي لوستلي 

ان دگرړه شااو دوالایر امام ابو حنيفه كي نازل شوي،  ژبي

پام په )امام محمد او امام ابو يوسف( دغه آيت ته ې ئ

عربي الفاظ نشي لوستلى او  قرآند څوك كه چي سره وايي 

صحيح دئ. ې ځ ئځه كي ووايي نو لمونپه لمانې ړه ئژبا

ځايه اعتراض ې ې رأيي اعتراض كوي، خو دا بپر دځيني 

و مجموعه ده او نه د شكلي حركاتد ځ نه مونځكه لدئ، 

ې اعتناء او مفهوم او معنى ته ئچي داسي الفاظو ويل 

ښوونه ته الرږ مو قرآننه وي، ېدا ضروري پوهې پرپام او 

چي د ږ حالت داسي وي ځه كي بايد زموچي په لمانكوي 

پل ږو كه داسي نه وي نو خېوپوهپه معنى پلي وينا خ

 رمايي: فډوو، قرآن ځنځ ولمون

    

   

     ...

ته ځه لمانكي  حال داسيپه  !مؤمنانو اې:  66النساء: 

 چيپوه شئ څه هغه په څو ئ، تر يمست  چيئ كېږ مه نږدې

 چيمه كوئ كي  حالت يداسځ په لمون. يعني ې وايئتاسو ئ

ځ خو له څه وايئ، لمون چي ږئپوهېنه ې ئ او په ديمست 
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پل هغه ته خ دئ،نياز  هللا تعالى سره ستاسو راز و

ورته خبري  ېدلېټړه راخوپل زكوئ، له خ وړانديحاجتونه 

پلو خبرو خ چيېږئ ځه ودرلمانپه كي  حالت داسيكوئ، په 

نده گڅرپه  له دې ږئ.پوهې بانديپام وي او ورته مو 

ځه پوهېدل او د لمانپه الفاظو ځه د لمان چي ږيمعلومې

سره پوهي نيول او له فهم او كي  پامپه هغه كي  په وخت

 قرآنږي او ېپوهپه عربي نه چي څوك  .يې ويل ضروري دئ

څه ځكه هغه ې آيت مصداق دئ، په حقيقت كي د همدوايي 

ځ لمونچي د مست گه څنږي. لكه ېپوهې پرچي نه وايي 

همداسي د ځ صحيح نه دئ، د خوبولي لموناو  صحيح نه دئ

د ځه لمانچي د ځ نه دئ لمونحقيقي ځ چا لمونهغه 

ږي, ېپوهنه ې ئپه مقصد الفاظو په معنى او د حركاتو 

چي انسان ځ هغه دئ پړ او صحيح لمونچي بشدا صحيح ده 

كومه  قرآنړي، فاتحه او د ې له خشوع او خضوع سره وكئ

ې مأثوره او بيحات ئسړي، اذكار او تتالوت كپه كي سوره 

ږي ېپوهې په دې شعوري وي، د حديث مطابق وي، حركات ئ

ړلى ، قيام او الس تلوړڅه كوي، الس لوڅه وايي او چي 

ې ته او كعبڅه معنى لري، ې ركوع او سجده ئېدل، ودر

ې هر حركت كي په داو پاره ده، څه لې د ېدا ئودرمخامخ 

د عربي الفاظو له ويلو څوك خو كه څه ده، د ده موخه 

عاجز وي نو هغه ته نه يوازي ېدو پوهې له په معنى ئاو 

ۍ پلي مورنپه خد الفاظو معنى  ځهد لمانچي جائزه ده 

چي ې شرط په دژبي كي ووايي، بلكي همدا ورته غوره ده، 

 ي. ړڅه متوقف نه كېدا هپوهد  په قرآن

عربي ړيو گنځاد هغو  چي قرآنڅ شك نشته ې كي هيپه د

له لوري او د وحي له تعالى  چي د هللاالفاظو مجموعه ده 

محتوى  چي د قرآننازل شوي، همدومره  ّـهللا  رسولالري پر 

څلي دي، ېپې هم سڅلى دئ عربي الفاظ ئېپاو مفهوم س

همدغه عربي الفاظ ولولي او  قرآنمكلف دي د مسلمانان 

ي او هغه په صورت ك، خو د مجبوريت پوه شيې په مطلب ئ

ږي او د عربي الفاظو له تلفظ ېپوهنه عربي په چي چاته 

ې ووايي، د هغه ړه ئژباچي عاجز وي، هغه ته جائزه ده 

 ې لوستى وي.ئ قرآنچي ړه داسي ده لكه پاژپاره همدا ل

ووايي: ژبي پښتو په څوك كه پاره وايو: د مزيد وضاحت ل

ل دئ، آيا د هللا پرته بل معبود نشته او محمد د هللا رسوله 

گه كتى شو؟ په ستردغي وينا ويونكي ته د يوه مسلمان 
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په حقيقت كي ال چي هغه ڼلى شو گآيا د ده دا وينا داسي 

چي يقينًا هغه ځواب دا دئ اله اال هللا محمد رسول هللا ويلي؟ 

په چي څه ويلي ې همغه ې وينا سره ئپه دمسلمان دئ او 

چا ته مسلمان  همداراز آيا هغهعربي متن كي راغلى. 

چي د ال اله اال هللا محمد رسول هللا الفاظ ووايي خو ويلى شو 

په مطلب باور لري؟ ې ږي او نه ئېپوهپه معنى ې نه ئ

چا ته مسلمان نه شو ويلى، داسي چي يقينًا ځواب دا دئ 

ځاى د متن ړه ژباې خوا چي له يوې معنى دا ده نو د د

د چي پاره چا ل گه د هغهړې توگځانپه ڼلى شو، گې ناست

ې پرږي او صحيح تلفظ نشي ېپوهژبي نه ړۍ په لوممتن 

او د  ېدا ضروري ده،پوهپه متن او له بلي خوا  كولى

ېز او پرته د هغه لوستل هغه اغېدا پوهپه مطلب له متن 

، په ې لريئلوستل پوهي سره توأم چي له اهميت نه لري 

ت الر يسر او رعايد مجبور انسان سره تل  شريعت كي له

   ۍ.او سختې نه د عسر غوره شو

   

    

    

    

   

    

    

    

 

ې )له دنيايي څو كلونه ئچي كه پام دي شوى آيا 

ې چي وعده ئڅه ورشي بيا هغه  ړو،متاع( برخمن ك

څه ېدل برخمن كې پرچي دوى څه نو هغه  ږي،ېورسره ك

ړى څ كلى نه دئ هالك كږ هياو موړي؟ به له دوى دفع ك

گه، او په توپند د ې ول، چي انذار كوونكي ئگر دا م

 ظلم كوونكي نه وو.    ږمو

و كي د هغو معارضينو آيتونې مباركو په د -(568-565)

ې انكار كولو او له د الهي عذاب له راتلو ئچي ړه په ا

چي كه ته واقعًا د هللا رسول مطالبه كوله ې دا ئ ّـ هللا رسول

ږ له مخالفت سره سره هغه موعود الهي ې نو ولي زموي
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 داسي ويل شوي:ځي، عذاب نه را

 څو كاله نور  ؛ېرني سره سمگكه د دوى له زعم او ان

، همداسي له دنيايي ړى شيدوى ته موقع او مهلت ورك

پاره ې لڅه هم د دلذتونو او مال متاع برخمن وي، كه 

خو كه ضامن او ذمه وار، نه كوم نه كوم دليل لري او 

پاى كي هغه موعود په ې مهلت همداسي وشي، او بيا د د

ې اخته شوي وو، پرچي د دوى اسالف همغه  ې راشي،پرعذاب 

الهي سنت  ولې وي؟!!سټه رگڅه ې مهلت به دوى ته نو د

په د منذر ږي، ېړى يوه قوم ته منذر لچي لومدا دئ 

پايلو عصيان او بغاوت له بدو ، شرك، ې د كفرواسطه ئ

څ عذر ړ شي او هيچي حجت بشپمهلت وركوي تر هغه ېروي، و

داسي پاى كي په ، د مهلت پاته نشياو بهانه ورته 

، له ې مستحق ويچي دوى ئسزا وركوي مناسبه او عادالنه 

ړي او له دوى سره به همداسي ې همداسي كمخكنيو سره ئ

  كوي. 

   

   

   

   

   

  

ښايي ړى، او دوى ته نه او شيطانانو نه دئ راكوز ك

ېدو هم ې له اورچي دوى ئېدى، يقينًا او نشي توان

 ړى شوي. ښه كگو

روح  چي دا قرآنړاندي ويل شوي ې وتر د -(516-515)

شيطانانو نه دئ چي ړى، دلته ويل شوي االمين راكوز ك

اسي وينا چي دسره دا نه ښايي دوى له ړى، راكوز ك

ړاندي چي داسي كالم و يړاو كه احيانًا وغوا ړيړاندي كو

ېدو هم معزول له اورحتى ې دوى ئېدى، نشي توانړي نو ك

ښوونو ته او د هغه الر قرآنړى شوي. يعني كاو محروم 

و او څومره له فضيلتونړ شأن لري، څومره لوځير شئ، 

دا  چيې داللت كوي په دې ډك كالم دئ، حرف حرف ئمعنويت 

ې له هم ئ، كتاب دئ د رب العالمين له لوري نازل شوى

ې د او هم ئ روح االمين دئپوري حامل آسمان تر زمكي 
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گه څنېر ستر شخصيت، څپه  ّـ هللا پر سر حامل د رسولزمكي 

چي دا عظيم الشأن كتاب به د شيطاني گمان كوئ 

 ړى وي؟!!ړ كځانه جوچا له په نتيجه كي يو القاءاتو 

چي دا شك درته څه داسي موندلي ب كي مو كوم ې كتادپه 

گه څنې ويونكى ئچي ښيي د هر كالم محتوى ړي. پيدا كرا

ې رحماني ده كه گالره ئتڅه مواصفات لري، شخصيت دئ او 

  شيطاني. 

     

   

  

  

  

   

  

   

    

   

   

   

    

   

    

  

نو له هللا سره بل معبود مه دربله، كه نه نو له 

ړه، پلوان دي انذار كې خږدې، او نځني به شمعذبينو 

ستا  چيو مؤمنانو ته كوز ساته پل وزر هغاو خ

ړ ځني وكړاوى درې سرغړى، او كه ئې كمتابعت ئ

ې كوئ، چي تاسو ئيم ې زار څه بووايه: زه له هغه 

تا چي غه مپر مهربان عزتمن رب توكل كوه، هاو 

په سجده او ې ږېودرچي ته ري، هغه مهال هم گو

چي هغه يقينًا  ،هم ېداپورته كښته كوونكو كي ستا ك

  ېدونكى دئ. پوه اور

ته او د  ّـ هللا رسولو كي آيتونې مباركو دپه  -(516-556)

 ې:شووني ښوده له الري مؤمنانو ته دا الر
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  څوك د ځه، بل بل معبود مه لمانگ څند هللا تعالى تر

دربله، كه نه نو له مرستي ته مه گه په تومعبود 

څوك د الهي عذاب مستحق دئ ې، داسي ځني به شمعذبينو 

په بل درشل كي ځي او څوك لمانپرته بل  تعالى چي له هللا

 ړوي.لو د دعاء السونه

 ړاندي او تر نورو ودوى ړه، پلوان دي انذار كې خږدن

پـايلو ړاوي لـه بـدو گه د عصيان او سـرغړې توگځانپه 

پلـوان دي ې او خچي نورو ته نصيحت كوداسي نه ېروه، وو

سـتا لـه نامـه غلطـه  پلوانخچي ړي وي، داسي نه ېر كه

پلوانـو د هغو واكمنانو او مشـرانو د خړي، استفاده وك

ې دد زعيم او مشر له نامـه غلطـي اســتفاچي ېر شي څپه 

ټولني كي مادي او معنـوي امتيـازات ترالسـه په كوي او 

ې ې لـه دښوونه ده، اهميت ئېره مهمه الرډدا يوه كوي!! 

له تأكيـد وروسـته متصـل دا يد حپر تو چيږي ېهم معلوم

د زعـيم ناصـالح چي تـل ې هم ې، او له دښتنه راغلپارس

ې د فسـاد او بـټـولني كـي او بطانه سـوء پـه پلوان خ

ړي وي، د زعيم قرب دا مجال ورته برابر كـۍ عامل عدالت

، ړيۍ سره غلط تصرفات وكې باكړي بپپه خالص الس او بشچي 

پـه ميراثـي نظـام ښت بـه ځچي يو فكري خوهمدا دوى دي 

، د ړيپر نـورو مسـلط كــۍ به ړوي او يو قوم او كورنوا

ډلـو سياسي، اجتماعي، فكري او مذهبي منحرفو ټولو هغو 

پلوانو د چي د قائد خ ېدلىاف ودرحرنپر دغه اټ غلط بنس

او  ړېهغه له اعتبار، وجاهت او اقتدار غلطه استفاده ك

امتيازاتو مادي او معنوي كي د ټولني په ۍ ته ې كورنيو

ي چي د قرآنترالسه كولو شرائط برابر شوي. عجيبه دا ده 

دا مبارك آيت هـم څخه مفاهيمو له غلط تعبير او تحريف 

ځينـي دغـه چـي گـورو ځلي ېر ډ پاته شوى،خوندي نه دئ 

پلوانـو تـه د چـي د زعـيم خمبارك آيت داسي تعبيـروي 

په داسـي حـال ځي، دا ې راووامتيازاتو وركولو معنى تر

ېرنـي گانې غلطـي دگه د پړه توپه بشچي د آيت مدعا كي 

ړي د زكـات لـه اخيسـتو ټبر غپل د خ ّـ هللا رسول. خالف ده

ې ږدد ده د نـسته ړي، صحابه وو د ده له رحلت ورومنع ك

څېـر د پـه  ّـد ابوبكر، عمر او عثمان ځاى پر پلوانو خ

د دوى  ؛ړلگه غوره كـپه تود خلفاوو گري ده اعتقادي مل

گـه پـه توځاى ناستي پل د ې خږدڅ يوه زوى او بل ند هي

په چي گورئ ټولو سره سره دا دئ ې غوره نه شو، خو له د
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كـوي نـه  گمانچي ړه شوه ډله هم جوامت كي داسي مذهبي 

يوازي امارت د اهل بيت حق دئ بلكي زكات او صدقات هـم 

ــه  ــه ورت ــق دئ!! ك ــل او اوالد ح د دوى او د دوى د نس

و انـذر څه دئ: وايـي: دليل ې ادعا جنابه! د د: ېوواي

عشيرتك االقربين!! او وايي: ليـذهب عـنكم الـرجس اهـل 

 آيتونـهړه چي دا دواالبيت و يطهركم تطهيرا!! حال دا 

پړه په بشـد ادعا عكس خبره كوي او دا غلط باور  د دوى

  ردوي!! په سلو كي سل گه او تو

 ستا  چيو مؤمنانو ته كوز ساته پل وزر هغاو خ

ړ ووايه: ځني وكړاوى درې سرغړى، او كه ئې كمتابعت ئ

. يعني د خلكو ې كوئچي تاسو ئې زار يم څه بزه له هغه 

او قومي  پلويې نه خښت وركوايمان او عمل ته به ارز

ابط معيار وي نه روابط، وپاره به ضستا لته، ړيكو ا

ړى او ستا ې راوچي ايمان ئې چا ته به اهميت وركوهغه 

ې، تر دوى ټ ساتټيپل وزر ړى، دوى ته به خې كمتابعت ئ

ښتمن او ارز ، عزتمنې، د يوه دروندڼگړ نه ځان لوبه 

 ړ، كهړاوى وكچا چي سرغ. ېگورگه به ورته په سترگري مل

ورته  گرى،او كه د الري كوم مؤمن مل وي لپستا كوم خ

ې چي تاسو ئې زار يم ببرئ او څه ووايه: زه له هغه 

مسئوليت كي  پهد غلطيو ې كوه او مه ، مه دفاع تركوئ

ې زاري به د دوى ږه. ستا دغه برائت او بېورسره شريك ك

گناه له ځني، پله له دوى په خڅخه وي نه ړنو له غلطو ك

ړه سوى او مهرباني لره ړه زپه اگار گنهه خو د كركه لر

       څه كوه.او د هغه د اصالح ه

  ،ستا اعتماد او توكل پر مهربان عزتمن رب توكل كوه

پر پلوانو، نه د الري پر خوي، نه  تعالى پر هللابه يوازي 

پر هغه ، يوازي پر وسائلو او امكاناتوگرو او نه مل

د هغه كمن او برالسى، ځواچي هم مهربان دئ او هم ذات 

پاره ړاندي ستا لپه وښمن ځواكمن دځواك او برالسي د هر 

تر هر مهربان دوست او قريب او د هغه مهرباني  هكافي د

ري، په هر حالت كي گوتا چي غه مپراخه او مهمه، هدرته 

پلو مسئوليتونو د اداء كولو د خچي ته هغه مهال هم 

 ېگيا وځه للمان پهچي ږي او هغه مهال هم ېڅپاپاره ل

چي غه مهې، په كار بوخت يگ د دعوت څنيا د مؤمنانو تر 

څه په هر ښمنانو ، ستا او ستا د دېدونكى دئپوه اور

گاني پوه دئ او ستا او د دوى خبري اوري او ستا دعا
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  . قبلوي

    

   

    

   

  

   

پر هر ږي، ېچا راكوزپر چي شيطانان ړم آيا خبر مو ك

ېرى ډچي په داسي حال كي دي ږږ غو گار دروغجن،گنه

   ې دروغجن دي.ئ

چي شيطاني ښيي ږ ته مو آيتونهدا مبارك  -(551-556)

او اعمال  اقوال، افكار چاږي، د ېچا ته كالقاءات 

ېز شيطاني منشأ لري، وايي: د شيطاني القاءاتو تر اغ

گناهونو كي غرق په پلوه د عمل له چي څوك وي الندي هغه 

پله وينا ې خپلوه دروغجن وي، هم ئوي او د وينا له 

له بله ې منسوبوي، چي بل ته ئهغه دروغجنه وي او هم 

ښتيا سره لس ې رې وينا كي تحريف كوي، له يوېدلاور

چي د شيطان ښي دي گندي نڅرچا ډوي. دا د هغه گدرواغ 

چي ېره عجيبه نه ده ډږي. آيا ېله لوري ورته القاءات ك

 پاك لمنيښتيني، ي، رڅلېپېر د سڅپه  ّـ هللا تاسو د رسول

په چي د رسالت ړه دا تبليغات كوئ په اشخصيت  امين او

په ړى او ړ كځانه جوې له ئ قرآندعوى كي صادق نه دئ، 

ظالمانه او د څومره ته منسوبوي؟!!  تعالى هللاې دروغو ئ

 عقل او حقيقت خالف قضاوت!!

ړ تعبير هم د اعتناء وړه يو بل په اآيت  888د 

چي د شيطاني القاءاتو ځي، او هغه دا ږ مخي ته رازمو

ږ ته گار او دروغجن د نورو غوڼهگدا  ېز النديتر اغ

يو خبرو كي دروغجن وي،  پلوپه خخبره رسوي خو اكثرًا 

په چي وايي: شيطانان د دوى بل كمزورى تعبير هم مومو 

ېرى دروغجن ډاچوي خو د دغو شيطانانو ږ كي خبري غو

و له آيتوند چي  كمزورى دئيل ې دلدپه دي!! دا تعبير 

دا چي گوي، د نظم تقاضاء دا ده ړخ نه لنظم سره ا

په افاك ړاندي د ې وتر دچي ڼو گودروغجن همغه كسان 

په القاء ږونو ته د خبرو ، دوى د خلكو غونامه ياد شوي

  كي اكثرًا دروغ وايي. 
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متابعت ې الروركي ئ( چيي او دا شاعران خو )هغه د

اللهانده وي او كي  په هر ناو چيې گوركوي، آيا نه 

 ې كوي.نه ئ چيڅه وايي دوى هغه 

بل ظالمانه او د عقل او منطق خالف  ستاسو -(556-553)

گورئ، گه په سترته د يوه شاعر  ّـهللا  چي رسولقضاوت دا دئ 

ادبي ېزناك ړ او اغلو قرآند گه، په سترپيغمبر نه د يوه 

گواكي دا د كوم شاعر د ادبي چي تركيب داسي تعبيروئ 

پلي ! خو تاسو راشئ د خږنده دئ!ېې او استعداد زسليق

رسول هللا د  ، افكار او اطوارټولني شعراء او د دوى اشعار

او د ده له افكارو او شخصيت، معنوي او اخالقي ړ له لو ّـ

ړئ سه كسره مقاي قرآنافعالو سره او له هغه عظيم الشأن 

و آيتونې دپه  قرآن. ړاندي شوىپه الس تاسو ته وچي د ده 

ټولني ې پلې او شرك ځكي نه يوازي د قريشو د جهل وهل

هم بد شعر او خراب شاعر ږ ته معرفي كوي بلكي شعراء مو

 ڼي:گ ړتياويگځانې رامعرفي كوي او دا ئ

 د ده ښوي، الر وركي او بدكاران به دى او د ده شعر خو

ه د هغوى دى بږي، ېزمزمه كپه محفلونو كي دوى شعر به د 

 .ړيې او هغوى به د ده مالتگرى وموممل

 د ده  چيې پوه نه شې په دبه  د ده د اشعارو له مخي

چوتكي ته ورته بس هغه څه ته بلي؟ پل مخاطب څه دئ؟ خهدف 

اللهانده، ، په بليېني او كله ښڅانگي كې په يوكله  چي ئد

په د ده په بل ناو، و كله ې سر شي اې درپه يوكله 

ړي بس غواې، پيغام ونه مومڅلى ېپبه واضح او سشعرونو كي 

څ ړي، كه نور هيڅه ترالسه كړي، له هغه پل مخاطب راضي كخ

 په برخه شي!!ې خو ئ سىنه وي نو يو شابا

 په ډى وي، گوويناوو او خوشو خبرو ې مقصده د ب يهس

و د ميدان ې د عمل كولو جوهر نه وي، د خبرئگونو كي ر

څه وايي او شل، هغه اتل وي خو د عمل د ميدان مال ماتى 

 همت!ې ې د كولو اراده لري او نه ئنه ئ چي
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ېك عملونه ړى، نې راوايمان ئ چيد هغو  ءاستثناپه 

 چيړى او وروسته له هغه ېر ياد كډې ړي، هللا ئې كئ

ژر ېر ډظالمان به او ې اخيستى، چ ئې شوى غپرظلم 

 ړى شي!!به نسكور ككي  كندي كومي په چيپوه شي 

هغه شاعر مستثنى ډلي  ۍد شاعرانو له مخكنقرآن  -(555)

 ې دا وي:ئ ړتياويگځان چيكوي 

 ېدلى او ټراخوايمان  لهې د ايمان خاوند وي، شعر ئ

په هري د ده د هر شعر چي هغه  په خدمت كي،د ايمان 

 ې.گورد ايمان نښي وبه رع كي مص

 ې د ېك وي، تر دې نعمل ئ، ويړنى ېېدان مد عمل د م

په  چينه دئ  سي، داويشاعر وي يو صالح انسان  چيمخه 

ژوند څه نشته، د پرته بل ې له شعره ئكي  پاڼيعمل 

ټول عمر، وختونه څو اشعار دي،  ې يوازيگه ئپانټوله 

ضايع په ترالسه كولو كي ي گې د دغي پاناو استعدادونه ئ

د فراغت وختونه د شعر ليكلو او  ړي، بلكي هغه يوازيك

 .ړيويلو ته مختص ك

 په ياد ې د هللا ژبه ئي، په ياد وې هللا تعالى تل ئ

ړه ې له ذاكر زږي، شعر ئېپه ياد دربې د هللا ړه ئلمده، ز

ر يادوي، كه ېډخداى پلو اشعارو كي خپه ېدلى، ټراخو

 يچا سره د مينكه له څوك ستايي نو هغه خداى دئ، 

لري نو ېره چا طمع يا واظهار كوي هغه خداى دئ، كه له 

ي، له ى لمانځپالي، خداخداى دئ، خداى  هغه يوازي

 كوي. په لوري بلنه ورړي، د هللا خدايه مرسته غوا

  ،مبارز او مجاهد شاعر دئ، له مظلومانو دفاع كوي 

پلو خپه ړي او پاره مال تلچ اخيستلو له ظالمانو د غ

پر سر پونكو اشعارو سره د ظالمانو ځانقالبي او ظالم 

 څونپاپه ضد ، د ظالمانو گوزارونه كويي گونكلك كلك مر
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 او د مظلومانو دردونه منعكس كوي. ته بلنه وركوي

هر مؤمن مخاطب ته  قرآنو كي د ې مباركو آيتوندپه 

قدرمن، دروند او ښكلي شعر او د چي د ې شوښوونه دا الر

دقيق بايد دا ړه په اژندو ېپهدفمن شاعر د تشخيص او 

په دغي هر شعر او شاعر او  يپام كي ولرپه الهي معيار 

په غه شاعر ته د يوه مؤمن او متعهد شاعر تلي وتلي؛ ه

هغه شعر د ړتياوي ولري، گځانچي دغه گوري گه وستر

په خدمت ښتونو ړو معنوي ارزد لوچي ځوي ديوان لري وغور

ې او اورته ئ يړښو الندي كپكي نه وي، هغه خو تر 

ساقي، مى كوي،  ميني او عشق خبريگنده چي د  يځووغور

ډي د لور او خور سور شال، گاونپل د خاو ساغر ستايي، 

خوله په نوم  د كميس د لمني ي اوډتور خال، زلفي، شون

ړ وي او نه د باطل ې نه د حق مالتپه اشعارو كي ئاخلي، 

مخالفت. د گرتيا او نه د ظالم غندنه، نه د مظلوم مل

گين گين رنچيان او د هغوى رنپاچي يا يوان دچا هغه 

چي گودر كلي هغه دربارونه او محفلونه ستايي، يا د 

و اشعارو كي پلشاعر به په خدا ړي او ې اوبه وې ترپيغل

ل او اوې، د كوم مات دپه الر كيگودر د چي داسي ومومئ 

گودر ته د څېر په ، د غله ئړ دټ والپي شا ته ون

 !!غلو ننداره كويېپراتلونكو 

د چي ړئ د هغه شاعر او د هغه د ديوان درناوى وك

ځاى په تورو زلفو تاينه كوي، د گر سځاى د سنپه گودر 

ي، د يار د سرو ې توري ستايو تېرپالو مجاهديند حق

ې ه پرهارونه او تغمسر ينومجاهدد هغو ځاى په ډو شون

په شهادت رسېدلي  گرونو كيپه سن ې بدنونه يادوي چيتغم

ې تر ب زندانونو كيېر څپه گوانتانامو گرام او او د ب

ړى او ې كي، خو صبر ئپاتي شو رحمانه تعذيبونو الندي

 تسليم شوي.  يښمن ته نه دد

د ايمان دعوى هم كوي  په قرآنڅوك  چيعجيبه ده ډېره 

اشعارو گنده او درباري ېر څپه او د حافظ او عمر خيام 

 گوري!! گه هم په سترڅلو اشعارو ېپته د صوفيانه او س

 

 َأن َت َأس َتغ ِفُركَ سُب حَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَم ِدكَ، أشهد أن الَ ِإٰلَه ِإالَّ 

 َوَأُتوُب ِإَلي كَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 

 نملال

 ژندنه:پېې د سور

 آيت 15د ې ، د سوردئنمل ې نوم السورمباركي ې د د

   ې ې فقردله 

   

او تر كي كلونو ځنيو په مني دور مكڅخه اخيستل شوى، د 

ې ئ آيتونه، لري آيتونه 56 ې،شو نازله الشعراء وروسته

ې د هغې يو د دچي دي ږده پرتله دومره اوپه د الشعراء 

چي دا ږي ېې داسي معلومبرابر دي، او له دسره و دوله 

د او ې، ه شوزلانسوره تر الشعراء زياته موده وروسته 

ې ه ئآيتونوى، ېر شكافي وخت تځ ړو د نزول تر مندوا

پاى ته ښكلى او خوندور وزن لري او په داسي صيغو 

ېيم آيت د در)مبين( او  آيت ړيلومې د چي د سورېدلي رس

 .صيغو ته ورته وزن لرييوقنون( )

)طاء په دوو مقطعاتو حروفو چي دا سوره گه څن لكه

ې محوري او اساسي مضامين هم ې سورې د داو سين( پيل شو

ې په دپيل كي په ړۍ ركوع د لوم ، دا مضاميندوه دي

  گه راغلي:تو

د مؤمنانو ږل شوى مبين كتاب ېله لوري ل تعالى هللاد  -1

چي پاره ېرى دئ، د هغو مؤمنانو لښود او زپاره الرل

 .پر آخرت يقين كويځ قائموي، زكات وركوي او لمون

 تعالى هللا؛ دوى ته ړيايمان نه راوپر آخرت چي هغه  -5

ړو سعادت ايمان راو نو دي ړښايسته ك پل عملونهپل خخ

په هم به په دنيا كي ي، واللهاند ږي، ېپه برخه كې نه ئ

 په آخرت كي به الزيات زيانمن وي.او اخته شي بد عذاب 

څرخي پر محور سوره د همدغو دوو اساسي مطالبو ټوله 

ړاندي په وږ زموڅ كي په ترگو ېلڅو تاريخي باو د 

  ځور شوي:ان

 د بعثت  السالم د موسى عليهې گه ئېلب تاريخيړۍ لوم
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له نهو سترو سترو معجزو سره د فرعونيانو چي قصه ده، 

شوى خو د دغو سترو معجزو له ليدو سره ږل ېې ته لمقابل

په  السالم موسى عليه!! ړسره فرعونيانو ايمان رانه و

ېرمني م يپلله خچي ۍ مبعوث شوى پيغمبرپر داسي حال كي 

او گ ، يوه تنپه تياره كيې پشسره د او ماشومانو 

ړه وه، د اور هوا سپه سفر روان وو، كي چن ناو ېږلك

ې الر تر، لې هم نه درلودځان تودولو سامان ئبلولو او 

په  ښيي.چي الر وروړ وو چا ته اې وه، داسي وركه شو

پل گو شوه، خڼا تر سترږ لري د اور رې لې حالت كي ئهمد

ته مي د اور يوه لمبه ې وويل: دلته تم شئ، هلټبر ته ئ

، خو كه ښتمپوې وړه ترپه اځم، يا به د الري وليده، ور

ې ړه ئپه اېر الروي ول او د الري څپه ږ دوى هم زمو

ې به تر ټهمعلومات نشو راكولى نو كومه بله سكرو

ې كي د دپه . ړئكتود ړو او ځان اور بل كچي ، ړمراو

ځور شوى، ۍ حالت انې كسۍ او بې وسد ب السالم عليهموسى 

ږل شوى، خو ومو ليدل ېې ته لداسي يو كس د فرعون مقابل

 ! څه وه!پايله ې ې مقابلچي د د

 او د ده د زوى سليمان السالم  عليهد داؤد ې پسور

ې په د، او ېشوړاندي وپه تفصيل سره قصه السالم  عليه

ځور انچلن ړاندي د يوه مؤمن واكمن په وكي د هللا تعالى 

 دا دي:مطالب سي اساې شوى، د قص

ړى گځانته السالم  ماداؤد او سليمان عليهتعالى  هللا .1

پني زغري گ له اوسڅنړى وو، د رسالت علم تر علم ورك

ۍ اختراع، د اطالعاتو او ليكونو ښتبادي كد  ،ړولجو

ژبي د په ږد كي د مرغانو كارول او د مرغانو ېږد رالېل

    ړى شوى وو.علم وركپوهيدا 

د امتنان او ړاندي د دوى په و پېرزوينوې الهي د د .5

ږ موچي هغه هللا ته دي  يستاين: وينا دا وهشكر احساس او 

 .ړگانو فضيلت راكېرو مؤمنو بندډپلو پر خې ته ئ

  چلن ړاندي د ثموديانو په وعليه السالم د صالح بيا

 ې دا دي:ټكي ئى، چي اساسي ځور شوان

 سالمال ثموديانو ته د دوى ورور صالح عليه تعالى هللا .1

د ړئ، پيغام سره چي د هللا تعالى عبادت وكې ږو، له دېول

ېشل شول، وو وډلپه دوو ړاندي ثموديان ده د دعوت په و

مخالفت د  السالم صالح عليهځينو د ړ او ځينو ايمان راو

پيل شوه، ړه شخځ د دوى تر منړه او ۍ الر غوره كښمناو د
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تر  وليې زما قومه! رته وويل: او السالم صالح عليه

ېكي بدي تر نولي  ؟ړنو ته تلوسه لرئگڼو بدو كښې

ړئ ښنه نه غواولي له هللا بخړئ، ړاندي په تلوار سره غواو

رحمت او پېرزويني وزر ې د الهي چي په نتيجه كي به ئ

 شي؟! ړول درباندي وغو

په ضد په توطئو الس پوري  السالم دوى د صالح عليه .5

په داسي حال كي  ىتعال ړ او هللاې وكئټ تدبير خپل پړ، ك

گوره چي د دوى ې خبره ول، نو وړ چي دوى بټ تدبير وكپ

ټول گه وه، څنگه مو دوى او د دوى څنپايله ټ تدبير د پ

او دا د دوى كورونه دي چي له ړل!! ړ كړ ويجاويجاقوم 

 ړ.ې وكتش پاتي دي چي ظلم ئې كبله د

 ښتي ډ كي د نډند اخالقي فساد په يوه گنده ې ورپس

ې، دا ړاندي شوگي په توگه وېلد بلي تاريخي بقوم قصه 

گه ې تود مفسد قوم قصه ده چي په د السالم د لوط عليه

 ې:راغل

ې فحش كار پل قوم ته وويل: آيا دخ السالم لوط عليه .1

چي تاسو يو بل ته ږئ ېړاندي كپه داسي حال كي وته 

آيا د  ړاندي؟!!گنده توگه او د نورو په وڅرگورئ، په 

ړاندي ارينه وو ته د شهوت په موخه ونځاى ځو پر ښ

 جهالتونه هم كوئ. ېر نور ډبلكي ؟!! يوازي دا نه ږئېك

چي د لوط څه نه وو ې پرته بل ې له دځواب ئد قوم  .5

ړي دي پلويان له خپل كلي وباسئ، يقينًا چي دوى داسي وگ

پاك پاك كوي!! دا دئ گورئ چي پليت، په ځان چي 

پاكلمني ړي د اخته وگگناهونو كي غرق، په اخالقي فسا

ې كبله باسي چي د دوى دله ې نشي زغملى، له خپل كلي ئ

 ېر بدلمني نه دي!! څپه 

د ده له وژغورو،  ټبردى او د ده  تعالى نو هللا .6

د نورو وروسته پاتي شوو په ې ېرمني پرته چي برخليك ئم

وگوره چي د هغو ې ووراوو، پرې ئډبرو باران ېر وو، د څ

څومره بد دئ چي پيغمبرانو نكى باران ېدوپر سر ورړو وگ

  ړې!!ې پروا نه ده كړى او دوى ئخبردارى ورك

په لوري د مخاطبينو  ّـ هللا رسولوينا مخه د د بيا 

ېره ډړه په ااو آخرت  تعالى هللاې او هغوى ته د ړول شوا

او  ښوونيپوري الرړه په زې او جذابه وينا، ښكونكړه راز

  . ړاندي شويالئل وېر مضبوط او قانع كوونكي دډ

 چي دوى ته ووايي: ته ويل شوي  ّـهللا  رسول په پاى كي
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  خلكو ته واوروم. قرآندا چي گمارل شوى يم زه 

  ټه گپه ځان د چي په سمه الر روان شي يقينًا چي څوك

 .په سمه الر تللى

  د يممنذر يو يوازي ې الري شي نو زه خو چي بڅوك ،

فر، شرك، ظلم او فساد ېر تاسو د كڅپه پيغمبرانو نورو 

 . ېرومپايلو وله بدو 

  ټولي هللا ته ديستايني. 

 ې چي تاسو به ئ ښييداسي درو پل آيتونهژر به خ

ې ژر به ئېر ډ ئې انكار كوچي تاسو ترڅه هغه ژنئ، پې

 گورئ.گو وپلو سترپه خ

 ې كوئ.چي تاسو ئڅه غافل نه دئ له هغه تعالى  هللا  
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گند څردي او د يوه  آيتونه قرآنې ، سين، دا د دطا

ځ چي لمونېرى نه او زوښو، هغو مؤمنانو ته الركتاب

يقينًا پر آخرت يقين كوي، ي او قائموي، زكات وركو

پل ؛ دوى ته مو خړيايمان نه راوپر آخرت چي هغه 

ړي نو دوى اللهاند دي، دوى ښايسته كپل عملونه خ

په په برخه دئ او دوى به ې چي بد عذاب ئهمغه دي 

 آخرت كي الزيات زيانمن وي.

  ښووني دا دي:و الرآيتونمباركو  ېد د -(1-8)

  پيل ه دوو مقطعاتو حروفو پچي دا سوره گه څنلكه

، دا ې محوري او اساسي مضامين هم دوه ديې سورې د دشو

  گه راغلي:ې توپه دپيل كي په ړۍ ركوع مضامين د لوم

د مؤمنانو ږل شوى مبين كتاب ېله لوري ل تعالى هللاد  -1

چي پاره ېرى دئ، د هغو مؤمنانو لښود او زپاره الرل

دوى  .خرت يقين كويپر آځ قائموي، زكات وركوي او لمون

 ېرى وركوي.ستقبل او فالح او بريا زښانه مرود ته 

 تعالى هللا؛ دوى ته ړيايمان نه راوپر آخرت چي هغه  -5
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ړو سعادت ايمان راو نو دي ړښايسته كپل عملونه پل خخ

په هم به په دنيا كي ي، واللهاند ږي، ېپه برخه كې نه ئ

 ت زيانمن وي.په آخرت كي به الزيااو اخته شي بد عذاب 

څرخي پر محور سوره د همدغو دوو اساسي مطالبو ټوله 

ړاندي په وږ زموڅ كي په ترگو ېلڅو تاريخي باو د 

  ځور شوي.ان

  څه ويل ړي آيت كي لومدلته په چي ړه ه اپ قرآند

په په مختلفو الفاظو او گه، په مكرره توشوي دا مطلب 

په كتاب د مبين  قرآنو كي راغلى، دلته آيتونېر ڼ شمگ

، واضح او گندڅرښكاره، مبين يعني نامه ستايل شوى، 

بيانوونكى او وونكى، دگنڅرټولو حقائقو مبين يعني د 

كي  په قرآنچي ې معنى دا ده او د دواضح كوونكى، 

ړ مطلب، ابهام، اغماض، د انسان له فهم او درك لو

ې نشته، او د د مورداو تردد د شك او  مجهوله وينا

كومو ړي، ك دگنڅرټول حقائق  قرآني چمعنى دا ده 

كي بيان ې قرآن په دضرورت لري چي انسان ته  وښوونالر

گند كتاب دئ او هم د څرپله په خهم  قرآننو ې، شو

او دا د هغو خلكو پاره وروستى معيار او مالك. حقائقو ل

مبهم او د  قرآنچي وايي: گه ردوي پړه توپه بشادعاء 

گران ېدا پوه په قرآنو دئ ا ړ كتابې لوخلكو له سوي

او د هللا دئ ستر جرم ړه دا قضاوت په ا قرآن، د كار دئ

. دئد مكرري وينا خالف غلط او ظالمانه قضاوت تعالى 

ړه داسي قضاوت كوي او هغه يو مبهم په اد قرآن چي څوك 

چي يقينًا ړ كتاب معرفي كوي هغه ې لواو د خلكو له سوي

په غرض او ې خبره ه بله حقيقت قرآنپوه، د نايو جاهل، 

په مه د عالم چا ته داسي او مرض اخته انسان دئ، 

ڼئ. دوى تر گړ ې خبره د اعتناء وگورئ او مه ئگه ستر

ې وينا په د، دوى ښمنان ديستر دښمن هم د قرآن گند دڅر

 قرآنچي له څوك كوي او  منعله ويلو  قرآنخلك د سره 

يت نشي او څكله به هداټوي هيڅه كي هدايت لپه بل پرته 

د څ حقيقي عالم به د هللا تعالى هي. صحيح الر به ونه مومي

ويلو جسارت څه ړه د داسي په اې مبين او آسان كتاب د

ړه يو كركجن او ظالمانه تور په ا قرآنچي د  ړيونه ك

كي په وار  په قرآند وينا خالف وي،  د قرآن هپلپه خاو 

يني د ځ. كتاب دئاو آسان چي دا مبين وار ويل شوي 

گرانه ېدا پوه په قرآنچي ۍ له كبله دا خبره كوي پوهنا
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ږ د قرآن په داسي وينا سره موچي گمان كوي ځيني او ده 

پكاوى چي دا درناوى نه بلكي سحال دا ړى!! درناوى ك

چلى، مبهم او د مخاطب له پېچي غام ، دئ، كوم كتاب 

 ړ وي يو ناقص او عيبناك كتاب دئ. ې لوسوي

  دين او نصاراوو چي د يهودو دئ دا همغه كار

ړ، پلورونكو مذهبي مشرانو له تورات او انجيل سره وك

ځاوو او خلكو ته كتاب شا ته وغورهغوى هم د هللا تعالى 

گران دي، تاسو نشئ كولى ېدل پوهپه كتاب ې وويل: د هللا ئ

ې خالصه درته ږ ئپوه شئ، موپه معنى او حقيقت د هغه 

ې ورته ړئ، او دوى به هغه قصې اكتفاء وكپه همدوايو، 

پيغمبرانو ې او ړې وې زده كيطانانو به ئشله چي ې كول

 ړه فرمايي:ې اپه د قرآنې، ې منسوبولته به ئ

     
     

    
    
    

    
   

    ...                                                                  
 678-676البقره:          

ر ورته راغلى پيغمب داسيد هللا له لوري كوم  كله چياو 

، نو د اهل له دوى سره د شته )كتاب( تصديقوونكى وو چي

په ځاوو لكه )ورغوشا ته  كتاب داسيډلي د هللا كتابو يوې 

 چيړ پيل كې څه متابعت ئاو د هغه  ل.پوهېدهيڅ( چي نه 

نامه په چاهى پاد  السالم عليهشيطانانو به د سليمان 

 !! للوست)ورته( 

يو الهي كتابونو سره همدا چي له مخكنگورئ دا دئ 

 ږي. ېسره همدا كار ك قرآنكار شوى او له 

  مجمل او گران كتاب چلىېپدومره  چي وايي قرآنڅوك ،

گواكي د چلى نه دئ، ېپڅ كتاب دومره ړۍ هيد نچي دئ 

ډ شي چي وايي: كه جن او انس راغونې خبري د د قرآن

ب چي دا كتاهمدا ده معنى ړاندي كولى؛ داسي كتاب نشي و

دا كس يا دروغجن دئ او د هللا تعالى د كتاب چلى دئ؛ پې

په معنى نه د دغي وينا  قرآنيا د دروغ وايي، ړه په ا

څوك چي هيد دغي وينا معنى دا ده  قرآنپوه شوى، د دئ 
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گند، عام فهم، سليس، د اسرارو څرېر واضح، څپه د قرآن 

او ېزناك ښود، معياري، اغ، جامع، الرواضح كوونكى

په يوه كتاب كي ابهام، ړاندي كولى، ركتاب نشي وخوندو

ړ ې لوعدم وضاحت او د مخاطب له سويچلتوب، ېپاغماض، 

ې عيبه منزه والى؛ ستر عيب دئ او د حكيم رب كتاب له د

 پر هللاته ابهام او اغماض منسوبوي  چي قرآنڅوك دئ، 

گوي. حقيقت دا پر مبين كتاب ستر تور لاو د هغه تعالى 

په كتاب د قرآن مذهبي او غير مذهبي څ هي ۍړچي د ندئ 

 ېر واضح او آسان نه دئ؟ څ

  يوازي ړه به په اد كوم آيت  قرآند چي وايي: څوك

پرته نه ې ياتو كي راغلي، له دپه رواچي څه وايو هغه 

نه د كومي انتباه اخيستو او نه د ، څه ويلو حق لرود 

د او داسي تعبير او تفسير ته بل تعبير او تفسير، 

دا خبره  ڼي!!گتفسير بالرأى نوم وركوي او هغه حرام 

ټ او دليل ورته نه څ عقلي او نقلي بنسځانه كوي، هيله 

خبر دئ او نه د رواياتو له  قرآنلري، دا جناب نه له 

څو محدود په رواياتو كي د  چيږي ېپوهكتابونو، نه 

ږو مواردو كي په همدغو لو تفسير راغلى او آيتونېر شم

ېر گڼ شمړه په اآيت د تفسير  يوهه يوازي د نبه هم 

متعارض او متضاد روايات ستاسو مخي ته راشي بلكي يوه 

ې متعارض اقوال منسوب شوي صحابي ته به دوه او در

ستره ستونزه كومه چي تفسير كي په  قرآنومومئ، د 

ې نو له دغو متعارضو او متضادو رواياتو ځته شورامن

چي ې باعث شوي وايات د دې، دغه متعارض رړه شوراوال

دا دئ چي ځكه گرانه ده، ېدا پوه په قرآنووايي: ځيني 

په څه، د يوه آيت څه وايي، روايت بل يو قرآن  گورو

ې !! د دڅهڅه وايي او بل روايت بل ړه يو روايت يو ا

نه بلكي همدا متعارض روايات دي، دا قرآن ستونزي منشأ 

ې، ړه شوده راوالو نآيتونېلو ېلو بله ب قرآنستونزه د 

سره تعارض  چي يا له قرآنې ړه شوله هغو رواياتو راوال

ته د  چي قرآنڅوك ځونو كي، پلو منپه خلري او يا 

ېره ډهغه ته گوري گه په ستروروستي مالك او معيار 

چي صحيح روايت له كمزوري، ضعيف او جعلي آسانه ده 

ه پگوي، ړخ نه لسره ا قرآنچي له ړى، هر روايت تفكيك ك

له كوم آيت  قرآنكي كوم شاهد ورته نه مومو او د  قرآن

او سره تعارض ولري هغه روايت نه صحيح دئ، نه د منلو 
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ږ ايمان او عقل ، آيا زموړته د منسوبولو و ّـرسول هللا 

چي له ړې وي به داسي خبره ك ّـچي رسول هللا دا خبره مني 

او صحيح  چي قرآنگه ومنو څنسره تعارض لري؟!!  قرآن

ايمان او عقل ږ پلو كي تعارض لري؟!! زموپه خحديث به 

خالف  قرآنچي د ېدى وايي: هغه روايت قطعًا نشي صحيح ك

په ارتباط د هغو ېدا پوهپه حقيقت د  قرآنخبره كوي. د 

توان له ړاندي تلو ښلي، د وټو كي نپه خۍ خلكو سورل

په برخه ې نه د وتلو سعادت ئاو له ستونزي السه وركوي 

گه نه مني په تود وروستي معيار او مالك  چي قرآنږي ېك

گندو څرپر  قرآناو ضعيفو او غريبو رواياتو ته د 

شنواري ته ورته و ترجيح وركوي. د هغوى مثال هغه آيتون

څه له ربابا؟ ښتل: خداى ستر دئ كه دُ پوې وچا ترچي دئ 

داسي  يد)خداى( ې وويل: خالى ډ وروسته ئځنگ او درن

ړم، كه ووايم خالى ستر چي زه دي حيران كړه لكه حيران ك

ستر دئ نو ږي او كه ووايم در بابا ېدئ دربابا خفه ك

ځ چي د آيت او روايت ترمنږي!! دوى هم ېه كناراض ىخال

ژور تعارض حتى تضاد سره مخامخ شي او جدي او له 

په ڼو؟ نو د هغه شنواري گوښتل شي: كوم يو صحيح پوو

ړه، : خداى مو هدايت كېر حيران شي!! دوى ته وايوڅ

عيف او غريب ړاندي يوه ضوپه د كتاب تعالى  گه د هللاڅن

نه ې په دوركوئ؟!! هغوى ښت روايت ته اعتبار او ارز

تفسير بالرأى كوم څه دئ، تفسير بالرأى چي ږي ېپوه

له څوك د قرآن چي حرام دئ؟ تفسير بالرأى دا نه دئ 

ړه په اكوم آيت كومه انتباه واخلي، يا د كوم آيت 

څو مفسرينو د آراوو له ړي، يا د ړاندي كپله رأيه وخ

څوك تفسير بالرأى ې ته ڼي، كه دگځه يوه غوره ومن

ړى او هر همدا كار ك ومفسرين وټولووايي نو بيا خو 

ړاندي پله رأيه وپله خړه خپه او آيتوند  قرآند يوه 

كه داسي تفسير ناجائز وى ړى؟ ړې؟ آيا دوى حرام كار كك

چي نه كوله ښتنه پوبه له صحابه وو داسي  ّـل هللا رسونو 

ې وني سره تشبيه شوى هغه كومه كي مؤمن له يو قرآن په

نه ښتنه پوله صحابه وو همداسي به  ّـعمر ونه ده؟ 

د ډي كي ې غونپه يوكوله، هغه د جليل القدره صحابه وو 

پله پله خچا خړه، هر ښتنه وكپوړه په اې صر سورالن

پله خځوانكى وو چي ال هم  ّـهللا بن عباس  ړه، عبدرأيه ورك

چي زما انتباه هم د وويل  ّـړه او عمر ړاندي كرأيه و
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ښتني به پوېر وه. كه دا كار جائز نه وى نو دا څپه ده 

پل ړه خپه او آيتوند  قرآنمفسرينو به د  ې!!ېدنه ك

په چي به نه فرمايل تعالى  هللا، ړاندي كولپل آراء نه وخ

دغو درنو . ږيېپوهاو اولوااللباب عقلمن ې قرآن د

ړاندي كولو سره نه يوازي په ود دغو آراوو  ومفسرين

تعالى  چي هللاطمع مو دا ده ړې بلكي گناه نه ده ككومه 

په صورت كي دوه او د اشتباه د صحيح تفسير به دوى ته 

ې ته وايي يو اجر وركوي. تفسير بالرأى دپه صورت كي 

صه رأيه ولري او بيا د دغي ځان سره كومه خاڅوك له چي 

كوم آيت تأويل او  قرآنپه تكلف سره د پاره رأيي ل

يو غريب روايت واوري يا څوك داسي لكه چي ړي، تحريف ك

او بيا د ړي د مذهبي تعصب له مخي كومه رأيه قبوله ك

په خالف د گند مفهوم څرپل ظاهري او كوم آيت د خ قرآن

په تأييد كي  ې مذهبي رأيياو همدې غريب روايت همد

ڼي او روايات گچي آيت معيار وځاى پر ې د دړي، تحريف ك

همدا كمزوري روايات معيار  برعكس په تله وتليد هغه 

تأييد كي تحريفوي!! په د هغوى  آيتونه قرآنگڼي او د 

 خالف ده!!  د قرآنې ئچي وينا پروا هم نه كوي ې د د

  

   

    

پوه باحكمته ذات له د  قرآنتا ته دا چي او يقينًا 

  ږي.ېدركول ك ريول

د  قرآنتا ته دا چي ته ويل شوي  ّـ هللا رسولدلته  -(3)

دئ، پوه باحكمته ږي چي ېله لوري دركول كتعالى  هللاهغه 

ځكه يعني دا كتاب د )علم( او )حكمت( خزانه ده 

په هري ې كتاب او حكيم دئ، د دې عليم ږونكى ئېرال

حكيم او عليم رب د علم او حكمت ښووني كي به د الر

ې كتاب په دچي څوك  گورئ.وگو پلو سترپه خگند مظاهر څر

ورته كتاب دا چي ې دا نه ده ړي وجه ئايمان نه راو

ښودل ېړاندي نه دي او پهې مبهم دئ، يا كافي دالئل ئ

مظاهر نه گند رڅكي د علم او حكمت په هغه يا شوي، 

ړنو الس پلو غلطو كخله چي ې دا ده گوري، بلكي وجه ئ

چمتو نه ېښودو ته پرپلو ناولو اعمالو او د خاخيستو 

 ېښي. ښايسته برړني پلي كدوى ته خ دي،
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ما يو اور ټبر ته وويل: پل خچي موسى هغه مهال 

ړم يا وليد، له هغه به يا حتمًا كوم خبر درته راو
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نو كله ړئ، كتود ځان چي ې لمبه، ټ كي نيول شوپه مو

چي ړى شوى هغه هم مبارك كچي  ږ شوچي ورته راغى ورغ

ې دئ، او ئكي چي شاوخوا دئ او هغه هم  په اور كي

خبره دا ده ې موسى! اپاكي د عالمونو رب هللا ته ده، 

يقينًا زه باحكمته عزتمن هللا يم، او عصا دي چي 

چي ې هغه داسي وليده لكه چي ئاو كله ځوه، وغور

ېښته( په ت)ې په داسي حال كي ئځنده مار وي نو خو

ې شا ته ئه او ې وړولې ور اچي شا ئړاوو ې وامخ تر

چي زما خوا يقينًا ږه، ېېرمه و ې موسى!اونه كتل، 

ړ، ې وكچي ظلم ئگر هغه مږي، ېېرپيغمبران نه وته 

ړه، نو په بدل كي وكېكي ې له بدو وروسته نبيا ئ

په او الس دي  ښونكى يم.مهربان بخزه چي يقينًا 

پين پرته به تك سچي له داغ ړه، ېوان كي دننه كگر

په ښو كي د فرعون او د هغه د قوم و نپه نهځي، راوو

ږ زموچي نو كله ړي دي، گچي دوى فاسق ولوري، يقينًا 

ښي ن (ېپرانيستونكگي سترې )پاروونكبصيرت گندي څر

داسي په نو  گند جادو دئ!!څرې ويل: دا ې وئورغل

چي ړ ې وكې د ظلم او كبر له كبله انكار ترحال كي ئ

  .ړى ووك ې باورپرې ئ وړونز

ې د اساسي و كي د سورآيتونكو رې مباپه د -(5-16)

د بعثت قصه، له نهو  السالم پاره د موسى عليهمضامينو ل

ې ته د هغه سترو سترو معجزو سره د فرعونيانو مقابل

او د دغو سترو معجزو له ليدو سره سره د ږل ېل

گه په توگي ېلړل د تاريخي بفرعونيانو ايمان نه راو

  دا ده:ې چي خالصه ئې، شو ړانديو

 پل له خ السالم چي موسى عليهړه ياد كپه هغه مهال در

، په تياره كيې پسره د ش (ېرمني او ماشومانو)مټبر 

ړه هوا سپه سفر روان وو، كي چن ناو ېږلاو كگ يوه تن

ې هم نه ځان تودولو سامان ئوه، د اور بلولو او 

چي الر ړ وو چا ته اې وه، داسي ې وركه شوالر تردرلود، 

ڼا تر ږ لري د اور رې لې حالت كي ئهمدپه  ي.ښيورو

ې وويل: دلته تم شئ، هلته مي ټبر ته ئپل گو شوه، خستر

ې ړه ترپه اځم، يا به د الري د اور يوه لمبه وليده، ور

ېر الروي ول او د الري څپه ږ ، خو كه دوى هم زموښتمپوو
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به  ټهې معلومات نشو راكولى نو كومه بله سكروړه ئپه ا

ې كي دپه . ړئكتود ړو او ځان اور بل كچي ، مړې راوتر

ځور ۍ حالت انې كسۍ او بې وسد ب السالم عليهد موسى 

ږل شوى، خو ومو ېې ته لشوى، داسي يو كس د فرعون مقابل

 ! څه وه!پايله ې ې مقابلچي د دليدل 

   ې وشو: دا پرږ ته ورغى داسي غځاى چي د اور كله

په اور كي دئ چي  هغه هم مبارك دئڅلى ناو دئ، ېپيو س

پاكي د عالمونو رب ې دئ، او ئكي چي شاوخوا او هغه هم 

تر خاص رعايت  تعالى هللايعني دا سيمه اوس د هللا ته ده، 

په سوره كي ې مبارك دي. د القصص څه ئالندي ده او هر 

ې ، تفصيالت ئوې وشپرې وني ږ له يوچي دا غويل شوي 

پرته ده، ني كي په لمد طور غره ړه دا لوگورئ. هلته و

دلته  كيم  638په چا قسطنطين پاړي د عيسائيانو لوم

ې دوه سوه كاله وروسته ږدړه، بيا نړه كيوه كنيسه جو

چي دا كنيسه هم د ړ ړ كيو َدير جوې خوا ته قيصر د د

  پاتي دي.ړه تراوسه وه برخه شوه، دواهغه ي

 هغه هللا ته چي وايي: پاكي ړي د آيت دا فقره غور غوا

چي له مخكنيو گورو دئ، بايد وي د عالمونو رب چده 

ړاندي د يوه مكان، ې وگه دئ، تر دڅنړاو ې تفقرو سره ئ

ښتنه پودا سره چا ې، له هر ږ يادونه شواور او غ

له رب العالمين سره د دغو دريو )مكان، چي ږي ړېراوال

ښتني پوې سره دغي ې فقرپه دگه دئ؟ څنړاو ( تږاور او غ

د عالمونو  تعالى چي هللااو هغه داسي ځواب ويل شوى ته 

ړ دئ، رب دئ، له هر عيب او نقص منزه دئ، نه مكان ته ا

ځاى يو چي لكه كوم مخلوق وو ې دلته حضور داسي نه ئ

ې د ڼا ئنه دا اور او رړ شي، ځاى ته والږدي او بل ېپر

چا ته چي ړ دئ ې ته اڼا وه او نه دجالل رتجلي او ده د 

ړي لكه د پاره داسي تكلم وكلقاء لښووني د اې الرد يو

څه مخلوق څ هي تعالى هللاد يوه انسان تكلم له بل سره، 

ېر نه دئ، څپه څه كي د مخلوق څ په هيته ورته نه دي، 

داسي نه ړئ، له مخلوق سره تشبيه ك تعالى چي هللاداسي نه 

 هللاڼئ، گپاره مكان ود رب العالمين لړه دره يوه وچي 

ړى، خو سره تكلم ك السالم عليهوسى همدلته له م تعالى

ږو، يوازي دومره ويلي ېپوهږ نه ؟ مووو گهڅندا تكلم 

تكلم داسي ږ شوى او ته داسي غ السالم چي موسى عليهشو 

 هللاڼا د پوه شوى، دا اور او رې پرچي دى ورسره شوى 



 

                                                                                                               النمل            

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

815 

ځاى په بل پله په خ قرآنځكه ڼا نه وه، د تجلي ر تعالى

 هللاله  السالم چي موسى عليه ښوونه كويږ ته الركي مو

چي ما ښيي، هغه ته وويل شو ځان وروچي ښتل وغو تعالى

د تجلي  تعالى هللاچي ستر غر د گوره و ې ليدلى، دا دئنش

په لوري د غره  تعالى هللاړاندي مقاومت نشي كولى، په و

ې ب السالم عليهې شو او موسى ټټوې ټټوړه، غر تجلي وك

  سده شو. 

 ځان داسي معرفي كوي: ته  السالم عليه سىمو تعالى هللا

كړي ېپرپه هري زه باحكمته عزتمن هللا يم، زما چي يقينًا 

ۍ ستا پيغمبرپه كي حكمت مضمر دئ، دلته ستا راوستل، 

پر څه ږل؛ دا هر ېد فرعون لوري ته ستا ل او گمارل

او عزتمن رب درسره دئ، مه د ځواكمن  حكمت مبتني دي.

ځان كمزورى او ېره كوه او مه ك وځوافرعون له زور او 

  ڼه.گضعيف 

  ښكاري؛ د چي تا ته اور هغه ته وويل شول: دا مكان

ې خاصي توجه ېدلى، د همدځگرړ د خاصي توجه و تعالى هللا

  څه مبارك دي. هر ځ او شاوخوا كي په منې د دله كبله 

  له ځوه، ته وويل شول: عصا دي وغور السالم عليهموسى

ځنده چي خولكه ې هغه داسي وموندله ئځولو سره سم غور

په او داسي ړاوو ې واې ترئې راغى، مخ پر، هيبت مار وي

ږ ته مو قرآنې سره دپه نه كتل. ې ئته چي شا شو  ېښتهت

ندي يو ړاتر وحي و السالم چي موسى عليهښوونه كوي الر

پله عصا ې خچي كله ئې داسي وو عادي انسان وو، حالت ئ

چي ېدو ښتې وتكي وليده داسي ترڼي په بځنده مار د خو

، همدا عادي انسان له رسالت وروسته ې نه كتلشا ته ئ

ې ړي، نه ئته مال وت ېچي د فرعون مقابلچمتو شو ې ته د

ښونو او گواې له ږي او نه ئېېرځواك ووله زور او 

 تهديدونو. 

 يقينًا ږه، ېېرمه و ې موسى!هغه ته وويل: ا تعالى هللا

چي ظلم گر هغه مږي، ېېرران نه وپيغمبچي زما خوا ته 

ړه، په بدل كي وكېكي ې له بدو وروسته نړ، بيا ئې وكئ

څو خبري دلته  ښونكى يم.مهربان بخزه چي نو يقينًا 

زما خوا ته )چي ې خبري د د -1پام كي ولرو: په بايد 

چي ته به ( معنى يوازي دا نه ده ږيېېرپيغمبران نه و

ې دا ې، بلكي معنى ئږېېرپه حضور كي نه ودلته او زما 
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، هږېېرڅكله مه وې نو هيچي تل زما تر رعايت الندي يده 

ته همدا  السالم چي موسى عليهږي ېو معلومآيتونله نورو 

ې چي زه درسره يم، زما تر رعايت الندړى شوى ډ وركډا

ويل شوي: ې پسرو -5ې، فرعونيان ضرر نشي دررسولى. ي

ېكي دو وروسته نې له بړ، بيا ئې وكچي ظلم ئگر هغه )م

(، ښونكى يممهربان بخزه چي ړه، نو يقينًا په بدل كي وك

ړه ې اپه دڅه ده، ې استثناء معنى چي د دگورو بايد و

چي له كوم څه ږده بحثونه شوي، كوم په تفسيرونو كي او

پام سره د انسان په پرته او د الفاظو ظاهر ته تكلف 

 هللاگري د ملپيغمبران او د دوى ځي هغه دا دي: ذهن ته را

ورسره دئ او د دوى  تعالى هللاتر رعايت الندي دي،  تعالى

ږي ېېرڅوك دي ووهغه ېره ونه لري، مرسته كوي، بايد و

داسي ۍ وروسته پلي غلطخو كه دا هم له خړي، چي ظلم وك

 هللاړي نو ې جبران كپرپله اشتباه چي خ ړيېك كار وكن

ۍ له لطې غښونكى ومومي، او د دبه مهربان بخ تعالى

  پل رعايت او مرستي نه محروموي.ې له خكبله به ئ

 په ته وفرمايل: الس دي  السالم عليهموسى  تعالى هللا

او پين پرته به تك سچي له داغ ړه، ېوان كي دننه كگر

په ضمن كي معجزو نهو هغو ړه د دا دواځي، راووځالنده 

د فرعون او د هغه د قوم ې، نو ړى شوچي تا ته دركدي 

. دلته ړي ديگچي دوى فاسق و، يقينًا ړ شهوال ريپه لو

ړى ې وركمعجز( 5ته نه ) السالم موسى عليهچي ويل شوي 

ړو چي د دغو دواږي ېو معلومآيتونله نورو  قرآند  ې،شو

پر چي كله ې ې ومعجزالسالم  گ دا هم د موسى عليهڅنتر 

كله د حاصالتو كموالى، كله ، ېراغل قحطيفرعونيانو 

ې اوبه د كله ئ او يښگاچنې، ملخان، كنكله طوفان، 

ته راغلي او السالم  عليهځل موسى ې، هر ېر شوڅپه و وين

ې مصيبت د لري كولو پل رب ته د دخچي ښتي ې غوله ده ئ

ړې او هغه مصيبت ختم شوى، خو ، هغه دعاء كړيدعاء وك

ې نه دئ ېدلي او ايمان ئژمنو نه دي ودرپلو پر خدوى 

  ړى.راو

  گي او سترې پاروونكبصيرت  ،گنديڅر داچي خو كله

ړو ې د ايمان راوښودل شوې وراو معجزښي نې پرانيستونك

  گند جادو دئ!!څر: دا يويلې ځاى ئپر 

  ې پرې ئ وړونچي ز ىړې كې انكار ترداسي حال كي ئپه

 هللاد  السالم چي موسى عليهېدلي وو پوهښه ، ړى ووك باور
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د دعوت له منلو  ې د دهې ئرسول دئ، خو سره له د تعالى

ظلم او كبر دوى  ې دانكار كولو، د عدم ايمان وجه ئ

. دا ړيچي ايمان راوېښودل پروو، ظلم او كبر نه 

، )ظلم( او )كبر( فسق()چي ښوونه كوي ږ ته الرمو آيتونه

په دغو دريو ډونه دي، ړاندي ستر ستر خنپه ود ايمان 

 ېڅومره ستري ستري معجزجرمونو اخته انسان؛ كه هر 

چي ، دومره قانع كوونكي دالئل واوريڅومره او هر  گوريو

ې قانع پرې ړه ئاو ز گه ورته جوت شيپړه توپه بشحقيقت 

ې ته نه او د ړو سعادت نشي ترالسه كولىد ايمان راو شي،

ښوونو په مقتضى او له الهي الرچي د ايمان ږي ېچمتو ك

ېر نور ڼ شمگ قرآن. دا آيت او د ړيعمل وكسره سم 

پيغمبر د پر او د هغه  تعالى هللاپر چي ښيي  نهآيتو

پر شته  تعالى هللاد څوك چي معنى يوازي دا نه ده ايمان 

كه داسي وى ړي، پر حقانيت باور وكپيغمبر والي او د 

ڼل گنو د فرعونيانو ايمان او يقين به كافي او معتبر 

گ عملي څنشوى وو، دا ايمان د باور او يقين تر 

لري، د ايمان دعوى يوازي هغه مهال ني ښتغومقتضيات او 

ې ښتني ئچي عملي مقتضيات او غوږي ېڼل كگړ د اعتبار و

 تأمين شي.  

د  السالم مپيغمبرانو عليهږ ته د ې كي موې قصدپه 

ځور شوى چلن انكافر واكمن داسي يوه د ړاندي په ودعوت 

پل ړى، د خځواك مغرور كپل زور چي اقتدار غولولى، خ

په  السالم عليهپاره د موسى لاو دوام  اقتدار د بقا

په داسي مخالفت كوي؛ پيغمبر ېرو معجزو خاوند ډېر د څ

په خو ورته ثابت شوى!! حقانيت چي د ده حال كي 

يوه بل ستر ړاندي د په و تعالى هللاې كي د ې قصراتلونك

ړاندي په وږ زموچلن ښود مشر او الرواكمن او د لوى ملك 

عنايت او  تعالى هللاڅه د هر  پلمؤمن دئ، خچي ږي ېځل

ځاى پر د نعمتونو شكر  تعالى هللاڼي او تل د گېرزوينه پ

لوري  تعالى هللاې او د ځواك د حق د غلبپل زور او خكوي، 

 په الر كي كاروي.  ته د خلكو د بلني 
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ړى علم گځانمو چي داؤد او سليمان ته ًا او يقين

ږ موچي  هويل: ستاينه هغه هللا ته دوړو دواړ، او ورك

او ړ، گانو فضيلت راكېرو مؤمنو بندډپلو پر خې ته ئ

ې خلكو! د ې ويل: اسليمان د داؤد وارث شو، او وئ

ړى شوي، څه راكې، او هر ښودل شومرغانو وينا را

و سليمان ته د اښكاره فضيلت دئ، چي دا يقينًا 

داسي ښكري پلي لېريانو او مرغانو خپانسانانو، 

تر هغه  وو، يړى شودوى منضبط كچي  ېړى شوډي كراغون

ېدل، ته ورسې درږيو ېې( د مښكري ئچي )سليمان او ل

ځيو ته گنهستوپلو خږيو! ېې ماوويل:  ۍږېم ېيو

ښكري تاسو تر ل هچي سليمان او د دځئ، داسي نه ننو

چي هغوى به نه په داسي حال كي  ړيكښو الندي پ

 ږي. ېپوه

ې د اساسي و كي د سورآيتونمباركو ې په د -(18-15)

 عليهگه؛ د داؤد ېلپاره يوه بله تاريخي بمضامينو ل

ړاندي قصه والسالم  عليهاو د ده د زوى سليمان السالم 

 ې دا دي:سي مطالب ئچي اسا، ېشو
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 ړى گځانته السالم  ماداؤد او سليمان عليهتعالى  هللا

و كي آيتونپه نورو ې د قرآن چي تفصيل ئړى وو، علم ورك

د  ،ړولپني زغري جوگ له اوسڅنراغلى، د رسالت علم تر 

ږد ېلپه ۍ اختراع، د اطالعاتو او ليكونو ښتبادي ك

ژبي د په ږد كي د مرغانو كارول او د مرغانو ېرال

     ړى شوى وو.علم وركپوهيدا 

 د امتنان او ړاندي د دوى په وپېرزوينو ې الهي د د

ږ موچي هغه هللا ته دي  يستاين: وينا دا وهشكر احساس او 

 .ړگانو فضيلت راكېرو مؤمنو بندډپلو پر خې ته ئ

  ۍ او پالر د لويي واكمنپل د خالسالم  عليهسليمان

 وارث شو.ملك 

  ې خلكو! د اخلكو ته وويل: السالم  عليهسليمان

ړى شوي، روري شيان راكټول ضې، ښودل شومرغانو وينا را

چي د  ښكاره فضل دئله لوري تعالى  هللاد چي دا يقينًا 

 ړى.په برخه كږ ې زموپرتله ئپه نورو 

  د انسانانو ښكر كي هم په لالسالم  عليهد سليمان

ېريانو او هم د مرغانو، دلته پي ول هم د گټولمنضبط 

ټول  پهالسالم  عليهم د آد -1پام كي ولرئ: په و خبري څ

ېريان ورته مسخر شوي وو پچي شخص  ىنيوالد كي يوازا

ه وه، نه معجز ېړگځاندئ، دا د ده السالم  عليهسليمان 

او نه بل عادي  ېړى شوپيغمبر ته دا معجزه وركبل 

په دوى ته د مرغانو  -5دا واك او توان. انسان ته 

له مرغانو د  -6ړى شوى وو. ېدا فضيلت وركپوهوينا د 

  ې.پيل شوپه الس ړ كي استفاده د دوى ړو راوپه وخطونو 

  داسي په ښكري پلي لخ تهځل سليمان عليه السالم يو

گيو كي ټولېلو ېلو بپه بچي  ېړى شوډي كراغونحال كي 

په خاص لوري د تلو ې، ېدځپړ نظم او ضبط سره خوله بش

 عليهسليمان په دوران كي ې وه، د حركت ړه شوېكپر

 ۍږېم ېېدل، يوته ورسې ږيو درېې د مښكري ئاو لالسالم 

ځئ، داسي نه ځيو ته ننوگنهستوپلو خږيو! ېې ماوويل: 

په ړي كښو الندي پښكري تاسو تر ل هچي سليمان او د د

خوا ې دلته له يوږي. ېپوهچي هغوى به نه داسي حال كي 

چي د ې ړتيا ته اشاره شوگځانې دد سليمان عليه السالم 

ړه په اږيو ېد م، له بل لوري ېدوپوهژبي هم په ږيو ېم

ږ يو ستر علمي اعجاز زمو چي د قرآنڅه ويل شوي داسي 
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ږدي، دا مبارك آيت نه يوازي دا خبره كوي ړاندي په و

ې پر دځونو كي خبري كولى شي بلكي پلو منپه خږي ېچي م

نورو مهمو خبرو ته اشاره كوي: دوى مشر څو ېره سرب

 پلوچي خړ ې ورته امر وكې ملكه ده، هغلري، مشره ئ

چي د سليمان ېده پوهځئ، هغه ځيو ته ننوگنپلو هستوخ

پلو كورونو ته ږي خې، كه موان دئرښكر رالالسالم  عليه

 ږي!! ېپښو الندي كداخل نشي تر 

چي گورئ ېر شئ نو وبه ځپورتني آيت ته همدا راز كه 

دوي او وايي اپه نامه يږيو مشره د نملة ېد م قرآن

گنده كي څرڅ په ترنو ېړڅد ۍ وويل، ږېمې : يوملةنقالت 

ېر ملكه څپه چيو ۍ مشره د موږيو د كورنېچي د مې شو

ټولي چول او د گيو اې د هځينه مشره( وي، دنده ئښ)

ځينه ښي گرانۍ كارند كورپالل او اداره كول وي، ۍ كورن

چوي!! همداراز د ۍ نه اگډي وي او هټولي شنۍ دي خو ږېم

ۍ كي تر لسو رنوې كپه يوچي ې څ كي جوته شوپه ترنو ړېڅ

پاره لچولو گيو اۍ او همشرې مشري وي، دوى د همدپوري 

داسي ۍ وويل، ږېمې چي يودلته ويلي  قرآنږي، ېغوره ك

ړي، بلكي ۍ مشره افاده كيوازينچي الفاظ نه دي راغلي 

چي له هره او دا يقينًا ې، ې ته اشاره شويوڅخه څو له 

تطابق  گهپه دقيقه توېړونكو له وينا سره څپلوه د هغو 

كي ۍ په هري كورنځينه مشره لري، ښږي ېچي وايي: ملري 

چي د پوري مشري وي!! اوس نو تاسو وواياست تر لسو 

دغه وينا يو ستر علمي اعجاز نه ړه د قرآن په اږيو ېم

پاره دغه اعجاز ړو لد ايمان راو پر قرآندئ؟! آيا 

چا په دا وينا د هغه  قرآنكافي نه دئ؟!! كه تاسو د 

ژوري ې ړه ئپه اژوند ږيو د ېچي د مږدئ ېك ړانديو

چي ې ړاندي ورته جوته شوډه موده وړې دي او لنړني كېڅ

په ې وينا ځينه وي؛ ما ته ووايئ د دښږيو مشره ېد م

گه كه ړې توگځانپه گه وي؟ څنگون ې غبرړاندي به ئو

هغه ړه هم د قرآن په اچيو او موې( تاسو د عنكبوت )غڼ

ې يو ستر علمي چي هره يوه ئ ړئويناوي ورته تشريح ك

چي ووايي: د چاره لري پرته بله ې ، آيا له داعجاز دئ

ژورو تحقيقاتو له نتائجو سره ږ د دا ويناوي زمو قرآن

چي نو ړئ وكښتنه پوې گه ورته دي، او كه ترپړه توپه بش

ې يا دا ځواب به ئړل؟ درك ك حقائقگه دا څن ّـهللا  رسول

ًا الهي منشأ لري، د يوه چي ووايي: دا ويناوي حتموي 
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څوارلسو چي د ړه ده ېره لوډعادي انسان له توانه 

او پوه شي، په داسي حقائقو ړاندي شرائطو كي پېړيو و

په برخه نشي نو حتمًا به ې ړو سعادت ئكه د ايمان راو

په  ّـهللا  رسولږه دا به د ږ تر لږي او لېپه حيرت كي لو

 ړ نبوغ حمل كوي. لو

ډېره جالبه او د خاص توجه عرن( خبره دلته د )هم اليش

ې او بې احساسه بږي ېتاسو دا مې انسانانو! اړ ده؛ و

: دوى وايي اړهپه خو هغوى ستاسو د ستر ساالر  ئڼگعقله 

 !!پوهېږينه 

  ې دي دړې ك ېړنيڅې ئړه په اژوو د چي هغه محققين

ېر د څپه ژوي هم د انسانانو چي نور ېدلي ې ته رسجنتي

ژبي او الفاظ لري، پلي خپلي خپاره يم لافهام او تفه

 ځينو دپوهوي، يو بل وربلي، ږونو سره يو بل په خاصو غ

په ې چي هر يو ئړي ېر الفاظ ثبت كگڼ شمډول ژوو د خاص 

په هغه سره خاص حالت كي خاصه معنى لري او يو بل ته 

 خاص مطلب انتقالوي.

ځينو په نامه يوه غربي محقق د گ د موريس ميترلين

ې دې وليكل، څو كتابونه ئړې، ېړني وكڅژوند پر اتو حشر

ړ، ما د ده چه شهرت وركپه كړۍ ټولي نده ته د ليكنو 

چي ال محصل وم، د ې دي ځيني ليكني هغه مهال لوستل

ېر جالب وو، د هغه ډړه د ده كتاب په اژوند ږيو د ېم

پل كور كي د په خږي ېچي مپه كتاب كي مي لوستلي وو 

ړوي بلكي ځايونه جوره نه يوازي خوندي پاغذا د ساتلو ل

ړي، ې مخنيوى وكېدو ئگنده كچي له ې وهي پرداسي دوا 

چي بيماران تداوي كوي، كله كله ناروغ ټران لري ډاك

ې چوي او بيا ئې اږى له كوره راباسي او لمر ته ئېم

ړه ډول خځيني نباتات كري، يو ېرته كور ته ننباسي، ب

ښېني او ڼو كپاپه د ونو  كي يپسرلپه چي ۍ( حشره )كوخ

چي ې پالي ئږي دا اهلي كوي او ېځېره سوكه سوكه خوډ

دوى ې په بدل كي ئړوي او دوى ته يوه خوندوره عصاره جو

گى لري، ټولړى گځانورته خوراك وركوي، د خوراك موندلو 

ېري خوراكي توكي ومومي نورو ته اطالع وركوي چچي كله 

ډ كار گوي، د ځاى ته رسځان هغه په يوه ليكه او 

ږي، دقيق نظام لري، ېگيا كې لپرگډه په ړه كوي او ېكپر

ډلي گى موظف وي، د هري ټولېل ېل بپاره بد هر كار ل

په كارونو كي تشبث نه كوي، يو د بل وظيفه مشخصه وي، 
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ې ټول د يوپر بل ظلم نه كوي، فقير او غني نه لري، يو 

خوندي  ځان تهژوند كوي، گه په توړو ۍ د برابرو غكورن

ړخ ېوال اړوي، كه تر زمكي الندي وي، يا د كوم دكور جو

چي له اوبو ړوي ې جوټي كي نو داسي ئكي يا كومي س

خوندي وي، حتي كه سيمه اوبه ونيسي د دوى كور ته اوبه 

په همدغي ې گ ئگ راتړوي، تځي، ځان ته الر جونه ننو

په الر كي سره مخامخ شي د چي دوه كله  ثابتي الري وي،

ې الري يو بل نيسي او له همدښاخونو له الري تماس لو پخ

پردى وي مخه ړي، كه پله خبره سره رد و بدل كژني، خپېو

ړى ومومي، ږي مېپه دغي الري كي د كوم مكه ې نيسي، ئ

ړي ځي او د مږي راېړوند مځي، نور خبروي، افورًا شا ته 

ړي له ميدانه گگونه لري، د جمنظم جنجسد انتقالوي، 

ټران ډاك پاره مؤظفې ليان انتقالوي، د معالجپټپل خ

په حيرت چي انسان ېر نور عجائب ډې ته ورته لري، او د

كي ې سيمي په يوگلستان ځل د انځوي، وايي: يو كي غور

ې ئېزان گرپيل شوه، انړه گج ويږېد مله انسانانو سره 

ړاندي په وچي مجبور شول د دوى پسي واخيستل، دومره 

 !!  ې ونيسيچي مخه ئړي ډك كې وبو ئخندق وكني او له ا

   

   

   

   

    

   

   

    

موسكى شو او ېدونكى خندې د وينا له كبله نو د د

ړه په برخه كې زما ربه! دا )توفيق( راې ويل: اوئ

پر ما او زما چي ړم چي ستا د هغو نعمتونو شكر وك

چي  ړمك عمل وكېچي هغه نړي، او پېرزو كپالر دي پر 

پلو صالح په خپل رحمت سره مي په خې او وښې خوته ئ

 ړې.ك گانو كي داخلبند

چي ده او ږي دا وينا ېته د مالسالم  عليهسليمان  -(15)

ره دومنه يوازي ۍ نسبت كوي پوهښكريانو ته د ناد ده ل
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 ې خندلچي موسكى شو او وئې او عجيبه وه حيرانوونك

علم، عقلمني او شعور هغه الهي چي بلكي متوجه شو 

پلو پل فضل له مخي خې د خئتعالى  چي هللاېرزويني دي پ

ږي ته هللا ېړوكي مپه برخه كوي، دغه وقاتو ته ورمخلو

چي زما او ړى او حساس فهم وركشعور ېز دومره تتعالى 

ژندلى يم، ېپې ښكرو له راتلو خبر شوى، زه ئزما د ل

ۍ پوهږ ته د ناښوونه كوي او موږيو ته سمه الرېپلو مخ

په ې زما ربه! دا توفيق راا ځكه وايي:نو  نسبت كوي!!

پر ما او چي ړم تا د هغو نعمتونو شكر وكچي سړه برخه ك

ږ ذاتي كمال نه بلكي دا زموړي، پېرزو كپالر دي پر زما 

پېرزوينه ده، ما ته دا گه ستا فضل او ړه توپپه بش

په ې او وښې خوچي ته ئ ړمك عمل وكېهغه نچي توفيق را 

 ړې. گانو كي داخل كپلو صالح بندپه خپل رحمت سره مي خ
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څه ما پر ې ويل: او وئ ړهې وكټنه ئپلنو د مرغانو 

گورم او كه هغه غائب دئ؟ حتمًا به د نه دهُ چي هُ شوي 

ړم ې حالل ك، يا به ئړمه سخت عذاب سره تعذيب كپې ئ

نو ړاندي كوي، گند دليل وڅريا به هرو مرو ما ته 

په هغه ې ويل: او وئ پرتهډ ځنېر ډله ړ وكې ئگ درن

ړې ې احاطه نه ده كپرچي تا ړې مي علمًا احاطه كڅه 

، ما داسي ىړي يو يقيني خبر درته راواو له سبا م

څه ې واكمني كوي او هر ېرمن ئچي يوه موموندل 

ې قوم مي ې وو، دا او د دړى شوي او ستر تخت ئورك

لمر ته سجده كوله، ې پرته ئله هللا چي داسي وموندل 

ړي وو او له ښايسته كپل عملونه ورته او شيطان خ

چي ږي. ېېر ايستي وو نو دوى نه هدايت كې تالري ئ

ي كي زمك او وچي په آسمانوني ړهغه هللا ته سجده ونه ك

څه په هغه ېره كوي، او ټ )شيان او اسرار( رابرسپ

چي هم  هڅپه هغه او ټوئ پې تاسو ئچي ږي ېپوههم 

پرته بل معبود چي له ده گندوئ، هغه هللا څرې تاسو ئ

  .بنشته؛ د ستر عرش ر

 ي دا دي:ښوونو الرآيتونې مباركو د د -(56-53)

  ډلي كتنه او د مرغانو د  السالم عليهځلي سليمان يو

پر ما ې ويل: وئگو نشو، ې تر ستركوله، ُهدُهد ئټنه پل

گورم او كه هغه غائب دئ؟ حتمًا به د نه دهُ چي هُ څه شوي 

ړم يا به هرو مرو ې حالل ك، يا به ئړمسخت تعذيب كې ئ

 لسالما عليهد سليمان  .ړاندي كويگند دليل وڅرما ته 

په  ېدا كتنه ئښكرو پلو لد خچي ږي ېله وينا معلوم

ېدو، په كوم مهم عسكري سفر روانچي كوله داسي مهال كي 

ړو له هدهد د خطونو وږلي وو، ېړاندي لوې ئگر څار

د ې ئپه داسي حساس وخت كي ېدو، ړو كي كار اخيستل كراو

ې ڼلى، له همدگړ نشو عادي او د اغماض وهدهد غيابت 

ېر وخت ډړې، خو ال ړه كېكپرړه دا په اد هغه  ېكبله ئ

 او سليمان عليهشو گند څرراچي هدهد ېر شوى نه وو ت
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چي ته ړي داسي معلومات مي ترالسه كې وويل: ته ئ السالم

د سبا له سيمي مي يو يقيني خبر درته ې، خبر نه يې رپ

ې ېرمن ئچي يوه مې ملك خلك داسي وموندل د د، ما ىړراو

ې ړى شوي او ستر تخت ئڅه وركهر ې ته هغواكمني كوي، 

ې پرته ئله هللا چي ې قوم مي داسي وموندل وو، دا او د د

ړي ښايسته كپل عملونه ورته شيطان خلمر ته سجده كوله، 

ږي. د ېېر ايستي وو نو دوى نه هدايت كې تاو له الري ئ

چي ي ړهغه هللا ته سجده ونه كچي دوى شيطان موخه دا ده 

ېره ټ شيان او اسرار رابرسپي كي زمك او وپه آسمانون

په او ټوئ پې تاسو ئچي ږي ېپوههم څه په هغه كوي، او 

پرته چي له ده گندوئ، هغه هللا څرې چي تاسو ئهم  هڅهغه 

  .ببل معبود نشته؛ د ستر عرش ر

  ړاندي د ې وښتنه كوي: تر دڅو خبري د دقت غودلته

او د هغه د  السالم چي د سليمان عليهۍ وينا راغله ږېم

پلو خږيو! ېې ماږيو ته وويل: ېې نورو مړه ئپه اښكرو ل

 هچي سليمان او د دځئ، داسي نه ځيو ته ننوگنهستو

چي هغوى په داسي حال كي ړي كښو الندي پښكري تاسو تر ل

او د ۍ سليمان عليه السالم ږېيعني يوه م ږي.ېپوهبه نه 

ې د ۍ نسبت كوي، او دپوهښكريانو ته د ناهغه جرارو ل

ږي، ېموسكى كېدو سره سليمان عليه السالم په اوروينا 

ته وايي: داسي السالم  عليهدلته يو هدهد سليمان 

ې په دې، خبر نه يې رپچي ته ړي معلومات مي ترالسه ك

تا ته به دا ې انسانه! ږ ته وايي: امو قرآنسره 

ېر ې ډپرتله به ئپه ځان ېښي، د برې شعوره حيوانات ب

پوهي به پل علم او پر خاو  ېڼگپوه اې شعوره او نب

 تر تا مخكي برخو كيډېرو په خو دا هر يو  ،ېمغرور ي

ړاندي و له تا ډېرو حواسو كيپلو په خحيوانات ډېر  ،يد

په ليدو مارغان څه، پى، غرۍ، سپشحيوانات،  ليگځن، يد

تر تا  ندلو كيپېژاو احساسولو په بوى د اورېدو او 

يوانات د باران، طوفان او حډېر دي.  ډېر وړانديډېر 

مغرور شوى  هسي، ته يگ تر تا د مخه احساسورات ېزلزل

چي  ېگوردا دئ . ېگورگه په ستريې او دوى ته د حقارت 

ټولو تر  تاريخ كي يپه انسان، دا السالم عليهسليمان 

د  ۍتښبادي ك چيښكرو خاوند، ډېرو لستر واكمن، د 

ړول د ي زغري جوپن، له اوسړېه كړاره ده جوپل لځي ړلوم

همدا خو ېدو، پوهژبه په ړي، د مرغانو ع كاپالر اخترده 
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ورباندي خبر وو، د  هدهد چيڅه خبر نه وو له هغه دى 

يوه ړ، هدهد خبر ك وضعيځاى له واد او د هغه ېسبأ له ه

   ې شعوري نسبت كوي!!! ۍ ورته د بږېم

    

    

   

    

   

   

  

    

    

   

   

    

   

  

   

    

    

    

   

   

    

ښتيا دي ويلي كه له به وگورو چي رژر  ويل:ې وئ

ې زما دا ليك يوسه، دوى ته ئې، ځني يدروغجنو 

څه ته وگوره چي ې شا ته شه، او چوه، بيا تروروا

ې ې ويل: اڅه تصميم نيسي(، وئرجوع كوي )

ځول درباريانو! يقينًا چي ما ته يو مهم ليك راغور

چي د سليمان له لوري دئ، او هغه داسي دئ  شوى، هغه

ېر زيات رحم كوونكى ډ)وايي( د هغه هللا په نامه چي 

ړاندي لويي مه كوئ مهربان دئ، )وايي( چي زما په و

ې ې( وويل: ا)ملكاو تسليم شوي راته راشئ. 

ړئ، زه خو ې كار كي مي مشوره راكه دپدرباريانو! 
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راته تاسو چي ړه نه كوم ېكپرتر هغه د كوم كار 

ځواكمن يو او كلك ږ هغوى وويل: مو !شئ حاضر

څه چي گوره او كار تا ته محول دئ، نو و گيالي،جن

 ې!!وامر ك

 : يو خالصه مطالب دا دې مباركو آيتوند د -(80-88) 

  چي ړو ژر به دا معلومه ك وويل:عليه السالم سليمان

زما دا ليك ې، ځني يښتيا دي ويلي كه له دروغجنو ر

ې شا ته شه، او چوه، بيا ترې وروا، دوى ته ئيوسه

څه څه دئ او وگوره چي د دوى غبرگون او عكس العمل 

 ړه كوي. ېكپر

 ې په الس ورغى، خپل درباريدان ئدې ته ليك د سبا ملك

ې درباريانو! ما ته ويل: اوې ئړل او هغوى ته ډ كراغون

پده ځول شوى، د سليمان له لدوري دئ، يو مهم ليك راغور

چي زمدا ې دا دئ پيل شوى، مطلب ئ  الرحمن الرحيمبسم هللا

ندو ړاندي لويي مه كوئ او تسليم شوي راته راشدئ. په و

څكله ستاسو له زه خو هيړئ، مشوره راكړه اې ما ته په د

 ړه نه كوم.ېكپرړه پرته د كوم كار په احضور 

 گيدالي ځواكمن او كلك جنږ ويل: مودرباريانو ورته و

ړي واك له ېكچمتو يو، خو د پره ې تيو، د سليمان مقابل

او وگدوره ړه ړه وكېكپرۍ تا سره دئ، ته په خپله وروست

 ې!! څه امر كوږ ته چي مو

نظام كي  غير اسالمي يوهپه و كي ې مباركو آيتوندپه 

څو چي ، ښودل شوىگه ېره دقيقه توډپه گوالى څرند شورى 

 جالبي دي: يېرډې ئ يخبر

 ؟ ه څه مشوره راكوئړپه اكار ې ملكه وايي: زما د د

ېواد ټول ولس او هپه چي چي د دغه كار داسي نه وايي 

ږي ېمعلومې الفاظو له د څه رأيه لرئ؟ړلى دئ؛ پوري ت

 ې.ړړه دوى ته اعالن كېكپرپله گه خپه ضمني توې ملكچي 

  ړه نه ېكپرپه غياب كي چي زه خو ستاسو ورته وايي

له ړاندي فيصپه وړم او ستاسو كوم، تل تاسو راغوا

 !!مكو

 ځواكمن يو، توريالي يو ږ درباريان ورته وايي: مو

چي ستا څه ړه ستا كار دئ، ېكپرچمتو، خو ړي ته گاو ج

 !ښه وي هغه به كوو!خو

ړه چي مسلمانان د دغو غوې پاره راغلې لدا قصه د د
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ې د ېر نشي او شورى ئڅپه  درباريانو او ذليلومالو 

 ې هم داسين ئاو واكم يانو شورى ته ورته نه وي.اچپا

ځان مسلم حق ړه د ېكپرۍ وروستچي نه وي لكه دغه ملكه، 

ړه مالو چي د غوپاره ې لې يوازي د دگڼي او مشوره ئ

د  قرآن ړي!!ړه اعالن كېكپرپله ړاندي خپه ودرباريانو 

د مطلق  ې كي هم د غير اسالمي نظامونوېرڅپه فرعون 

فرعون او وايي:  ځورويالعنان واكمنانو دغه بد خصلت ان

 ،ړى ووې ايمان راوټه ئپپه چي  ته يوه داسي درباري

ړي او فرعون د دفاع وكې له موسى عليه السالم ښتل ئغو

ې، خو فرعون ړورك ېمشورېكي نڅو ، ړيك منعژلو هغه له و

چي څه تاسو ته وايم زه همغه ځواب كي ورته وويل: په 

ښوونه چي تاسو ته كومه الرشوى يم او زه پوه  ېپرښه 

 ! ښوونه ده!په لوري الرد ترقي او كمال هغه  كوم

   

    

      

     

     

    

                                                  
   55القصص:

په چايي ستاسو ده؛ پا)هغه )مؤمن درباري( وويل: نن خو 

، خو كه غالب يئبرالسي او ې سيمي په دچي داسي حال كي 

ړى شي؟ فرعون وويل: څوك به مو مرسته وكد هللا عذاب راشي 

و يوازي پوه شوى يم اې پرچي څه تاسو ته وايم زه همغه 

 ښيم!!د رشد او هدايت الر در

غيرملزمه چي ووايو: كفايت نه كوي  آيتونهآيا دغه 

ړتيا ده، فرعونان داسي گځانشورى د غيراسالمي نظامونو 

 ؟!!ښويگاني خوشورا

پاره ې لې د دقصې دا د فرعون او د سبا د ملك قرآن

نظامونو كي  غيراسالميپه ږ ته ووايي: چي مورااخيستي 

ږي، ېلوري كله ړه د ده ېكپرۍ لواك وي، وروستټوواكمن 

ړه ټولو غوره او لوپله رأيه تر ڼي، خگځان عقل كل هغه 

ړو ته ېكپرټولواك د شورى ې ملزمه نه وي، شورى ئڼي، گ

ږ ته موچي پاره ې ل. او د دپه التزام مكلف نه وي

وي، هغه اسالمي يات وصچي دا خصپه كوم نظام كي ووايي: 

وني نظام وي، خالفت نه بلكي ملوكيت نظام نه بلكي فرع
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  وي.

 ټولو درباريانوته مو بايد پام وي چي دلته د ې د

څه، هغوى د ې بل څه ده او د ملكړه او رأيه يو ېكپر

    ږلو!!ېې لخبره كوي او ملكه د هديمقاومت جنگ او 

    

   

  

   

   

   

   

      

يقينًا چي كله دا پاچايان كوم كلي ته ويل: ې وئ

ړي، او ې ذليل كړي او عزتمن ئې كځي تباه ئننو

ې يم، ږونكېې لهديې و زه دوى ته د يوا همداسي كوي،

 ي. گرځڅه سره راچي استازي له  هې ناظربيا د د

پلو درباريانو ته وويل: د پاچايانو ې خملك -(80-89)

ې او پرځي دود او خصلت دا دئ چي كله كوم ملك ته ننو

خلك سپك او عزتمن د هغه ړي او ې كمسلط شي نو تباه ئ

او وسته ويل شوي چي )ې وينا وردله ې . د ملكړيذليل ك

ې وينا ځينو درنو مفسرينو دا هم د ملك ،(همداسي كوي

له لوري ويل شوي  تعالى چي دا د هللاځيني وايي او  ېلگڼ

ې ې د دغي وينا تأييد ئړه د ملكاو د پاچايانو په ا

د ېښي. ړى. الفاظو ته په پام سره همدا رأيه غوره برك

چي د مع دئ ې مبارك آيت الفاظ او انداز دومره جاد

ې داسي پاچايانو د معرفي لپاره همدا كفايت كوي، دوى ئ

 ړي:معرفي ك

 هلته  ې مسلط شيپرځي او كله چي كومي سيمي ته ننو

ټولني مخكنى ړي، د ځه وتباهي خوروي، امنيت له من

اجتماعي، سياسي، مذهبي او اخالقي نظام نسكوروي، د ولس 

نه د چا سر  شتمني غارتوي او داسي حالت راپيدا كوي چي

 خوندي وي، نه مال او نه عزت.

  پكوي، هغه چي د مفسدو ملوكو ړي سگټولني عزتمن ود

ژوند او په ړى ې سرلوړاندي ئاو پاچايانو تر تسلط و

ټولني مخور ولس كي وقار او اعتبار درلود او د 
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او ولس د خپلو مشرانو په سترگه ورته شخصيتونه ول، 

لفت كوي، عزت النفس چي د ظلم او فساد مخاهغه كتل، 

لري، زور او زياتى نه مني، د ولس پر مال، سر او عزت 

ږي، ېټل كوكو له لوري رد دغو ملدوى ېرى نه زغمي، ت

ځيني له خپل ږي او ېځيني زندان ته ولځيني ووژني، 

سپك، رذيل او ذليل كسان ټولني، ړي، او د ېواده وشه

دار او اقت يړمسلط كپر ولس څوك ړي، هغه ړاندي كراو

وروسپاري چي نه عزت النفس لري، نه كوم دين او مذهب 

او څلي شي باور، د ذليلو كرسيو او نه په كوم سپې

ې او سودا ته منحطو اغراضو لپاره هري ذليلي معامل

پل ې له خچي هر پاچا ئڅه دي چمتو وي!! او دا همغه 

ټولو استعماري چي دي  هڅولس سره كوي او دا همغه 

ېزانو پرون انگرړي، مستعمراتو كي كځواكونو په خپلو 

ې امريكايان ړل او نن ئكي وك په افغانستاناو روسانو 

 كوي!!  

    

   

    

   

   

  

   

   

  

     

په مال ې ويل: آيا چي سليمان ته راغى وئنو كله 

ړي تر هغه څه هللا راكچي سره مي مدد كوئ؟! حال دا 

ړي، نه؛ بلكي تاسو ې دركچي تاسو ته ئېر غوره دي ډ

ښي كوئ، دوى ته ورستون شه، هرومرو ې خوپلي هدير خپ

ې د مقابل ېچي دوى به ئښكرو سره ورشو به له داسي ل

ې به په داسي حال كي دوى ترتوان نه لري، او حتمًا 

 وي. پك چي دوى به ذليل او سوباسو 

 عليهد سليمان له هديو سره پالوى ې د ملك -(63-65)

ورته السالم  عليه سليمانړاندي شو، حضور ته والسالم 
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څه چي په مال سره مي مدد كوئ؟! حال دا : آيا وويل

ړي، ې دركچي تاسو ته ئېر غوره دي ډړي تر هغه هللا راك

پر چي ږم، دا تاسو يئ ېپه داسي هديو نه خوشحالزه 

ښي كوئ، دوى ته ورستون شه، كه تسليم خو پلو هديوخ

 چي دوىښكرو سره ورشو نشي نو هرومرو به له داسي ل

او په داسي حال ې توان نه لري، حتمًا د مقابل ېبه ئ

 به وي. پك چي ذليل او سې وباسو كي به دوى تر

    

   

    

    

   

     

    

    

    

   

    

    

   

     

   

    

    

    

      

ې كوم يو به د هغې درباريانو! ستاسو ويل: اې وئ

ړي چي دوى تسليم شوي راوما ته ړاندي وتخت تر هغه 

ې مخكي تر ئزه به ېري وويل: پړي راشي؟ يوه پياو

او زه ې، پورته شځايه ړم چي ته له خپله هغه راو

علم څه هغه چا چي د كتاب ې توانمن او امين يم، پر

وړم چي راړاندي وې تر هغه ورسره وو وويل: زه به ئ

ې هغه د سترگي آخري ليد دي درته راشي، نو كله چي ئ

ې ويل: دا زما ځاى وليد؛ وئ رپځاى په خپلي خوا كي 
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چي ومي آزمويي، آيا ېرزوينه ده ري يوه پد رب له لو

ځان چي شكر كوي د څوك شكر كوم كه ناسپاسي كوم، او 

رب څوك چي ناشكري كوي نو زما ې كوي او پاره ئل

 ې نياز( دئ.عزتمن غني )ب

 ښووني دا دي: و الرې مباركو آيتوند د -(65-66)

  ستاسو ته وويل:  درباريانوپلو خالسالم  عليهسليمان

ړي راوما ته ړاندي وتخت تر هغه ې ې ملكدبه د كوم يو 

 چي دوى تسليم شوي راشي؟ 

 ې مخكي تر هغه زه به ئېري وويل: پړي يوه پياو

ډه ال به دا غونې، پورته شځايه ړم چي ته له خپله راو

كار نه وي ځنى پل ورې او تا به خېدلرس يپاى ته نه و

ړو راو پرې زه ئې راورسوم، چي زه به ئړى تمام ك

په امانت سره ، ې اميند خوندي رارسولو ئاو يم انمن تو

 .ې تر تا رارسومبه ئ

  يعني علم ورسره ووڅه چي د كتاب ېري پيوه بل ،

څه برخمن وو؛ مؤمن وو او د الهي كتاب له علومو څه نا

وړم چي د سترگي آخري راړاندي وې تر هغه وويل: زه به ئ

 .پ كيپه رگو يعني د ستر، ځيگروليد دي درته را

 ځاى  رپځاى په خپلي خوا كي ې هغه نو كله چي ئ

ېرزوينه ده ې ويل: دا زما د رب له لوري يوه پوليد؛ وئ

څوك چي ومي آزمويي، آيا شكر كوم كه ناسپاسي كوم، او 

څوك چي ناشكري كوي ې كوي او پاره ئځان لچي شكر كوي د 

 ې نياز دئ.عزتمن برب نو زما 

عليه چي سليمان  ړهې اپه دځينو مفسرينو هم څه كه 

ې ولي ئړه، ړه وكېكړلو پرې د تخت راوكله د ملكالسالم 

ړى شوى وو چي د كتاب علم وركڅوك هغه ړه، ړه وكېكپردا 

گو په رپ كي راورسولو، كوم علم ې د ستراو دا تخت ئ وو

نكي وېل، متعارض او حتى حيرانوېل بب ؟ړى شوى ووورك

جاب الدعوات چي دا كس مستځينو ويلي ړي، ړاندي كآراء و

ېدو په هغه اسم اعظم پوههللا تعالى چي د ځينو ويلي وو، 

ې دعاء قبلوي، د ئهللا تعالى ړي ې دعاء وكپرڅوك چي هر 

ې ې ته ئ، خو دړى شوىپه دعاء سره دا تخت حاضر كهغه 

ه دا ادعاء نشي لڅكچي دعاء كوونكى هيړى پام نه دئ ك

رپ كي، چي زه دا كار كوم، هغه هم د سترگو په كولى 

به هللا تعالى هيله كوم چي ړم هغه وايي: زه به دعاء وك
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چي يوه فرشته وه، يا ځينو ويلي ړي، ې قبوله كئ

ځينو وو او عليه السالم چي خضر ځينو ويلي جبرائيل وو، 

وو... د دغو عليه السالم چي دا په خپله سليمان ويلي 

كي كوم شاهد مومو او نه په قرآن آراوو لپاره نه په 

تر سليمان عليه السالم يح االسناد رواياتو كي، خضر صح

په ړاندي او د موسى عليه السالم څو پېړۍ وعليه السالم 

قرآن ته د عليه السالم څوك چي خضر ېر شوى، زمانه كي ت

ږي چي هغه يو عادي انسان ېپه هينداري كي وگوري نو پوه

ې خارق ېدو، نه ئخو عالم او مجاهد وو، نه په غيب پوه

حتى ې معجزه درلوده، اده كارونه كولى شو او نه ئالع

ړى، هغه د رسول او نبي په نامه هم نه دئ ياد كقرآن 

ته منسوبوي چي څوك به داسي خبري خضر عليه السالم هغه 

نه بلكي پر عاميانه قصو او افسانو باور لري، قرآن پر 

ې ي گوتي بند ئټهغه چي اوس هم چا ته الس وركوي نو د ب

ېدلي ځكه هغه اورلري كه نه،  ىډوكچي پوه شي هږي ښېكاك

ې چي دا گوته ئښه دا ده يوه نعليه السالم چي د خضر 

دغه  آيت 66مفسرينو د ېرو ډوكى نه لري!!! متأسفانه هډ

چي ړه ويلي الفاظ )قال الذي عنده علم من الكتاب( په ا

پېرى، خو كه د وو، نه كوم بل مراد ړى څخه كوم سې له د

ډ ډاېر ډنو په ځير شو او سياق و سباق ته آيت الفاظو 

نه يو  ېرى وواو اطمئنان سره ويلى شو چي دا هم يو پ

يت من رې مخكي ويل شوي: قال عفچي تر دځكه دا ړى، س

ې ويل شوي: قال الذي عنده علم من پسالجن او ور

ې يعني دا هم پېرى وو خو له مخكني سره ئالكتاب، 

ه د الهي كتاب علم هم څڅه ناكي وو چي ده ې توپير په د

ې وى نو بيا خو ړدرلود. كه دا خبره كوم انسان ك

مناسبه دا وه چي ويل شوي وى: و قال رجل عنده علم من 

الكتاب، داسى تعبير نه يوازي د آيت له تركيب سره 

ړخ له عام اسلوب سره اقرآن بشپړ مناسبت لري بلكي د 

الذي څوك د ږدي چي ېاشكال ته مجال نه پر ېگوي او دل

ښتنه ورسره ږي او يا دا پوېپه شك كي ولوړه په ا

گو په رپ ېدو د سترگه وتوانڅنړه شي چي يو انسان راوال

عليه ؟ سليمان ړيې تخت راحاضر كڅخه د ملككي له يمن 

و د ده يوه نې نشو كولى وو دا كار ئ السالم پيغمبر

دا كار يوازي يو پېرى كولى شي ړ؟ څنگه وكامتي دا كار 

څ شاهد نه پاره هيې لكي د دقرآن نسان، په نه يو ا
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چي يو انسان داسي خارق العاده كار كولى شي، هغه مومو 

هم يو عادي انسان چي معجزه نه لري!! دقيقه رأيه دا 

اسم موصول دئ چي )الذي( ځكه ، دا ېرى ووده چي دا هم پ

، دلته تر سره وصل شيكوم مخكني نوم له بايد  او

، دا صحيح نه د )انس( ېادونه شو)الذي( مخكي د )جن( ي

  ړو.راجع كڅه ته بل ې چي له جن پرته ئنه ده 

ته مو پام وي چي د شركي افكارو خاوندان او په ې د

خرافاتو كي غرق كسان له داسي مواردو غلطه استفاده 

ې ځيني ئېدو، ې وايي: دا كس په غيب پوهځيني ئكوي، 

ا پر غيب د چي هغه )متصرف االمور( وو، گواكي همدوايي 

او په عالم كي د اولياء هللا د تصرف ېدا انسان د پوه

كي هيچا داسي غلطه مفسرينو په څه هم شواهد دي!! كه 

، هيچا ړېو خالف خبره نه ده كآيتوند صريح قرآن او د 

نه دي ويلي چي دا كس )عالم الغيب( يا )متصرف االمور( 

 پوه انسان داسي غلطه ادعاء نشيقرآن په ځكه وو، 

كولى. دا كمزورى تعبير چي دا كس يو انسان وو؛ دغو 

 ې مجال برابروي.ړيو ته د غلطي استفادك
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چي وگورو ړئ، ې ورته ناآشنا غوندي كې ويل: تخت ئوئ

ږي، ېچي نه هدايت كځي ږي او كه له هغو گرېهدايت ك

ويل شول: آيا ستا تخت دغسي كله چي راغله ورته و

ې چي همغه وي، او تر دې ويل: داسي دئ لكه دئ؟ وئ

او ږ مسلمان شوي يو، ې، او موړى شوړاندي پوهه راكو

ځو، ې لمانچي له هللا پرته ئځوله گرې راوئڅه له هغه 

ځني وه، ورته وويل ړو يقينًا چي هغه له كافرو وگ

د  هې هغه وليدځه، كله چي ئۍ ته ننوڼې ماشو: د

ې ۍ ئډړ او خپلي پونې وكپرې اوبو د حوض گمان ئ

ې ۍ ده چي فرش ئڼې ويل: دا خو يوه ماړې، وئڅي كلو

ې زما ربه! يقينًا چي ما پر ې ويل: ا، وئد شيشو دئ

ځاى ړى، او )اوس( له سليمان سره يو ځان ظلم كخپل 

 ې يم.د عالمونو رب هللا ته منقاد شو

 ښووني دا دي:رآيتونو المباركو ې د د -(61-66)

 ې د ملكي دا تخت د هغويل: و السالم سليمان عليه

ږي او كه ېچي وگورو هدايت كړئ، پاره ناآشنا غوندي كل

ځينو مفسرينو دا وينا ږي، ېچي نه هدايت كځي له هغو گر

دا ملكه  السالم ړې چي گواكي سليمان عليهداسي تعبير ك

له آزمويله چي خپل تخت پېژندى شي كه نه، خو د آيت 

ېر صراحت ډپه ې آيت له الفاظو سياق و سباق او د ورپس

ې چي د دې دا نه بلكي دا وو ږي چي مراد ئېسره معلوم

ښيي چي ته ې ته وې دښتل ئغوړى، ې الزيات سينگار كتخت ئ

 دومره مهم اوې او هغه درته هسي پر خپل تخت ناز

ټ كي به گوڅ ړۍ په هيې د نښي چي گمان كوېښتناك برارز

ړاندي تر ه ونه موندل شي، دا دئ نن ستا په وگېلې بئ

ېول هم ې بښكلى تخت پروت دئ، ممرد قصر ته د دېر ډهغه 

په ليدو سره د د دغو صحنو ې ئښتل غوې موخه وو، په همد

ړو ته چمتو شي، ځايه غرور مات شي او ايمان راوې ې بهغ

څه ې داسي صحنو په ليدو سره هغړو همداسي وشول، د دوا

د انتظار مطابق وو،  السالم ليمان عليهويلي چي د س

الفاظ دا دي: كله چي راغله ورته وويل شول: آيا ستا 

چي همغه وي، او ې ويل: داسي دئ لكه تخت دغسي دئ؟ وئ
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ږ مسلمان شوي يو، ې، او موړى شوړاندي پوهه راكې وتر د

ځو، ې لمانچي له هللا پرته ئځوله گرې راوئڅه او له هغه 

ځني وه، ورته وويل شو: ړو كافرو وگيقينًا چي هغه له 

د اوبو د حوض  ې هغه وليدهځه، كله چي ئۍ ته ننوڼې ماد

د قصر ړې، څي كې لوۍ ئډړ او خپلي پونې وكپرې گمان ئ

چي نابلد ې داسي ې وه، رنگ ئښويو شيشو فرش شوالر په 

ډ ې بڅپلي پايې خځكه ملكې كاوو، نو كس د اوبو گمان پر

ۍ ده ڼويل شول: دا خو يوه ماې، او كله چي ورته ووهل

ې زما ربه! يقينًا ې ويل: ا، نو وئې د شيشو دئچي فرش ئ

ړى، او اوس له سليمان سره يو ځان ظلم كچي ما پر خپل 

ې يم. عجيبه ده چي ځاى د عالمونو رب هللا ته منقاد شو

چي ړوي ې جوڅه ترږدي او داسي ېپرڅوك دا واضح تعبير 

متأسفانه  ړخ لگوي.سره اې عقل مني او نه له نقل نه ئ

ړيتي خبري ړه داسي ناپې اپه دنو كي وځينو تفسيرپه 

ې گڼلى شو، ېږنده ئې چي يوازي د يوه بيمار ذهن زراغل

ۍ ډپونې د ملكښتل غو السالم لكه دا چي سليمان عليه

ېري نوري ډته ورته ې د ېښتان لري كه نه!!گوري چي وو

كروا لها )نپه چي ړو كچه خبري، دا هم بايد واضح ك

ې زياتول، پرڅه څه كمول مراد وي يا عرشها( كي به يا 

گوي او خاص مطلب ړخ نه لې د بحث له مطلب سره اكمول ئ

 ړې.گارولو ته ترجيح وركسين ومځكه ځي. ې راونه تر

ړه په ا السالم دا به غوره وي چي دلته د سليمان عليه

چي  ږدوېړاندي كپه وغلطي خبري هم ستاسو هغه د بايبل 

 : ېز الندي تلليې تر اغځيني مفسرين ئږ زمو

كي ي سريز)دوهم تاريخ( په دولسم كتاب د  بايبلد 

ړه دواپه اصل كي لولو: دا د مخكني كتاب ادامه ده، 

ې په د ا دئ،رې هم همغه عزسره يو وو او ليكونكى ئ

ې رقيبه و باسرائيليانسليمان د  چيراغلي كتاب كي 

د ړ، ړ كجووو كلونو كي په اې ، د خداى كور ئچا ووپا

او حكمته خبره شوه او د ده سبا ملكه د ده له پوهي 

د ده  چيېر نور مشران هم راغلل ډ... مالقات ته راغله، 

ېر له څپه پالر پل ... دى د خله حكمته برخمن شي، 

ې، د خداى ړپه نكاح كې ښځي ئ يېدو، مشركېرخدايه نه و

ږ نيولو، ه غوېرمنو خبرو تې د دغو مئځاى د اطاعت په 

ې ځونكى شو او خلك به ئبت لمانېر مشرك او څپه د دوى 

ښتو ېڅلوله پاى كي په گمارل، پلو كارونو په خپه زور 
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ړي له دنيا توبه وك چيې پرته له دكلونو حكومت وروسته 

ېرو شتمنو ډۍ له ړد ن چيحال كي  په داسيړ، وال

غه ې د سلطنت هگه وروسته ئخو له مر څخه وو!!چايانو پا

 ړ!!ځه والشأن او شوكت هم له من

د گه په توځاى ناستي د  السالم عليهداؤد د  بايبل

 چيبحث كوي او ليكي  باندي يټاكن السالم عليهسليمان 

ژلو... او د سلطنت مدعي وو وو چيپل ورور ادونيا ده خ

ېر ډړه په او ېدړد يوه ستر معبد د جولخوا بيا د ده 

د مخكنيو بحثونو تكرار  ېكوي، خو الفاظ ئتفصيلي بحث 

ړولو لخوا د معبد جو موسى عليه السالمد  چياو همغه دي 

ښه ې معبد په د چيې كارولي، دلته هم ليكي ړه ئپه ا

 گياو اعلى لر ډبريقيمتي مس، پين زر، ېر سره او سډ

ړه په امصرف شول. بيا د ده د لوى او مجلل قصر 

دوه سوه  د سرو زروسليمان  چياو ليكي  معلومات وركوي

ې سوه او در ېلو ووښت كېڅلود هر يوه وزن  چيډالونه 

او ړي وو ړ كد هر يوه وزن دوه كيلو وو، جو چيډالونه 

گل( نځد لبنان ) په لوى تاالر كي چيې د قصر دا ئ

ښي د خالصو سرو زرو ټول لوقصر  دوو، ښي اي ،ېدونوم

ې، ې سوه وينځي درلودوو، سليمان اوه سوه مېرمني او در

ې د د ړ اوك ېرمنو ورو ورو سليمان له خدايه لريم دغو

د خداى ېر څپه پالر پل د خپاى كي په د عمر  چيځاى په 

ړي د بتانو عبادت ته زيات توجه وكعبادت ته تر مخكي 

د موآب او مولك ې په غره ئ! د يورشليم ړه!!ې مخه كئ

ې اكثرًا ړل!! مېرمني ئړ كدوه معبدونه جوپاره بتانو ل

ړه پله د بت خونه جوپله خې ته خاو ده هري يوې و يمشرك

ښود او ځان وروده ته  ځليخداى دوه هم څه ړه!!! كه ك

ده د خداى له ړ خو منع ك يځنې د بتانو له لماندى ئ

او په سليمان غصه شو ړه، نو خداى ړونه وكامره سرغ

 يزما له اوامرو د چيې كبله له دې ويل: ورته وئ

يوه  لم او ستا ترالس النديړ سلطنت درنه اخړاوى وكسرغ

په خاطر دا كار پالر داؤد خو ستا د پارم، ې سكس ته ئ

په سلطنت كي ستا د زوى  نه بلكيژوند كي په ستا 

وفات  چيړه كله چايي وكپاښت كاله ېڅلو! سليمان كوم!!

  چا شو!!پاې رحبعام زوى ئشو نو 

ټولي  بايبلړه د په االسالم  عليهسليمان د  قرآن

يو  سليمان عليه السالم چيفرمايي ردوي او اوي وينغلطي 
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كه  چيښله گواې وپه دې پيغمبر وو، د سبا ملكه ئمجاهد 

چمتو شي  يې ته دځ مقابلستر فو داسيتسليم نه شي نو د 

 د بايبل نه يوازي قرآن .ىېدې نه شي تم كته ئ مخي چي

ړه په ا السالم عليهڼي او د سليمان گټه ې بنسدا خبره ب

د بتانو په پاى كي ژوند ده د  چيوغجن تور ې يو درئ

فرمايي  ې، بلكيو يهم مشركې مېرمني ئړ او پيل كعبادت 

الس ځني او لمر لمانله شرك ه هم كده د سبا مل چي

 ړه: چمتو كني رب عبادت ته ياخيستو او د يواز

يو موحد او مجاهد  سليمان عليه السالم چيحقيقت دا دئ 

پالر وط حكومت د ده او د ده د شخصيت وو، د ده لوى او مضب

 خبري په هكله د بايبلړو د دوى دواد جهادونو نتيجه وه، 

خلك نه لوى لوى دولتونه  عياشټه دي، ې بنساو ب چيپو

توره د سرو زرو  چا چيد  ې ساتلى شي،ړولى شي او نه ئجو

زر  هسر چيپه معبد كي چا او د  لىې بايلئگ شوه جن

 ړى.ې له السه وركاو دين ئ ړىېر كې هئوكارول شول خداى 

السالم  عليهځينو مفسرينو د سليمان ږ چي زموعجيبه ده 

پايه غلط بايبل سر تر چي له ړې دي ړه هغه خبري كپه ا

 ړې دي!!ې اقتباس كڅخه ئ
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او يقينًا چي ثموديانو ته مو د دوى ورور صالح 

څاپه دوى دوه ړئ، نو ناږو چي د هللا عبادت وكېورول

ې ړه بوخت شول، وئچي په خپلو كي په شخډلي شول 

ړاندي په ېكي وولي بدي تر نې زما قومه! ويل: ا

ړئ چي ښنه نه غوا بخولي له هللاړئ، تلوار سره غوا

پر تا او پرهغو ږ ويل: موې رحمت درباندي وشي؟! وئ

ې )د بدمرغي سبب مو ېولچي له تا سره دي بدفالي ن

، بلكي تاسو ې ويل: بدمرغي مو له هللا سره دهگڼو(، وئ

ښار كي نه ږئ، او په ېچي آزمويل كړي يئ داسي وگ

ې فسادونه كول او ډلمشران ول چي په زمكي كي ئ

ړه ې ويل: د هللا په نامه لووئې نه كوله، ونه ئرغ

ټبر چي د شپې له لوري به پر ده او د ده پر ړئ وك

ږ د ده د وايو چي مو رث تهاې و؛ بيا به ئيرغل كوو

ږ ټبر د هالكت په وخت كي حاضر نه وو او يقينًا چي مو

ږ هم ړ او موټ تدبير وكښتيني يو، نو دوى هم يو پر

ې خبره ړ چي دوى بتدبير وكټ پيو په داسي حال كي 

گه وه، څنپايله ټ تدبير گوره چي د دوى د پول، نو و
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ړل!! ړ كړ ويجاويجاټول قوم څنگه مو دوى او د دوى 

تش پاتي دي ې كبله او دا دي د دوى كورونه چي له د

گړو ې كي د هغو وړ، يقينًا چي په دې وكچي ظلم ئ

ورل ږي، او هغه مو وژغېچي پوهښه ده گنده نڅرلپاره 

 ې كوله. گاري ئېزړ او پرهې راوچي ايمان ئ

ې د اساسي و كي د سورې مباركو آيتونپه د -(68-86)

ې، په ړاندي شوگه وېلپاره يوه بله تاريخي بمضامينو ل

چلن ړاندي د ثموديانو په وعليه السالم د صالح ې كي د

 ې دا دي:ټكي ئى، چي اساسي ځور شوان

 السالم ور صالح عليهثموديانو ته د دوى ور تعالى هللا 

د ړئ، پيغام سره چي د هللا تعالى عبادت وكې ږو، له دېول

ېشل شول، وو وډلپه دوو ړاندي ثموديان ده د دعوت په و

مخالفت د  السالم صالح عليهځينو د ړ او ځينو ايمان راو

پيل شوه، ړه شخځ د دوى تر منړه او ۍ الر غوره كښمناو د

ولي تر ې زما قومه! رته وويل: او السالم صالح عليه

ېكي بدي تر نولي  ؟ړنو ته تلوسه لرئگڼو بدو كښې

ړئ ښنه نه غواولي له هللا بخ ؟ړئړاندي په تلوار سره غواو

رحمت او پېرزويني وزر ې د الهي چي په نتيجه كي به ئ

 شي؟! ړول درباندي وغو

 پر تا او پرهغو چي له تا ږ وويل: مو ثموديانو ورته

 .(تاسو )د بدمرغيو سبب گڼو ې،ېولسره دي بدفالي ن

 ږ ستاسو د بدمرغيو مويل: ورته وو السالم صالح عليه

ي، سره دتعالى مو له هللا اسباب  وسبب نه يو، د بدمرغي

ې له دغو بدمرغيو سره مخامخ ړنو له كبله ئستاسو د ك

ږئ، كوم فرصت ېچي آزمويل كړي يئ تاسو داسي وگړي يئ، ك

 .ئآزمويني لپاره ددا ستاسو د مزيد ړى شوى چي درك

  چي په زمكي  ډلمشران ولښار كي نه د ثموديانو په

ې نه كوله، دوى په خپلو ې فسادونه كول او رغونه ئكي ئ

چي د شپې له ړئ وكړه ويل: د هللا په نامه لوځونو كي ومن

ې ، بيا به ئټبر يرغل كوولوري به پر ده او د ده پر 

په وخت كي ټبر د هالكت ږ د ده د وايو چي مو رث تهاو

 ښتيني يو.ږ رحاضر نه وو او يقينًا چي مو

 په داسي حال كي  تعالى ړ او هللاټ تدبير وكدوى خپل پ

گوره چي د دوى ې خبره ول، نو وړ چي دوى بټ تدبير وكپ

ټول گه وه، څنگه مو دوى او د دوى څنپايله ټ تدبير د پ
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او دا د دوى كورونه دي چي له ړل!! ړ كړ ويجاويجاقوم 

 ړ.ې وكتش پاتي دي چي ظلم ئه ې كبلد

 ښه گنده نڅرگړو لپاره ې كي د هغو ويقينًا چي په د

 ږي.ېچي پوهده 

 ړى وو او ې راوهغه خلك وژغورل چي ايمان ئ تعالى هللا

 ې كوله. گاري ئېزپره

ړي له يادوني چي د ېكپرې د صالح د قوم د مشرانو د د

ږي ېشپې له لوري به د ده پر كور بريد كوو؛ داسي معلوم

چي د قريشو ې چي دا مباركه سوره هغه مهال نازله شو

ړي او دا د مكي دور په ښتل همداسي كار وكمشرانو هم غو

ړله ې ته مال وتې دوروستيو كلونو كي وو او هغه مهال ئ

 ته د هجرت امر شوى وو.   ّـ هللا چي رسول

    

  

   

  

   

    

    

    

    

     

   

   

   

   

    

   

  

ې فحش پل قوم ته وويل: آيا دې خاو لوط چي كله ئ

چي تاسو )يو ږئ ېړاندي كپه داسي حال كي وكار ته 

ځو پرته نارينه وو ته ښه( گورئ، آيا تاسو له بل ت

په جهالت ږئ، بلكي تاسو ېړاندي كد شهوت په موخه و

ې ې له دځواب ئړي يئ، نو د قوم كي پرېوتونكي وگ
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چي د لوط پلويان له خپل كلي څه نه وو پرته بل 

پاك پاك ځان چي ړي دي وباسئ، يقينًا چي دوى داسي وگ

د ده له ؛ ټبر كوي، نو دى مو وژغورو او د ده

مقدره څخه مو ېرمني پرته چي له وروسته پاتي شوو م

څومره ې ووراوو، نو پرړى باران مو ځانگړې وه، او ك

 !  ړى شوو باران!بد دئ د انذار ك

ډ كي د ډندلته د اخالقي فساد په يوه گنده  -(86-85)

پاره د بلي تاريخي ې د مضاميو لې سورښتي قوم قصه د دن

د  السالم ې، دا د لوط عليهړاندي شووگي په توگه ېلب

 ې:گه راغلې تومفسد قوم قصه ده چي په د

 ې فحش كار پل قوم ته وويل: آيا دخ السالم لوط عليه

چي تاسو يو بل ته ږئ ېړاندي كپه داسي حال كي وته 

آيا د  ړاندي؟!!د نورو په واو گنده توگه څرگورئ، په 

ړاندي ونارينه وو ته د شهوت په موخه ځاى ځو پر ښ

 جهالتونه هم كوئ. ېر نور ډبلكي ؟!! يوازي دا نه ږئېك

  چي د لوط څه نه وو ې پرته بل ې له دځواب ئد قوم

ړي دي پلويان له خپل كلي وباسئ، يقينًا چي دوى داسي وگ

پاك پاك كوي!! دا دئ گورئ چي پليت، په ځان چي 

پاكلمني ړي گناهونو كي غرق، په اخالقي فساد اخته وگ

ې كبله باسي چي د دوى دله ې لى، له خپل كلي ئنشي زغم

 ېر بدلمني نه دي!! څپه 

 د ده له وژغورو،  ټبردى او د ده  تعالى نو هللا

د نورو وروسته پاتي شوو په ې ېرمني پرته چي برخليك ئم

وگوره چي د هغو ې ووراوو، پرې ئډبرو باران ېر وو، د څ

غمبرانو څومره بد دئ چي پيېدونكى باران پر سر ورړو وگ

  ړې!!ې پروا نه ده كړى او دوى ئخبردارى ورك
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چي گانو بندپر هغو ووايه: ستايني هللا ته دي او سالم 

ې )له چي دوى ئې دي، آيا هللا غوره دئ كه هغه ړي ئغوره ك

هغه څوك دئ چي آسمانونه او زمكه ئې هللا سره( شريكوي؟!! 

 كړې،مانه ئې تاسو ته اوبه راكوزي پيدا كړل؟ او له آس

 (چيهغه )بيا ئې په هغه سره سمسور باغونه را شنه كړل 

نه وه چي ونه ئې را شنه كړئ، آيا له  (هممكن)ته تاسو 
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 (له حق)شته؟ بلكي دوى هغه خلك دي چي معبود هللا سره بل 

تم ځاى وگرځوله ې انحراف كوي، هغه څوك دئ چي زمكه ئ

ې ه ئړل، او هغې تړ كنهرونه جوې كي ئځ په منهغې  او د

ونو )تريو ردمنپيدا كړل، او د دوو س (غرونه)لنگرونه 

ترمنځ ئې حجاب او پرده راپيدا كړه، آيا له هللا ( ږاو خو

شته؟ بلكي د دوى اكثر نه پوهېږى. هغه معبود سره بل 

څوك دئ چي د مضطر او بې وزلي )دعاء( مني كله چي ئې 

ي ته( راوبلي، او ستونزي ختموي او تاسو د زمك )مرستي

شته؟ لږ پند  معبودخليفه گرځوي، آيا له هللا سره بل 

( مندراخلئ. هغه څوك دئ چي د وچي او لمدې )بيديا او س

خپل تر په تيارو كي تاسو ته الرښيي او هغه چي بادونه 

آيا له  ي؟رالېږگه د زېري په توړاندي و (باران)رحمت 

ده له )چي لوړ دئ له هغه څه هللا شته؟ معبود هللا سره بل 

ئې شريكوي، هغه څوك دئ چي پيدايښت شروع كوي بيا  (سره

ئې اعاده كوي او هغه چي تاسو ته له آسمان او زمكي 

شته؟ ورته ووايه: ؟ آيا له هللا سره بل معبود روزي دركوي

 ني ياست.يخپل برهان او دليل راوړئ كه رښت

 ښووني دا دي:و الرې مباركو آيتوند د -(36 -85)

  خير او و د سچي تاراخ عالم كي پې خور او دپه

ښايست، جمال او گورئ، كوم ښه گه او نېلگڼي كومه بښې

ږي، د حق، عدل او علم كوم مظهر ېگو ككمال مو تر ستر

ېرزويني او رحمت، د فضل او پد ځي، په نظر دراو مصداق 

 په بدل كي به هغه هللاټولو ې نعمت كوم اثر مومئ، د د

پيدا ڼو سره گښېه دغو ې لچي دا عالم ئستايئ تعالى 

پال ې تل حقږدو كي ئپه اوچي د تاريخ گورئ كه ړى. ك

ې ځواكونه ئمظلومان ژغورلي او د كفر، شرك او فساد 

ړ حميد دئ، د ستاينو وتعالى  چي هللاې دا ده پلي، وجه ئځ

ړي او ښتنه ونه كپوچي د مظلوم ې عيب منزه دئ دئ، له د

 ړي.ظالم ته سزا ورنه ك

  سالم وايه چي ده د گانو بندهغو  وټولپر  تعالى هللاد

گه په توپه الر د تلونكو او د حق لوري ته د بلونكو حق 

له شر او ښمنانو د سترو ستر د تعالى هللا، او ړيغوره ك

 ټ ساتلي.   ضرر خوندي او روغ رم

  چي دوى اوس نو تاسو ووايئ: آيا هللا غوره دئ كه هغه

 ۍگد بندتعالى  هللا گورئ دوې له هللا سره شريكوي؟!! ئ
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پرته د دروغجنو تعالى  هللاې كه د شرك او له ښې وپايلي 

  پايلي؟!! ځلو معبودانو د لمان

  هغه څوك دئ چي آسمانونه او زمكه ئې پيدا كړل؟ او

بيا ئې په  مانه ئې تاسو ته اوبه راكوزي كړې،له آس

ته تاسو  (چيهغه )هغه سره سمسور باغونه را شنه كړل 

آيا له هللا سره  ه وه چي ونه ئې را شنه كړئ؟ن (هممكن)

 (له حق)شته؟ بلكي دوى هغه خلك دي چي معبود بل 

و د آسمانونچي ځي په نظر درڅوك انحراف كوي. آيا داسي 

ې څه ئشريك وي او ښت كي د هللا تعالى پيدايپه ي او زمك

او هغه څوك گه هغه څنكه داسي نه وي نو ړي وي؟ پيدا ك

! آيا پيدا كولو توان نه لري؟!څه څ هيچي د ځئ انملڅه 

په زمكي ې اوبو سره په همدله آسمانه د اوبو ورول او 

څ انسان چي هيكي د داسي ونو سمسور باغونه راشنه كول 

ډول چي انسانانو ته ټوكولو توان نه لري، هغه ې د رائ

گواهي ې حقيقت ې وركوي، د دېوښايسته مډول خوندوري او 

، زمكي، نباتاتو او انسانانو چي د آسماننه وركوي 

  ! پيدا كوونكى او رب يو دئ؟!

 د انسان د تم ځاى وگرځولهې هغه څوك دئ چي زمكه ئ ،

وي، د ده كور چي ځى، داسي لكه پاره مناسب تماستقرار ل

ښتنو سره ې د ده له طبيعي او فطري غوڅه ئهر چي 

نهرونه داسي ې ئپه زمكي كي چي څوك دئ ؟ هغه متناسب

پر سر نه د انسان هغه نه وى نو د زمكي كه چي  ړلړ كجو

او نه د نباتاتو او حيواناتو  پاره ژوند ممكن وول

چي د زمكي د زلزلو د مخنيوي څوك دئ ه هغ! پاره؟!ل

ۍ د ښتچي د كړل پيدا كپه كي راې داسي غرونه پاره ئل

ېدو مخنيوى كوي؟ ځېر دي او د زمكي د خوڅپه و لنگرون

ترمنځ ئې حجاب او پرده مندرونو سد دوو چي څوك دئ هغه 

ځ دئ او تر من ږخوې بل ئتريو او ې يو ئراپيدا كړه، 

دا آيا ! وي؟!كو مخنيوى دېگډړو د چي د دواې حجاب ئ

هللا چي د گواهي نه وركوي ې خبري ټول ستر ستر حقائق د د

پوه انسان به يوازي ناشته؟ گ بل معبود نڅنتعالى تر 

د ايمان تعالى  هللاپر  ځوي اوپامه غوردا حقائق له 

ځ د د سمندرونو تر منڼي. گې كافي نه پاره به ئړو لراو

په شرحي كي آيت  86 ې دد سور الفرقانحجاب تفصيل د 

 گورئ.و

  دعاء مني انسان هغه څوك دئ چي د مضطر او بې وزلي
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تاسو يو كله چي ژغوري؟!! ې ۍ ئېشانپراو له اضطرار او 

ېشان پرسخت مضطر او چي گورئ په داسي حال كي انسان 

پلي شاوخوا كي په خې، ې طمع قطع شوئدئ، له هر لوري 

ړي، ې وكې واوري او مرسته ئږ ئچي غگوري څوك نه داسي 

ړاندي د دعاء السونه په وې حالت كي د هللا تعالى په همد

ستونزي ږي، ېې قبلدعاء ئرابلي، ې ئته  مرستيړوي، لو

حالت سخت و اضطرار اې نه يوازي له دختموي او ې ئ

ې مضطر انسان ته د زمكي ځلي همدېر ډږي بلكي ېژغورل ك

په وار ېښي پږي، داسي ېپه برخه كخالفت او واكمني ور

، آيا دا ېتكرار شوپړاو كي په هر او د تاريخ وار 

چي دلته حقيقت نه ثابتوي  اپال انسان ته دهر حقښي ېپ

 بلې گ كي ئڅنپه چي ؟!! هغه گانو منونكى رب شتهد دعا

ېرى له دغو عبرتناكو ډخو د انسانانو شته؟ ن معبود

 . يږ پند اخلصحنو ل

  تاريخ ته رجوع )ورته ووايه: په زمكه كي وگرځئ

چي د مجرمينو گورئ بيا و (وكړئ، د تاريخ پاڼې واړوئ

و. دا چي هر مجرم قوم ته ئې په پاى كي عاقبت څنگه و

او پاى ، هغه ئې نيولى، هغه ئې له خپل شوم ېسزا وركړ

چي  يسره مخامخ كړى، آيا دا نه ثابتوبرخليك بدمرغه 

اراده ې حاكم لري چي دلته ئټولواك دا عالم يو داسي 

ې او نافذه ده او هغه عملونو ته بدله وركوي؟ دا د بدل

)مالك( ځانته اجر وركړه په دې داللت كوي چي دا )ملك( 

لري. همدا راز دا چي گورو ځيني د ايمان په خط كي نېك 

گه ې تور تر السه كوي، په مستمر او انقطاع نه منونكاج

د خپلو عملونو نېك اجر تر السه كوي، د زمكي وارث شي، 

له ې ئتعالى  هللاهللا جل شأنه د زمكي خالفت ورته وركړي، 

ۍ ې وزلناتوانۍ، ضعف، اضطراب، پرېشانۍ، ذلت او ب

قوت او عزت ته ئې ورسوي، د هغوى د وېرې او ژغوري، و

ه حالت چي په ټولنه ئې حاكم وو، هغه ختم كړي خوف هغ

نان ور په برخه كړي. او د دې په ئامان او اطم ،او امن

 پهمقابل كي بله ډله د فساد، ظلم او د جرم په وجه 

اسفل السافلين كي پرې باسي، او تر ټولو بد حالت سره 

دا چي  ئې مخامخ كړي، دا موږ په خپلو سترگو گورو، آيا

د انحراف په نتيجه كي له يمان له خط ځيني كسان د ا

زيان او خسران سره مخامخ شوي، آيا دا په خپله د دې 

لپاره دليل نه دئ چي دلته يو احكم الحاكمين، مالك 
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الملك هللا دا هستي اداره كوي، او دلته د هغه اراده 

 ؟!!وركويمناسبه بدله ته  هر عملحاكمه ده او هغه 

  په د وچي او لمدې ې انسانانو ته ئهغه څوك دئ چي

ږو كي، ېپراخو غپه مندر بيديا او سد هر لوري كي او 

چي د ړې پيدا كښي داسي عالئم او نكي پر زمكه او آسمان 

ړو چا ته د لو؟ ښييور كي الرپه سفرونو پو شتيارو 

چا ته يو او ۍ، ږمپوچا ته سچا ته ستوري، څوكي، غرونو 

دو الر ېپل هدف ته د رسښه شي او خڅه نچا ته بل 

پل هدف موندلى په مرسته خوښيي. انسان د دغو عالئمو ور

چي گرانه وه ېره ډشي، كه دا نه وى نو انسان ته به 

چي سفر گه هغه مهال ړې توگځانپه ږي، ېپل هدف ته ورسخ

يعنى په بيديا او سمندر كي وي. ې له لوري او پې د شئ

انتظام كړى، په ني وښوستاسو لپاره ئې د هدايت او الر

هيڅ ډول  پارهد لوري د تشخيص لچي بحر كي هم، هلته 

ستاسي لپاره د دې چاره كړې چي  تعالى هللام نشته، خو عالئ

ذريعه الر پيدا كوئ، هلته الر بيا مومئ، يا د ستورو په 

يا د افق له رڼا او د لمر له طلوع او غروب پوهېږئ چي 

سمت مو كوم لوري ته دئ، او يا د داسي قطب نما او 

مخ تللو وسائلو بندو بست ئې كړى او داسي سنن ئې په پر

په استفادې سره تاسو ځني طبيعت كي ايښي چي له هغوى 

خپله الر موندلى شئ. نو دا په وچه او گه په دقيقه تو

لپاره انتظامات ښووني لمده كي چي ستاسي د هدايت او الر

 شوي، دا چا كړي؟

وسائلو ، د دغسي ېهمدا راز تاسو ته ئې سترگي دركړ

په انتظام ئې په دې عالم كي كړى چي په هغه سره تاسي 

كي خپله الره ومومئ،  پهځ او شه ورپفضا، صحرا، سمندر، 

په وچه او چي دا  كړى؟چا طبيعت كي دا انتظام په دې 

گو نه ترسترڅه څ تياره وي، هيچي لمده كي، هغه مهال 

 او هدايت انتظام شوى، دا پهښووني ږي، ستاسو د الرېك

چي دا عالم يوه رحمان ذات پيدا ښيي خپله انسان ته 

 كړى. 

  د زېري ړاندي وباران تر هغه چي بادونه څوك دئ هغه

ښه ده، ېرزويني ستره نپاو رحمت د چي ي رالېږگه په تو

فصلونه، باغونه او ړ يئ، چي تاسو باران ته اهغه مهال 

ځواك نه پلي شاوخوا كي داسي په خږي دي، څاروي مو ت

ړتيا ته مو ې ستري اړي او دچي دا ستونزه مو حل ك مومئ
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په لوري تعالى  گي مو د هللاځواب ووايي، نو د اميد ستر

ېدو ړه هوا راشي، د باران ورپه سڅاچي ناگورئ ړي او او

گندي شي او همغه څرپه آسمان كي راځي ېړي، ورېرى دركز

ځي ورنوري څو ېدا ې ورئچي كه ږي ېباران درباندي وور

ېدو ښ سره مخامخ كگواژوند له وى نو هم ستاسو  ېېدلډځن

سره آيا  څارويو!!او هم ستاسو د فصلونو، باغونو او 

 شتهمعبود هم بل گ څنتعالى تر هللا چي د گمان كوئ ې دله 

چي په دى كارونو كي څه برخه ولري او له هللا تعالى سره 

 ېرډېر ډڅه له هغه تعالى  هللا؟ چارو كي شريك ويې په د

هغه له ، يور سره شريكو ېئاو اوچت دئ چي دوى ړ لو

  . شريك مستغني او بې نياز دئ

  پاره او د ځل لړي يو مخلوق د لومهغه څوك دئ چي

په بيا ئې ړي او ك پيداپرته گي له درلودو ېلۍ بمخكن

ې ئښت پيدايژوو ټولو ؟ د انسان او اعاده كويوار وار 

په ې ئ ړ او بياپيل كپرته گي ېلۍ بهمداسي له مخكن

چي تاسو څوك دئ او هغه  !!پيدا كويگه راې توپسپرله 

تعالى  هللا؟ آيا له ته له آسمان او زمكي روزي دركوي

په د انسان او نورو مخلوقاتو چي مومئ څوك پرته داسي 

په روزي ژوو ته له آسمان او زمكي كي او ښت پيداي

ورته ووايه: خپل ډه ولري؟!! څه برخه او ونوركولو كي 

  ني ياست.ين او دليل راوړئ كه رښتبرها
نو كي مو وليدل، د قرآن عظيم آيتولكه چي په دغو 

الشأن ټول دالئل همداسي مشهود او محسوس دالئل دي، د 

خپلي مدعا د اثبات لپاره په عالم كي په خورو نښو او 

 شواهدو باندي استناد كوي. 

     

  

     

   

  

 وكووايه: له هللا تعالى پرته د آسمانونو او زمكي هيڅ

په غيب نه پوهېږي او پدې هم نه پوهېږي چي څه وخت 

 به بيا راژوندي كړى شي.

 وپه آسمانونچي گه وايي ېكنده توپرپه دا آيت  -(38)

ېږي، پوهپه غيب نه څوك هي پرته تعالى هللاي كي له زمك او
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ېريان، كه پې دي، كه انسانان دي، كه كه دا فرشت

ه رماالن دي يا كپيغمبران دي او كه اولياء هللا، 

په غيب چا ته پرته بل  تعالى چي له هللاڅوك . نجوميان

صريح او ې له د قرآنړي نه يوازي د ېدا منسوب كپوه

ې ويلي بلكي و دروغ ئړى اې مخالفت كسره ئېكنده آيت پر

چي همدا ړي كې تكذيب ئ آيتونههغه ېر ڼ شمگ قرآند 

گو او چي د انسان له سترڅه دئ غيب هغه  خبره كوي.

ځ يا كوم حجاب څه تر منوي، د ده او هغه  ټپحواسو 

چي د ږي ېپوهې په دحائل وي او يا زمان، انسان نه 

ېبه چي يوه شې د هپږي او نه ېېرڅه تېوال تر شا د

گند آيت د داسي الهي معيار څرږي. دا ېڅه كوسته به ور

د سمي او ړه په اچي د غيب پام كي ولرئ په گه په تو

ژندو كي پېپه غلطي رأيي او صحيح او غلط مذهب او مسلك 

پاره وروستى معيار وي، مه هغه مذهب او مسلك ستاسو ل

پر ته  تعالى هللاله ې آيت خالف خبره كوي او چي د دمنئ 

منئ  ېدا منسوبوي او مه هغه روايتپوهپه غيب ه چا تبل 

    له دغه آيت سره تعارض ولري.  چي د قرآن

    

     

     

    

   

  

  

   

   

    

   

  

پاته راغلى، بلكي ړه د دوى علم په ابلكي د آخرت 

ړانده دي, او هغو ې بلكي تر ؛په شك كي ديې دوى تر

ږ ږ او زمومو چيړى وويل: آيا كله ې كچي كفر ئ

ژوندي( )له قبرونو ږ به آيا مو ونه خاوري شورپل

ږ له موهم ې خبري وعده چي د دږو؟ يقينًا ېراايستل ك

سره،  پلرونوږ له ړاندي زموې واو هم تر دې سره شو
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   څه نه دي.بل  پرتهنكلونو ړنيو له دا د لوم

ڼا كي او له هغوى سره په رو آيتوند مخكنيو  -(33-35)

 ښووني دا دي:و الرآيتونې مباركو د دكي ړاو په ت

  چي كافي د دوى د انكار وجه دا نه ده  تعالى هللاله

بلكي گو شوي، ې نه دي تر ستراو قانع كوونكي دالئل ئ

گران او د ړل ورته په آخرت ايمان راوچي ې دا ده وجه ئ

ړه په اد آخرت چي ې داسي دي ځيني ئېښي، ړ برنه منلو و

ړه ې اپه دږي، ېې خالصپرې نه سر ئ پاته راغلى،ې علم ئ

ې په ځيني ئلري، متضاد او يو له بل سره متصادم افكار 

د بيا ، هړاندې داسي دي لكه ځيني ئلري، او شك ړه ې اد

چي دغو كافرانو وينا دا ده: آيا كله ړه د په اژوندون 

له ېرته بږ به آيا مو ونه خاوري شورپلږ ږ او زمومو

خو هم له ې خبري وعده د دږو؟ ېراايستل كژوندي قبرونو 

سره،  پلرونوږ له ړاندي زموې واو هم تر دې ږ سره شومو

څه بل  پرتهنكلونو ړنيو له ولي ترسره نشوه؟ دا د لوم

   نه دي.

ې ړۍ فقرآيت د لوم 33چي د پام وي ته مو ې د

(    

 ) ېل ېل بپه تفسيرونو كي بړه په ا

ږي، خو د آيت ېگو كړي تر سترژباتعارض تعبيرونه او م

د  لتهچي دپام سره ويلى شو په سياق و سباق ته 

په معنى  ېداپاته كرك( صيغه يا د الندي او وروسته ٰ  اد)

په معنى، په ځونو كي د تضارب پلو منپه خ ې او ياراغل

چي دوى د آخرت ړه كله ويل شوي په اكي د كافرانو  قرآن

پلو كي مختلف دي او متعارض آراء لري او په خړه په ا

 پوهې پرچي دومره علم او شعور نه لري چي كله ويل شوي 

  شي.  

    

   

    

چي د مجرمينو گورئ ځئ او وگرپه زمكي كي وووايه: 

 گه وه!!څنپايله 

 هپارې د اثبات لد قيامت او اخروي محاسبدلته  -(35)

په ږدو كي په اوچي د تاريخ حقيقت استناد شوى ې پر د
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چي د زمكي هري ې، ړى شووار وار مجرمينو ته سزا ورك

په ې ولولئ د دوى د تاريخ ړ شئ او تاريخ ئسيمي ته وال

پايلو سره چي مجرمين له بدو گورئ به وڼي كي پاهري 

چي دا عالم يو ښوونه كوي الرږ ته !! دا مومخامخ شوي

چي له انسانانو سره محاسبه كوي پالونكى رب لري داسي 

ځواكمن كه داسي نه وى نو او مجرم ته سزا وركوي، 

ېدل، پايلو سره نه مخامخ كڅكله له بدو مجرمين به هي

داسي په ې او سزا خوندي ول. تل به برالسي او له محاسب

ووايي: قيامت چي ړباسي ې ته ايو رب باور انسان د

 ږي.ېراتلونكى دئ او له انسان سره به هرومرو محاسبه ك

     

    

    

   

     

    

   

     

   

    

    

   

     

   

     

توطئو ټو پږه او د دوى له ېمه خواشينى ك ىر دوپ

احساسوه، او وايي: دا وعده به كله وي مه گوالى تن

برخي  څه به ځينيښايي د هغه ښتيني يئ، ووايه: كه ر

ړئ. او ې غواپه تلوار سره ئچي ې وي ې شوږددرن

پر خلكو د فضل خاوند دئ خو د دوى چي ستا رب يقينًا 

څه په هغه چي ستا رب  ېرى شكر نه كوي، او يقيناً ډ

چي څه ټوي او هغه پې ې ئچي د دوى سينږي ېپوهښه 

څ ي كي داسي هيزمك او په آسماناو  گندوي.څرې دوى ئ

گند كتاب څريوه  هپچي شى نشته  (ټپ گو)له سترغائب 
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     كي دي نه وي.

څو ته  ّـ هللا رسولو كي آيتونې مباركو په د -(56-58)

 ې:ښووني شوالر

 مه لت او د دوى د مخالفتونو له كبله په حا ىدو د

 ږه.ېخواشينى ك

  ېښنه مه كوه.څ اندتوطئو هيټو پد دوى له 

  ىښتينپلي ادعاء كي رپه خكه دوى درته وايي: كه ته 

ې نو د قيامت يا الهي عذاب د راتلو دا وعده به كله ي

څه ښايي د هغه ووايه: ورته ځواب كي په ږي؟! ېترسره ك

ې په تلوار سره ئچي ې وي شوې ږدبرخي درن به ځيني

ډ او تاسو ته د مزيد ځند په راتلو كي ړئ. د عذاب غوا

پر خلكو د فضل  تعالى هللاچي فرصت دركولو وجه خو دا ده 

د دغه ستر فضل او  تعالى هللاېرى د ډخاوند دئ، خو د دوى 

 ېرزويني شكر نه كوي.پ

  د دوى له  تعالى هللاگواكي چي ډ وجه دا نه ده ځند

نو خبر نه دئ او عملوبدو گندو څراو ناروا توطئو ټو پ

هم څه په هغه ستا رب ړ نه دي، يا دوى د الهي عذاب و

چي څه هم هغه په ټوي او پې ې ئچي د دوى سينږي ېپوهښه 

  گه كوي.ه توگندڅرپه ې دوى ئ

 گواو له سترڅ غائب ي كي داسي هيزمك او په آسمان 

ثبت  ي نه ويگند كتاب كي دڅريوه  هپچي شى نشته ټ پ

     .شوى

   

    

    

   

  

   

بني اسرائيلو ته د هغو )حقائقو(  چي دا قرآنيقينًا 

په كي كوي، او يقينًا دا  چي دوى اختالفېرى بيانوي ډ

 ښود او رحمت دئ. پاره الرد مؤمنانو ل

 څو وضاحتونه شوي:ړه په ا قرآندلته د  -(53-55)

 بني اسرائيلو چي ېرى بيانوي ډد هغو حقائقو  قرآن
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په چي بني اسرائلو ې معنى دا ده د دړى، په كي اختالف ك

موسى او عيسى  ،ړيتورات او انجيل كي دومره تحريفونه ك

ړې، او د ې دومره غلطي خبري منسوب كته ئ السالم ماليهع

ځانه ې دومره غلطي خبري له په نامه ئدين او مذهب 

ېرى برخي ردوي او د دوى د ډد هغوى  چي قرآنړې ړي كجو

حقائق په موخه ېرنو او اكاذيبو د ترديد گغلطو ان

په بايبل كي چي انجيل تورات او اوسنى چي څوك بيانوي. 

ڼا كي مطالعه په ر په دقت سره او د قرآنډ شوي راغون

د بايبل  قرآنچي ژر ورته جوته شي ېر ډړي نو دا به ك

گه ردوي او پړه توپه بشځه نوي خبري پنې ږدپه سلو كي ن

 ې تصحيح كوي. ه ئځپنې پات

 ژوند د ښود او رحمت دئ. پاره الرد مؤمنانو ل قرآن

څه ښوونه كوي او هغه ټولو برخو كي د دوى سمه الرپه 

پر مخ ې د دوى د رحمت درواز تعالى هللاد چي ښيي ور

 .ېزيپران

    

   

   

     

   

  

 ځپل حكم سره د دوى تر منپه خچي ستا رب يقينًا 

پر هللا توكل پوه عزتمن دئ، نو ړه كوي، او هغه ېكپر

     ې.)متمسك( ي گند حقڅرته په چي  ړه، يقيناً وك

او د ده له الري مؤمنانو ته  ّـ هللا رسولدلته  -(55-55)

 ځپل حكم سره د دوى تر منپه خستا رب  چيويل شوي 

پوه عزتمن دئ، چي هغه په داسي حال كي ړه كوي، ېكپر

او اعمالو له كبله د  وپلو عقائددوى د خچي ږي ېپوه

ړاندي په وړو ېكپر، د ده د ړ دياو سزا وكوم برخليك 

 ؛ولىنينشي ې ېدو مخه ئپلي كېدى نشي او د ډ كڅوك خنهي

گمان مه ، برالسى او عزتمن دئ. داسي ځواكمنځكه هغه 

ځ په ورړه به يوازي د قيامت ېكپرچي دا الهي كوئ 

ړي د ېكپرټولي كي هم ې دنيا په دږي، نه؛ دا نن او ېك

پايلي د ده له ږي او د عملونو ېله لوري ك تعالى هللا
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ته په چي  ړه، يقيناً پر هللا توكل وكنو  ږي.ېټاكل كلوري 

     .حق دي گالرهاو ستا ت ځ، ستا دريېمتمسك ي گند حقڅر

    

   

   

    

   

    

    

        

ڼو ې او نه ككولى شړو ته اورول منه چي ته يقينًا 

په داسي  ؛ړويچي مخ واې ته هغه مهال بلنه اورولى ش

د ځني او ته له ضاللت  ېدونكي وي.ك تر شاچي كي حال 

چا ته ې، ته يوازي هغه ښود نه يالرړندو )د ايستلو( 

او ړي و ايمان راوپر آيتونږ چي زموې اورول كولى ش

  دوى مسلمانان دي. 

  ښووني دا دي:و الرې مباركو آيتوند د -(56-51)

 ړو ته ې كولى منه شچي ته ته ويل شوي  ّـ هللا رسول

پله بلنه ڼو ته هم خې، همدراز هغو كرووكومه خبره وروا

روان شي، او ړي او درنه چي تا ته شا كې وراورولى نه ش

ې ې كولى او له تيارو ئنه شهم ښوونه چا الرته د هغه 

چا ته ه دي. ته يوازي هغه نداړچي ېولى ې بڼا ته نه شر

او دوى ړي و ايمان راوپر آيتونږ چي زموې اورول كولى ش

  مسلمانان دي. 

 ړندو هغه كافران ڼو او ړو، كڅه هم دلته له مه ك

پل ځې استعدادونه ئتعقل، تدبر او تفكر چي د مراد دي 

له سعادت او توفيق محروم شوي  ړواو د ايمان راوشوي 

څه نه ړي چي مضح كوي اږ ته وپه ضمن كي دا مطلب موخو 

په  ّـ هللا رسولكي د څه نه اوري بلچي اوري، نه يوازي دا 

ړي ته كومه خبره هم نه شي كولى مغمبر پيېر يو څ

په خارق العاده څوك ړوند ته هم ڼ او كواوروي، وور

   ښوونه كولى شي.ې الرڅه اورولى شي او نه ئگه نه تو

ړه په اچي د هغو رواياتو ږي ړېښتنه راوالپودلته دا 

گند آيت خالف ده څرې صريح او ې د دچي وينا ئڅه كوو به 
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ځواب دا ښتني پوې د دكوي؟!  ېدو خبرهړو د اوراو د م

ړى ټولو مهم او لومپاره تر دئ: د يوه روايت د صحت ل

سره تعارض ونه لري، هغه روايت  چي له قرآنشرط دا دئ 

خالف وي، دا نه ې د قرآن چي وينا ئړ نه دئ د اعتبار و

ټول محدثين، د ايمان تقضاء ده بلكي  پر قرآنيوازي 

چي د كوم روايات دي. ې خبري متفق پر دفقهاء او علماء 

ړ ې وپلوه د دخالف خبره كوي هغه نه د سند له آيت ې د

پلوه، د دغو ړى شي او نه د متن له چي اعتبار وركدي 

چي هم ېر داسي روايات شته گڼ شمپه مقابل كي رواياتو 

ې وينا د دغه آيت مطابق ده او هم د دغو رواياتو ئ

ه ورته ې تپر دغه او د قرآند  ّـترديد كوي، عائشه 

ړو د چي د مچا وينا ردوي و استناد كوي او د هغه آيتون

مړى د )ې عنوان الندي ادعاء كوي. بخاري تر د وېداور

 ړى:( دا روايت راوپښو څپا )ږغ( اوري

  َعنِ  ّـ َأَنس  عن 
ِّ
 ِفى ُوِضعَ  ِإَذا ال َعب دُ " َقالَ  ّـالنَّبِى

 ، َقب ِرهِ 
َ
 َقر عَ  َليَس َمعُ  ِإنَّهُ  حَتَّى َأص حَاُبهُ  َوَذَهبَ  َوُتُولِّى

 ُكن تَ  َما َلهُ  َفيَُقوالَنِ  َفَأق َعَداهُ  َمَلكَانِ  َأَتاهُ ، ِنَعاِلِهم  

 هللا َعب دُ  َأنَّهُ  َأش َهدُ  َفيَُقولُ  ّـُمحَمَّد   الرَّجُلِ  َهَذا ِفى َتُقولُ 

 هللا َأب َدَلكَ ، النَّارِ  ِمنَ  َمق َعِدكَ  ِإَلى ان ظُر   َفيَُقالُ . َوَرسُوُلهُ 

  َقالَ  -ال جَنَّةِ  ِمنَ  َمق َعًدا ِبهِ 
ُّ
 -جَِميًعا َفيََراُهَما ّـالنَّبِى

 َأُقولُ  ُكن تُ ، َأد ِرى الَ  َفيَُقولُ  -ال ُمَناِفقُ  َأوِ  -ال كَاِفرُ  َوَأمَّا

 ُيض َربُ  ُثمَّ . َتَلي تَ  َوالَ  َدَري تَ  الَ  َفيَُقالُ . النَّاسُ  َيُقولُ  َما

 َصي حَةً  َفيَِصيحُ ، ُأُذَني هِ  َبي نَ  ر َبةً ضَ  حَِديد   ِمن   ِبِمط َرَقة  

 (1665)بخاري:   ".الثََّقَلي نِ  ِإالَّ  َيِليهِ  َمن   َيس َمُعَها

 ّـروايت دئ چي وايي: رسول هللا  ّـله انس بن مالک 

شي او ملگري  ىبنده په قبر کي کېښودچي فرمايلي: )كله 

و ړ شي او په داسي حال کي چي د هغوى د څپليې والئې تر

ږغ )څپا( به اوري؛ دوې فرشتې ورته راشي او هغه 

( ّـراکښېنوي، بيا ورته وايي: ته د دې شخص يعنى محمد )

په اړه څه وايې؟ هغه به وايي: شاهدي وايم چي هغه د هللا 

تعالى بنده او رسول دئ. نو ورته وبه ويل شي: په دوزخ 

په کي دي خپل ځاى ته وگوره چي هللا تعالى د جنت 

به ړه ( وفرمايل: دواّـي درته بدل کړى. نبي )هستوگنځ

وويني. خو کافر يا منافق به وايي: نه پوهېږم؛ ما به 

هغه څه ويل چي نورو خلکو به ويل! نو ورته وبه ويل 
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ې، بيا به ړپسي والپه نورو ې او نه پوه شوشي: ته نه 

ټک سره د غوږونو تر منځ ووهي او داسي څئې په اوسپنيز 

له انسان او پيرى پرته به ئې شا و  چيغه به وکړي چي

 خوا ټول شيان واوري(.

ې ېرې شمپه دهم په بخاري كي ځل بيا دا روايت يو 

 : په يوه كيونو سرهتوپيرًا راغلى خو له دغو كرارت1656

 
َ
، په َأص حَاُبهُ  َعن هُ  َوَتَولَّى په بل كي ،َأص حَاُبهُ  َوَذَهبَ  َوُتُولِّى

 َمَلكَانِ  َأَتاهُ  ، په بل كيَأق َعَداهُ فَ  َمَلكَانِ  َأَتاهُ  يوه كي

 -ِلُمحَمَّد   الرَّجُلِ  ِفى َتُقولُ  ُكن تَ  َما په يوه كي ،َفيُق ِعَداِنهِ 

 الرَّجُلِ  َهَذا ِفى َتُقولُ  ُكن تَ  َما ، په بل كيوسلم عليه هللا صلى

 َعب دُ  َأنَّهُ  َأش َهدُ  َفيَُقولُ  ، په يوه كيوسلم عليه هللا صلى ُمحَمَّد  

 َعب دُ  َأنَّهُ  َأش َهدُ  َفيَُقولُ  ال ُمؤ ِمنُ  َفَأمَّا په بل كي ،َوَرسُوُلهُ  هللا

 َفيَُقولُ  -ال ُمَناِفقُ  َأوِ  -ال كَاِفرُ  َوَأمَّا ، په يوه كيَوَرسُوُلهُ  هللا

 َما َلهُ  َفيَُقالُ  َوال كَاِفرُ  ال ُمَناِفقُ  َوَأمَّا ، په بل كيَأد ِرى الَ 

 راغلي.  َأد ِرى الَ  َفيَُقولُ  الرَّجُلِ  َذاهَ  ِفى َتُقولُ  ُكن تَ 

په صحابه وو او چي دا روايت د سند له مخي داسي دئ 

په تبع تابعينو كي تابعينو كي يو يو راوي لري او 

ېدونكي دي، د متن له ې اوسې د بصرټول راويان ئدوه، 

سره تعارض لري، ې له قرآن برخه ئ چي يوهداسي دئ پلوه 

ړي خبري نه اوري، خو دا وايي: م نچي قرآاو هغه دا 

د ږغ هم اوري!! گامونو و د يژوندچي حتى د روايت وايي 

 دا دي: آيتونه قرآن

     
    
                            

 56النمل: 

     
    
                          

 85الروم: 

    
      

     
                                                                                                           

 55فاطر: 

چي او هغو ته ړو ته مچي ته وايي  ّـهللا رسول آيتونهدا 

ې، يعني نه يوازي دا ې اورولخبره نشپه قبرونو كي دي 
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ڼه او ه كاكړي خبره نه اوري او داسي دي لچي م

څه به ې نو هڅه ورواوروچي ې ړڅه وككي كه هگيان؛ بلگون

 څه نتيجه نه لري. دي 

په چي نه يوازي چي آيا يو غريب روايت دا ده ښتنه پو

څو له  قرآنكي كوم شاهد ورته نه مومو بلكي د  قرآن

چي د او هغه خبره كوي و سره تعارض لري آيتونگندو څر

د ې ردوي پوه شخصيت ئاو حديث  په قرآنېر څپه  ّـې عائش

د ايمان تقاضاء دا ده  پر قرآنڼلى شو؟! گړ اعتبار و

نه  ؛ږدوېې خوا ته كپه درناوي سره يوچي داسي روايات 

 ې بل ته ووايو. ړو او نه ئې استناد وكپر

   

   

   

   

   

  

له  دغه وينا تحقق وموميړه اپه د دوى چي او كله 

چي له ژوى ورته راوباسو ېدونكى ځزمكي به داسي خو

و آيتونپر زما  وچي خلكدوى سره به دا خبري كوي 

 باور نه كولو.

 ږدي:ړاندي په وږ څو مطالب زمو آيتدا مبارك  -(55)

  چي ړه دا وينا تحقق ومومي اپه  وچي د انسانانكله

، ړونكي نه دياو آخرت ايمان راو تعالى هللاپر دوى نور 

ې ې احساسه، بچي په قبرونو كي دي، بهغو ته ورته شوي 

 تعالى هللانه د  ړ؛ې ماو وجدان ئ هړاندې ړونه ئشعوره، ز

ښو ته؛ په عالم كي خورو نكتاب ته اعتناء كوي او نه 

چي هم به ژوى راوباسي داسي يو به له زمكي  تعالى هللانو 

 هځي او هم به له خلكو سره خبري كوي، دوى ته بخو

و پر آيتون تعالى چي د هللاد خلكو حالت داسي وو  وايي:

 چمتو نه وو.ړو ته ايمان راو

  پيغمبرانو وينا ته د ې نه ئچي له هغو خلكو سره

همدا ښو ته؛ په عالم كي خورو نړې او نه اعتناء ك

ړي او ورته ووايي: د ې مخاطب كيو حيوان ئ چيمناسب دي 

ې و ئآيتونپر  تعالى هللاد چي انسانانو حال داسي شوى وو 
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 باور نه كولو!! 

  حيوان ې د چي دې رواياتو كي دا خبره واضح شوپه

چي څخه ده ښو له هغو سترو سترو نېدا د قيامت پيدا ك

چي دا خو دا گو شي. ړاندي تر سترږ وتر قيامت به ل

ړه ې اپه دږي نه ېپيدا كراگه به څن او گه دئڅن حيوان

ټه لري او نه داسي صحيح االسناد روايت تر گڅه څه ويل 

  ړى وي.  وضاحت كې ړه ئې اپه دچي ږي ېگو كستر

 ځينو الروركو او د شيعه وو چي پام وي ته مو ې د

ړيتي پړه داسي ناپه اې آيت دگمارو مذهبي مشرانو د ټ

ړونو او چي يوازي له بيمارو ز ړيكبحثونه ټي چخبري او 

ې دچي له ېدى شي، دوى وايي ټزهرجنو مغزونو راخو

چي تر قيامت مراد دئ،  ّـځني امام زمان يا علي دابة( )

 ّـځي، منافقينو )د علي زمكي راووله ړاندي به و

پر تندي به چا ړي، د هر ته به سزا وركمخالفينو( 

جيبه ده!! ! عچي مؤمن دئ، كه كافر او كه منافق!وليكي 

به امام زمان  تعالى چي هللاد دوى عقل دا خبره هم مني 

په نامه ياد د دابة يعني حيوان او خزنده  ّـيا علي 

ولي او د كوم ضرورت،  تعالى هللاكوو: ښتنه پو! ړى وي!ك

په صراحت سره د دوى نوم نه مجبوريت يا مصلحت له مخي 

كه زه ړى؟! ې ورته غوره كړى او د دابة نوم ئياد كدئ 

پاره ځان لړم آيا دا د په نامه ياد كتا د حيوان 

پل امام ته د دابة نوم گه خڅنې؟ نو ته گڼاهانت نه 

په نامه يادول ژوي د دابة گه ! په عامه توې؟!ڼگمناسب 

يو مشخص انسان د حيوان چي ېدى نشي كپاره مجوز ې لد د

چي د معما كتاب دئ  قرآنآيا په نامه ياد شي، يا دابة 

ټول په ! آيا ړي؟!په نامه ياد كزمان د دابة  امام

په نوم ياد شوى؟ كي كوم مشخص انسان د دابة  قرآن

ته ې معما انسان ستاسو دا وينا د بايبل هغه خندوونك

سامسون د ړې، ې كړه ئپه اچي د سامسون په يادوي ور

پاره امام لوو پاره داسي دئ لكه د شيعه يهودانو ل

مور  سامسون له خپليسي ده: داې قصه ئ، ّـزمان يا علي 

په گورو د انكي  په الري.روان شو..ته ې پالر سره تمناو 

څه . كه ړ..په سامسون بريد وك زمريځوان باغ كي يوه 

ې هم زمرى د يوه هم له ده سره وسله نه وه خو بيا ئ

پالر ې مور او ړه ئې اپه دړ!! خو څيري كېر څپه ېرلي س

 ېدو، له هغيته ورس هتمن چي... كله څه ونه ويلته 
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ې څه مودې شوه...له ښه ئاو خوې ړوك خبريې سره ئۍ نجل

ې ته پاره تمند واده لپالر سره وروسته بيا له مور او 

. ړ زمري خوا ته ورغى..د هغه مكي  په الريروان شو... 

ړ زمري ې او د مېدگې سترگي ولڼه ئگوگڼه په يو چد مو

ه څ.ت وموندل..شاې كي ځالپه و يچې د موئبوت كي لپه كا

ې په الر كي ئ چيځان سره واخيستل ې له مقدار ئ

ې دا ئړل خو ږ وركې هم لپالر ته ئ. مور او وخوري..

ې پالر ئ. ړل..ې له كومه ترالسه كشات ئ چيورته ونه ويل 

ځاى د دود دستور په كار بوخت وو... ده د هغه د واده 

ېرشو ړه، دېلمستيا وكځوانانو ته م د كليمطابق 

سامسون دوى ته وويل: برخه واخيسته، په كي يانو زلم

ځواب ې د هغځو كي په اوه وريوه معما لرم، كه تاسو 

ړو جامو ېرشو جوڅادرونه به له دېرش كتاني ، نو دړراك

، دوى ې راكوئسره دركوم كه نه نو تاسو به دا جام

معما ووايه! هغه وويل: له پله خښه! ېره ډوويل: 

ې ... در ږه!!له زوروره خوا ړونكي خوراك راووت اوخو

ځ څلورمه ورپه ې ونه موندو، ځواب ئې شوي خو ېرورځي ت

پل له خې ويل: د سامسون مېرمني ته راغلل او ورته وئ

ې ووايه، ته ئ ړه او موږځواب معلوم كړه نه د معما ېم

... نو د سامسون وو، پالر كور سوزكه نه نو ستا د 

ې ويل: زه ه وئاو ورت ړلژې ېرمن ده ته ورغله، وئم

 ... د هغيې، گرانه نه يم، له ما كركه لر بانديدر

.هغه ورته وويل: ما مور او ې..ځواب ما ته نه وايمعما 

ې گه د دڅنځواب نه دئ ويلى نو ته ې پالر ته د هغ

ې ځ به ئښود...او هره ورېپرې نه ې؟ خو هغانتظار لر

و ا .ځ ورته ووايو..په اوومه ورې .باآلخره ئړل..ژورته 

و هم له لمر زلمياننو  ړل...ې خبر كپرځوانان ې هم د

تر  ړ:ورك ځواب سامسون ته داسيېدو د مخه د معما لو

 !!؟څه شى زورورږ وي او تر زمري څه شى خوشاتو به 

ې ړې نه وى كپه غوا مو يوسامسون ورته وويل: كه زما 

چي د  ړئباور وك ځواب مو نه شو موندلى!!نو د معما 

ته  معمادغي مذهبي او تفسيري ا د شيعه وو سامسون دا معم

 ورته ده!!  

  ځته ستره ستونزه رامنكومه چي تفسير كي په  قرآند

ې نو هغه له جعلي، متعارضو او متضادو رواياتو شو

چي شيعه د جعلي رواياتو له گورئ دا دئ ې، ړه شوراوال
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څومره غلط او د ړه په او گندو آيتونڅرد  قرآنمخي د 

پل موهومي امام او خ ّـيرونه كوي، حتى علي عقل خالف تعب

 په نامه يادوي!!زمان د دابة 

    

    

   

     

   

   

   

   

    

    

ځ فوځ فود هغو كسانو ځني چي له هر امت ځ او هغه ور

په تكذيبوي، نو دوى به ) آيتونهږ چي زموڅوو پارا

چي راشي )او تر هغه ځاى كړى شي. ډلو كي( يو ډلو 

په ړل، مو تكذيب ك آيتونهزما  : آياووايي (ورته

ې، يا ړې كپرچي علمًا مو احاطه نه وه داسي حال كي 

چي په سبب د هغه ظلم چي تاسو كول؟ او څه وو هغه 

نو دوى به خبري ې محققه شي به پردوى كاوو وينا 

 نشي كولى.

به ځ ورپه د قيامت چي وايي  آيتونهدا مبارك  -(56-58)

ي څوپاځ رافوځ فوهغو كسانو  دځني له هر امت  تعالى هللا

ډلو كي كي سره ډلو په تكذيبوي، دوى به  آيتونهد هللا چي 

ږي، دوى ېړاندي به ودرپه و تعالى هللا، د ځاى كړى شييو 

تكذيب ې كبله مو له د آيتونهآيا زما ته به ووايي: 

سبب معقول ې كوم بل يا ئپوه شوي نه وئ، ې پرې چ ړلك

ځ غوره دا دريتاسو ې ه ئله كبلچي څه وو هغه  وو؟!!

په ښودى شي، هم به څ معقوله وجه به ونه هي؟ ړى ووك

چا ته، ړى او هم هر ې كچي ظلم ئپله دوى ته جوته شي خ

او ڼل شي گوې ظلم له كبله به د الهي عذاب مستحق د همد

خبري به نشي كولى او كوم دليل چي ې داسي وي حالت به ئ

 .ړاندي كولىبه نشي و

په الفاظو و آيتونمباركو ې د دچي ي داسي حال كپه 
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 پهحتى څوك هر څ مورد نشته، او مفهوم كي د ابهام هي

پرته ډ او ابهام ځننظر سره له كوم ړني سطحي او لوم

خو متأسفانه د  ،ې اخليمطلب ترگند څردغه واضح او 

په خرافاتو كي غرق او په نامه ځينو تش شيعه وو 

حيران سان ورته چي انړي ړ كې جوڅه ترمفسرينو داسي 

ځي څون د قيامت د ورپادا چي حيران شي، دوى وايي 

څون دوى پاڅون دئ، د رجعت پاڅون نه دئ بلكي د رجعت پا

 تعالى هللاړاندي به چي تر قيامت وڅه ته وايي داسي 

ېرته دنيا ته مخالفين( هغه مهال ب ّـمنافقين )د علي 

 څوبه واكمن وي، تر  ّـچي امام زمان يا علي ږي ېول

له كوم آيت يا  قرآن! دا عقيده دوى د ړي!كلكه سزا ورك

ې ې بلكي له يهودو ئد كوم آيت له كوم لفظ نده اخيست

له بعثت  السالم عليهړې، يهودان هم د عيسى اقتباس ك

انتظار كوي مسيح موعود پوري د داسي ړاندي او تر نن و

ژني ښمنان به ووټول دښكر وي، د دوى ې لچي يهودان به ئ

ړۍ به حكومت كوي!! خو همغه موعود مسيح ټولي ن پراو 

ټولو زيات همدغو ( راغى خو تر  السالم عليه)عيسى 

چي ړ او دا دوى ول منتظرو يهودانو د هغه مخالفت وك

! كه دا نن څول!ژلو ته وهې د هغه نيولو او وروميان ئ

ړ شوى موهومي امام ځانه جود شيعه وو دغه منتظر خو له 

ړاندي به ټولو وټولو زيات او تر ر راشي نو يقينًا ت

دوى د ړي. مال تته ۍ ښمناو دهمدغه شيعه د هغه مخالفت 

كوي: ړاندي پاره دوه دالئل وې لرجعت دغي خرافي عقيد

ړوند روايات دي او ې د دوى اړى او اساسي دليل ئلوم

په آيت كي ويل شوي: لته دچي ې دا دئ دوهم دليل ئ

    

  ،ځ ته اشاره گواكي دا داسي ور

ځيني خلك به محشور ټول امت نه بلكي د هر امت چي كوي 

ځ نه ده بلكي تر قيامت دا د قيامت ورځكه شي، نو 

په كي به چي يوازي دغه منافقين ځ ده ړاندي بله ورو

! عجيبه ده، نه محشور شي او امام زمان به سزا وركوي!

چي داسي سر كي مغز دي كه بوس  پهږو د دغو خلكو ېپوه

ټول صراحت سره په منلى شي!! آيت خبري ې او خوشچه ك

چي د ځ محشور شي چي له هر امت به د هغو خلكو فووايي 

 تعالى هللاځونه به د تكذيبوي، او دا فو آيتونه تعالى هللا

ښتنه پوې به تر تعالى هللاډلي ودرولى شي، ډلي ړاندي په و
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ړل په داسي حال كي تكذيب ك آيتونهگه مو زما څنچي  كوي

ې دچي په ې معنى دا نه ده ! د دېدئ؟!پوهې پرچي نه 

 آيتونه تعالى چي د هللاځ به هغه خلك نه وي محشور شوي ور

ړي، هغوى به هم محشور شوي وي خو ې نه وو تكذيب كئ

څه چي له هغوى سره به دلته د بحث موضوع دا نه ده 

ې د ې.ادونه نه ده شوځكه د هغوى يږي، نو ېمعامله ك

ې په دچي ړى پام كې ته مو جنابانو ته وايو: آيا د

 آيتونهېر ڼ شمگهغه  قرآنې سره تاسو د غلطي عقيد

ځلي يوازي دوه او چي د انسانانو د يوه حشر تكذيبوئ 

ې او درېدو حشر كځلي تاسو د دوه ژوندون خبره كوي، 

ه پد قيامت  چي قرآن! حال دا ژوندون خبره كوئ!ځلي 

ړه د په اژوندون بياړاندي د په و تعالى هللااو د ځ ور

ږ ې زموكافرانو وينا داسي بولي: احييتنا اثنتين: ا

د دنيا ړى يعني لومړو، ژوندي كځلي دي دوه ږ ربه! مو

هغه  قرآنتاسو خو د ژوند، ځي بيا د آخرت د ورژوند او 

گ وروسته دنيا ته رچي وايي: له متكذيبوئ  آيتونه

په وار وار د كافرانو د هغي نشته، دا مطلب گ ېرته تب

چي وايي به: كاش دنيا ته په ارتباط ويل شوى تمناء 

پيغمبر د ، ړى وىچي ايمان مو راووى  يستانه شو هتېرب

پسي نه وى گمارو مشرانو ټپلو خ پهوى او ړى اطاعت مو ك

او عقل ضد روايت معتبر  قرآنيو جعلي او د گه څنتللي. 

 آيتونهېر ڼ شمگ اره د قرآنپڼئ او د هغه لگ

 تكذيبوئ؟!! 

د شيعه وو دغه دوه خبري مي د دوى له داسي تفسير 

آيت هللا مكارم چي د ايران له انقالب وروسته د ړې رانقل ك

ليكل شوى، ما ډلي له لوري ې ۍ الندي د يوشيرازي تر مشر

په له مكارم شيرازي سره ليدلي، هغه مي د شيعه وو 

تفسير د معقول شخص موندلى، د ده تر نورو علماوو كي 

څوك د كه ې، ېري برخي مي هم لوستلډ)تفسير نمونه( 

لوستلو شوق لري نو هغه ته مي مشوره تفسير د شيعه وو 

ې تفسير لويه همدا تفسير دي ولولي، خو د دچي دا ده 

د مجهول الهويه راويانو جعلي او د چي ستونزه دا ده 

ړى ره اعتبار وركدوم ېخالف رواياتو ته ئ قرآنعقل او 

تأويل په تأييد كي هغوى ې د ئ آيتونهصريح  چي د قرآن

ې دغه دوه ې سورد همدې ئگي ېلدوه بړي، تحريف كاو حتى 

د په استناد د رواياتو په تفسير نمونه كي دي،  آيتونه
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تر عنوان الندي  (بحث روايتي)د پاره و د تشريح لآيتون

چي گورئ به تاسو و ې بحثونو كيپه دړل شوي، روايات راو

گه كتل شوي، په سترروايت ته د اصل او آيت ته د فرع 

چي له روايت ړي كاو تأويل چي آيت داسي تعبير ې څه شوه

 ځه يوسي!! ې تعارض له منسره ئ

چي پاره دا كافي نه ده سره د مخالفت ل قرآنآيا له 

ټول قرآن په چي لري وڅه باور او ايمان په داسي څوك 

هغه هم داسي غلط باور ې، دونه نه وي شوڅ ياې هيكي ئ

گه مغايرت پړه توپه بشگندو اصولو سره څرله  چي د قرآن

د اصولو خالف باور دئ،  قرآنپه غائب امام باور د  ؟لري

د  قرآنثابتول د  چا ته علم غيبپرته بل تعالى  هللاله 

ابوبكر، عمر،  و خالف باور دئ، دگونو صريح آيتونلس

ېر هغو سترو سترو شخصيتونو سره څپه  ّـې عثمان او عائش

تعالى  هللاچي په نامه يادول او هغوى د منافق  لښمني كود

ړى!! يوازي د هغه ې اعالن كترپل رضايت او د هغه رسول خ

 پر قرآناو د هغه تعالى  هللا رپچي نه ېدى شي چا كار ك

ټولو شيعه وو په پيغمبر، پر ايمان لري او نه د هغه 

ې اوالد د ابوبكر، عمر، عثمان او عائشپل پرخچا كي هي

له نامه سره حساسيت لري،  ّـې ښى، د عائشنوم نه دئ اي

ې له ړه او د هغاپه ې د هغتعالى  چي هللاهغه عائشه 

يوه مكمله سوره نازله  قرآند ې پاره ئشخصيت د دفاع ل

چي ړى ړ مقام وركې ته دومره لوې هغې سره ئپه داوړې، ك

ړى شوى، هغه چا ته نه دئ وركه هيوروست ّـهللا  رسولله 

، مريم آسيهله ټول انساني تاريخ كي په ستر شخصيت چي 

مقام ړ ې لوښځه د هغڅ ې رضي هللا عنهن وروسته هياو خديج

 ې. ېدلته نه ده رس

نو خالف باور دئ، وښود الر قرآنگڼل د ې امامت موروث

د وينا خالف  قرآنڼل دروغجنه او د گمنصوصي امير  ّـعلي 

موروثي امارتونه ردوي، موروثي امامت؛  قرآناء ده، ادع

كه سياسي وي او كه مذهبي؛ د غير اسالمي، ظالمانه او 

چا د كي د هيټول قرآن په ، ړتيا دهگځانجاهلي نظامونو 

ړ پپه بش قرآنڅ اشاره هم نه مومو، ړه هيپه اامارت 

صراحت سره د امام غوراوى د مؤمنانو حق او مسئوليت 

او د امام زمان يادونه  ّـكي د علي قرآن  ټولپه گڼي، 

سره  ّـله ابوبكر، عمر او عثمان  ّـې، علي نه ده شو

ېرش كلونه ې دږدې نئپه امامت كي د هغوى ړى، بيعت ك
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ړې، وركپه نكاح پله لور ې خته ئ ّـړى، عمر ځ كلمون

د  ّـې خلفاء تر علي وو په اتفاق سره دا درټولو صحابه 

ټولو شيعه د دغو گڼلي، ړ پاره مستحق او وخالفت ل

ې د دغو دروغجنو پل مذهب ئو خالف دروغ وايي او خحقائق

ړه د دوى په اد صحابه وو  ښى!!ېټ اپر بنسباورونو 

 ځ دروغجن او د عقل او ايمان خالف دئ. دري

خالف  قرآند عقل او چي د دوى اصلي ستونزه دا ده 

څ كي هي په قرآنپاره ې لړې، د هغك عې اختراعقيده ئ

ي، له ړاندي كولى شهد، نه صراحتًا او نه اشارتًا، وشا

چي ولي داسي ښتني او جدي اعتراض سره مخامخ دي پوې د

څ يادونه نه ې هيكي د هغټول قرآن په چي عقيده ومنو 

ڼو گاو د ده اوالد منصوصي امامان و ّـې، ولي علي ده شو

كي نه د ده نوم راغلى او نه د ده  قرآنپه چي حال دا 

په ! ولي چي امامت د دوى حق دئ؟!او نه دا د اوالد 

كي د داسي  په قرآنچي امام زمان باور ولرو حال دا 

د عقائدو او گر ! مڅ دليل نه مومو؟!پاره هيباور ل

چي ناقص دئ  قرآنكافي نه دئ؟ آبا  پاره قرآنباورونو ل

ې پرړو او نور افكار او عقائد ې اكتفاء ونه كپرږ مو

ونه دومره مهم او ضروري وى لكه ړو؟ كه دا باورعالوه ك

كي په  قرآنپه چي اهميت وركوي نو هرو مرو به شيعه 

راغلي وو،  ېر آيتونهگڼ شمړه اې دپه ېر صراحت سره ډ

يادونه كوي او هغه د السالم  عليهد هارون  قرآنكه 

په ڼي او گځاى ناستى او مرستيال السالم  عليهموسى 

چي علي او ومنو گه څنگه د هغه نوم يادوي، مكرره تو

ځل چي يو ځاى ناستي دي حال دا  ّـهللا  امام زمان د رسول

ې كي د دوى نوم نه دئ راغلى؟!! له د قرآنپه هم 

ې يا داسي پاره ئژغورلو لځان ښتني د پواعتراض او جدي 

پاره مستمسك شي او د چي د دوى لړي ړ كجعلي روايات جو

 قرآنړې د څه كې هېزي او يا ئپرانېښتي الر ورته ت

ې په دچي ې راوباسي څه تراو داسي  ړيتحريف ك آيتونه

ځ كي د دوى متكاء شي!! نو وايي: دابة يعني غلط دري

 امام زمان، الشمس يعني علي، القمر يعني فاطمه!!!     

امام زمان د دوى له نظره د يولسم امام حسن العسكري 

گواكي ېدلى او ږېهجري كال كي ز 588په وايي چي زوى دئ 

ې ې دوه مرحلد غيابت ئۍ كي غائب شوى، ځه كلنپن په

ې په داو ړى ې دوام كچي اويا كاله ئړ غيابت بولي، وو
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څلورو نائبانو له الري ورسره ې كي خلكو د ده د مود

كال شروع شوى او هـ  655چي له لوى غيابت تماس درلود، 

د امام چي په داسي حال كي دا  پوري دوام لري.تر نن 

څ زوى نه درلود چي زما ورور هيرور وايي حسن العسكري و

   !ټه ده!ې بنسبې ئېدو خبره او د زوى د ورك

دا د امام غائب جعلي او خرافي عقيده هغه مهال د 

ښمنانو له لوري داسالم د ټ او د پر بنسسياسي عواملو 

په مسلمانانو واحد مشر درلود، دوى چي امت ږول شوه ېوز

خلك په داسي امام باور  په موخهړولو كي د اختالف راوال

پيدا شوى، نه نه چي نشته، داسي امام چي كولو ته بلل 

ې د نه ئړ ليدلى، ه والځلمانپر ړى، نه چا ې امامت كئ

يو حديث، د  ّـهللا  رسوليو آيت، د  قرآنې د هغه له خول

او د په ضد ې د كوم ظالم نه ئې، ېدلحق يوه خبره اور

ېرو لي، په تړي يا ويڅه كگرتيا كي په ملمظلوم 

د ې چا نه هغه ليدلى او نه ئديارلسو سوو كلونو كي هي

ې آيا تر د !!!ښهده كوم كار او نه د شته والي كومه ن

ړدئ ېدى شي؟!! آيا داسي امام د امامت ولوى درواغ هم ك

، ړى شي او د سكوتې ورتاو كږونه ئچي غوړ ې وكه د د

جاهد ړى شي؟!! آيا هغه عادي مسازش سزا ورك مداهنت او

په ضد جهاد كوي  انوښمنچي د هللا او د هغه د دين د د

ړ دئ كه هغه غوره او د الهي معيارونو له مخي د قدر و

ې د ستر فرعون پله د زمانپه خنه يوازي  چيجعلي امام 

ې چي له همدېښي پرې ته دې بلكي شيعه ئمقابله نه كوي، 

پاكستان او  ،ې، عراق، سوريافغانستانپه فرعون سره 

هغه لوى لوى  قرآنته خو ږ مو ؟!!ړيگرتيا وك. كي مل..

چي هر گه رامعرفي كوي په تومجاهد شخصيتونه د امامانو 

ړې، ابراهيم ې د سترو سترو ظالمانو مقابله كيوه ئ

د فرعون او هر السالم  عليهد نمرود، موسى السالم  عليه

ړې، پل دور د طاغوت او طاغوتيانو مقابله كپيغمبر د خ

ړ د ړاندي مداهنت وكپه وچي د ظالم چا وايي: خو  قرآن

گه هغه موهومي امام څنعذاب ته دي منتظر وي، تعالى  هللا

ړاندي سكوت په وې د هر ستر ظالم چي تر ننه ئمنئ 

  ړى!! ك

ښتني پلي خبري او غوړي عوام وغولوي، د خچي غواڅوك 

ړي نو ورته وايي: زه له امام زمان چمتو كې منلو ته ئ

امام زمان د چي درته وايم دا څه ط لرم، سره ارتبا
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ړي، پل شيطان خبره امام زمان ته منسوب كخبري دي، د خ

ړي، كه دا نن ډك كږي او د ده جيب ورېې وغولپراحمقان 

ې د امام گماران ئټاو صدقاتو موضوع چي دا خمس هغه د 

چي د په نامه له خلكو ترالسه كوي او دا ادعاء زمان 

، ستانه او څليېپسپوري قيامته ټول اوالد تر  ّـعلي 

 ړ او غورهاو تر نورو خلكو لوړ سادات او د درناوي و

ې له د ږي!!ېپارل كدي او خمس او صدقات به دوى ته س

ژر مري، ېر ډچي دا عقيده به نو يقينًا ړو ې جال كعقيد

چي ځو كي كومو ورپه !! پلويانبه مبلغين لري او نه نه 

ې په ايران كي له د ې تفسير ليكلو نوما د دغي سور

ړه لويه په اامام زمان سره د مخامخ ارتباط موهومي 

په  مشاورد ايران د جمهور رئيس ې وه، ړه شووالاالنجه ر

له امام زمان سره ې دي: زه چي ويلي ئې تورن شوي وو د

دا خبره د ايران د روحاني مشر ، ممخامخ ارتباط لر

شوه چي د  پيداېره ورسره پلويانو جدي ونيوله او دا و

ړاندي تر ده و ړي!!عوامو مخ به له دوى بل لوري ته واو

ې خطبپه ځي ې د وررفسنجانى د جمعد دوى بل جمهور رئيس 

 !!ږ له امام زمان سره خطي رابطه لروچي موكي ويلي وو 

چي گه دئ!! داسي څنچي دا خطي ارتباط ږئ ېپوهحتمًا به 

په يوه ې بيا ئپل عرائ  ليكي په نامه خد امام زمان 

ځواب څه وخت وروسته د خط ، چوياځاى كي د قبر خوا ته 

همدا له امام  !!ږيېږل كېورلگمار له لوري ټد كوم 

 زمان سره د دوى خطي ارتباط دئ!! 

   

  

  

    

    

   

په مو داسي شچي ړى پام نه دئ كې ې ته ئآيا د

ځ ليد مهال، ړي او ورپه كي وك مچي آراې ځولگر

 ښيگندي نڅرړو ته حتمًا گوې كي هغو په دچي يقينًا 

 ړي. چي ايمان راودي 

ځواب كي ويل په د مكذبينو ې مبارك آيت كي په د -(53)

ځي د ايمان ورپر  او د آخرت تعالى پر هللاشوي: آيا 
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چي كافي نه دئ  دليلاو مشهود گند څرپاره دا ړو لراو

د چي ځ داسي ې او ورپيدا شوپاره ښت لپه ستاسو د آرامش

په گو ستاسو د سترڅه ړي او هر څيري كپرده ې تيار

ړئ او ړ شيان مو تشخيص كړتيا ود اڅو ځلوي تر ړاندي وو

ته  پېپاره شړئ، تاسو د خوب لړتياوي رفع كپلي اخ

پاره د تأمين ل وړتياوژواك د اژوند ضرورت لرئ او د 

دا دئ ڼا ته ضرورت لرئ او تاسو تودوخي او رځي ته، ور

ځ په او ورپاره شو د تأمين لړتياوستاسو د ا تعالى هللا

په ځي دا دقيق او هدفمن نظام ې او ورپ، د شړېپيدا ك

او د آخرت د  تعالى هللاچي د گواهي وركوي گه گنده توڅر

څومره د عقل او غلط باورونه و نړه د مكذبيپه اځي ور

    د باورونه دي.ضانصاف 

    

    

     

     

   

  

    

    

     

   

   

ټول هغه به پو شي نو ۍ كي ېلپپه شچي ځ او هغه ور

گر ي كي دي، مزمك او وآسمانونپه چي ېره كي شي په و

ړي، او هر يو به عاجزي كوونكى ې وغواچي هللا ئهغه 

گمان به ړ د والچي ې گورته راشي. او غرونه به ور

په ېدو ځځو د خوېچي هغه به د ورې حال دا ې كوپر

ې استوار )او څه ئچي هر ړونه د هللا هغه جوځي، ېر خوڅ

چي ښه خبر دئ  هڅپه هغه دى چي ړى، يقينًا مضبوط( ك

 ې كوئ.تاسو ئ

 ښووني دا دي:و الرآيتونې مباركو د د -(55-55)

  داسي پو شيۍ كي ېلپبه په شځ ورپه د قيامت ،

په څه به ټول هغه چي ځته شي هيبتناك حالت به رامن
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ې په همدي كي دي، زمك او وآسمانونپه چي ېره كي شي و

ېري ډه او مطمئن او له وډاهغه مؤمنان سخت حالت كي به 

ېري خوندي ساتل ې وې له دهللا تعالى ئچي خوندي وي 

 ړي. غوا

  په ړاندي په و تعالى هللاد  انټول انسانځ به ې وردپه

ړه و به هم غاهغد ږي، ېۍ او انكسار سره ودرپړي عاجزبش

او د ر ول وځواك مغرپل زور پر خچي په دنيا كي ږه وي ك

 ړونه كوله. ې سرغكامو ئله احرب پل خ

 ېر كلك او مضبوط ډته تا چي ړ غرونه ړ لودا لو

ېزي ه او تستر ستر طوفانونچي ې گمان كواو ېښي بر

ړزولى، د قيامت ځولى شي او نه لې نه خوۍ ئوندي سيلت

څه هم دا ېدا. كه ځځ خوېځي لكه د ورځ به داسي خوپه ور

ځ د په ورپه ارتباط راغلى او د قيامت آيت د قيامت 

، خو دا ړىځور كړاندي انپه وږ ې زموغرونو حالت ئ

ېرو ډيو ستر علمي اعجاز دئ، نن او له  قرآنيقينًا د 

ي دا چ ېپوهانو ته جوته شووروسته ساينس علمي تحقيقاتو

ړه ړو توكو جوړو وله داسي وپه حقيقت كي جامده ماده 

حال كي وي، ماده له په ېدو ځچي تل د خوې شو

ي، خو د ړ شوماليكولونو او ماليكولونه له اتمونو جو

ښته د هغو ۍ او اساسي خړڼې د وجود دا لومماد

 ېله پسپر په چي مجموعه ده  نورونوټپروتونونو او الك

پر يو د بل پرته هرراز توقف گه او له او دائمي تو

بيان هر پاره تر بل ې حقيقت د بيان لخي، د دڅرشاوخوا 

چي وايي: وينا ده  جامع او كامل بيان همدا د قرآن

چي ې حال دا ې كوپرگمان به ړ د والچي ې گوربه غرونه 

 . نو دا غرونهځيېر خوڅپه ېدو ځځو د خوېهغه به د ور

په اصل كي له ېښي خو ړ، راكد او جامد برږ ته والهسي مو

گه د په مسلسله توچي ړ شوي جواجزاوو ځنده خوداسي 

ېدا ځځو د خوېې د ورېدا ئځاو خو په حال كي ديېدو ځخو

، ځيگه خوتووي دائرپه پر محور ځي د زمكي ېور. ېرڅپه 

څرخي، پر محور ړه چي د اتم د زټرون همغسي لكه الك

ئ ې كي دپه دښته سره يوازي ځرون له خوټلكد اې پير ئتو

پاته پل حال په خرون ټځي خو الكځه ځي له منېورچي 

  .پل حركت ته دوام وركويږي او خېك

 څه چي هر ښت دئ پيداياو ړونه دا د هغه هللا تعالى جو

 .يړكپيدا ې استوار او مضبوط ئ
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 ې چي تاسو ئښه خبر دئ  هڅپه هغه  تعالى چي هللاقينًا ي

 .كوئ

   

    

    

   

  

    

    

   

 ېې غوره به ئڼي سره راغى نو تر هغگښې لهچي څوك 

ېري خوندي ځي له وپه برخه شي او دوى به د دغي ور

په ړمخي پهغوى به چي له بدي سره راشي څوك وي، او 

پرته بله بدله دركول چول شي، آيا له هغه اور كي وا

  ؟چي تاسو كولږي ېك

ړنو پلو كچا ته د خهر به ځ په ورد قيامت  -(55-56)

ي ړېك كارونه كنچي ړى شي، چا مطابق جزا او سزا ورك

ځي ورقيامت د او د ڼو غوره وي گې د ده تر ښېبدله به ئ

كارونه  چا چي بدهول او هيبته به خوندي وي، او له 

 چول شي.  په اور كي وابه ړمخي پړي ك
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د دغه ښار چي گمارل شوى يم ې پر دزه فقط چي يقينًا 

)هغه ځولى، ده محترم گرچي هغه ړم د رب عبادت وك

له چي گمارل شوى يم څه د ده دي، او چي هر رب( 

ړم، تالوت ك چي قرآناو دا وم، ځني ېښودونكو ړه اغا

په ځان د  چيپه سمه الر روان شي يقينًا چي څوك نو 

ې الري شي نو چي بڅوك په سمه الر تللى او ټه گ

يم. )يو منذر( ځني يوازي له منذرينو ووايه: زه خو 

 پل آيتونهژر به خټولي هللا ته دي، او ووايه: ستايني 

ژنئ، او ستا رب له پېې چي تاسو به ئ ښييداسي درو

  ې كوئ.چي تاسو ئڅه غافل نه دئ هغه 

ته  ّـهللا  رسولكه و آيتونې مباركو د په -(56-58)

 :خلكو ته وواييي چې ه شوښوونالر

  رب هغه د يوازي چي گمارل شوى يم ې پر دزه فقط

هغه ځولى، محترم گرې ئدغه ښار ې مكد چي ړم عبادت وك

 .څه د ده ديچي هر رب 

  ځني ېښودونكو ړه اله غاچي گمارل شوى يم ې پر دزه

منقاد او تسليم اوامرو ته څه كي د هللا تعالى په هر وم، 

 وم. 

  خلكو ته واوروم. قرآندا چي گمارل شوى يم زه 

  ټه گپه ځان د چي په سمه الر روان شي يقينًا چي څوك

 .په سمه الر تللى

  د يممنذر يو يوازي ې الري شي نو زه خو چي بڅوك ،

ېر تاسو د كفر، شرك، ظلم او فساد څپه پيغمبرانو نورو 

 . ېرومپايلو وله بدو 

  ولي هللا ته ديټستايني. 

 ې چي تاسو به ئ ښييداسي درو پل آيتونهژر به خ

ې ژر به ئېر ډ ئې انكار كوچي تاسو ترڅه هغه ژنئ، پې

 گورئ.گو وپلو سترپه خ

 ې كوئ.چي تاسو ئڅه غافل نه دئ له هغه تعالى  هللا  

 

ِفُركَ سُب حَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَم ِدكَ، أشهد أن الَ ِإٰلَه ِإالَّ َأن َت َأس َتغ  
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 َوَأُتوُب ِإَلي كَ 
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 د ملتونو

 د عروج او زوال عوامل

 

 

 د بني اسرائيلو

 ې كيپه عبرتناكي قص

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يادونه:
په ړاندي د يوه مستقل كتاب ې وتر د سوره د القصص
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ې د د القصص د سورې كتاب كي په دې وه، پ شوچاڼي كي ب

 آيتونهټول هغه  قرآنچي د ې شو څههگ څنتفسير تر 

ړه په اد بني اسرائيلو چي په هغوى كي ړى شي ډ كراغون

كي د بني  قرآنپه چي ږئ ېپوهتاسو  ي،څه ويل شو

ېزمني اغېري ډپه او ېر تفصيل سره ډپه اسرائيلو قصه 

ې كي د قصعبرتناكي ې په دې، راغلڼي كي او جالبي ب

ېړل څگه تو په دقيقهملتونو د عروج او زوال عوامل 

ټول مطالب د دغه كتاب دلته چي ڼله گدا مو غوره و، شوي

ې سره به لوستونكي په دچي ړو، گه راوړه توپپه بش

ټولي ې ې قصښوونكاو الرعبرتناكي ې چي د دږي ېوتوان

د ې ڼا كي ئپه رومومي او كي پلي مخي په خمهمي برخي 

گه ه توړپجامع او بشپه يوه ملت د عروج او زوال عوامل 

                                               ژني.پېو
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 الرحيم الرحمنهللا  بسم

 سريزه

الحمد هلل و كفى و سالم على عباده الذين اصطفى و 

 بعد:

 دچي په اصل كي د هغو درسونو مجموعه ده دا كتاب 

ته ډي تربيتي غونې يو استادانود يو ځونمدرسو او ښو

ڼه كي په بې ې رسالد يوكي  كال6811په و اړاندي شوي، و

د درسونو د بحث محوري موضوع )د ملتونو د ، ىپ شوچا

ې په عبرتناكي قصعروج او زوال عوامل د بني اسرائيلو 

ېړل څپه كي  آيتونهټول هغه ې د القصص د سور ه،و (كي

ږدي، ې اساسي برخي د مخاطب مخي ته قص يدغد چي شوي وو 

گ د څنړ تفسير تر پې د بشص د سورې كتاب كي د القصپه د

ې قصې د دچي هم رااخيستل شوي  آيتونهنور هغه  قرآن

 .ېېړل شوڅي په كې برخي پات

ېر تفصيل سره ډپه كي  قرآنپه ۍ قصه چي نييواز

ډكه ژورو ړو عبرتناكه او له لود بني اسرائيلو  ېراغل

او د خونه ړې ټول اي قصعظيم الشأن قرآن د دغقصه ده، 

او دا ، يد ېلڅېړ ښيېپ يد عروج او زوال ټولدغه قوم 

 ېايه د دځله كومه گه او نڅرچي ې ړښانه كږ ته روې موئ

او د كومو نگه څ ،قوم د شرف او عزت دوران پيل شوى

ړو ته رسيدلى، د زمكي پو وړلوعزت د په سبب املونو 

امامت نورو ولسونو وراثت او د پراخو شتمنيو ، د خالفت

پر ټولو قومونو ړۍ ې او د نشو په برخهې او مشري ئ

نگه د دغه قوم د څاو بيا  ړى شوى؟وركهغوى ته فضيلت 

كي ژوري كندي په پكاوي د ذلت او سزوال دور پيل شوى، 

د دوست او گه ورته كتلي او پكه سترپه سچا ېوتي، هر پر

وتو او زوال عوامل ئې ېد راپر ټل شوى؟ښمن له لوري رد
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فقر، پكاوي، ، سله ذلتب په سبد كومو عواملو ؟ ووكوم 

او  شويله غضب او لعنت سره مخامخ  مسكنت او د هللا تعالى

ږ ته موقرآن ېدلي؟! رځگد نورو لپاره د پند وسيله 

ې او بل هر قوم او ولس د عروج، چي د دښوونه كوي الر

او د زوال او سقوط املونه دي عزت او فضيلت عوامل كوم 

  دي؟ئې څه 

 اسرائيلو د عروج او زوال د بنيعظيم الشأن قرآن 

ې په توگه ي قصاو تاريخ ېوونكالرښوداسي يوې  قصه د

، عبرتناك حقائقېر ستر ستر ې ډڅ كي ئپه ترچي  ېېړلڅ

ې قص ېدپه ږدي. ږ مخي ته زموښووني درسونه او جامع الر

سنن تعالى  هللاد ړه اكي د ملتونو د عروج او زوال په 

، عظيم الشأن ل شويېړڅ ېشوي او اساسي عوامل ئځور ان

د ې مل ئعوااو د عزت او ذلت حالتونه قرآن د دې قوم 

ې ته بايد متوجه ، ديكو وړاندي گهتوپه  گوېلبتاريخي 

قصې نه دي، د قرآن نكلونه او ې يوازي قصقرآن  چي دوو 

ه د هغو مشركينو وپه حقيقت كي ېرنه گانول ډړه دا اپه 

ه مخالفت ته خبره ول او د هغ ېعظمته ب له قرآن دچي 

هغوى به ويل چي قرآن )اساطيراالولين( ې وه، ړلې مال تئ

نكلونو مجموعه ده، او  وقصد نيو خلكو ړمود ليعني 

په حقيقت ، د قرآن قصص يردوټه ېرنه له بنسگانقرآن دا 

 ئده ، د قرآن هدف دا نيدگي ېلبتاريخي مثالونه او كي 

، يدي كړڼي كي وړانبد قصې په تاريخ ېر تم وچي د يوه ق

ې قطعي ، يوتعالى د يوه سنت هللاد ې په ترڅ كي قصد  يبلك

د يوه الهي وعد او وعيد او  ړيېكپر ېېدونكاو نه بدل

د يوه ې موخه په ديوازي ، يوړاندي كوگه ېلبتاريخي 

په ي او د مخاطب برخه رااخلتاريخ يوه  ېرتم د وق

ړاندي گه وېلد يوه ستر حقيقت عملي بچي  ديږې ړاندي ئو

  .ړيك

دا تاريخي چي  السالم فرمايي عليه پيغمبر اكرم

به هم د هغو امتونو سنن  وبه تل تكرارېږى، تاسگي ېلب

ړاندي وچي تر تاسو  ئړپلي كخگالري تعقيب او د هغوى ت

او  ي. هر دور ځانته فرعون او موسى لريد ير شوېت

. له دې دئابوجهل زما د امت فرعون؛  يچفرمايي 

د شخصيتونو يادونه د دوى د معرفي  چي قرآن يمعلومېږ

گه كوي، په توگو ېلېرو او بڅپاره نه بلكي د تاريخي ل

گه دئ او ېلفرعون د استبداد، ظلم، كفر او طغيان ب



 

                                                                                                 ې                      پلوش ند قرآ

 القصص

 

 

 

 

 

855 

او ښتونكو عدالت غوپالونكو، د حق السالم  عليهموسى 

د ځلي  00كي  قرآنپه چي گه، همدا وجه ده ېلو بمجاهدين

نوم، السالم  عليهي د موسى ځل681فرعون نوم ياد شوى او 

نوم يوازي السالم  محمد عليهچي د په داسي حال كي دا 

په حقيقت ې( ېر)څاو  (ې)قص قرآنځلي راغلى. نو د ځه پن

ې بايد د فالح او څ كي ئي په ترچگي دي ېلبتاريخي كي 

پكاوي سېدو او له ذلت او عزت ته د رسټوو، بريا الر ول

ستايلي،  چي قرآنېر شو څپه ژنو، د هغو ېپالر ود نجات 

په  ،ې راضي شوىترتعالى  هللاپه برخه شوي، ې عظمتونه ئ

 ؛ېړې د دوى مرسته كئښكرو سره تأييد، نصرت او غيبي ل

له ې د هللا تعالى ځان وساتو چي نور ئڅه او له هغه 

ې ټغر ئ، په زوال محكوم شوي، د عزت ړيتأييد محروم ك

 خامخ شوي. مسره پكاوي له ذلت او ساو  ټول شوى

اللهم اجعلنا من الذين انعمت عليهم، غيرالمغضوب 

 عليهم وال الضالين

 

 حكمتيار
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 

 القصص

 ې معرفيد سور

څخه  آيت 89ې له ې نوم القصص دئ، د سورې سورد د

او د كي كلونو ځنيو په مني دور مكاخيستل شوى، د 

 33 ې،شو نازلهشعراء او النمل له سورتونو وروسته ال

كي يو كلونو نځمنپه د مكي دور ې ئ آيتونه، لري آيتونه

ځنى دئ، ې منږدوالى ئاو اونازل شوو سورتونو ته ورته 

ړ شوى او ډو مسجع فقرو جوډو لنلنڅو ې له هر يو ئخو 

ې ه ئآيتون .ړىپه برخه كورې خوندور وزن ې ته ئسور

پاى ته ور وزن لري او په داسي صيغو ښكلى او خوند

و د )مبين( او ړنيو آيتونلومې د دوو چي د سورېدلي رس

ې د وكيل ئڅو آيتونه )يؤمنون( صيغو ته ورته وزن لري، 

ږ ېر لډپه چي دا هم  يېدلپاى ته رسپه صيغو او عظيم 

پير سره )مبين( ته ورته وزن لري، د مضمون جالب تو

ې حفظول د سور خوندور وزنښكلي او و آيتونوالي او د 

په ږ زحمت سره او په لړى، انسان كولى شي ېر آسانه كډ

  ړي.كم وخت كي دا سوره حفظ ك

په دريو مقطعاتو حروفو )ط س چي دا سوره گه څنلكه 

چي خالصه ، ې ديې اساسي مضامين هم درد سور ؛ېپيل شوم( 

 :ېگه راغلې توپه دو كي آيتونپه آخري دريو ې د سورې ئ
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 هيله ته دي رتلو دد كتاب چي ې او ته داسي نه و

ېرزوينه، نو د پگر ستا د رب له لوري يوه كوله، م

 ړى مه شه. كافرانو مالت

  نه  منعو له هغه وروسته آيتوناو دوى دي تا د هللا له

لوري ته بلنه رب  پل، او د خړى شولچي درته نازل كړي ك

 څخه مه شه. ړه او له مشركانو ورك

  گ بل څناو له هللا سره بل معبود مه بله )د ده تر

د ده پرته بل معبود نشته، (، له ده ځهمه لمانمعبود 

حكم ده لره دئ او  ېدونكي دي،څه هالك پرته هرله ذاته 

 ږئ.ېځول كگرپه لور د ده 

 عليهې كي او د موسى ټولي سورپه دا اساسي مطالب 

بيان شوي، د هري ې كي په مفصلي او جامع قصالسالم 

گي ېلې يوه برخه د تاريخي او عملي بپاره د قصموضوع ل

 ې. گه راغلپه تو

 گوته په هدف ې موخه او پيله مخكي د قصې له د قص

ې په دړتياوي گځانشوى، بيا فرعون او د فرعوني نظام 

، د وومتكبر وايي هغه مغرور او چي  ېگه ښودل شوتو

، د خپل وود ثابتولو او ساتلو په فكر كي  يلوي خپلي

چي  لهې كوئه څه ېاو د د ووه كي ټقدرت د بقا په ل

لو ېال بېې په بئخلك  ړي.كپر نورو تحميل  يخپله لوي

 .وو ړىې طبقاتي نظام مسلط كئ ټولنيپر ، وو يلشېلو وډ

د فساد اصلي عامل كي  ټولنيوو او په او مفسد  يعاص

ړه الهي ثابت او نه په انظام  هې د دغپس، وروو

هغه  او نسكورويې ئچي حتمًا ېدونكى سنت بيان شوى، بدل

ې الهي بيا د دپه الس، و مظلومانهم د مستضعفانو او 

چي د فرعوني نظامونو ښيي كوي او گوته په سنت تفصيالت 

او د ده ېدو ځته كله رامنۍ د صالح قيادت ړېدو لگړند 

ږي، د موسى ېپيل كېدو ډپه خواكي د مظلومانو له راغون

ېدا، د فرعون پو ته لوڅپيدايښت، د سيند السالم  عليه

په كور كي د ده روزنه، له يوه مظلوم بني اسرائيلي د 

ژنه، مدين ته او د هغه وړاندي دفاع په وظالم قبطي 

پاره مصر ې لمقابلد ۍ بعثت، د فرعون پيغمبرپه ېښته، ت

ځاى له مصره د سينا گ، له بني اسرائيلو سره يو ته ت

ې نوري برخي د همدغو اساسي صحرا ته وتل، او د قصلويي 
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پل مخاطب مخي پاره رااخلي او د خښه توضيح لبو د مطال

و يپه وروستخالصه  رېټولي سوپاى كي د په او  ږديې ته ئ

  ړي.و كي راودريو آيتون
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 دي. گند كتاب آيتونهڅرط س م. دا د 

د )مبين(  قرآنځل بيا يو ې مبارك آيت كي ه دپ -(8)

ه پلپه خپه نامه معرفي شوى، يعني دا كتاب هم كتاب 

د فهم ته ې هر لوستونكي ئ گند دئ او آيتونهڅرواضح او 

په ، گه بيانويه توگندڅر پهڅه ړ دي او هم هر او درك و

په و آيتوند ې نه ئگندوي، څرڅه گند دئ او هر څرپله خ

ې څه ترداسي الفاظو كي ابهام او اغماض شته او نه 

ې وضاحت نه وي شوى. ې مبين كتاب كي ئپه دچي دي  پاته

پوه شي او په مقصد كولى شي د هغه  ۍپه آساناطب مخهر 

ضروري او مهم مطلب د هر  يچاو ې واخلي، واضح مطلب تر

ښوونه گنده الرڅري واضح او ړته رجوع وك قرآنټه كي په ل

  په برخه شي.ې ئبه 

    

  

  

  

 پرتاگه ښتيني توپه رخبرونه  يينځد موسى او فرعون 

 ړي.لولو د هغوخلكو لپاره چي ايمان راو

ې او د فرعون د مقابلالسالم  عليهدا د موسى  يعني -(8)

ځيني برخي ې قصه ده، نه ناول دئ او نه داستان، نيښتر

په ايمان  دره چي پاچا ل ږدو خو د هغهې ستا مخي ته ئ

په هغه ندو او ژېپډ او د حقيقت د ښانه الر د تلو هورو

 عزم لري. ړو د ايمان راو

ښوونه كوي ته په واضحو الفاظو الرږ دا مبارك آيت مو

پل مخاطب ځيني برخي د خېښو پولي د تاريخي  قرآنچي 

ې هغه مخاطب ئ ؟پارهچا لپاره او د څه لد  ؟ږديمخي ته 

پاره ډ لري، د دوى لپه الر د تلو هوچي د ايمان څوك دئ 

  دي. نيوښوالرښانه روپه دغو قصو كي 
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ښيي او د ږ ته راپيل كي فرعون موپه ې د قصقرآن 

ې مشر او چي فرعون ئگوته كوي په ړتياوي گځانهغه نظام 

 ټولواك وو. فرمايي:

     

   

  

  

  

    

                                                                                                              

او د ړه كبر او لويي وككي  زمكيپه فرعون  چييقينًا 

ې يوه ښتل ئغوېشل، ډلو ووډلو په  ېي ئېدونكاوسې هغ

ې ورحاللول او وي، زامن ئ ېاو كمزور ېې وزلبې ډله ئ

له مفسدينو دى  چييقينًا ې، ښودېپرۍ ژوندې لوڼي ئ

 څخه وو. 

ته د يوه ظالم او فرعوني نظام  موږ آيت دا مبارك -(6)

 ښيي:را داسي ړتياويگځاناساسي 

 مغرور : ئدد دغو صفاتو څښتن  چي ئې فرعون دواكمن ئ

د ثابتولو او ساتلو په فكر  يلوي خپلي، د ئمتكبر داو 

ه څه ېاو د د ئه كي دټ، د خپل قدرت د بقا په لئكي د

  ړي.كپر نورو تحميل  يچي خپله لوي يكو

  ې ئ ټولنيپر ، يد يشلېلو وډلو ېال بېې په بئخلك

 ړى.طبقاتي نظام مسلط ك

 امل د فساد اصلي عكي  ټولنيپه او مفسد دئ،  يعاص

ډ ډنپه جهل او شرك  ږه ده، كه خلك ددئ، كه فقر او لو

ې مسلط دي، كه امنيت او پركي غرق دي، كه ظالمان 

ټولو ناخوالو او مفاسدو اصلي عامل ې عدالت نشته، د د

 دمفسدين حكومت كوي او فرعون  ټولنيې پر د فرعون دئ.

 ټولو ساالر دئ.او د  ډليله مفسدينو واكمنو دغو 

ې مزيد تفصيالت ته د د موږو كي رو آيتونپه نو قرآن

خلك نظام كي  يفرعونپه  چيې دي ړي او فرمايلي ئبيان ك

ډلو، حاكم او محكوم، ظالم او په دوو په عام طور 

ږي او ېېشل كمظلوم، مستكبر او مستضعف، مرفه او فقير و

واكمن او  -6: ې ويړه شوجوډلو دريو له ې حاكمه طبقه ئ
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بي هگمار مذټپه خدمت كي ام د نظ -8 ې،حواريون ئ

دغه نظام د شتمنيو  چياو شتمنه طبقه  يهډاب -8 شران،م

 ړي. ك انخاوند

ولو ټان د مصر د ځ ىد چي په اړه واييد فرعون  

قرآن ي: الك الرقاب بولمد خلكو  اوشتمنيو څښتن 

 :يفرماي

    

     

   

     

                                                                                                                  
 81الزخرف: 

زما  ې: اويلو ږغ ړلوپه م كي وخپل قه او فرعون پ

 چيدا نهرونه  اوزما نه ده؟  ييا د مصر پاچاآي !قومه

 گورئ؟ې ؟ آيا نه ئږيېزما تر واك الندي به

 چيمعرفي كوي  ي نظام داسيفرعون چي قرآن ئورگ

ردو شتمنيو، نهرونو او د گېواد هان د ځې ټولواك ئ

ځان د ې واكمنان ئ چيپه هر نظام كي !! و څښتن گڼيزمك

ښتن څې رقيبه ملي شتمنيو بخلكو مالك الرقاب او د 

ځان ته د هر راز تصرف حق په دغو شتمنيو كي او بولي 

له نظره دا يو مفسد، ظالمانه او فرعوني  قرآنوركوي د 

  نظام دئ.

 : يهمدا راز قرآن فرماي

    
   

                                            
 56يونس: 

وو  يباغ متكبر اوپر سر يو  زمكيد فرعون  چييقينًا او 

 وو. ځني مسرفينو له هغه او 

ڼي گړتيا گځاندا د يوه ظالم او فرعوني نظام  قرآن

ټولواك وايي او د ملك او ولس ځان ته ې واكمن ئ چي

 .ځان بوليۍ د شتمن ټولي

ه د گالراو د دوى ت السالم معليه انپيغمبر ؛قرآن

هم د  چيځوروي ان داسيېره كي څپه  موسى عليه السالم

گمار هامان او هم د شتمن قارون ټظالم فرعون، هم د 

ې د گه، بل ئېلې د ظالمانه اقتدار بمقابله كوي، يو ئ

ې د حريصو ېيم ئگه او درېلگمارو مذهبي مشرانو بټ
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په د تاريخ  چيوايي  قرآنگه. ېلبډايانو شتمنو او ب

 السالم معليه انوپيغمبردغو دريو طبقو د  تلږدو كي او

نه په اسالم كي چي پام وي ته مو بايد ې د .ېړمقابله ك

ړي گځانپاره خاصه مذهبي طبقه شته او نه د دوى ل

 چيې خاطر محكوموي په داسالم فرعوني نظام امتيازات، 

ځته رامنې وو، طبقاتي نظام ئ يلېشډلو وډلو په ې ئخلك 

په شتمنيو ڼو او د ولس اگټولواك  ځانچارواكو و، وړى ك

 ځان ته وركاوو.  ې د هر راز تصرف حق كي ئ

واكمن ټولو شتمنيو خوا د مصر د ې كه فرعون له يو

خو له  ؛ټولواك دئپلوه دئ او له سياسي او اجتماعي 

كوله او دعوى  (الوهيت)د پلوه له مذهبي ې ئبلي خوا 

بايد خو  !!زه ستاسو اعلى رب يم: ويلې خلكو ته ئ

وينا ې په دڅه ده؟ آيا هغه معنى وينا ې چي د دگورو و

او گه كتلي په سترځان ته د اله او معبود واقعًا سره 

ځان ته ې؟ او كه هغه ړښتنه كې خبري غود همدې ئله ولس 

چي يوازي له اله او معبود  ړىداسي مقام او منزلت ورك

ې خبري نه د له دچي څ شك نشته ې كي هيپه دښايي؟ سره 

ې د ځان ته ئگواكي چي ېدى څكله دا نشي كموخه هيعون رف

ې، معنى ړې كې ادعاء ئگه كتلي او د همدپه ستراعلى رب 

ځان ته داسي حقوق چي هغه څه نه ده پرته بل ې ې له دئ

چي هغه ومني ښتي ې غوټولو ئړي او له او امتيازات ورك

څ بنده ښايي، هيچا سره نه له هيپرته تعالى  هللاله چي 

ځان ته دا مقام او ټولني كي په چي حق نه لري  دا

ې ئولس ته چي دا ده د ده د وينا معنى  ړي.منزلت ورك

ټولواك يم، دلته به يوازي زما حكم د مصر : زه ويلي

ړو ېكپرړه به زه كوم، د ېكپرږي، د جائز او ناجائز ېچل

څه او چي تر هر ښتي غوې خلكو ئله ۍ مرجع زه يم، وروست

ځنه وشي، موسى يد د ده ستاينه او لمانچا زيات باهر 

پرته دي بل چي كه له ما ښي گواې په دهم عليه السالم 

ځاى دي زندان  ؛ړگه غوره كپه توڅوك د معبود او اله 

  دئ: 

    
   

                               
 55اء: الشعر

به نو حتمًا  بل اله ونيو يكه له ما پرته دويل: ې وئ
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  .مړاى كځسره يوزندانيانو )نورو( له  يد

په هري برخي كي ژوند د به په دې ملك كي يعني 

ړى گټولني هر ومحوري او مركزي حيثيت د فرعون وي، د 

پاره ده ړو لېكپرپه برخه كي او هم د ني وښوهم د الربه 

بل پرته ېواد كي به له ده ې هه دپته مراجعه كوي، 

ښوونو او ولس د الرچي ږي ېمقام او مرجع نه غوره ك يداس

ړوي، دلته پاره هغه ته مخ اد منازعاتو د حل و فصل ل

مقام او مرجع  او كه تا بل يوازي زما احكام چلېږىبه 

، له ئزندان د يړ نو ځاى دجسارت وكړولو ته د مخ ا

ې. وى په زندان كي پروت ځا يوبه نورو زندانيانو سره 

زلت نټولني كي همغه مقام او مپلي په خچي څوك هر هغه 

ځان ته د اله څه هم ړى وو كه چي فرعون غوره كړي غوا

ځان معبود او ې په حقيقت كي ئړي او معبود خطاب ونه ك

 ې. ړې كڼلى او د الوهيت دعوا ئگاله 

دي،  ړتياويگځاناو فرعوني نظام دا د فرعون 

په ې د د موږچي يادونه كوي پاره دا ې لد د قرآنكريم

ې په دژنو او ېپفرعون ته ورته واكمنان وكي  ينداريه

ڼي او د گكوم نظام يو فرعوني نظام  تعالى هللا چيپوه شو 

 ې د قرآنقصې ږي؟!! له دېموسى لې ئپاره رانسكورولو ل

ېر شوى فرعون هغه تپه تاريخ كي  موږ چيموخه دا نه ده 

پوه  ې خبريپه د موږ چيې دا دئ ئهدف  يژنو، بلكېپو

دئ او د هغه فرعون  يدغه صفات وچا كي په  چيړي ك

ې او ته به د د .ږيېكمخامخ فرعون له برخليك سره به 

پل موسى عليه السالم د خ چيې لكه مقابله كو فرعون داسي

 فرعون مقابله كوله.دور 

 ېېرڅد فرعوني نظام واكمني 

ېشي، د ډلو وپه دريو نان د فرعوني نظام واكم قرآن

( او هامان)، ()فرعوند د مشر يادونه كوي،  هري ډلي

 ېطبق حاكمي ېيو د يو دا هرنومونه اخلي، قارون( )

ې مشران ې دا درئپه سر كي ې او ې طبقممثل دئ، دغه در

ېواد حكومت پر يوه ملت او هاو يو بل ته الس وركوي 

 ېطبق ېه دردغ چيگورئ به ونظام كي  يجاهل په هر كوي.

، يخه لرړا ېهر نظام درچلوي، ډه طبقاتي نظام گپه 

خونه. فرعون د ړا ياو اقتصاد ي، سياساعتقادي )فكري(

هامان  وي،ليمثتخ ړنظام ا يحاكم سياسد هغه وخت  مصر د
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دغه نظام د  اوى استازخ ړا ياو فكر يې د ايديالوژيكئ

 ېرد ده طبقه ده چي فرعون ته مشو مفكر او تيوريسن دئ،

 له، د فرعون ينظام توجيه كو يفرعونمسلط ، يوركو

او د ولس د اقناع  دفاع كويتصرفاتو او اقداماتو 

 ۍاو شتمن يگقارون د پان ي اووركو گانيلپاره فتوا 

له فرعون، هامان او  ممثل دئ. ېطبق يڅښتن او د شتمن

د فرعوني نظام  ه بلكيكسان ن ېدر يوازي هدفځني قارون 

ام كي فرعون ظې نپه د .معرفي كول دي ېقطب واكمني ېدر

 ڼ السونه.ښى او كيې ئقارون او  هامانمحور دئ او 

 عليه چي هللا تعالى موسى ين فرمايأقرآن عظيم الش

 ،ى د فرعونړمول چيږو ېپاره مصر ته ولې لد د السالم

 ړي:د قارون مقابله وكپاى كي په هامان او  بيا د

   
   

    
    

                                                                                                  
 56-56غافر: 

لو ئگندو دالڅرو او پلو آيتونموسى له خ موږ چييقينًا 

ږو، او هغوى وويل: ېسره فرعون، هامان او قارون ته ول

 گر دئ.ډدروغجن كو

ې ئوضاحت ښودلي، دا ان ورمنښداصلي ې يعني ده ته ئ

چا سره چا به ستا مقابله له په مصر كي  چيړى ورته ك

ې مقابله گه به ئڅن چيې هم ورته ويلي وي، خو دا ئ

په تدريج ټولو خو  چا؟ دې د پسچا او ورړى د ې، لومكو

اصلي او ې، پر بل اولويت وركويوه ته به  چي سره، داسي

ۍ مقابله بايد له ده سره ړښمن فرعون دئ، لومړى دلوم

ې د مخه مصروف كي تر د وجبهاتپه نورو  چينه  وي، داسي

 شي!! هپاتښمن درنه ټولو خطرناك او اصلي دې او تر ش

هامان د بيا  ،ېمقابله كو فرعون كي به د سر ړيپه لوم

يو درو د همدغ السالم عليه قارون، موسىد  ېاو ورپس

د  چيڅوك ى وو، ږل شوېلپاره لې په ضد د مبارزطبقو 

په الر د تلو اراده لري نو د دغو  موسى عليه السالم

 ړي.ې ته به مال تښمنانو مقابلدريو خطرناكو د

 چلنله مظلومانو سره د فرعوني نظام 

سره ډلي  ېله يوې و نظام ئفرعون ا چيفرمايي  قرآن
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 معامله كوله:  داسي

   
  

    
      

                                                                                                          

 6القصص: 

ې وي، زامن ئ ېې او كمزورې وزلبې ې يوه ډله ئښتل ئغو

له دى  چييقينًا ې، ښودېپرۍ ژوندې ورحاللول او لوڼي ئ

 څخه وو. مفسدينو 

 بېلل ېړه بامفسرين په دې ږ درانه څه هم زموكه 

چي فرعون ولي د بني تعبيرونه او تفسيرونه لري 

ې، ځيني ېښودپرۍ ژوندې ڼي ئاو لو ژلاسرائيلو زامن و

چي په بني ي وو ليدلكي خوب په فرعون  :ې واييئ

واكمني شى چي د ده  څوك راپيداداسي اسرائيلو كي به 

، د دې يرسوبه تاوان تخت او تاج ته ده ښي او د گوابه 

و د د بني اسرائيل ئېلپاره  ياحتمالى خطر د مخنيو

وايي چي ي نور ځين، ړماشومانو په وژلو الس پورى ك

 ئېكه ځنو  ې وه؛كاهنانو د دې احتمالى خطر اطالع وركړ

ړو !! خو كه د دغو آراوو جروژلزامن د بني اسرائيلو 

په چي دغو درنو مفسرينو ږي ېته متوجه شو راته جوته ك

تر ړى او د بايبل ته اعتبار ورك وينا بايبلړه د ې اد

 بايبل محرفچي ويلي ې څه ئېز الندي تللي او همغه اغ

ږ ته گه موېره واضحه توډپه پورتنى آيت خو ويلي!! 

فرعون هدف  دځني د ماشومانو له وژلو چي ښوونه كوي الر

، يكړى او كمزوردا وو چي د بني اسرائيلو قوم ضعيف 

ى او شى چي دنومره زيات در ېې د دې قوم شمئتل ښغو

ې د پاره ئد مخنيوي ل ې خطرد دښي، وگواې اقتدار ئ

ښووني ې الرد قرآندرنو مفسرينو د  ېد .وژل زامنهغوى 

چي كاهنان، رماالن، نجوميان او ړى پام نه دئ كته هم 

 ږي!!ېپوهپه غيب نه څوك پرته هيتعالى  هللاله 

چي فرعون نه يوازي دا عظيم الشأن قرآن فرمايي چي 

او س پرالچول بلكي ورو خونو كي اتان خپل مخالفين د زند

ې مني ئېرپلي مپر خحتى ، لوه كټخونه ېورته مې ئ پښو

ېخونه مهم ې ښو كي ئپپه السونو او ې ړ، د هغرحم ونه ك

گ ې د مرئتعالى  چي له هللاځوروله وې ئومره او د ټك وهل

  !! ړههيله وك
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 ېدونكى سنتنه بدلتعالى  هللاد 

د فرعون او فرعوني نظام له معرفي ن أقرآن عظيم الش

 تعالى هللا، د ړانديوو ې متن ته له ننوتلوروسته او د قص

چي د داسي سنت بيانوي  ىېدونكدائمي او نه بدلهغه 

ظالمانو او ظالمانه نظامونو د نسكورولو او د 

 ړى؛ فرمايي: ې وضع كپاره ئژغورني لمظلومانو د 

    

   

  

  

   

    

  

   

               

ې ئكي  زمكيپه  چيړو ېرزوينه وكپپر هغو  ړواو غوا

ړو او )د ې كېشوايان ئپږي او ېكټه ۍ لې وزلد ب

تمكين كي  زمكيپر ړو او ې كوارثان ئ ټولو شتمنيو(

فرعون، هامان او ځني له دوى ړو او په برخه كور

 ېدل. ېرې وتر چيېو ښڅه وې هغه ښكرو ته ئل

ې ب چي ئېدونكى سنت دنه بدل تعالى هللايعني دا د  -(8-3)

له اسارت او محكوميت ژغوري، له دوى ولسونه به  وزلي

ولو او ځپرد لويو لويو مستكبرو طاقتونو د به 

ځواك ټولو د ستر مغرور كار اخلي، تر نسكورولو لپاره 

ټولو ضعيف او مستضعف ۍ تر ړپاره به د ند نسكورولو ل

ي د خپلو غالمانو )بنبه فرعون ي، م انتخابووق

پرهغو به  هللا تعالى ړي.وه ځاسرائيلو( په الس له من

د  ،ږيېرل كېچي په زمكي كي ضعيف شمكوي كسانو احسان 

ي، استكباري نظامونو ږېه كڅې هئلپاره  ۍو ناتوانضعف ا

په الس دا مغرور مظلومانو  داسي ړي دغوا تعالى هللاپلي، ځ

ته د نورو قومونو د دوى ړي، ځواكونه نسكور كاو مستبد 

ولسونه هم ړي، نور په برخه كۍ افتخار ورقيادت او مشر

ې ئو او شتمنيو وارثان زمكد ړي، اقتدا وك يپسپه دوى 

په سياسي، مذهبي او اقتصادي چي ې طبق ېهغه در ،ړيك
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دغو مظلومانو ته څه د دوى هر  ي،پرخلكو حكومت كولحاظ 

دوى ته ړي، په زمكه كي اقتدار او تمكين په ميراث ورك

ړي، هغه ضعيف انتقال ك، واك او صالحيت دوى ته پاريوس

او په وېري  چيړي ځاى ناستى كې وزلى ولس د دوى او ب

رولو او ېد ود دوى  ونوحكومت ،ند كاووې ژوخوف كي ئ

ړى لوم چي ئد سنت داسي تعالى هللاد ې، لكو يڅهضعيفولو 

لحاظ  ياو اخالق يې وزلو او مستضعفينو په فكرله دغو ب

ه د خلكو د فكري او مذهبي لډ يهامانړي، ك ړامامان جو

ړي او دا قيادت مستضعفينو ته قيادت له مقامه خلع ك

ولس له سياسي او اجتماعي قيادت پاري، فرعونيان د وس

پاى كي په پاري او ې وزلو ته وسړي او دا قيادت بعزل ك

فرعون،  ړي.په ميراث وركۍ دوى ته شتمن ډليد د قارون 

ې تر ې حذرتل ئ دل اوېرېه وڅې چي له ئ يكرښهامان او ل

ښ ي راويې وزلدا ب چيې نيول گ تدابير ئگ رنرنوو، كا

ون پاڅپه ضد ، د نظام ړيكنه شي، يو بل ته الس ورنه 

دوى ، ښييدوى ته همدا وروړي چي غوا تعالى هللاړي، ونه ك

، يې وزلي او مظلومان قوت ونه مومبچي ېدل رېو ېده ل

لو لپاره د ړاو د خپل حق د الس ته راو ړيقيام ونه ك

ې په پاره ئل ېهمدد او  ينه ش ړخالف راوالواكمنانو په 

دئ سنت دا  د هللا تعالىو ، خكي ساتل ۍاستضعاف او ناتوان

احسان ه او ېرزوينپانو به مستضعفر مظلومانو او چي پ

 ېچي ترښيي څه يانو ته به هرو مرو هغه او فرعون كوي

  .دلېرېو

 مهپيالقيادت د هر نهضت 

سنت د تحقق  ياله ېچي د د يين فرماأقرآن عظيم الش

، مشر او زعيم له دئقااو د پيغمبر له بعثت ۍ د ړل

 ېد دزعامت قيادت او  ږي،ېپيل كېدو وروسته كپيدا را

د ولسونو سنت او اراده د  كار مقدمه ده، د هللا تعالى

 ېد د اكلو كي همداسي ده، خوټپه او برخليك مقدراتو 

د ؛ هغه ىېږايه پيل كځله كومه  چيسنت د تطبيق كار 

 ېېدل دي، له همدته ك ځبعثت او د قيادت رامنپيغمبر 

پيل ښتونه ځونه او د استبداد ضد خوۍ نهضتد آزادايه ځ

 .ږيكې

په  چيځوروي ان د مصر د هغه مهال حالت داسي قرآن

د ې، ې وخور ورېځي توريشديد اختناق د  يټول مصر باند
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خوره وه دومره ره ېوخوف اختناق حالت دومره شديد او 

و هر اسرائيل بنيد په شمول  السالم عليه موسىحتى د چي 

د خوندي نه وو، ږ كي ېه غپو ندېم وخپلد هم ماشوم 

ېدونكي ږېز و د هر نوياسرائيل بنيفرعون جالدان د 

په  السالم عليه ، موسىلړ وپه الس والتوره ره اپماشوم ل

ې ې له دمور ئ ته راغى چيړۍ حاالتو كي ن داسي سختو

او  د قوم، ملتوروزي، ږ كي ېغ په خپليدى  چيعاجزه وه 

حتى د خپلي مور له هغي ږده، ېړ خو پراو مالتتأييد  ولس

د دى ه چي وې مجبوره ئ ، مورشوهم محروم  يږېۍ غړنلوم

قرآن خو  ي!!پو ته وسپارڅماشومتوب په حالت كي د اوبو 

ې څوك ئېدونكى دئ، هيسنت نه بدل د هللا تعالى چيفرمايي 

 هللا تعالى چيپه اړه چا د د تحقق مخه نه شي نيولى، 

څون پام ولس د ې وزلي او مظلووي د يوه بښتي غو

پاندو او مستو څپه طوفانونو او د ړي، ښوونه وكالر

كور كي په ې وساتي، د فرعون به ئپو كي څپه سيندونو 

الس په او حتى د هغه خوا كي په ښمن ړي، د دې ستر كبه ئ

 عليهموسى تل چي ښغو هللا تعالى !!ړيروزنه وكې به ئ

ده كي په تياوي ړو ۍد مشرولس چي د  يداسي وروز السالم

ړي او د ضعف او حقارت هغه احساس په ده كي را وده وك

 ۍكورن يې وزلاو ب يمظلوم ېپه يوعادتًا چي  يشه ن پيدا

پرده توره ه او دماغ ړانسان په ز يكي د روزل شو

 يشه هغه څوك نمشري قيادت او ولس مظلوم  هړوي. د يوغو

ېريال پچاپه كوم ، يخپله د حقارت احساس كوه ى چي پلكو

او د قوم  يره او خوف وې، ويمسكنت و اوچي فقر  كي

ږي او ېۍ او خوف كي پيدا كې وزل، بمظلوميتپه چيان ب

د روزل ريال كي ېگرانه ده چي په دغسي چاپږي، ېستر ك

ړه او دماغ د حقارت احساس ر زپشوي او ستر شوي انسان 

 پاره حكيم خداى موسى عليهې لړوي، د همدوزر ونه غو

ته  او د فرعون كور ړجال ك يږېله غ ورم خپليد  السالم

ړوند د مشرتابه ااو  يږو چي هلته وروزل شېې ولئ

 فرمايي: قرآن ړي.په برخه كور ړتياويگځان
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او د موسى مور ته مو وحي وكړه چي تى وركړه او كله 

چي پرې ووېرېدې نو سيند ته ئې وغورځوه، مه وېرېږه 

بېرته ستا خوا ته حتمًا او مه غمجنه كېږه، موږ ئې 

راگرځوونكي او د پيغمبرانو له ډلي ئې گرځوونكي 

 و.ي

ړه كي دا په زد مور السالم  عليهد موسى  تعالى هللا -(5)

ټ پ پاري،ې ونه سچي د فرعون جالدانو ته ئچوله خبره وا

چي كولى ړي وساتي او تى ورك ټپې ې وساتي، تر هغه ئئ

په گي نو د لرټولى نشي پې پوه شي نور ئچي  هشي، كل

ړه ته ږدي، زېپرې په سيند كي ئږدي او ېكې صندوق كي ئ

ېرته روغ ې ببه ئتعالى  چي هللاې وه ېدلې دا خبره لوئ

پيغمبر او د بني ځوي او له ده به گرټ ورته راورم

ې څه موده ئړ، همدا كار وكې ړي. دړ كاسرائيلو ناجي جو

 هللاد ې چي خطر زيات شو هغه ئړ، خو كله ټه تى وركپپه 

په هيله په ېدو پاته كژوندي په نامه او د تعالى 

 پارو.پو ته وسڅنيل  صندوق كي د

مباركو نورو ړه له اې په همداو ې له د قرآند 

 ږي:ېمعلوم څو خبريو آيتون

  چيوو  وضعيت داسيپاره د مصر و لاسرائيل بنيد 

نه شو ساتلى، دا ږ كي ېغ په خپليپل ماشومان ېندو خم

 ږي.ېژل كد دوى نارينه ماشومان به و چيې وه ړه شوېكپر

 دا ړه كي په زد مور  لسالما عليهد موسى  تعالى هللا

ې، د ړخطر احساس ك چيپاله دى تر هغه و چيچوله خبره وا

 چيډه اوسه ډاځوه او ې سيند ته وغورئپه صورت كي خطر 

 ځوو بلكيټ درته راوگرې روغ رمېرته به ئب نه يوازي

  ړو.غوره كگه توپه د پيغمبر هغه به 

 ې ئسيند كي په ښى او ايپه صندوق كي ې دى مور ئ

، ښيپه يوه شكور كي ايې چي هغه ئوايي  بايبلښى، ېپر

ې ادعاء د ترديد ښايي د همددا ادعاء ردوي او  قرآنخو 

كور چي شې وي، حقيقت همدا دئ پاره د صندوق يادونه شول

پر سر ساتلى شي او نه د هغه د اوبو يو ماشوم نه 

 !!ېدى شيڼل كگپاره خوندي او مصئون ل
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فرعونيانو ترالسه كړ، تر څو ئې دښمن شي او د نو 

ئې  ياندېښنو سبب، يقينًا چي فرعون، هامان او لښكر

اشتباه كوونكي ول او د فرعون مېرمني وويل: زما او 

دئ، مه ئې وژنئ،  يخوالىستا لپاره يو د سترگو 

ښايي گټه راورسوي يا ئې په زوى ولۍ ونيسو او دا 

 .وى نه پوهېدلپه داسي حال كي چي د

 چي:ږي ېمعلوم ونوې آيتله د -(3-5)

  له سينده د فرعونيانو )آل وخت كي  په داسيصندوق

ې هم د ېرمن ئفرعون او م چيفرعون( لخوا راايستل شوى 

 وو.سيند خوا كي 

 ې ممانعت ړى او مېرمني ئو امر كژلفرعون د ده د و

چي ږده ېپرژنه، چي هغه مه وې ويلي او فرعون ته ئ ړىك

ۍ ونيسو او يا به كومه په زوى ولې ئيا به  ؛ې ساتوئو

چي دا وو ې مقصد ئې خبري ښايي له دټه راورسوي، گبله 

ږ كي ستر شي او دا به ېپه غږ يو بني اسرائيلي به زمو

په ږ زمو ېرزويني مرهون اوپږ د دا قوم زموچي باعث شي 

ۍ كي يوه ستر په كورنږ ، زمويع او تسليم ويطړاندي مو

قبطي ږ د نورو ډ شي او زمور باندي به راغونشوي مش

 !! ږ دفاع كويېر به زموڅپلويانو په 

 ې په دښكري ل دوىد ې هامان او فرعون، ستر مشاور ئ

پلي په خښمن كار سره يو داسي دې دپه چي ېدل پوهنه 

ېښنو او غمونو ېرو اندډدوى ته به د چي ږ كي ساتي ېغ

 باعث شي.
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ته السالم  عليهموسى لى تعا چي هللادا هم وايي  قرآن

چا مينه چي د هر ې وه ړېره وركڅاسي په ماشومتوب كي د

 . مِّنى محَبَّةً  َعَلي ك َأل َقي ت وَ ې راتله: پر

   

     

    

   

   

   

     

     

  

   

    

   

    

   

    

    

    

                                                                                  

 او د موسى د مور زړه بې قراره شو، كه د دې لپاره

وي د دې زړه مو نه وى مضبوط ځني چي له مؤمنانو 

كړى، نو نږدې وه چي څرگنده ئې كړي او د ده خور ته 

ئې وويل: ورپسې شه! نو له گوښې گوښې ئې داسي تر 

سترگو الندي نيولى وو چي هغوى پرې نه پوهېدل او تر 

دې مخكي مو تى وركوونكې پرې منع كړې وې، نو وئې 

روښيم چي درته وئې پالي او ويل: آيا داسي كورنۍ د

خواخوږي ئې وي؟ نو په دې توگه مو خپلي مور ته 

راوگرځاوو چي سترگي ئې پرې سړې شي، غمجنه نه وي 

نې ده خو ډېرى خلك نه ياو پوه شي چي د هللا وعده رښت

 پوهېږي.

 گورو:ښووني څو الرو كي ې مباركو آيتوندپه  -(16 -10)
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  ې بشو، صبره تش  او لهد موسى د مور زړه بې قراره

داسي كار نږدې وه چي ې وه ېدلړاو ته رسپې ې دقراري ئ

، ړصبر وركډه شي، خو هللا تعالى ټوله خبره بربنړي چي وك

گ به دا څنښايي د موسى تر ې وى نو كه خبره افشاء شو

چي نه يوازي ښتل غوېده، خو هللا تعالى گ محكومپه مرهم 

بلكي د اته شي، پاو د ده مور ژوندي السالم  عليهموسى 

په پلي مور گه د خپه توړي ۍ د يوه نازولي غشاهي كورن

چي گوري وهم ځ ورې هغه پر مور ئږ كي ستر شي او ېغ

ې ايمان دۍ مبعوث شوى او پيغمبرپه السالم  عليهموسى 

 ړى. ې راوپر

 چي ې ويلي خور ته ئالسالم  عليهلور؛ د موسى پلي خ

څه ړي او ېري وچې ې ئپڅچي د سيند گوره ې شه او وپسور

 ږي.ېورسره ك

 په احتياط احتياط ۍ وه، ښياره نجلهغه عقلمنه او هو

چي د فرعونيانو الس ته ې ليدل پسي روانه وه، وئور

او وينزو ېرمنو پل سيالو مېرمني له خورغى، د فرعون م

پر تي خوله نه ده چا خو ده د هيړي؛ چي تى وركښتي غو

 ې.ښاي

  ې تماشا ې د صحنئ لريله چي خور  السالم عليهد موسى

د  چيژنم ېپېرمن م زه داسي چيې ويلي چا ته ئكوله، 

ې ځواب ئخاص مهارت لري، ښه ساتلو كي په ماشومانو 

 چيې، كله ې راوستپله مور ئې وله، خرائ چيړى ترالسه ك

ې رودلى، د فرعون پل تي ته نيولى، تى ئې موسى خهغ

 .  ېپارلسته ې پاللو دنده دمېرمني د ماشوم د ساتلو او 

  گه ېلې يوه بدا ئ چيې دي، ښتينې روعد تعالى هللاد

 وه.

 )علم( او )حكمت(

ماحول كي  په داسي السالم عليهموسى  چيفرمايي  قرآن

هم )حكم( ې پر مهال ئېدو ۍ ته د رسځوانې پخ چيستر شو 

 په برخه شو او هم )علم(: 
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حكمت او ړه شو او تكېد پوخوالي ته ورس چياو كله 

ېكانو ته بدله ړ او همدا راز نپه برخه كعلم مو ور

 وركوو. 

خپل قوت او كمال  السالم عليهموسى كله چي  يعني -(14)

ټول د انسان ړاو ته چي پهغه  ۍوانځد ، دېته ورس

نو موږ  ږي،قوتونه او استعدادونه په كي كمال ته رسې

د ده ېرزوينه يوازي پدا الهي ، ړورته علم او حكمت ورك

ېكانو له نورو ن ړه نه وه، دا عام الهي سنت دئ،په ا

و كذلك نجزى ) ږي،ېكمعامله ې ته ورته سره به هم د

، هرڅوك (كانو ته بدله وركووېولو نټهمدغسي : المحسنين

دغسي به هللا تعالى هغه ته  ړي؛كۍ الره غوره كېچي د ن

 .په برخه كويې ئ، علم او حكمت به يكه بدله وركوېن

لپاره زعامت د قيادت او  چيښيي ته  موږ آيتونها د

 (حكمت)څنگ  م ترعلد  بلكيي نه دئ، كاف (علم)يوازي 

دا مطلب  ځاى كي بهځاى په  قرآند ، شتهتيا ړته هم ا

له )علم(  السالم معليه ته راشي چي پيغمبران ستاسو مخي

ې په لوري تللي او دوى ته ئپل امت او )حكمت( سره د خ

په يوازي يعني ې او هم د حكمت. ړوونه كښهم د علم 

، و پلي كولحقائق، د ه ديني ېدل كافپوهو حقائق

ه د څدل ترهر ېې پوهئول او د تطبيق په الرو چارو تطبيق

علم هم ته  السالم عليه موسى . هللا تعالىيد يمخه ضرور

د ۍ ړلانقالب  يچي د يوه اجتماعئ ورگ ،ړ او هم حكمتورك

هم  ږي چي هللا تعالىېېدو پيل كپيدا كراقيادت له  داسي

 .(حكمت)ړى او هم ورك (علم)

چي  ئد (حكمت)او كوم  (علم) دا كوم چيگورو بايد و

د په دوران كي ۍ ځواناو د همدغي ړاندي وۍ پيغمبرله 

ده چي ې دا آيا معنى ئ په برخه شوى؟! السالم عليه موسى

ړى او )حكمت( او ۍ ترالسه كهغه ديني علم له مذهبي كورن

ځكه مخكني په كور كي، د زعامت او قيادت هنر د فرعون 

 ريال داسيېپچا روزنيد  موسى عليه السالمد  آيتونه

ۍ سره ې له خپلي مذهبي كورنئ واخ ېچي له يوځوروي ان

ځايه ترالسه كوي ې پوهه له ددي او ديني  يگټينكي يړا

د ۍ كورنشاهي د كي  له بلي خوا د فرعون په دربار او

 شرائطه كولو څه زدېر ډپاره د د ده لگه توپه  ړييوه غ

 يخوا دين ېته له يوده  گه هللا تعالىې توده برابر دي، پ
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هغه بصيرت او حكمت ور په  ئې او له بلي خوا ړعلم ورك

 يلپاره ضرورقيادت او مشرتابه چي د ولس د  ړبرخه ك

پرته د علم او حكمت ترالسه كولو كومه ې ، او كه له ديو

 ې؟په برخه شوې هم بله مرجع ئ

غور او دقت و كي له ځينو نورو آيتونپه  قرآند 

او پوهي پلي د خالسالم  چي موسى عليه ږيېوروسته معلوم

يوه ې وه، د ترالسه كولو يوه بله مرجع هم موندل علم

څه موده ږده سفر وتلى وو، په اوټه كي په لعالم شخصيت 

ې علم ترالسه او له هغه ئ وه ېړگرتيا كې د هغه ملئ

ې زده ې ترڅه ئ؟ ې موندلىېري ئچ ؟څوك ووړى، خو دا ك

ږ ته موگه ې توپه دواب ځښتنو پوې د د قرآن ړي؟ك

  : راكوي
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 56-36الكهف: 

پل زلمكي ته وويل: تر هغه به له تلو چي موسى خاو كله 

ېدو ځاى ك)د دوو سيندونو يو  چي مجمع البحرينتم نشم 

)كالونه ې ې مودږدږم يا به تر اوېسيمي( ته ورس

ېدو سيمي ځاى كړو يوچي د دوانو كله  درومم.كالونه( 

گه په عجيبه توچي ړ، ېر كهپل كب خړو ېدو نو دواته ورس

ېر چي ت. نو كله ړوالونيوله او پله الر په سيند كي خې ئ

)خوراك( مو راته  غرمنىزلمكي ته ئي وويل: پل شول خ

په برخه شوه ړيا ې سفره مو ستله دچي ښتيا په ر؛ ړهراو

په ياد دي دي ې ويل: ړو(، وئېر ستومانه كډې سفر )د

ېر ؛ نو ما كب هړهپنا يووډبري ته مو چي هغي لويي كله 

ې )درته( چي يادونه ئړ ېر كړ، هسي شيطان رانه هك

ر پله الخكي په سيند ې گه ئپه عجيبه توړم، او وك

ړو، ې غواږ ئچي مو ئڅه دويل: همدا هغه ې ونيوله. وئ

نو زما له ېدل، ځگرپه گام په شا وپلونو گام پلو پر خ

پل لوري مو چي له خې داسي يو بنده وموند گانو ئبند

ړى گځانپل لوري مو ې وه او له خړپه برخه كېرزوينه ورپ

د دي ېدى شي موسى ورته وويل: آيا ك ړى وو.علم ورزده ك

چي د هغه رشد او ړم گرتيا وكمتابعت او ملستا ه پارل

ړى شوى؟ هغه ې علم دركې چي تا ته ئړزده كڅه راپوهي 

گه څنې كولى، نشصبر كي گرتيا ه ملپورته وويل: ته زما 

ې ويل: ې؟ وئې خبر نه يپرچي ې ړڅه صبر وكبه په هغه 

په هيڅ كار كي به له ې او ما به صابر ومومإن شاء هللا 

ې ويل: نو كه زما متابعت كوې ړم. وئونه ك ړاوىتا سرغ

پله په خچي ښته پوړه تر هغه ما مه په اڅه څ نو د هي

 ړم. ې يادونه درته وكئ

ږ مخي ته ښووني زموڅو الرو كي ې مباركو آيتوندپه 

 ې:ښودل شوېا

  پوه او عالم شخصيت ته د يوه السالم  عليهموسى

ودل شوى، ښې مجمع البحرين ځاى ئېدو ې، د اوسيادونه شو

څه وخت ورسره گوري، چي دا كس حتمًا وې ړده اراده ك

ېدلى، ځې موخه خوهمدپه  ړي.ې زده كڅه ترپاته شي او 
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ړى. ځان سره كگه له په توې د خادم او ساتونكي يو كس ئ

د سفر ملگرى د )فتا: غالم او خادم( عليه السالم د موسى 

وخت چي دا د هغه ږي ېې معلومپه نامه ياد شوى او له د

عليه قصه ده؛ او دا سفر هغه مهال ترسره شوى چي موسى 

ړي ۍ د يوه غد فرعون په كور كي او د شاهي كورنالسالم 

ې په خدمت كي ېدو او ساتونكي او غالمان ئپه توگه اوس

ساتونكي او السالم  عليهد يوسف  قرآنچي ځكه ول، دا 

 ي. ړپه دغه نامه يادكگاران هم خدمت

 چي يا ، د ده دا وينا زمن وونوږد او ستدا سفر او

ې ږدبه مجمع البحرين ته رسم او يا خو به همداسي تر او

د هغو خلكو انتباه  ې درومم، همدا مطلب افاده كوي.مود

سحر خوځېدلى، د عليه السالم صحيح نه ده چي وايي: موسى 

ږى ړى او وچي ستېدلى ځاى ته رسې شاوخوا مهال داسي غرم

عليه او خضر ې ورك شوى ترپوخ ماهي ې شوى، هملته ئ

 ! ې هملته موندلى!ئالسالم 

  گرميو كي ترسره شوى، د تودوخي په دا سفر د دوبي

ډبري سيوري ته ې لويي ې مهال د يوې د غرمله ئكبله 

 ې وه. ړپنا و

  په روايت ما هللا عنه چي د عبدهللا بن عباس رضىگه څنلكه

سفر  دچي ته ويل شوي وو السالم  كي راغلي؛ موسى عليه

ښود پاره الرن كي به په سيند كي روان كب ستا لپه دورا

چي ځاى كي په هر په خوا كي درومه، ښه وي، د هغه او ن

درنه ورك شو نو مجمع البحرين هملته دئ او دغه عالم 

 .ېبه هملته وموم

  گمارلى وو چي په ې خپل ملگرى په دعليه السالم موسى

ې ورك شو كه تر سيند كي روان كب به ترنظر الندي نيسي،

كب خپل مسير  ېخو كله چي دنو ده ته به اطالع وركوي، 

ې دا خبره په بل لوري تللى نو له ملگري ئړى او بدل ك

ې چي ړته كعليه السالم ې موسى ې او هغه مهال ئېره شوه

 ې.ړې كښتنه ترهغه د خوراك غو

  چي مجمع البحرين همدلته ښيي په خپله مخه د كب تلل

ې او په هغه لوري تللى چي له ړره بدله كوو، كب خپله ال

ځكه موسى نو ځاى شوى، سره يو نيل له ړخ بل سيند بل ا

ځاى ږ د همدغه خپل ملگري ته وويل: موعليه السالم 

ته مو هم بايد پام ې دټه كي وو. )مجمع البحرين( په ل
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ۍ وي چي هغه پلي نابلد مسافر ته چي د لوى سيند په ژ

ره گرانه وي چي د دوو ډې بري خوا ته روان وي، دا

ړي، تشخيص كپه دقيقه توگه ځاى ېدو ځاى كسيندونو د يو 

ېشل ځاى كي ووپه يوه ځلي لوى سيندونه ېر ډچي ځكه دا 

ېرته سره يو بڅانگي ې ېشل شوې وئځاى كي شي او په بل 

كبان هللا تعالى پام وي چي ې ته مو هم بايد دځاى شي، 

ږي او ېو سيمو ته كوزچي په ژمي كي تودړي داسي پيدا ك

كله  ړو سيمو ته درومي،پلو اصلي سېرته خپه دوبي كي ب

كيلومتره كله د دوى دا ژمنى او دوبنى سفر سلگونه 

په موسم كي له ړي( ، د نيل كبان د دوبي )اوږد وياو

مصر د سودان او په يوگندا او ايتوپيا كي د نيل د 

  سرچينو په لوري درومي.

  په يوه روايت كي  ّـبن عباس  د عبدهللاچي گه څنلكه

وو، روايت داسي السالم  لم شخص خضر عليهاراغلي دا ع

 دئ: 

عن ابن عباس أنه تمارى هو والحرق بن قيس بن حِص ن 

الفزاريق في صاحب موسى، فقال ابن عباس: هو خَِضر، فمرق 

 بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت 
ق
بهما أبي

وسى الذي سأل السبيل إلى أنا وصاحبي هذا في صاحب م

لقيه، فقال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكر شأنه؟ 

قال: إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "َبي نا 

ُموسَى في َمأل ِمن  َبِني إس َراِئيَل إذ  جاَءُه َرجُل  َفقاَل: َتع َلمُ 

أو حَى هللاُ إلى ُموسَى: َمكاَن أحَد  أع َلُم ِمن كَ؟ قال ُموسَى: ال فَ 

َبلى َعب ُدنا خَِضر ، َفسَأل ُموسَى السَّبِيَل إلى ُلِقيِّه، فجََعَل هللاُ 

َلُه الحُوَت آَيًة، وِقيَل َلُه: إَذا َفَقد َت الحُوَت فار جِع  فإنَّكَ 

سََتل قاُه، فكاَن ُموسَى َيت بَُع أَثَر الحُوِت في البحُِر، َفقال 

سَى: أَرأي َت إذ  أَوي نا إلى الصَّخ َرِة، فإنِّي فَتى ُموسَى ِلُمو

َنِسيُت الحُوَت، قاَل ُموسَى: ذلَك ما ُكنَّا َنب غِ، فار َتدَّا على 

رواه البخاري،       .ًصا، َفَوجََدا َعب َدنا خَِضًراآثاِرِهما َقصَ 

 احمد، الطبري و غيرهم

ږدي: دا عالم او ږ مخي ته خبري زمو څودا روايت 

ته ويل عليه السالم وو. موسى السالم  ص خضر عليهپوه شخ

ځاى كي شي، په هر روان  شوي وو چي په ژوندي ماهي پسي

السالم  عليه. موسى ې ورك شو هملته به خضر وموميچي تر

په سيند كي روان كب چي گمارلى وو ې په دگرى د سفر مل

به ته ې ورك شي نو ده چي تربه تر نظر الندي نيسي، كله 
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په وجه د په دوران كي د تودوخي وي، دوى د سفر خبر ورك

پله ې وخت كي كب خپه همدې، ړپنا وكوم كمر سيوري ته 

شوى، كله  غائبگو ي له ستركځوانې او د هغه ړالر بدله ك

څه مزل وروسته موسى عليه السالم ېدلي، له ځچي بيا خو

ې وخت كي هغه ته د په همدښتى، له هغه غرمنى خوراك غو

ې او موسى عليه السالم په ياد شوو خبره ورېدبئكب د غا

ږ چي موورته ويلي ې، موسى عليه السالم ړې يادونه كته ئ

ېرته راستانه شوي او خضر ټه كي وو، بپه لځاى ې د همد

 .ې هملته موندلىئالسالم  عليه

 ،راغلى همځلي نور دولس روايت په بخاري كي  داخو 

او څير دئ  پهپورتني روايت د نور ې ځلي درې كي په د

ژور تعارض لري له پورتني سره چي ځلي داسي راغلى څلور 

چي ته ويل شوي وو  السالم چي موسى عليهپه كي راغلي او 

 وڅلورپه دغو ۍ كي ورسره واخلي، ټوكرپه وريت شوى كب 

په داسي حال ږي، دا ېگو كپيرونه تر سترژور توكي هم 

مام ا ټولو ديارلسو روايتونو راوي يو دئ!چي د كي 

تر نورو ې چي كوم روايت ئبخاري رحمه هللا نه دي ويلي 

چي ېلو راويانو ېلو بغوره، دقيق او صحيح دئ، هغه له ب

ړي، له دغو ې رانقل كپه امانت سره ئېدلي څه اور

چي وايي متعارضو رواياتو به يو غوره كوو، يا هغه 

په ښي په سيند كي روان كب د نته السالم  موسى عليه

ڼي، د گښه چي وريت شوى كب نشوى وو يا هغه ټاكل گه تو

ځكه كه دا كار ېدى، ړه نشي كېكپراسنادو له مخي دا 

ې چي كوم ئممكن وى نو امام بخاري به هرومرو ويلي وو 

ڼا كي په ر قرآنې صحيح. مجبور يو د ضعيف دئ او كوم ئ

ې روايت د دړو، تشخيص كاو د درايت له مخي ارجح روايت 

ې نشي ځواب ئچي ږي ېړښتني راوالپوېري داسي ډړه په ا

 ښتني دا دي:پو، ېدىويل ك

  د هللاَ   ع د وُّ  ك ذ ب  : په سر كي دا الفاظ راغليد روايت :

له د عبدهللا بن عباس غوندي  ښمن دروغ ويلي!ې دخداى د

بل ادعاء له مخي د د يوه كس د چي  شخصيت لري خبره ده

جائز نه وت داسي قضا. شريعت يړوكوينا داسي ړه په اچا 

ېدو له اورويناوو د ړو خواوو ې د دواې النجد يوچي ڼي گ

 .مخكي وي

  بعثت وروسته  لهالسالم  چي موسى عليهدا روايت وايي

ټول هغه د چي له بعثت وروسته حال دا ړى، دا سفر ك
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په پوه او عالم كس ، تر ده بل ښود ووپاره الرعالم ل

په كولو تر ري ې خبد دړۍ كي نه وو، ولي به هللا تعالى ن

ويلي وو: ې ځواب كي ئپه چا د يو چي عتاب الندي نيولو 

په وار عليه السالم  پيغمبر پوه كس نشته؟!تر ما بل 

پوه يم، او ښه ټولو چي تر تاسو وار صحابه وو ته ويلي 

ټولو زيات چي هللا او د هغه رسول تر صحابه وو هم ويلي 

 پوه دي.

 بعثت وروسته ر تالسالم  چي موسى عليهوايي  قرآن

چي د ده لري شوى ځني پل قوم ځي له خښت ورېڅلويوازي 

بعثت وروسته تر په غياب كي سامري وغولول، كه دا سفر 

له بعثت وروسته  ړى وو.كوضاحت  قرآنې ئوى نو حتمًا به 

ونه وو او نه دپه صحرا كي وو، هلته نه سينهغه د سينا 

 .مجمع البحرين

  ښه وو نو پاره ندوى لپوخ ماهي د كه وريت شوى او

چي هغه د پل خادم ته ويل گه خڅنبه موسى عليه السالم 

تل له ې ئبه ې صورت كي خو دپه ! ړه؟!راو پارهخوراك ل

 ډډه كوله. ې ړلو به ئځان سره ساتو او له خو

  سيند ژوندى شو او چي وريت شوى كب دا روايت وايي

ران ې حيئ ىگراو ملړل او موسى عليه السالم پ كټوې ته ئ

گ صحنه ېدا او تغائبد د كب چي وايي  قرآنخو ، لشو

وه نه موسى  ېگري ليدلمليوازي د موسى عليه السالم 

په له وينا سره  قرآند دا وينا د روايت ، السالم عليه

  .گه تعارض لريپړه توبش

  ته ويلي: ما السالم  عليهگه موسى السالم څن عليهخضر

ړى شوى او دئ درك چي تا ته نهړى شوى ته داسي علم راك

ړى راك ئته نه د اچي مړى شوى تا ته داسي علم درك

ړى شوى وو؟ علم غيب خو نشي كوم علم ده ته ورك شوى؟!

السالم  پر مهال موسى عليههغه د مالقات چي ځكه ېدى!! ك

 ژندو.ېپونه 

  ځوانكي د په الس د كافر او مفسد خضر عليه السالم د

گران دي: ې چي منل ئړه دا الفاظ راغلي په اېدو ژل كو

: نو خضر  ب ي د ه   ر ْأس ه   ف اْقت ل ع   أ ْعال ه   م نْ  ب ر ْأس ه   اْلخ ض ر   ف أ خ ذ  

ې ې سر ترپل الس سره ئاو په خړي نه ونيو د سر له لو

 وايست!! 

  دا  آيتونهد سفر مربوط ابتدائي السالم  عليهد موسى
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 دي: 

     
    

    
    

   
    

     
   

     
     

    
    

     
    

    

                                               

  18 -17الكهف: 

نه صراحتًا او نه اشارتًا څخه لفظ څ و له هيې آيتوند د

ۍ ټوكرژوندى شوى او له يت شوى كب رچي وږي ېداسي معلوم

به په  قرآنكه دا كار شوى وى نو ړي؟ پ كسيند ته ټوې ئ

ې وه، او كه د موسى ړصريحو الفاظو هغه ته اشاره ك

له ې وى نو دلگو ليپه سترگري داسي صحنه ملالسالم  عليه

ې وه ې وتله له خولغچيداسي ې يا ېري حيرانتيا به ئډ

او  ړى وىښ كراويله خوبه ې به ئموسى عليه السالم چي 

ېښېدو وروسته به له وړى وى نو د ده ېر صبر كډې كه ئ

ږه هغه مهال خو ږ تر لفورًا دا خبره ورته كوله، لې ئ

ره ځان سې له ئۍ وكرټچي تشه ې وه ړې دا خبره كبه ئ

څو ړي، او ېره كې هڅوك ئچي دا داسي خبره نه ده ړله، و

پل ړو خچي دواوايي  په ياد شي، قرآنورساعته وروسته 

ې خبري ته نه دړو ړ )نسيا حوتهما(؛ يعني دواېر ككب ه

د ې پسور قرآنبه تر نظر الندي نيسي، ي كب پام چوو 

ې: شيطان رانه ړدا وينا راوگري د ملالسالم  عليهموسى 

پر گه په عجيبه توړم، كب ې وكيادونه ئچي ړه ك ېرهه

د موسى يوازي چي ې خبري معنى دا ده ړ، د دپله مخه والخ

 عليهموسى ې وه، نه دا صحنه ليدلي گرملالسالم  عليه

گه ويلى په يقيني توپام سره په دغو خبرو ته . السالم

ېر اشكاالت لري او هغه بل له هره ډچي دا روايت شو 
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ړخ له وينا سره ا قرآنغوره دئ او د ارجح او پلوه 

 گوي.  ل

  سره السالم  عليهله خضر السالم  چي موسى عليهكله

ځان سره ې له ئڅه موده چي ښتي ې غومخامخ شوى له هغه ئ

تعالى  چي هللاښيي څه وروگه ومني او هغه په توگري د مل

 -1ې: ړدوه خبري ورته كځواب كي په هغه ښودلي. ده ته ور
ښايي د ده حالت ې كولى، گرتيا كي صبر نشپه ملته زما 

په ې ې، هغه ئړې دا خبره ورته كپام سره ئه پته 

د ځان د  او ۍ او رفاه كي ستر شوى زلمى موندلىسوكال

 ئدې نه گه ئگرتيا جود مل ونوسفراو خطرناكو  وستونزمن

ې ورته ې. او بيا ئړې دا خبره ورته كځكه ئ؛ نو ڼلىگ

ې؟ ې خبر نه يپرچي ې ړصبر وكڅه به په هغه گه څنويلي: 

په څه څ ې نو د هيزما متابعت كوې او كه سره له د -5

ې يادونه درته پله ئپه خچي ښته پوړه تر هغه ما مه ا

ېر محتاط ډالسالم  عليهچي خضر ږي ېې معلومړم. له دوك

پلو هم له خې ئگرى ې د سفر ملږدپل ن، خووشخصيت 

دا شرط ې ئم السال پر موسى عليهاسرارو نه خبراوو، 

گر هغه ې كوي، مښتنه به نه ترپود اسرارو چي ومنلو 

ې دا هم له د ړي.پله يادونه وكپه خې چي دى ئمهال 

ې بوخت وو، په سري مبارزالسالم  عليهچي خضر ږي ېمعلوم

چي د ږي ېښه جوت كږ ته الې خبري حقيقت هغه مهال مود د

 په دقت سره له نظرهېښي پې گرتيا درړو د ملدوى دوا

له  ىگرمخكنى د سفر ملالسالم  عليهړو. د موسى ېري كت

 عليهگوته كوي. موسى په ېول هم دغه مطلب ځان سره نه ب

 ژمنه كوي. شرط مني او د صبر او اطاعت السالم 

 گه ېره واضحه توډپه و دا خبره ې آيتونله د

ځ دا مالقات ړو شخصيتونو ترمند دغو دواچي ږي ېمعلوم

ۍ پيغمبرپه ال السالم  موسى عليه چيهغه مهال ترسره شوى 

وروسته هغه د له بعثت چي ځكه نه وو مبعوث شوى، دا 

چي له ې نه وو ښود شو، دا ضرورت ئپاره الرړۍ لټولي ن

 ړي. څه زده كځني السالم  خضر عليه

 چي مضمون ې او له داسي قص قرآنېره عجيبه ده، د ډ

ي وركوي، غرضي او مرض د سري مبارزي درسهر مخاطب ته 

چي د مخاطب ذهن تخديروي ې ړړه كخلكو داسي افسانه جو

د خضر  يېرچپايه غلط افكار القاء كوي، او له سره تر 
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ې ته د ېري دچې جهادي كارونه او هغه درعليه السالم 

په غيب لدني علم نوم وركول او دا ادعاء كول چي هغه 

 ې غيرعادي وو. ېدو او كارونه ئپوه

ږ توقف ړاندي لپه و مبارك آيتې دلته بايد د د

 ړو: پوه كځان ې په معنى ئاو  ړو،وك

    

    

    

            :38الكهف 

پل چي له خې داسي يو بنده وموند گانو ئنو زما له بند

پل لوري ې وه او له خړبرخه ك پهېرزوينه ورپلوري مو 

 ړى وو.ړى علم ورزده كگځانمو 

ځينو متصوفينو ې آيت د )من لدنا علمًا( له فقر ېد د

چي دا علم د ې او وايي د )لدني علم( اصطالح راايستل

ږي، آنًا ېتعليم، تعلم، ليك او لوست له الري نه ترالسه ك

 ږي، دا اصلي اوېپرته انسان ته القاء كې او له مقدم

اهري علم ظپوستكي او حقيقي علم بولي او هغه علم ته د 

په ليك چي د تعليم او تدريس له الري او گوري گه په ستر

 ځواب كي وايو: په ږي!! د دغو جنابانو ېلوست ترالسه ك

  اصطالح دهټه ې بنسبې ړه شوځانه جودا له. 

  )مو څه دئ؟ مراد ستاسو مراد ځني له )لدني علم

ړى شوى له لوري وركتعالى  هللاد ) دئ، كه ذاتي علم()

پرته ترالسه ؟ كه آنًا او له تعليم او ليك لوست علم(

څوك نه لري، پرته هيتعالى  هللاذاتي علم خو له شوى علم؟ 

د انسان علم خو اكتسابي دئ، انسان د وحي، تعليم، 

د تدريس، ليك او لوست له الري علم ترالسه كوي، قرآن 

بعثت مخكي الر تر چي  ړه فرمايياپه عليه السالم  پيغمبر

 :دلهنژپېې نه ، سمه الر ئې وركه وهتر

     

    

      

                                                                                            

 5-3الضحى: 

؟ ړځاى ئې درك يكېټاو د  يو يتيم ېموندلو ر نه ئېمگ

و ا دله؟ښوو او الر ئې يو الروركى ېر نه ئې وموندلمگ

 ؟په برخهړه ، خو غنا ئې كېئې وموندل نيازمند
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په كتاب نه  چي له بعثت مخكيهمدا راز فرمايي 

 په حقيقت او معنى:ېدو او نه د ايمان پوه

   

      

    

   

     

     

                
 85الشورى:

ته ړه، خاص امر وحي وكپل لوري د تا ته له خ مو سيهمدا

په معنى او څه دئ او نه د ايمان )چي كتاب  ېېدپوهنه 

پلو چي له خځاوو گرر وږ داسي نوې، خو موېدپوهحقيقت( 

ې او بې، ړو ئچي غواې هدايتوو پرڅوك هغه ځني گانو بند

 ې. ښوونه كوچي ته د مستقيمي الري خوا ته الرشكه 

په چي د هر انسان علم ونه كوي ښوږ ته الرمو قرآن

دئ، د  ړى شوى علمله لوري وركتعالى  هللاحقيقت كي د 

ړي وركتعالى  او استعدادونه هم هللا وسائلپوهي او معرفت 

هم هللا تعالى  شرائطېدو مجال او پوهڅه د په يوه او 

 ړه فرمايي:ې اپه د قرآنورته برابروي. 

     

      

     

      

                                                                                              

 588البقرة:

د دوى چي په هر هغه څه پوهېږي دى چي كي حال  داسيپه 

په  يوازيعلم  دته دي او دوى د ده ته دي يا ئې شامخي 

 وغواړي، ېدى ئچي دومره څه احاطه كولى شي 

پوهه چا ته علم او هر چي دئ تعالى  هللايعني دا 

ې د ده ئږونه، دماغ او اعصاب ړه، غو، زيگوركوي، ستر

ښه او بد، ښيي او د په اراده ورته كار كوي، الر ورته 

څه په هر ي، ې مرسته كوئ يندلو كپېژپه مفيد او مضر 

پوهېدو څه د په كوم انسان علمًا احاطه كوي او چي 

په ښه او اذن او خوپه ټول د هللا توفيق ترالسه كوي نو دا 

د  چيپر مخ د انسان  .ې وغواړيهللا ئ چيوي  يهمغه حد ك

 يې خبرنو يهرپه ږي او ېپرانيستل كمعرفت هره دروازه 
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په شف( او هر) كد ده ېدو توفيق ترالسه كوي، پوهد  چي

د هللا تعالى يوه  په حقيقت كيې ېدل ئپوهر او راز هر س  

ستل يپرانې ورته ه ده، دا دروازه د ده له لورپېرزوين

ېدو توفيق دى وركوي او د پوهو د حقائقپه دغو ږي، ېك

چي حقيقت همداسي دئ دغو اسرارو د كشف توان دى وركوي، 

علم م السال عليهولي د خضر چي  ئما ته وواي اسوت نو

 ؟!!ئنوم وركو (لدني علم)او د  ئڼاستثنايي علم گ

له چي  ئپوه شپه صورت كي بايد ېيم تعبير او د در

چا ته په تعالى  پرته نه هللا السالم ماعليهعيسى او يحيى 

په ې ئړى او نه كي فوق العاده علم وركوب تړوكو

ته په ماشومتوب السالم  عليهړى، عيسى ۍ مبعوث كپيغمبر

په ې هغه مهال ې، جامع علم ئشوښودل څو خبري  يوازيكي 

 ې نازل شو. پرچي انجيل برخه شو 
كوم ي د وحي له الري ته چالسالم  معليه انوپيغمبر

گه او د كتاب او په تدريجي تودا هم  ړى شوىعلم ورك

په او ځل په يو چي ، نه دا ړى شوىكي وركڼه په بې صحيف

ته القاء اغ ړه او دمزټول علوم د هغوى گه پړه توبش

گه نازل په تدريجي توعليه السالم  پيغمبرپر  قرآنشوي، 

متفقه قول او د  علماءوټولو فقهاوو او دا د شوى، 

افراطي او و مطابق نظر دئ، يوازي آيتون د صريحوقرآن 

په دا ورسره مخالفت لري، متصوفين پوه او ناغالت شيعه 

ې او قضي يد هرپيغمبر عليه السالم چي داسي حال كي 

، د وحي له ړىد وحي نزول ته انتظار كړه اپه ښي ېپ

 ړي. څه حكم وكچي ېدو پوهراتلو مخكي نه 

د كوم منطق له مخي د اسو تچي  ئوواي ږ تهاوس مو

چي دا  ئكو ادعاءاو  ئ)لدن( له لفظ )لدني علم( اخل

پرته ترالسه وست علم له تعليم او تدريس، ليك او ل

محرف چي دا د  ئخبر نه يحقيقته ې ږي؟ آيا له دېك

په كلكه ې ئ چي قرآنده  ادعاءټه ې بنسغلطه او ب بايبل

دغي  د بايبلد  ونهآيت يشونازل  يړلوم قرآنردوي او د 

د انسان علم اكتسابي دئ، د قرائت چي خالف وايي  ادعاء

د قلم تعالى  هللااو  ېدى شياو ليك لوست له الري ترالسه ك

 قرآنږي: ېپوهې پرچي نه ښيي څه له الري انسان ته هغه 

 فرمايي:
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    8-1العلق: 

 -5 ړ.پيدا ئې ك چيپل رب، هغه په نوم د خولوله  -1

ډېر  يچي رب دولوله  -6 ړ.پيدا كړندو ځوئې له  انسان

ته انسان  -8 ړه.پوهه وركچي په قلم ئې آ  -6 دئ.كريم 

 پوهېدو. ېپر نهچي څه  لړورزده كې ئ

و كي څو مطالب خاصه توجه آيتونباركو ې مدپه 

 ړي:غوا

  پيل )ولوله( په امر اقرأ د  يوحد هللا تعالى له لوري

د اسالم له نظره د )لوست( مقام او  چيښيي دا  ې اوشو

څومره اهميت لري، دا د هللا او  ئړ دڅومره لومنزلت 

ږل ېلوحي ې د په دغه امر سره ئړى امر دئ، تعالى لوم

گوزار په خوله سخت و لټولو هغو كمعق. او دا د ړيپيل ك

 ې.ړړه كې جوټه خبره ئې بنسچي د )لدني علم( بدئ 

 ښودل ښه گنده نڅر پېرزوينيد هللا تعالى د كرم او  اد

ځاى ړند توكي( له حالته هغه ځود يوه )انسان  چيې شو

ړ شي، ليك او لوست ې جو)كامل انسان( تر چيته رسوي 

كولى شي د  چيانسان يوازينى مخلوق دئ ښيي، ور

پوه شي او د )ليكلو( په خبره د بل  )لوستلو( له الري

پل پيغام نورو ته ړي او خك پل معلومات خونديخ له الري

ټه گو تجاربقيمتي  پل سلف لهې سره د خده پ ورسوي او

ېدو مخه ونيسي او معلوماتو د ضايع ك واخلي، د

پرته دا ه انسانله ړي، ې انتقال كراتلونكي نسل ته ئ

تعالى هللا گورو، هيڅ ذيروح كي نه په ړتيا او امتياز و

له  ې ده چيړتيا ايښوو ااستعداد دا نسان كي اپه 

ې ړي، له دړه كجوو تعلم وسيله اتعليم د ځني )قلم( 

فضيلت  ومخلوقاتنورو ټولو پر ې انسان ته ړخه ئا

 ړى.ورك

  پر سان ته سره هم انو )قلم( ا)قرائت(، )علم( په

د پله هم په خړى شوى او وركنورو مخلوقاتو فضيلت 

 فضيلت. پر بل يوه ته ځ انسانانو تر من

  )ېزمنه وسيله ده، ېره اغډاو پوهي  يړد زده ك)قلم

ېرو هغو ډپه  چيې مجال ترالسه كوي د دې سره انسان په د
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ېدل ورته ممكن پوهې پر الري له بلي چيپوه شي و حقائق

 .نه وو

  ې په دالفاظ  )علم بالقلم( دلته د چيه گڅنلكه

ې استعداد د استفادځني انسان ته له قلم  چيمعنى دي 

ې ښايمَلكه دا په فطرت كي هغه د ړى شوى، هللا تعالى ورك

ي او نورو ته پل ما في الضمير وليكړي، خړ كقلم جو چي

 ماو تعليم او تعل ېړې د زده كړي او له دې انتقال كئ

ې ته دپه نورو آيتونو كي دا راز مړي، هړه كوسيله جو

و )علم آدم ا)علمه البيان( ورته راغلي الفاظ لكه 

 چيونو ته اشاره كوي استعدادهم هغو االسماء كلها( 

ړى ورك كهملَ ته د )بيان( انسان  ړى شوي،انسان ته ورك

له ړي او ك)مافىالضمير( اظهار  پلخې، كولى شي شو

قصد، هدف، پل ه خې سرپه استفادكلماتو او الفاظو نه 

څه د هغه ته د هر ړي، كو توضيح او پيغام تشريح انظر 

نوم ايښودو استعداد څه د يوه مناسب په هر ژندو او ېپ

په قالب پوهه د نومونو پله خ هغه كولى شيړى شوى، ورك

ې انتقال ړي او نورو ته ئترتيب، تنظيم او حفظ ككي 

نورو  پهړتيا ده، دا صفت گځانړي. دا د انسان يوه ك

پر ې سره هللا تعالى انسان ته په دنشته، مخلوقاتو كي 

 .ړىولو مخلوقاتو فضيلت او شرف وركټ

  سره زده تدريج  په دئ،( هعلم ېاصل كي انسان )بپه

او علم د انسان د پوهي  .ړه كوي او علم ترالسه كويك

دئ ې كي په دسره شعور او پوهي و له وژد نورو تفاوت 

په د دوى له مخكي حدود علم لري، ژوي ثابت او منور  چي

گه په فطري او الهامي توښودل شوى، ايټه او دماغ كي خ

كوم كوم كارونه ړي، ژوند وكگه څن چيې ورته تفهيم شو

گه څنړي، ډډه وكڅه له خوراكه څه وخوري او د ړي، وك

تر  چيكولى شي انسان خو ړي، ېل كمفيد او مضر سره ب

گه طري او الهامي توپه ف چيړي څه زيات هم زده كهغه 

دى كولى شي ښودل شوي. ې ايئپه ضمير كي رښودل شوي او و

ړي، اسرار كشف ړه كلو سطحپوهي  ړي، د خپليړه وكزده ك

(، لوستلو)په ړي، ځان ته معلوم ك حقائقټ پړي او ك

 د خپليه ې سراستفادپه  ځنيله )قلم( و ا( ليكلو)

پوه شي  څه همپه هغه ړي او پراخ كړ او لوې ظرفيت حافظ

ژندو ېپې غافل وو او له او دى تر يېدلپوهې پرنور  چي

ې استعداد نه استفادد )قلم( . كه انسان ته له ې عاجزئ
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ېدى نو د هر هپوپه ليك او لوست نه ړى شوى او وى ورك

ې په دېده، نه به ې كپاتله ده سره پوهه به چا علم او 

نه  ټه واخلي اوگاو تجربو له پوهي د نورو  چيېدو توان

 پل تجارب او علم نورو ته انتقالولى شو. ې خئبه 

، )ليك( او قرآن )قلم(عظيم الشأن  چيې سره له د

پيغمبر  چيې سره له د ړى او)لوست( ته دومره اهميت ورك

نه د وښوۍ الرړلوم پيل كيپه ته د وحي  السالم عليه

قلم د  چيپه هكله ده او ورته ويل شوي قرائت او قلم 

ځيني ستره وسيله ده، خو متأسفانه  تعليم او تعلم

ځوي او پامه غورگند حقيقت له څردا ستر او متصوفين 

چي له قرائت، تعليم، تدريس، ليك او لوست كوي  ادعاء

ړي د علم د زده كېدى شي، نو )علم( ترالسه كپرته هم 

ښېنه، كتاب ځه، د عالم مخي ته مه كې ته مه مدرسپاره ل

د مرشد لمن ونيسه، ړ شه، الته وخانقاه  ده،ږېپراو قلم 

په برخه ېره شه، )لدني علم( به دي د كوم قبر خوا ته د

و به حقائقپه غيبي شي او  ېپرانيستلگي به دي شي، ستر

 !!ې كويئ چي محرف بايبلدا همغه خبره ده  ې!!پوه ش

په حقيقت او دا علمي، دقيقه او  قرآنتاسو د 

د ېز الندي اغ تر بايبلاو د  بايبلد  ړه ويناواقعيت وال

ړئ سره مقايسه ك ادعاء يټې بنسبدغي  تللو متصوفينو له

ې ړه، سترگي ئېوه وخوم وايي: انسان د معرفت د وني چي

پوه پل ماحول په حال ځان او خد  او ېشو ېستليپران

 !!شو

په جنت كي د  السالم ماعليهوايي: آدم او حوى  بايبل

عرفت ونه( شوي وو: د )م منعړلو ېوو له خودوو ونو د م

ېوه چي كه دا ماو د )حيات ونه(، او ورته ويل شوي وو 

  !وخورئ نو حتمًا مرئ!

ته  ښتنه كوو: آدم عليه السالمپوله منونكو  بايبلد 

ښل شوى گوااو  ې وهړلو توصيه شوې د نه خوېوم د كومي

كه د  ؟ د حيات د ونيېې حتمًا مرېوه وخوركه دا م چيوو 

ېوه نه م دا د حيات د وني چيطبيعي ده ؟ معرفت د وني

په دائمي  گ نه بلكيپه مرهغه خو  چيځكه ېدى دا شي ك

 چيمعنى خو دا ده  خبري ږي!! او د دوهميېژوند منتج ك

ښه او بد ې او )د ړڅه وككه ته د معرفت ترالسه كولو ه

په ې، يعني مرنو هرو مرو ې ېوه وخور( مژندو د ونيېپ

؛ ېوه مه خورهم ژوند كوه، د معرفت د ونيگو ټو سترپ
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څو ې هكله دپه ! ږيېگ باعث كېوه ستا د مردا مچي ه كځ

 لرو:  پوښتني
  ړ نه شو؟ مړه، ولي ېوه وخوخو دا م السالم عليهآدم

د خداى خبره غلطه وخته؟ هغه خو ورته  د بايبلولي 

حتمًا  چيې مطمئن اوسه ېوه وخوركه دا م چيويلي وو 

 ې!!مر

 د خبري د بايبلگ يو ستر عامل خو د انسان د مر 

ۍ مري وجه برعكس د ده عدم معرفت دئ، هغه كه له بيمار

ژني، هغه كه ېپد عالج دوا نه  ۍې بيمارد د چيې دا ده ئ

ې ږي سبب ئېپه قتل رسږي او ېپه الس مغلوبښمن د كوم د

ځولو او د ده پرښمن د ې ناقص دئ، د دمعرفت ئ چيدا دئ 

ېږي، معرفت پوهچم نه چل او په ژغورلو ځان له شره د 

 هللاگ باعث، نه د مر ئږدوالي باعث دژوند د اوخو د ده د 

ېوه ستا م د معرفت د وني چيگه ده ته وايي څنبه تعالى 

 ږي؟!! ېگ باعث كد مر

  گه وى نو ې توپه دچا ته د معرفت وركول كه

ته به همداسي لدني علم وركول  السالم معليه انوپيغمبر

ېدو ه د كتاب د نازلپه تدريج سرپر دوى به ېدو او ك

 ضرورت نه وو!!

ړو، ږ توقف وكړاندي لوپه د دغي وينا  بايبلراشئ د 

وان ند انسان سقوط تر ع كي، ېيم فصلدرپه د بايبل 

  دا مطالب لولو:جملو كي  65ړيو په لوم الندي

پيدا خداى  چي ووېر زيرك ډټولو هغو حيواناتو مار تر "

ې ې ته ئاغى او هغښځي خوا ته رځ مار د يوه ور ،وو ړيك

د ټولو ونو خداى تاسو د باغ د  چيده  ايښتوويل: آيا ر

ورته ځواب كي په ښځي  ړي يئ؟منع كړلو ېوو له خوم

ېوه ټولو ونو مد  چيې ړى شوته اجازه راك وويل: موږ

ده، خداى ځ كي په مند باغ  چي ې ونيپرته د يووخورو 

ورنه ېوه ونه خورو او حتى الس م ې ونيد د چيړى امر ك

نه  چيمار ورته وويل: "مطمئن اوسه  ړو كه نه نو مرو.و

ېوه وخورئ كله تاسو دا م چيږي ېپوهښه خداى  مرئ، بلكي

ښه ږئ او ېېر كڅپه ږي، د خداى ېستل كيپرانسترگي مو 

ېده ښېه وبرښايستښځي ته ېلولى شئ"، هغه ونه له بده ب

ه ښايستې د د ېدى شيچي "كړ ې فكر وكځان سره ئاو له 

نو د ړي، په برخه كپوهه مي  ېوه خوندوره وي اوم نيو

خاوند ته پل ې او خړلې خوې، وئې راوشكولئ ېېوم ې ونيد
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ې سره د دوى په همد ې"ړلې او هغه هم وخوړې هم وركئ

پوه  ډتيابربن ه خپليپې، ې شوپرانستلړو سترگي دوا

ړه ټولو جامه جوپځان ې د ڼو ئپاځر له نو د انشول، 

او  السالم عليهكي، آدم  گرپه مازديځي ې ورد همدړه، ك

ېدو، نو ځپه باغ كي گر چيېدو ږ واورې د خداى غښځي ئ

ي رچيې آدمه! ړ: اږ كخداى آدم ته غټ شول، پپه ونو كي 

په باغ كي ږ مي ړ: ستا غځواب وركې؟ آدم ږېپټې، ولي ي

، مټ شوپځكه څ وم، نو لو چيځكه ېدم، دا ېرېدو، ووواور

 ې؟ آيا د هغيڅ يلو چيرته وويل چا دخداى وفرمايل: 

ې؟ آدم وى مي ړې منع كتر چيې ده ړلخو يېوه دم وني

ې، ما ته ځولگر يې دگرزما مل چيړ: دغي ښځي ځواب ورك

نو خداى له  تهدل ړه،ړه او ما هم وخوېوه راكې دا مئ

ښځي وويل: مار ړ؟ تا وك چيڅه كار وو دا ښتل: پوښځي و

په د دغه كار د كولو ! نو خداى مار ته وويل: وغولولم!

حيواناتو زيات وحشي او اهلي ټولو تر  زمكيسبب به د 

ې، ځې به خوسين په خپليې ژوندى و چيڅو ې، تر ملعون و

د ښځي ښځي او ستا د نسل او ې، ستا او د به خور خاوري

ښځي نسل به د چوم، ي اښمندې پاتبه تلځ د نسل تر من

وخت خداى  دغه، ېچچيۍ ډپنپي او ته به د ده ځستا سر 

ږولو د وخت درد به درته ېستا د ز: فرمايلښځي ته و

ې، ږوېپل اوالد زړاو سره خكپه درد او ته به  ړم،زيات ك

برالسى وي،  اپرتهغه به  ې اوړه مشتاقه به وېپل مد خ

ښځي د خپلي  چيې كبله بيا خداى آدم ته وفرمايل: له د

ته در چيړله وخو يېوه دم وني ې ومنله او د هغيخبره د

 زمكه به تر لعنت النديې مه خوره، ېوه ئوو مويلي مي 

ړاو په زحمت او كټول عمر كي پل خپه ه ته ب شي اورا

به اغزي او  زمكيې، له ې ترالسه كوپل معاش ترسره خ

د عمر ې، ټي به خورېديا بود ب ږي اوېټوكخاشاك درته را

پاى په ې او ۍ خورډډوتندي په خولو سره پايه به د تر 

ې واخيستى تر چيې ځگرېرته وربته  ې خاوريهمغبه كي 

او خاورو ته ې ړ شوى يته له خاورو جو چيځكه ې، دا شو

ژوندون( ځه حوى )يعني ښپله ې، آدم خځگرېرته وربه ب

 ژونديو مور شي!!!ټولو دا بايد د  چيځكه ونوموله، 

دي  ړ خبريېهوده او د خندا ودومره بكي  ې برخيدپه 

او ږو مسيحيان ېپوهشي، نه انسان ورته حيران  چي

له لوري او د يوه تعالى  هللاد  گه دا خبريڅنيهودان 
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 ېڅو خبرو ته ئ ! النديڼي!گ مقدس آسماني كتاب خبري

 متوجه شئ:

  ټولو حيواناتو زيات زيرك دئ، حال دا وايي مار تر

 ږ ده.ېرو حيواناتو لډېرو ډد مار زيركتيا تر  چي

  باغ ته ورغى!! نه پاره ښځي د غولولو لوايي مار د

كوم عاقل  څه؟ښځي له غولولو سره ې د ږو د مار ئېپوه

 ځه وغولوي!! ښمار كولى شي  چيانسان به دا خبره ومني 

  ښځي ته وويل: خداى تاسو ته حقيقت نه دئ وايي: مار

ړلو سره تاسو په خوې ېوې مد د چيدا سمه نه ده ويلى، 

په ه تاسو ړلو سرپه خوې ېوې مد د چيحقيقت دا دئ مرئ، 

تاسو  چيړي غواې خاطر نه په دږئ، خداى ېپوهښه او بد 

ېر څپه ې سره تاسو د خداى په د وخورئ چيېوه دا م

ږئ او د ده ېپوهاو بد ښه په معرفت ترالسه كوئ او 

د  !!رقيب ولري چيړي ، هغه نه غواږيرقيبان درنه جوړي

ړي ړلو منع كې له خوېومې تاسو د دغي پاره ئې لهمد

د مار خبره سمه وخته او د خداى  چيوايي  ايبلبيئ!! 

ېوه ړو دا مخبره ناسمه او د حقيقت خالف، دوى دوا

 پوه شول!!ښه او بد په ړه نه شول، برعكس ړه، موخو

په موضوع ژوري علمي  ډېري ېقرآن دا موضوع د يو

ې ې اشاره كړې او يوه ستر علمي حقيقت ته ئړلېڅگه تو

انسان  يوازيژوو كي  ټولوپه د عالم  چياو هغه دا 

په د مفيد او مضر خوراك  ئمجبور د چيپيدا شوى  داسي

پيدا  ژوي داسيړي، نور هكله له بله معلومات ترالسه ك

 چيږي ېپوهې د پهېبو ړيو شله لوم پيدايښتد  چيشوي 

ې د مضر او ئپه دماغ كي  څه نه،څه وخوري او كوم كوم 

ى، د ل شوښودې د تشخيص استعداد ايټي او دانټور بوگ

سم او ړۍ ورځي پيدايښت له لومپه مرسته د دغه استعداد 

ورى، چى، بڅه( )غرناسم خوراك معلومولى شي، د آهو 

او ژوي ټول نور گى او ړى، سخوندر، جونگوېرلى، وزس

ورته مضر وي،  چيپه خوله كوي ټي نه هغه بوې چيان ئب

په څه ټه او هر ډبره، خاوره، سكروچى خو د انسان ب

ړي او د ې بايد مور سمبال كې ئې مودږدوي، تر اوخوله ك

د په جنت كي قرآن ې وساتي، ړلو ئتاواني شيانو له خو

ې ېدو او د ممنوعه شجرځاى كپه ځاى د  السالم عليهآدم 

ې، ړته اشاره ك خبري ه يادولو سره دغي اساسي او مهميپ

ټه قصه ې بنسې بخندونكې يوه ليكوال له د بايبلخو د 
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 ې!!ړړه كجو

ې له ېومد دغي  چيېره مسخره خبره ده ډېره ډدا 

ډتوب نه احساساوو او له پل بربندوى خمخكي ړلو خو

 چيځكه ډ دي!! او دا بربن چيپوه شول ړلو وروسته خو

ړلو ې له خوېوې معرفته ول او د معرفت د ممخكي ب

ې څوالى ئپل لوې او خشوې پرانستلې سترگي ئوروسته 

: چيكاماًل عكس او دا دئ  ې خبري!! حقيقت د دړاحساس ك

 چيړى لباس ورك ژوي ته داسيپه سر هر زمكي هللا تعالى د 

ړي ڼدل غواگځان برابر دئ، نه په ې ښايسته دئ، هم ئهم 

ژمي كي په ې ئېږي، هم ړېږي او نه شړاو نه اوبدل، نه ز

ځينو . د يتودوخ هلدوبي كي په ساتي او هم  ۍله يخن

ټول انسانان ۍ ړه د نك چي ئښايسته دلباس خو دومره 

گ ښايست او رنظرافت، لطافت،  په دېنو نه ډ شي راغون

ژوو ټولو په . ډلىگنې اوبدلى شي او نه ئلباس  داسيكي 

په ډ دئ، د نورو بربن چي ئانسان هغه مخلوق د يوازيكي 

ځان ته به جامه  چي ئړ دې ته الري، ده ر جامه نېڅ

له، د ېه بپارله او د دوبي لېپاره بژمي لړوي، د جو

نه  داسيپه سر كي انسان  چيېږي قرآن له وينا معلوم

جامه  ې داسيئدو مخكي ېڅله لوډ شوى، وو، وروسته بربن

ټ ساتو، پې دى دو، تل ئېډ كڅكله به نه بربنهي چيوه 

ې له دډلو ته، نگړ وو او نه نه د جامو اوبدلو ته ا

د ممنوعه محروم شو، په نتيجه كي اشتباه  ېجامو د يو

ې جامه ترسره هغه  په دېړه او ې وخووه ئېم ېرشج

ځان ڼو پاې د ونو له ړى ئ، لومډ شووايستى شوه او بربن

ې ئ ځيني، ېې نوري جامړه او وروسته ئړه كته جامه جو

گار ښايست او سينې د ئ ځينيپاره، ټولو لپځان د  يوازي

 او دگين، باوقاره د تقوى لباس، سنې ئ ځينيپاره او ل

 السالم عليهليكونكي د آدم  بايبلاس. د گناه مانع لب

ې پرڅ ول، خو نه له سره لو، ېړتوجيه ك دا هغسيېډبربن

پوه شول!! ې پرړلو سره په خوې ېومعرفت د م ېدل، دپوه

خلك د راغلي  ېز النديتر اغ بايبلمسلمانانو كي د په 

 چيبير لري تع داسيلباس  يړنله لوم آدم عليه السالم

چو مالويا او ډو ېښمو، سن، ورړيوگواكي دا به له و

په قد قامت برابره د ده  چيكومه جامه وه،  ېاوبدل شو

بني جامه  ېډل شوگناو  ېاوبدل چي، حال دا وه ېډل شونگ

كومه جامه وركوي هغه اوبدل او  چيې، هللا ړړه كجوآدم 
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ړى او پام كاړي. دوى نه د قرآن الفاظو ته ډل نه غوگن

گوري، گو پلو سترپه خې به ئېهره ش چيڅه ته هغه نه 

ښايسته په  چيگوري ژوي هغه  مليونونوپه خوا ته  ېيو

له  چيبني آدم  دي او بلي خوا ته يوازيټ پالهي جامو 

مو، ېښړيو، ورله و چيړ شوى ې ته ااو دمحروم  ېې جامد

ړي، ك هړځان ته جامه جوچو مالويا او  ، نيلونډوسن

ړى خو د كې سره يو ستر علمي حقيقت بيان ده پقرآن 

 ېوتو كسانو له دېپرپه دام كي اسرائيلي رواياتو 

 ې.ړړه كافسانه جو

ې محروم ۍ الهي جامړنانسان له لوم چيورځي  له كومي

ړ شوى، نو همدا ړولو ته اپل الس د جامو جوپه خشوى او 

بل د  رپد تفريق، تبعيض او يو ځ جامه د انسانانو ترمن

په دغه جامه  چيئ رگوې، نه ېدلځگري وسيله ېري او تلوي

پوليسي جامو كي په عسكري او ږي، ېكي څومره ظلمونه ك

څومره ږي، ېځورول كگناه انسانان ې څومره بځ هره ور

څومره ږي، ېپه سبب تحقير كړو جامو شريف انسانان د خ

ڼي، گړ ځان لوتر نورو په فاخره جامو كي ذليل انسانان 

ړى ړ كجو پوستكى يړيدگې د جام يوه له خپلي چيگورئ نه 

ې آزاره ېر بڅپه پسه د  بل له جامو ې غولوي،پرخلك 

 پههغه بل به  ړه اووه زېې د لئپه سينه كي ښي خو ېبر

ړ گيدخو تر  ئزمرى د چيښيي  ځان داسيو سره جام وپلخ

جامو هللا تعالى انسان ته د  ړه او جبون وي.ې زبه زيات ب

 ۍيخناو  يځان له تودوخ چيپاره ې لښودلي، د دړول ورجو

شلى: ېډولونو وو يپه درې ژغوري او د هغه لباس ئې وپر

لباس او د تقوى لباس، خو ښايست د ولو لباس، ټپځان د 

، يا ېړړه كيا د غولولو وسيله جو ېجام انسان له خپلي

بل د لويي او تكبر  پرېري وسيله، يا يو د ظلم او ت

 ذريعه!!

: ييوا چيې ده نكوټولو حيرانودا خبره تر  بايبلد 

ښځي او  السالم عليهكي، آدم  گرپه مازديې ورځي د همد

په ېدو، نو ځپه باغ كي گر چيېدو ږ واورې د خداى غئ

ي رچيې آدمه! ړ: اږ كخداى آدم ته غټ شول، پونو كي 

په باغ كي ږ مي ړ: ستا غځواب وركې؟ آدم ږپټي وليې، ي

، مټ شوپځكه څ وم، نو لو چيځكه ېدم، دا ېرېدو، ووواور

 ې؟ آيا د هغيڅ يلو چيچا درته وويل رمايل: خداى وف

ې؟ آدم وى مي ړې منع كتر چيې ده ړلخو يېوه دم وني
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ې، ما ته ځولگر يې دگرزما مل چيړ: دغي ښځي ځواب ورك

نو خداى له  ته، دلړهړه او ما هم وخوېوه راكې دا مئ

ښځي وويل: مار ړ؟ تا وك چيڅه كار وو دا ښتل: پوښځي و

 !وغولولم!

 ړ دي:پام ود  ريڅو خبدلته 

 ړوكي باغ په يوه ومعرفي كوي:  داسيتعالى  هللا بايبل

ېدو، واور ې آدم عليه السالمږ ئگامونو غځي، د كي گر

ې ږ ئچېري دئ، غآدم  چيېدو پوهټ شو، خداى نه پې تر

 چيې هم خبر نه وو له دې؟ ي چېريې آدمه ړ: اورته وك

 عليه !!! له آدمې دهړلېوه خوړو هغه ممنوعه مدوى دوا

ې؟ آيا هغه څ يلو چيې پوه شوگه څنښتنه كوي: پو السالم

ې هم نه وئ؟!! له دړي مي ې منع كتر چيې ړلېوه مو خوم

مار  چيهم ې او له دړى!! ښځي دا كار ك چيوو خبر 

 ې وه!! غولول

  غولولو  غهد دته مار  چيړئ ږ غور وكې سزا هم لدپه

وري دي ې، خاږېځپه سينه خو تل ديړى شوه: په وجه ورك

په سينه ې د مخه كوو: آيا مار له دښتنه پوخوراك شه!! 

 چيې ېر حيوانات او خزندډدا نور  ېدو؟ځښو خوپپه نه 

ې؟! ړى شوگناه سزا ورك ږي هغوى ته د كوميېځپه سينه خو

خوراك مار د  چيڅومره نامعقوله او غلطه خبره ده دا 

مار خاوره نه خوري، د مار خوراك څ خاوره ده!! هي

ېر څپه  ښوگاو چن انوكد مرغانو، موږ ره نه بلكيخاو

 حيوانات دي!!

  ږ غور ې هم لپه دې ړى شوكومه سزا ورك چيته ښځي

زيات شه!! د خاوند د  يږولو د وخت درد دېړئ: د زوك

پر تا برالسى وي!!  يې، هغه دپه اور وسوزاشتياق 

د اوالد  چيېره حيواناتو ته ې شمكوو: دغو بښتنه پو

 د كومي د درد احساس كوي، خت كي همداسيپه وږولو ېز

مېرمني ته  ړه اشتياق خپليېږي؟! د مېگناه سزا وركول ك

گر دا اشتياق سزا ړه ته؟ مېپل مكه د مېرمني خ ئزيات د

 دا اشتياق شته، دوى ته د كوميژوو كي په ټولو ده؟ 

ې؟ دا اشتياق ړى شوپه وجه دا د اشتياق سزا وركگناه 

رزوينه ده، د ېپيوه لويه  تعالى د هللا خو سزا نه بلكي

انسان او حيوان د نسل د دوام يوه ستره وسيله ده، 

خو  قرآنگورئ؟ گه په سترې اشتياق ته د سزا دتاسو ولي 

ځ دا الفت، مينه او اشتياق د الهي ړه ترمنېښځي او مد 
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ي!! آيا دا سمه ڼگگه ېلبيوه ستره  رزوينيېپرحمت او 

ښځي ته مېرمني  پر خپليسى د نارينه سلطه او برال چيده 

په اكثرو دا برالسى يوه طبيعي مسئله ده، ڼو؟! گسزا و

ښځي نارينه د  چي ې شاهد يو، داسيهم د دحيواناتو كي 

ې خوا ته نه ې دفاع كوي، بل ئكوي، تر څارنهساتنه او 

ښځي ته  ... دا برالسي نه يوازيې، ږدي، اداره كوي ئېپر

الهي ستره  هيوره اپښځي لد  ڼلى بلكيگسزا نه شو 

 چيگو دومره دفاع كوي چرپلو گ له خچرده، ېرزوينه پ

ېره نور مرغان او ې شمب ې زخمي زخمي شي، همداسيپر

بايبل دا وينا د منلو  دانسان به قل اڅ عحيوانات، هي

 . ڼيگنه وړ و

 ې ليكي: پسور بايبل

ړ او آدم او ړ كپوسته لباس جو)خداى د حيوان له 

 چيبيا خداى وفرمايل: اوس  اغوست،ې ورومېرمني ته ئ

ې ې ئپرژني، بايد ېپښه او بد ېر شوى او څپه  آدم زموږ

او تر ابده  وخوريهم ېوه " مد "حيات د وني چيږدو ن

څو نو خداى دى د عدن له باغه وايست، تر ژوندى وي، 

ې ئ له خاوري چيړي كار وككي  زمكي په هغيړ شي او وال

د عدن له باغه وايست او گه ده آدم ې توپه دړ شوى، جو

سرو  داسيپه د اور ې ئكي  په شرقي برخيد عدن د باغ 

 څو، ترڅرخيخوا ته  هري چيې گمارلې وفرشتتورو سمبال 

  ه خوندي وساتي!!(الر د حيات د وني

 ږي:ېړپوښتني راوالړه څو په اد مطالبو ښو كرې د د

  سنت د هللا تعالى په وركولو كي مخلوقاتو ته د لباس

ړي ړ كچا ته لباس جوېر څپه د كوم درزي  چينه دئ  داسي

 چيږي ېپوهې نه په دليكوال  بايبلد ې غوندي، او وروائ

 هللا څه ده!!له لوري د لباس وركولو معنى د هللا تعالى 

ټو ته مناسب مناسب ټولو حيواناتو، ونو او بوتعالى 

او هم  ۍگرمساتي، هم له  ۍې له يخنهم ئ چي ړىلباس ورك

ته هم د نورو  السالم عليهاتو او مكروبونو، آدم له حشر

ې ېوړى شوى وو، خو د ممنوعه مېر مناسب لباس وركڅپه 

په ې ړى ئړلو سره له هغه لباسه محروم شو، لومپه خو

پوستكي او وروسته په ړ، بيا د حيواناتو ټ كپځان ڼو پا

ې ې جامړيو او تاره اوبدل شووروسته د ده اوالد له و

 ې. ړځان ته جوړي ك

ړي نه غوا چيمعرفي كوي  ليكوال خداى داسي بايبلد 
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ښه او بد په  چيڅوك وي  داسيپه مخلوقاتو كي د ده 

 د معرفت د وني آدم عليه السالم چيې ښتل ئږي، غوېپوه

 ې خالف آدم عليه السالمېوه ونه خوري، خو د ده د ارادم

اوس نو دا تدابير  ړلو موفق شو!!په خوې ېوم د هغي

د  آدم عليه السالم چيې مخه ونيسي د دگه څن چيسنجوي 

پاره يو ېوه هم ونه خوري او د ده لم حيات د وني

ې خوا ې له يوځكه ئحريف او رقيب نه شي!! نو  تلپاته

خوا  د عدن له باغه وايست او له بلي آدم عليه السالم

ې گمارلې وفرشت داسيپه الر كي ېدو ته د رس ونيې دغي ئ

 چيهم د اور توري  او دا توري ېپه تورو سمبال و چي

 ېر شي!!ې تڅوك ترږدي ېپرڅرخي او نه خوا ته  هري

 چيوي طبيعي ده آسمان كي په كوو: كه دا باغ ښتنه پو

ېدو وروسته هغه باغ ته د ده له آسمانه د آدم له راكوز

څه ې د په سرو تورو سمبال فرشتننوتل ممكن نه وو، نو 

ته  وو نو موږكي  مكيزپه او كه دا ې؟ ېدگمارل كپاره ل

ېدل ېرپهره دارانو ت اوس خو له داسي ئچېري د چيووايئ 

ې ېدى اوالد ئېرنه شو ت السالم عليهآسانه شوي، كه آدم 

په پاره ېدو لته د رس اوس كولى شي د حيات وني

كه عادي خلك دا كار ځان ورسوي. پترو سره هلته هليكو

 ېره آسانه ده!!ډپ ته خو پانه شي كولى 
ېدى پوهې په دڅوك  ټي خبرو هرچېهوده او غو بله د

 ئگه شخصيت خاوند دڅنڅوك او د د بايبل ليكوال  چيشي 

ټه ې بنسڅومره ب يېرنگړه د ده انپه اتعالى  هللااو د 

 !دي!

د دغو غلطو خبرو د ترديد او تصحيح  بايبلد  قرآن

 د داسي السالم عليهآدم هللا تعالى  چيپاره فرمايي ل

ړ ېر لوډې تر فرشتو معرفت ئ چيړ پيدا ك ېرڅپه مخلوق 

په ړ، ې وركئېدو توان او استعداد پوهڅه د په هر وو، 

ې نه پرې فرشت چيړ ېدو توفيق وركپوهې د څه ئهغه 

 زمكيې د په سبب ئې معرفت او پوهي ې او د همدېدپوه

ټلى نه ې دى رپه وجه ئپارو، د معرفت خالفت ده ته وس

 زمكيد  ڼلى بلكيگنه دئ  ېځان رقيب او حريف ئدئ، د 

ده ته  چيړى ې امر كپارلى او فرشتو ته ئې ورسئخالفت 

په سرو تورو د آدم ې فرشت چيوايي  بايبلړي، سجده وك

ته  فرشتو آدم عليه السالم چيوايي  مقابله كوي او قرآن

څه آدم او آسمان هر  زمكيد ړه او هللا تعالى سجده وك
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  ړل.ته مسخر ك عليه السالم

په  كي چي عدن پهې وروسته خداى "له دليكي:  بايبل

ې ړ او هغه آدم ئپيدا كئ يو باغ پروت دكي  سيمي يځختي

! خداى ړى وو!پيدا كې ئمخكي  چيړ ځاى كپه ځاى په كي 

څو ې تر ړپيدا كراې باغ كي په د ه ونيښايستډول ډول 

حيات د ) ځ كيپه من، ده د باغ ړيې وركېوم خوندوري

 " ړهپيدا ك ژندو ونه(ېد پبد ښه او ونه( او )د 

چي د حيات ونه، د معرفت ونه، د په داسي حال كي دا 

ټه او د ې بنسب خبري ورته نوريته ې حيات اوبه او د

پيدا  انسان داسيدي،  ې خبريجوړي شوپه عالم كي خيال 

ېوه نه اوبه او م داسيتعالى  هللا، خامخا به مري چيشوى 

ي او دائمسره انسان ړو په خوې د هغ چيې ړپيدا كده 

دئ، ورو  ړي، د انسان معرفت اكتسابيژوند ترالسه كابدي 

په ې او تجرب يړږي، د تعليم، تعلم، زده كېورو زيات

 سطحژندا ېپښه او بد د ې د معرفت او د ئنتيجه كي 

ې د هغ چيې ړپيدا كېوه نه ده م داسيتعالى  هللاږي، ېړلو

ژندو معرفت ېپښه او بد د په خوراك سره انسان ته د 

په ې او ړرد كوينا دغه  بايبلد  قرآن!! په برخه شيور

عليه  پر پيغمبرټولو د مخه تر  چيهغو آيتونو كي 

د نزول  قرآنو سره د ې آيتونپه همدنازل شوي او  السالم

په او اكتسابي دئ چي د انسان علم فرمايي ې پيل شوړۍ ل

 ږي. ېليك لوست سره ترالسه ك
په د وينا ړه د بايبل په ا( تاسو به د )لدني علم

د متصوفينو چي ؛ اوس راشئ ئشوي و پوهگوالي حتمًا څرن

دا رأيه له كي په اصل ، هغوى ځير شوږ وينا ته هم ل

د ړى، دوى گ وركې اسالمي رنې ته ئې او هغاخيست بايبل

تينه من لدنا )ا  ې )آيت له دغي فقر19د ې سورالكهف د 

چي د ې، حال دا ستلعلمًا( د )لدني علم( اصطالح رااي

په ضمن كي د نورو شيانو و آيتونېر ڼ شمگ( صيغه د )لدن

چي د انسان نه دي ته متوجه ې دې، هغوى ړه هم راغلپه ا

ې، استعدادونه ژوند ئېرزوينه ده، تعالى  هللاد  څههر 

ټول هللا تعالى دا  قرآنې، ئاو معرفت ې، علم ې، رزق ئئ

ټولو په ڼي، گې ئنه رزويېپتعالى  هللاته منسوبوي او د 

په كي بيان شوى همدا د چي دا حقيقت و كي آيتونهغو 

 :آيتونه)لدن( لفظ راغلى؛ لكه دا 
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 3النمل: 

پوه باحكمته ذات له د  نقرآتا ته دا چي او يقينًا 

  ږي.ېدركول ك ريول

    

     

    

    

     

                                                  
 85القصص:

له ړو ښووني متابعت وكې ويل: كه له تا سره د الراو وئ

آيا دوى ته مو خوندي حرم ږو! ېښتول كټوبي تټاپل خ

ړل وې راېوڅه مچي هغه ته د هر ړ ټوبى نه كټاداسي 

گه؟!! خو د په توږ له لوري د رزق او روزي ږي زموېك

 ږي.ېپوهنه  ېرىډدوى 

     

      

     

    

                                                                                                  

 65آل عمران:

ې ويل: اې زما ړه، وئپل رب ته دعا وككريا خدلته نو ز

 يچې شكه پاكيزه اوالد را، بما ته  لوري پلربه! له خ

 ونكى يې.ښه اورېدانو گد دعاته 

     

   

   

  

   

   

   

    

    

                                                                                                                       
 58النساء: 

 ېاو د هغو ب يپه الر كد هللا  چې يڅه شوپه تاسو او 

ږئ ېگپاره نه جنل يژغورند ځو او ماشومانو ښو، يړسوزلو
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ظالمان  ېاهل ئ يله دې كلي چږ ربه! : اې زمونييوا چې

پالونكى خوا راته كوم  يپلږ وباسه او له خمون يد

 كه.ټاړ وپل لوري راته كوم مالتټاكه او له خو

    

   

     

         :8مريم 

پر پلو ورثه وو )خ دځان وروسته له چي زه او يقينًا 

پل ډه ده، نو ما ته له خېرمن مي شناو م، ېدمېروو (حال

    ړه.په برخه كيو وارث را  لوري

او د الكهف د ړو وكږ دقت و كي لآيتوندغو په كه 

ې حقيقت به ده پو نو ړې مقايسه كسره ئ آيت 19ې له سور

 هللاڅه د د انسان هر  چي قرآنگران نه وي ېدل راته پوه

د آيت  19ې له چي د الكهف د سورچا عطيه بولي، تعالى 

له پل اسلوب د خې هغوى بايد علم( اصطالح راايستل )لدني

و هم )لدني رزق(، )لدني ولي و له دغو آيتوني مخ

، خو هر عاقل ( راوباسيقرآننصير(، )لدني اوالد( )لدني 

غلط اسلوب او كركجن ټه او ې بنسچي دا بږي ېپوهانسان 

 دئ.  استباط

 ړى علمگځانالسالم  عليهد خضر 

ته كوم السالم  چي خضر عليهېړو څراشئ دا هم و

څه وايي؟ ړه اې دپه  آنقر ړى شوى وو؟علم وركړى گځان

نو  ځير شوږ ې ته لقصالسالم  عليهكي د خضر  په قرآنكه 

ده ته كوم تعالى  هللاچي ېدى شو پوهې حقيقت په دېر ژر ډ

په گرتيا ته د ملالسالم  عليهاو ده موسى  ړى ووعلم ورك

چي هغه موسى فرمايي  قرآنړل، څه ورزده كدوران كي 

ښووني ې الرران كي درپه دوگرتيا ته د ملالسالم  عليه

ې بنو او يگولو د مسكچا له منپاد يوه ظالم  -6ې: ړوك

چي ڼي كي په داسي بژغورل؛ هغه هم والو ۍ ړېبوزلو 

ې د يوه مفسد، كافر او ب -8 ې خبر نشول،رپوال  ېړۍب

 -8ژغورل، ې له شره پالر ئژل او مؤمن مور رحمه زلمي و

ې ښخه شوپاره الندي د دوو يتيمانو لېوال ېدونكي دړتر ن

 .ېدو خوندي كولخزانه له غارت ك

مجاهد استاد همدا پل عالم او له خالسالم  عليهموسى 

ڼا كي هغه په رښوونو ې الر، د همدېړني ترالسه كوښوالر

مظلوم يوه ړل: له دغو دريو كارونو ته ورته كارونه وك
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ې يوه ظالم قبطي ته په موخه ئبني اسرائيلي د دفاع 

خوا د مدين د كوهي ړ شو، مې پرچي  هړپېړه وركڅداسي 

ړوبه ې وزلو نجونو رمه خد دوو بپه داسي حال كي ې ته ئ

ړى او ستومانه وو، ستېر ډله كبله ږده سفر چي د او ړهك

ړ او الوپاره له مدين مصر ته د بني اسرائيلو د نجات ل

  ړله!!ې مال وتې ته ئعون مقابلرد ف

 چي خضر عليه ږيېو خو دا حقيقت جوتآيتونله  قرآند 

گرتيا ې وزلو او مظلومانو مليو مجاهد وو، د بالسالم 

نه ړ، ې د جهاد درس وركته ئې كوله، موسى عليه السالم ئ

و له كومي آيتونگندو او واضحو څر د دغوږو دوى ېپوه

 ې؟!!برخي او له كوم لفظ د )لدني علم( اصطالح راايستل

چي كه ې خبرو مريدانو ته ووايي بړي له قرآن او غوا

 پيغمبرلوستلى شي، نه د  قرآنمرشد نه  پير اوستاسو 

ږي او ېپوهپه ليك له احاديثو خبر دئ، نه عليه السالم 

ې شك مه كوه، لمن ئړه په انه لوست كولى شي، د هغه 

هغه ته ړي، ككلكه ونيسه، دا خبري بايد ستا اخالص كم ن

ړى شوى او د دين له لوري )لدني علم( ورك دد مخكني مرش

له  ءې دعاپټو اسرارو د مرشد د يوټولو رموزو او په 

ې سره كولى شي د مراقبې يوپه !! هغه پوه شوىامله 

  پوه شي!!و حقائقټو پپه ېزي او پرانې اسرارو درواز

 ړل؟څه زده كگري پل عالم ملله خالسالم  عليهموسى 

عليه د اثبات لپاره د خضر  ادعاءود خپلو دوى 

و دا معنى ځينو آيتونله ، يكوې استناد په قصالسالم 

ې ته او همدېدو، پوهپه غيب السالم  چي خضر عليهراباسي 

دا قصه چي په داسي حال كي د لدني علم نوم وركوي، دا 

په عليه السالم موسى ښيي چي وې پاره راغلې لاصاًل د د

ملگري سره روان دئ خو د عالم پل خله  !ېدوغيب نه پوه

چي كله  ېدو!!موخه نه پوه په وجه اوڅو كارونو هغه د 

ژندو او ېپسره مخامخ شو هغه ونه السالم  له خضر عليه

چي هغه ورته كله ې؟ يڅوك چي ړه ې وكې ترښتنه ئپو

بني د چي ړه ې وكې ترښتنه ئپووويل: موسى، نو 

ږي ېمعلومپه وضاحت سره خو خبري ې له داسرائيلو موسى؟ 

شي كولى ن ادعاءدا څوك هيېدو، پوهپه غيب نه چي هغه 

خو قرآن  .ړ وولوعليه السالم مقام تر موسى  ې كسچي د د

چي ڼي گډلي انو له ځو پيغمبرد هغو پنعليه السالم موسى 
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. ېدىد هغوى مقام ته نشي رس څ پيغمبرانسان او هي څهي

ې دا معنى اخيسته كوم لفظ ل قرآنږو دوى د ېپوهنه ږ مو

هللا له خو وايي چي ېدو؟ قرآن چي دا كس په غيب پوهده 

په زمكه او آسمان كي په غيب نه څوك پرته هيتعالى 

ذكريا، لوط، نوح،  ، موسى،ماهيرد ابخو قرآن ږي. ېپوه

چي ږدي ږ مخي ته ې زموقص السالم معليهيعقوب، محمد،... 

ړي په خوا كي والې ې ئېدل، فرشتپه غيب نه پوهښيي دوى 

د د اوالې كاوو، گمان پرېلمنو ې خو دوى د زلمو او مو

گه څنې كوله چي دا زوى به ښتنه ئ، پوىړى شوېرى وركز

څا كي په ې زوى څو متره آخوا ئږي، ېڅه وخت وركول كاو 

سترگي ې له غمه ئې خبر نه دئ او ېدلى خو له حاله ئلو

، د خپل ملگري د كارونو په كنه او حقيقت خبر ېې شوړند

كي راغلى  په قرآننه نوم عليه السالم خضر د نه وو ... 

په يوه روايت كي د وو،  چي هغه يو پيغمبرو نه دا ا

دا ملگرى د خضر په نامه ياد شوى، عليه السالم موسى 

هغه د چي ادعاء نشي كولى پوه انسان دا په دين څ هي

  وو.ړ لوعليه السالم موسى مقام تر 

ې ځور شوي: يو ئدوه شخصيتونه ان يې كې قصپه د

د خداى ې او بل ئعليه السالم موسى  پيغمبراولوالعزمه 

د هغه ليدو ته ورغلى، ېك بنده، موسى عليه السالم يو ن

د ده د سيمي له حالته معلومات نه لري، هغه په خپلي 

د عليه السالم پېژني، موسى ښه او بد سيمي كي بلد دئ، 

ې داسي ملگرتيا او سفر په دوران كي له خپل ملگري در

ه نه گوري چي د علم غيب نه درلودو په وجه نكارو

ې ړل، له هغه وروسته پرې دا كارونه وكئولي ږي چي ېپوه

ړل، دا قصه په ې تفصيالت ورته بيان كپوه شو چي ملگري ئ

ان پيغمبرږدي چي ږ مخي ته ېر وضاحت سره دا حقيقت زموډ

ږو ږي، عجيبه دا ده چي د كېپه غيب نه پوهالسالم  معليه

د  اوې معكوسه نتيجه اخلي زړونو خاوندان له دغي قص

 ملگري ته علم غيب ثابتوي!! عليه السالم موسى 

كي هيڅ داسي دليل نشته چي د موسى عليه ې پدې قص

ثابت شي، قرآن ندي ويلي  ېالسالم ملگري ته علم غيب تر

چي دى په غيب پوهېدو، نه پوهېږو دوى دا انتباه له 

 ده؟! ېكومه ځايه اخيست

 د هغه علم، د هغهړه د ظالم او غاصب پاچا په ا

او د ده له كفر او ځوان له نېك عمله مور او پالر 
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وال الندي د ېد ده خبرتيا او تر نړيدونكي دڅخه طغيان 

هغو يتيمانو خزانه چي صالح مور پالر ئې له السه وركړي 

وو، دا معلومات ولي په علم غيب حمل شي؟ دا ولي د هغه 

 و او د سيمي له حالت د ده د خبرتيامعلوماتپراخو د 

 نه گڼو؟نښه و
له هغه پوه او عالم سړي سره د موسى عليه السالم د 

ملگرتيا په قصه كي څو په زړه پوري او د زياتي توجه 

 وړ ټكي زمونږ مخي ته ايښودل شوي:

  موسى عليه السالم چي د پنځو اولوالعزمه پيغمبرانو

څخه دئ له خپل عالم ملگري داسي څه ويني چي د ده 

ندي، په ظاهر كي داسي بد لپاره د توجيه او منلو وړ 

او قبيح ورته ښكاري چي په وړاندي ئې چوپ نشي پاته 

كېدى، فورًا اعتراض كوي. كه څه هم ژمنه ئې كړې وه چي 

خبر كړى او قضيه ئې نه وي ې ترڅو پوري ده نه وي پر

ورته بيان كړې، تر هغې پوري به د هيڅ كار په اړه 

سالم هرځل خپل پوښتنه نه كوي، خو گورو چي موسى عليه ال

كوي، ښتنه پوروي، سكوت ماتوي او له خپل ملگرى ېتعهد ه

اعتراض ورباندي كوي او ورته وايي: دا څه عجيب كار!! 

دا څومره ناوړه عمل!! او ملگرى ئې هرځل ورته وايي: 

كولى، زما  ېتا ته مي ويلي وو چي زما ملگرتيا نه ش

كولى، ځكه چي په راز ئې نه  ېپركارونو صبرنه ش

پوهېږې، د كارونو له اسرارو بې خبري د دې سبب كېږي 

چي بې صبره شې. دا كار درې ځلي تكرارېږي، باآلخره 

موسى عليه السالم اعتراف كوي چي لدې شخص سره د 

ملگرتيا توان نه لري او د هغه د عجيبو كارونو په 

نه شي كولى. كه موسى عليه السالم علم غيب  وړاندي صبر

نه كېدل، نه به ئې په خپل ملگري لرلى نو داسي به 

پاته شوى وى، كه اض كاوو او نه به ئې له ملگرتيا اعتر

موسى عليه السالم چي له اولوالعزم رسوالنو څخه دئ، علم 

 غيب نه لري نو بل به څوك وي چي د علم غيب خاوند وي؟!

موسى عليه السالم پدې اعتراض وكړ چي د مسكينانو 

پاتې شي، خو له دې  له سفر كښتۍ ولي تخريب شي او ولي

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 
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ي يو تدبير ئې غريب مالكان ئې له خطر سره مخ نه ش

كړه، ترڅو له سفره پاتې شي،  ۍوسنجاوو، كښتۍ ئې سور

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 

اره لږ ضرر ته د ډېري گټي لپه چا وو او هغه دا چي يو

 رسول د ستايني وړ دئ نه د اعتراض وړ.

  په دوهم ځل ئې هم د خپل پوه او عالم ملگري په كړو

صبر ونشو كړى، بيا ئې اعتراض وكړ چي دا ځوان دي ولي 

بې موجبه ووژلو؟! له دې خبر نه وو چي دا ځوان يو 

شرير، سخت زړى، فاسد او كافر انسان دئ، مور او پالر 

او د ده خطر دومره لوى شوى چي كورنۍ  ئې مسلمانان دي

ئې تهديدوي، دا په اصطالح يو فاسد غړى دئ، جراحي ته 

ضرورت لري، د دې فاسد او خطرناك غړي قطع كول په واقع 

كي لدې مؤمني كورنۍ سره مرسته ده. د موسى پوه او 

عالم ملگري دې مؤمني كورنۍ ته لوى خدمت وكړ، د يوه 

غورله او موسى عليه السالم ته شرير انسان له شره ئې وژ

ئې دا درس وروښود چي: په سالم بدن كي د فاسد غړى 

د هغه غړي قطع ځني جراحي ممانعت نه لري، له سالم بدن 

كول ضروري دي چي د اصالح او جوړيدو امكان ئې نه وي. 

كه اسالمي ټولني ته د يوه شرير او فاسد انسان له خوا 

خطر الندي راشي چي له  گواښ او تهديد متوجه شي او تر

تصفيى او منځه وړلو پرته بله چاره ونلري، نو د دا 

ډول غړي له منځه وړل د اعتراض نه بلكه د توجيه او 

د ته مو هم بايد پام وي چي  ېستايني وړ عمل دئ. د

ې د دږي چي ېېر صراحت سره معلومډپه له الفاظو  قرآن

خپل بد چلن ته د عليه السالم شرير هلك مور او پالر خضر 

د ده د وژلو ړو ې واوى درړى او دړه شكايت كزوى په ا

 . گورئې كي وپه سورې د الكهف ، تفصيل ئېړړه كېكپر

يم ځل ئې پدې اعتراض وكړ چي ولي له هغه بخيل ېدر

 پهړېدو وال په جوړولو او د هغه د نېقوم سره د كاږه د

مخنيوى كي مرسته كوي، له داسي قوم سره ولي مرسته كوي 

چي دومره بخيل او بې احساسه دئ چي اړ او مجبور انسان 

ډوډۍ هم نه وركوي او ولي ئې دې خلكو ته ۍ ته يوه مړ

مفت او مجاني كار وكړ؟ موسى عليه السالم د خپل ملگري 

پدې عمل انتقاد وكړ، ځكه هغه پدې نه وو خبر چي تردې 
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وال الندي د هغو دوو يتيمانو خزانه ده چي له مؤمنو ېد

ينو په ميراث ورته پاتې ده، د موسى عليه السالم والد

كار سره هغو ې ملگري په خپل دې مفت او بې اجور

يتيمانو ته غټ خدمت وكړ او په عين وخت كي ئې موسى 

عليه السالم ته دا الرښوونه وكړه چي انسان ته نه ښايي 

تل بالمثله معامله وكړي، مناسبه نده چي د ټولني د 

سمه معامله تا له كمزوري اقليت اكثريت بدكړه او نا

سره له نېكي منع كړي. ولي ونه وايو چي د هغو يتيمانو 

ڼلى، ورته يو امين او صالح كس گالسالم  عليهخضر پالر 

ې ال الندي سكوېوو چي د زامنو لپاره مي تر دې ويلي ئ

، ده ورسره ړهې كې خبر ئچي ستر شي نو ترښخوم، كله 

چي د ې كلي ته راغلى دله بكله ژمني ې ې، د همدړژمنه ك

په حال كي موندلى ېدو گړند ې گوري، هغه ئېوال حالت ود

په پاره څوك د اوالد لچي هيځكه دا  ې رغولى.ځكه ئنو 

ړي، ې خبر نه كپرڅوك چي هيښخوي داسي حال كي خزانه نه 

ېدى كږي؟!! ېټه ورسگڅه له داسي كار به د ده اوالد ته 

 ېوزي.پرپه الس كي چا ل گ شي او خزانه د بړنېوال شي د
ړه علم، د صالح صحيح نه ده چي د ظالم واكمن په ا

ېوال الندي ړه علم او تر دپالر د طاغي او عاصي زوى په ا

داسي توجيه او تعبير  ړه علمپه اې د يتيمانو د خزان

سره تعارض ولري او په غيب د انسان د قرآن چي له ړو ك

قرآن بايد د ونه آيتځي، دا ې راووغلطه خبره ترېدا پوه

عليه السالم خضر ړو، تفسير كڼا كي و په رآيتوند نورو 

كي  ې سيميځكه چي دى په همددا  ؛ېدوپوهې خبرو په د

ځكه چي هغه ې خبر نه وو ترعليه السالم موسى ېدو، اوس

 له بلي سيمي هلته تللى وو.
ې ويل: دا وينا چي وئعليه السالم خلك د خضر ځيني 

په حكم دا كار  (ړهي: ما )د خپل ز)و ما فعلته عن امر

هللا تعالى ( داسي تعبيروي چي گواكي ده ته د ړىنه دئ ك

ژلو امر شوى انكي د ووځله لوري په مشخصه توگه د دغه 

چي د  ېدى شوپوهږ دقت سره و كي په لآيتونوو، خو په 

په ښتنو ما دا كار د خپل نفسي غوې وينا معنى دا ده: د

ي غرض مي په كي نه وو، د هللا كوم ذاتړى، حكم نه دئ ك

په الهي دين كي د ې، ړڅه كولو اجازه راكدين د داسي 

په كفر او ټولنه هغه چا وژل مانع نه لري چي صالح 

ته عليه السالم يوازي دغسي تعبير موسى ښي، طغيان گوا



 

                                                                                                 ې                      پلوش ند قرآ

 القصص

 

 

 

 

 

355 

هللا تعالى ېدى شي، نه دا چي گواكي د ڼل كيو مهم درس گ

مشخصه توگه د دغه  ته پهعليه السالم له لوري خضر 

 !! ووژلو حكم شوى ځوانكي د و

  په تعالى  هللاهغه كارونه د السالم  عليهكه خضر

ې ويلي وى نو حتمًا به ئ يړړي امر او حكم سره كگځان

په ې الفاظو ې د دذلك مما امرني به ربي، ولي به ئوو: 

په ږم كوم ېپوهچي و ما فعلته عن امري؟ نه ځاى ويل 

چي ې الفاظو دا معنى راباسي له د پوه انسان بهژبي 

 عليهچي د خضر څوك گمان كوم فعلته عن امر ربي!! زه 

چي )فعلته بامر ربي( ې وينا دا راباسي له دالسالم 

ې، او ړنه ده ك چي قرآنجسارت كوي، او هغه خبره كوي 

ړي گځانپه تعالى  هللادا كار د السالم  عليهبيا كه خضر 

پاره له د موسى عليه السالم ې كپه دړى وي نو حكم سره ك

ې صورت كي خو به موسى عليه السالم په دښوونه وه؟ څه الر

ې چا سره مرسته كوله او يا به ئهم يوازي هغه مهال له 

ورته ې نوم ئتعالى  چي هللاژلو اراده كوله ود چا د 

ېدى شي په هغه صورت كي كازي وښوونه خو يالر وى!!ښودلى 

په كي وي او د هر ي درس رستمد ې وزلي سره له هر بچي 

ېر څپه انكي وځچي د هغه ڼل شي گژل جائز وچا وهغه 

ښ گواې له ئۍ پله كورن، خې رحمه او مفسد ويكافر، ب

ته ې خضر عليه السالم پالر ئې وي او مور ړسره مخامخ ك

  ړى وي.پل زوى شكايت كله خ

ې ويل: دا وينا چي وئعليه السالم همداراز د خضر 

خيرًا منه زكوًة و اقرب بدلهما ربهما فأردنا أن ي"

او هيله دا  ې طمعچي هغه په دښيي رحمًا" په واضح توگه 

په بدل كي ې طاغي او كافر زوى د دهللا تعالى ړى چي كار ك

ېر څچي د ده په ړي د ده صالح مور پالر ته داسي زوى ورك

عليه ې رحمه نه وي، كه خضر ښ، مفسد او بكافر، سرك

د ړى وى نو بيا خو په حكم كهللا تعالى  دا كار دالسالم 

ې صورت ، په دېدوپاته كقطعًا مجال نه ته  وڅه ويلسي دا

ۍ خبره كوله )فأراد ربك: ستا همغه مخكنده حتمًا كي به 

هللا د )أردنا( صيغه داسي تعبيرول چي گواكي  ،ښتل(رب وغو

ځوانكي د وژلو ې په گډه د دعليه السالم او خضر تعالى 

هللا تعالى چي ځكه ې؛ صحيح تعبير نه دئ، دا ړړه كېكپر

همداراز  ړي كوي.ېكيوازي او د بل له شراكته پرته پر

 اردنا()ې د پس)فخشينا( او ور دكي و آيتون دړونپه ا
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پالر  ،هلك مور كي د )نا( ضمير دړو دواپه  ،ېراغل ېصيغ

ېدلي او د ېروړه په اهلك د او خضر ته راجع دئ، دوى 

اصالً د هللا نوم نشو ې كي په د، ېړې كړه ئېكژلو پرهغه د و

 ى.ملولشا
يو عليه السالم دا خبره صحيح نه ده چي ووايو خضر 

عليه موسى ړه د ځوانكي په ا معصوم ماشوم وژلى، د هغه

يو ځوان چي هغه وژل شوى ې معنى نه ده وينا په دالسالم 

ژاندو، د ېهغه نه پعليه السالم معصوم ماشوم وو، موسى 

چي ړى چي هغه داسي جرم نه دئ كې دا وو مقصد ئ اعتراض

خضر عليه د ړه ځوانكي په اې د وژلو مستحق وي، د د

ږي چي هغه ېوينا معيار ده، د ده له وينا معلومالسالم 

ۍ كي غرق وو چي ې رحمپه داسي كفر، طغيان، فساد او ب

 .ړيتباه كۍ ې وه خپله كورنږدن

 يدلي؟ ېري سره لچالسالم  ماعليهموسى او خضر 

 ړه اختالف دئ چي موسى ې اپه دځ د مفسرينو تر من

سره ليدلي، له عليه السالم كله له خضر عليه السالم 

په پاى ړيو كي كه بعثت مخكي كه وروسته؟ د بعثت په لوم

ېري چچي دا مالقات ې كي هم د اختالف شاهد يو كي؟ په د

ټول مصر كي په ېري دئ؟ مجمع البحرين چترسره شوى؟ 

ځاى شوي وي، اى نشته چي دوه سيندونه سره يو ځداسي 

هغه دوه ستر سيندونه )نيل االبي  او نيل االزرق( چي 

ړ شوى؛ د سودان په مركز خرطوم كي سره يو ې جونيل تر

نه مجمع البحرين تر خرطوم پوري بل له مصر ځاى شوي، 

ږي، او دا تر دوو مياشتو زيات پلي مزل ېترسترگو ك

ږي چي دى ېله وينا هم معلومالسالم عليه د موسى ړي، غوا

وينا چي يا به د ې د ده له دږده سفر وتلى وو، په او

ږم او يا خو به ېځاى ته رسېدو ځاى كدوو سيندونو د يو

گنده توگه څرې همداسي درومم، په ې مودږدتر او

ږده سفر وتلى وو، په اوعليه السالم ږي چي موسى ېمعلوم

كوي چي يا به آخري  وك دا خبره نهډ سفر كي هيڅپه لن

روان  ېې مودږدږم او يا خو به همداسي تر اوېمزل ته رس

ن يچي له مجمع البحريم. د هغو مفسرينو رأيه دقيقه ده 

ېدا محل اخلي، دلته ځاى كگو د يوڅاند دوو  څخه د نيل

مراد دوه روان سيندونه اخلي نه دوه  ځنيله بحرين 

بينهما( الفاظ  مجمع)پاره د ړو اوبو لړي اوبه، د والوال
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د خليج ې ښي. همداراز كه مراد ترېكارول مناسب نه بر

عقبه او خليج سويس يا د بحرالروم او بحر القلزم 

ښي ته ضرورت نه لري څ نځايونه هيېدا وى نو دا ځاى كيو

ږد سفر هم نه دومره اوې ئالسالم  عليهله موسى او 

ه ږم يا بېچي ووايي: يا به مجمع البحرين ته رسښتو غو

 كلونه كلونه )حقبا( مزل كوم. 

  بعثت مخكي او په مصر كي چي دا ليدنه تر ښيي او دا

وتلو تر  څخهې نه له مصر د قيام په زمانه كي شو

دوه كارونه عليه السالم د موسى له كبې له همدوروسته، 

عليه السالم چي له خضر ڼلى شو گښوونو نتيجه د هغو الر

ې له يوه مظلوم ئو ې، يو ېړپه هغه سفر كي زده كې ئ

 ،ړاندي دفاعپه وېري قبطي د تبني اسرائيلي د يوه 

ى كوونكى ووژل شو، او تېرې څ كي ئدفاع چي په ترداسي 

سره د هغو دوو نجونو له ړه د مدين د كوهي په غاې بل ئ

وو او ږيرى پين ې سړوبولو مرسته چي صالح پالر ئې د خرم

ارونه د خضر ړه كدا دواې. ې وشو يړپيايلو ته اې د رم

ېر شباهت لري، د دغو ډله دوو كارونو سره عليه السالم 

ې ڼو او سطحي ترگځ شباهتونه بايد عادي ونه پېښو تر من

همدا راز د فرعون له ظلم د بني اسرائيلو ېر نشو، ت

چي هغه مسكين السالم  ژغورنه داسي وه لكه خضر عليه

راض تعې اخو د دژغورل. جاله واالن د ظالم ملك له شره و

عليه السالم مخكي به موسى تر بعثت چي څه وي ځواب به 

گه د وحي له الري ويل شوي وي چي مجمع البحرين ته څنته 

گوري؟ د ړ شي او هلته د هللا له يوه صالح بنده سره ووال

ڼو لكه ځواب دا دئ چي د وحي دا وينا بايد همغسي وگې د

وى دي وه چي ز ېمور ته وحي شوعليه السالم چي د موسى 

ږده ېكې ې په صندوق كي ئړوپاله، كله چي خطر احساس ك

درته ې ېرته به ئبږده، ېپرې كي ئسيند او په 

په تفصيل سره پيغمبر وي، همدغسي ځوو، هغه به يو گرراو

 السالم عليهبعثت مخكي د خضر تر ته السالم  موسى عليه

 قرآنچي پام وي ته مو هم بايد ې د ړه ويل شوي وو.په ا

چي هغه ته ړه دا خبره نه كوي په االسالم  عليه د موسى

 ې وه. ړه وحي شوپه اسره د ليدو السالم  عليهله خضر 

ږ مخي څو خبري زموځير شو نو الفاظو ته قرآن كه د 

بهر په بل ملك كي له مصر  ښهېدا پ -6ځي: ته را

عليه موسى عليه السالم چي خضر ځكه ، دا هې دځته شورامن
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: غ صباً  سف ين ة   كلَ  ي ْأخ ذ   َمل ك   و ر اء ه م كان   و  ته وايي: السالم 

ۍ ښتچي هره كپاچا )په كمين كي( وو ې داسي آخوا ته ئ

چي دا پېښه د فرعون تر ې معنى دا ده غصبوي، د د

ځته رامنبلكي په بل ملك كي ۍ الندي مصر كي نه واكمن

ږي چي ېله وينا هم معلومعليه السالم د موسى  -8. ېشو

عليه السالم كله چي موسى  -8ږده سفر وتلى وو، ودى په ا

سره مخامخ شوى نو خپل مخكنى د سفر عليه السالم له خضر 

عليه ښى او يوازي له خضر ېپرې ملگرى )غالم او خادم( ئ

ې چي له دځكه سره په نوي سفر كي ملگرى شوى. دا السالم 

چي له ښيي او دا  ېكارول شو ېې صيغوروسته تل د تثني

د سفر عليه السالم د موسى  -0ېيم كس نه وو، در دوى سره

ملگرى د )فتا: غالم او خادم( په نامه ياد شوى او له 

عليه چي دا د هغه وخت قصه ده چي موسى ږي ېې معلومد

ړي ۍ د يوه غد فرعون په كور كي او د شاهي كورنالسالم 

ې په خدمت كي ېدو او ساتونكي او غالمان ئپه توگه اوس

خلكو انتباه صحيح نه ده چي وايي: موسى  د هغو -9ول، 

ې شاوخوا مهال داسي سحر خوځېدلى، د غرمعليه السالم 

پوخ ې ږى شوى، هملته ئړى او وچي ستېدلى ځاى ته رس

ې هملته ئعليه السالم او خضر ې ورك شوى ماهي تر

 ! موندلى!

دا عليه السالم ږي چي د موسى ېخبرو معلوم له دغو

مدين ته له تلو مخكي هغه مهال  تربيتي سفر له بعثت او

د فرعون په كور كي عليه السالم ترسره شوى چي موسى 

په هللا تعالى چي يي ښآيت  60همدا ې ې سورد دېدو، اوس

د فرعون په كور كي عليه السالم ې كي چي موسى ې مودهمد

ېدو او په علم او حكمت د سمبال ېدو د ده د روزنياوس

دا تربيتي سفر او له خضر ې همړى وو، يو ئخاص انتظام ك

ړو ملگرتيا وه. كه وغوا ۍځنڅو ورسره د ده عليه السالم 

ړو ڼا كي تفسير كو په رآيتوندغه آيت د نورو د قرآن 

چي دلته هغه علم ته هم څه نشو ويلى پرته بل ې نو له د

د عليه السالم له خضر عليه السالم چي موسى ې اشاره شو

ېر ډپه قرآن ځكه ، وو ىړهغه سفر په دوران كي ترالسه ك

ته وويل: ما عليه السالم صراحت سره وايي چي هغه خضر 

ړم څه درنه زده كږده هغه ېپرړه او په ملگرتيا قبول ك

ښتنه پوځينو سره دا ښايي له ل شوي. وښوچي تا ته در

ډ سفر څنگه په يوه لنعليه السالم ړه شي چي موسى راوال
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ې ئقرآن چي ړل كزده عليه السالم څه له خضر كي دومره 

مياشتنى سفر څو حقيقت دا دئ چي كله كله يادونه كوي، 

پېښه او يوه وينا هم د يوه حساس ړه ږده يوه وېخو پر

ې پر ړي او د معرفت دروازه ئانسان د ژوند مسير بدل ك

 زي. ېمخ پران

   

    

   

   

   

   

    

   

   

     

    

     

    

     

   

    

    

  

                                                 

ې غافل وو ېدونكي ئچي اوسال ننوت ښار ته هغه مهاو 

په مهال په خوب ويده ول(، نو ې او يا د غرمې )د شپ

ړي سره ې داسي په كي وموندل چي په جگړي ئدوه س

ې او هغه بل ې د ده له خپلي قبيلبوخت دي، دا يو ئ

د ده له  چيچا نو هغه ، له(ېښمن )له خې د ده د دئ

ې ته ورنار مرستيپه خالف ښمن د ده د دڅخه وو ې قبيل

ړ ك مې ورتماپېړي وواهو او كار ئڅپه نو موسى  ې،ړك

چي هغه ن كار وو، يقينًا اې ويل: دا د شيط، وئړ()وم

ې زما ې ويل: اوئ ښمن دئ.دې الري كوونكى گند بڅر

ښنه راته ړ، بخځان ظلم وكپل پر خما  چييقينًا ربه! 
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هغه  چيې شكه ړه، بې ورته وكښنه ئړه، نو بخوك

ې ې زما ربه! د دې ويل: اوئ دئ.ونكى ښمهربان بخ

ې ړه، نو )له دېرزوينه وكپ يپر ما د چيپاره ل

 .ړى نه شمڅكله د مجرمينو مالتوروسته به( هي

ځوروي، گه انڅنې اتل ې قصد د قرآن چي گورئ -(18-15)

ې گوري، يو ئپه حالت كي  يښتي د نړدوه سښار كي په 

ې ې او بل ئقطب يې د واكمنې مظلوم، يو ئبل ئظالم او 

ړي، ې غواې وزلى مرسته ترې، مظلوم او بقبيل يې وزلد ب

ته  او مظلوم مرستيوسه ې د بپرته ډه ځناو له دى فورًا 

ږي، مخ ېېرې نه تۍ له صحنتفاوتې بپه ږي، ېوروړاندي ك

د دوو كسانو  چي يڼگړ نه ې لوځان تر دړوي، ې انه تر

 يشاه اوس ده هم دى څړي، كه مداخله وكې كي په النج

مداخله او له يوه بني دا  چيېدى شي ك او ئى دړغ ۍكورن

پل موقف له ېر تاوان ورورسوي، خډد ده دفاع ي اسرائيل

 په داسيرزوينو محروم شي، ېپړي، د فرعون له السه ورك

ږ غو چيېرو عقلمنو خلكو عقل دا ورته وايي ډد حالت كي 

ېر شه، ولي ړوه او تخوا ته وا گروه، مخ بليې پرمه 

ې په د السالم عليهموسى  ې!!چواې كي ې النجپه يوځان 

ېر تتفاوته  ېپروا او ب ېبې خاطر نه شي كولى له صحن

پر يوه مظلوم انسان ړى، وركحساس ضمير  هللا تعالى چيشي 

مداخله په حكم پل حساس ضمير د خى، لزغمي ېرى نه شت

ې يو يا كه ئ چي، هسي د خالصون مداخله هم نه، يكو

ږدي، ېپرپله الر وهي او صحنه ې ونه مني نو خوړه خوادوا

رى كوونكى په ېظالم او تله مظلومه دفاع كوي،  بلكي

ې په همد چيوو  گوزار داسيدا ، خو يړه وهېپڅسوك يا 

)فقضى ړ، ې تمام شو او ومچاره وشوه، كار ئسره د ظالم 

د هغه ظالم سره د موسى عليه السالم په يوه وار  ،عليه(

د دا كريم قرآن .دېوشوه او په قتل ورسد ژوند فيصله 

په يم صفت ېدراو زعيم د  قائدړه سواند يوه صالح او ز

ته وايي  موږڅ كي په ترې ې قصاو د د گه وړاندي كويتو

حساس  گ داسيڅنتر  حكمتاو  علمله صالح مشر سره د  چي

 ېپ او بومقابل كي چپه ي رېد ظلم او ت ضروري دئ، ضمير

 .او له مظلومانو دفاع كول دلېك هتفاوته نه پات

په وينا  السالم عليهوروسته د موسى  پېښيد قتل له 

ښودل ته اي مخي زموږ خبري او مهمي يډېري حساسڅو كي 
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 ې:شو

  وروسته تصميم نيسي  پېښيې له همد السالم عليهموسى

څكله د ظالمانو او ې وروسته به هيټېې نله د چي

له فرعون او گرتيا نه كوم، دا ړ او ملمجرمانو مالت

ډ كون هوېپرې او ې مقاطعپاتفرعوني نظام سره د ده د تل

د ې ښه ئېپپي څانادا  چيځاى په ې د د او عزم وو!!

ې له مداخلړو كي په شخگرتيا او د نورو مظلوم له مل

 په داسيې وروسته به له د چيړي او ووايي منصرف ك

ځايه ې ببه ځان ته مداخله نه كوم او قضاياوو كي 

پل برائت پيدا كوم، برعكس له ظالمانو خنه را ستونزي

 !! اعالنوي

  عليه دا په حقيقت كي له فرعوني نظام سره د موسى

د علم او حكمت له ې اعالن وو. د بشپړي مقاطعالسالم 

چي همدا د ده د ښيي پېښو يادونه  ړي وروسته د دغوورك

وو، يو داسي كس چي د  نتائجعلم او حكمت آثار او 

ر كي په ناز او نعمت كي ستر شوى وي، د فرعون په كو

پل نازولي او گران زوى په توگه ېرمني د خفرعون م

ېره بعيده ده چي هغه دي يوازي او له ډروزلى وي؛ 

ړو ځي او بيا دي د دوو عادي سښار ته ننوساتونكو پرته 

ړي او هغه هم داسي مداخله ښتي كي مداخله وكځ نتر من

د هللا تعالى ووژل شي، خو  ېرى كوونكىې تچي په ترڅ كي ئ

عليه السالم ړى وو، له خضر ېل انتظام كده د روزني ب

چي د مظلوم ملگرتيا به ښودلي وو سره ملگرتيا هغه ته 

د ملگرتيا په دوران كي د دريو عليه السالم خضر  ې.كو

چي تل به د ړى وو ته دا درس وركهغه كي څ پېښو په تر

د هغه د نگولو او د ظالم له م ېمظلوم ملگرتيا كو

  .ېړت ژغورني لپاره به مال

 ې وايي: د دڅ كي په تردعاء  ته د خپلي تعالى هللا

ې وروسته ړه، نو له دېرزوينه وكپ تا راباندي چيپاره ل

 چيگورو خو بايد و ړ نه كوم!!تنو مالڅكله د مجرميبه هي

ته  ېرزوينيپدلته كوم الهي نعمت او  موسى عليه السالم

په ه هم د نعمت صيغه عامه ده او څكه ه نيسي؟! تگو

ې مراد ېدى شي خو دلته ئې اطالق كېرزوينو ئپټولو الهي 

د ده  هللا تعالى چيگ دا هم دئ څند نورو نعمتونو تر 

 .ډه نه شوهښه بربنېپد قتل  او ړهپرده وك

  گناه له د  چيځي ته را مخي ټكى هم زموږدا ظريف
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لوري يوه له  تعالى هللاژغورنه د چا دنيوي سزا د 

 چيگورئ دلته  چيگه څنښنه ده، لكه ېرزوينه او بخپ

 تعالى هللاښته، ښنه وغوبخ پېښيموسى عليه السالم د قتل د 

په مقابل كي ژمنه ې ښنبخړه او ده د دغي ښنه وكورته بخ

 ړ نه كوم.تې وروسته به د مجرمينو مالله د چيړه وك

 دا قتل عمدي  چيد ادعاء خالف وايي  بايبلد  قرآن

په نيت نه ژلو د ده د و قتل نه وو، موسى عليه السالم

 ړيېپڅپه  چيې وهلى او طبيعي ده ئ ړيېپڅپه دئ وهلى، 

فوري  السالم عليهږي!! د موسى ېژل كسوك څوك نه ويا 

دا يوه  چيپله دا ثابتوي په خښتل ښنه غوندامت او بخ

 ښه وه. ېپتصادفي 

   

   

  

   

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

                                                          

 چيړه ېره كپه تشكي  حال داسيپه ې ئكي  ښارپه نو 

ا چپه هغه څانا، ې كاووڅار ئاو ې درلوده ېره ئو

ې وه، ښتې غوې مرسته ترپرون ئ چيې ړكې ورناربيا 

ې الري او بښكاره ته  چيموسى ورته وويل: يقينًا 

 ډ()گړو ښتل د دواې وغوئ چيې، نو كله يدوكه شوى 

ې ما هم ړچوي، )هغه( وويل: آيا غواښمن ته الس واد

ې ژلو؟ له ديو كس وو يپرون د لكه چيې ژنوو هغسي

يو كي  زمكيې په ده هم ت چيې ړڅه نه غواپرته بل 
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څخه  ډليينو له مصلحد  چيې ړې، نه غواجابر ش)بل( 

 ې!! و

م وپرونى مظلسبا بيا همغه  السالم عليهموسى  -(15-15)

وموند، هغه بيا مرسته  ېري النديد يوه بل قبطي تر ت

ې ې شو هغه ته ئږدورن چيخو ښته، دى ورروان شو وغوې تر

له دغو  چيلطي ده ې، دا يوه غته غلط شوى يوويل: 

 اسرائيلي داسيې، ږېېل كښكړو كي گپه جظالمانو سره 

ړي ڼي او غواگدى مالمت  موسى عليه السالم چيېرله گانو

په  د ده د مرستي موسى عليه السالم چيې وهي، حال دا وئ

ته ې: موسى! ړې كږ نارگ غجپه نيت ورروان وو، خو هغه 

هغه بل  يپرون د چيلكه  ې، همغسيژنې ما هم ووړغوا

. ې..ڼگرى گژلو؟! ته هسي ځان مصلح او د مظلومانو ملوو

 عليهموسى  چيړي ښودل غوادا راته  موږ قرآنسره ې په د

 مأمورپاره ل ژغورنييوه نااهله قوم د  د داسي السالم

څو ژغورونكي اسرار افشاء كوي، پل ناجي او شوى، د خ

گوري او د گه ورته په سترد يوه ناجي ې مخكي ېبش

ږ كوي او پاره ده ته غل ژغورنيگولو د لمانو له منظا

 هښودېگوته كې ۍ ئپر غلطد ده  چيړي خو ې غوامرسته تر

ې انكار ڼو ئگېښټولو له  نه يوازيړ، ې مالمت كاو هغه ئ

په الس ې ښمن ته ئد ڼي، بلكيگې كوي، جابر او ظالم ئ

 ې سره قرآنپه داو ې افشاء كوي!! وركوي او اسرار ئ

ړ نه وو ې وال د د بني اسرائيل چيښيي هم راته دا  موږ

د يوه مشر تر پاره ې د نجات لد ظالمانو له سلط چي

ې ړي، له يوڅون ته مال وتاو پا ډ شيراغون النديقيادت 

ته ضرورت لري او له  مزيد روزني موسى عليه السالمخوا 

ورځي  يسختڅه نوره موده بايد  اسرائيل بنيخوا  بلي

د يوه مشر تر قيادت  چيږي ېته ورسې ې نتيجداو  گوريو

پرته څون پاپه خالف له ېدو او د ظلم ډله راغون الندي

 ! نه لري! هچاربله 
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ې ويل: ډه راغى، وئپه منړى يو س برخي لريښار له د 

ړه مشوره په استا ډ شوي درباريان راغون ې موسى!ا

يم. څخه ږو خواخوله  يزه د ځه!ژني، ووو يود چيكوي 

 چيښاره ووت سره له وېري له كي  حال داسيپه  نو

له دغه ظالم ې زما ربه! ې ويل: اې كاوو، وئڅار ئ

 ه!ژغورومي  قومه
چي موسى  ړهكوې فيصله ئ وفرعون او درباريان -(56-51)

دربار څخه يو له  ړي،اعدام كپه تور د قتل  عليه السالم

 خوا ته موسى عليه السالماو تلوار سره د كس په عجله 

او له ړ ې خبر كئ يړېكپرځان ورساوو، د درباريانو له 

پل د خ السالم عليه ړه، موسىوركې مصر د وتلو مشوره ئ

ښودو ېپري مشوره مني او د مصر د ږدوست او خواخو

و اسرائيل بنيدا د  چيښتل غو تعالى هللاړه كوي. ېكپر

هجرت د د ئب قاالستر انقيوه په ضد د ناجي او د فرعون 

كي  څړاوونو په تركاو د ستونزو او ورو كي ژړو لوپه 

د  چيړي په برخه كوروزي او هغه زغم او صبر ور

ې سره په داو پاره ضروري دئ. انقالبونو د مشرتابه ل

د ولسونو د مشرتابه  چيښوونه كوي ته الر موږ قرآن

گ هغه څن)حساس ضمير( تر  او (حكمت)، (علم)د پاره ل

ړاوونو له ك)هجرت( او  د چي ئ)صبر او زغم( ته ضرورت د

د انسان په نتيجه كي ېدو ې د مخامخ كاو ستونزو سره ئ

پر بستر ستر شوى مشر نه د النو گږي. د ېپه برخه ك

شي او نه د  ىلې وزلو ولسونو دردونه حس كومظلومو او ب

  ښوونه كولى شي!!يوه انقالب قيادت او ال

 ښووني ترالسه كوو:مهمي الر وڅ ځنيې بهير له د

 نامه په دلته فرعونيان دظالمانو السالم  عليهى موس

ې ئ (ظالمانو)ې د لهچي  دعاء كويته تعالى  او هللايادوي 

څه كي به څ په هيچي ې ويلي وو د مخه ئې دژغوري، تر و

چي ږي ېې معلومړ نه كوم، له دد دغو )مجرمينو( مالت

فرعونيانو ته د ظالمانو او مجرمينو السالم  موسى عليه

پوه ښه په ظلمونو او جرمونو چارواكو كتل، د  گهپه ستر

ې له دوى كركه درلوده او د دوى ړه له تل ئشوى وو، د ز
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 .وه ېړكړه ېكپرې كلكه د مبارزې په ضد ئ

 ېدلى پوري غزېز تر دربار ې اغد ده د دعوت او مبارز

د همدوى  ړي ول.پيدا كږي ې هم خواخوپه دربار كي ئوو، 

چي درباريانو ستا د اعدام  ړهډلي يوه كس اطالع وركله 

 ځه.ږى يم له مصره ووې، زه دي خواخوړړه كېكپر

  ېدل، د فرعون په بري خوا كي اوسښار قبطيان د

 ۍيندپه النښار هم هلته وو، بني اسرائيل د قصرونه 

پاره ې لهمدد ېدل، لري اوسېر ډدوى او له  يبرخي ك

ډه په منړى يو س برخي ښار له لري)د چي وايي  قرآن

په ستا ډ شوي درباريان راغون ې موسى!ې ويل: اغى، وئرا

ټولو طبقاتي په ژني...( و يود چيړه مشوره كوي ا

په ښارونو مرفه طبقه، واكداران او شتمن د نظامونو كي 

په بلي برخي كي او ې وزلي او نيستمن او بې برخي كي يو

 ږي.ېېر لري اوسډله دوى 

  په لوري  چي د مدينې ړړه كېكپرالسالم  عليهموسى

ې وه ږدچي دا سيمه ورته نپاره ې لدښايي د ږي، ېوخوز

ې سيمه وه، د ده ۍ وتلې او واكمناو د فرعون له سلط

سره السالم  عليهپه لوري وو، له خضر مخكنى سفر د جنوب 

پاره نه وي ې لښايي د دې په موخه، دا لورى ئد مالقات 

ان ېشت خلك د سودړو خواوو ته مچي د نيل دواړى غوره ك

پراخي ې ټولي دپه د فرعون تابع ول، پوري تر سرحداتو 

دا لورى غوره  يمي د ده واكمني مسلطه وه،ې سږداو او

  كول د احتياط خالف كار وو.

 ځو مزل وروسته د مدين كوهي ته له اوو اتو ور

 ړه فرمايي:اې په د چي قرآنېد، ورس
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ې ويل: ړه وئپه لوري مخه كې د مدين ئ چياو كله 

د مدين  چيځي او كله بو الري يسمهيله ده رب مي په 

 چيې وموندل پرې ډله خلك ئيوه  ؛ېدته ورس واوب

ښځي ې ې دواو له دوى آخوا ئ ړوبولخ (ېئ څارويپل خ)

)ورته( ، لې( ايساروئ څارويپل )خ چيې گو شوترستر

 ړو(؟ )دوائد (مشكلحال )او څه ستاسو ې ويل: وئ

پل )خ پانه نه وي وتلي موږش چيڅو ورته وويل: تر 

 ئږيرى دپين ېر سډ، پالر مو وبولىړڅاروي( نه شو خ

 يړې ته اد بل نارينه نه لرو، موږۍ كي په كورن)

د  (السالم عليهموسى )(، ويايپپله رمه وخ چيې يو شو

 ،سيوري ته راستون شو پخوانيړه او ړوبه كدوى رمه خ

 ېرزوينيپكومي  چي ديما پر ې زما ربه! ې ويل: اوئ

 . نن ورته محتاج يمې، ې وړك

 وجه جلبوي:ږ تټكي زموجالب څو دلته -(55-56)

  ې ځكه ئنو  ړىې د مخه سفر نه وو كې تر ددي الر ئپه

 .ځيبو الري يسموويل: هيله ده رب مي په 

 ې ته ې اوبه خپلي رمپات پنوش نجونو به يا له

تر چي ښتل نه غودا  ې د حيا له وجهيې او يا خو ئوركول

 ى.ېښپرځاى نه وي دا و پنش چيې شي ږدكوهي ته رانهغه 

  ړوبولو وروسته ې له خد رمالسالم  هچي موسى عليكله

ې دعاء ونكوړژړه ېره زډيوه ځي گرمخكني سيوري ته را

ې چي تر ديم  محرومنعمتونو ټولو كوي او وايي: له هغو 

 محتاج يم،څه ته ړي وو، نن هر ېرزو كپپر ما د مخه دي 

ژوند او د نن په كور كي هغه سوكاله او آرام د فرعون 

 ېدلي.ته ودر ې مخيج ئږه، فقر او احتيالو ورځي

  ه خوندي او د يو ږىستومانه، والسالم  عليهموسى

ژوند پل په خې ځي ئټه كي وو، داسي سختي ورپه لځي پنا

تر په نعمتونو كي ستر شوى وو خو اوس ې، ې ليدلكي نه و



 

                                                                                                 ې                      پلوش ند قرآ

 القصص

 

 

 

 

 

361 

پې ې شته محتاج او د يوۍ ړمچي وې گولې يوتعقيب الندي، 

په ماهيت ء ړ دئ، د ده د دعاخوندي ځاى ته اېرولو ت

ې همداسي حالت ژوند كي ئپه چي ېدى شي پوهښه څوك هغه 

 ې راغلى وي. پر

د مدين د كوهي چي كه ووايم: ڼي گې مه مناسبته ئې ب

 د موسى عليه السالم چي د هغه سيوري النديپه خوا كي 

 په ما بانديكاله د مخه  88كوم حالت وو، له ننه 

دار داؤد زما د حالت راغلى وو، د وخت فرعون سر همداسي

وم، تخار، كندز،  ې وه، تر تعقيب النديړړه كېكپراعدام 

پنا څو د ړم، تر پكتيكا ته والپكتيا، غزني او پروان، 

پاى كي په شوم، ه ړم، خو موفق نپيدا كځاى كوم مطمئن 

له هغه وخته تر ړ شم، پاكستان ته وال چيړ شوم ې ته اد

دعاء ۍ پورتن غهد كله د موسى عليه السالم چي پورينن 

  پر مخ راشي.كي ښې اختياره مي اوبلولم، كي  په قرآن

  ې وزلو او محتاجانو مل رب د ده دعاء و، بمجاهديند

ړ ورته برابر كې ئځى پناډمن ډاړه، مطمئن او قبوله ك

 .تفصيالت بيانويو كي آيتونپه وروستيو ې ئ چي قرآن

السالم  عليهښه يعقوب ېپړي دغه د كوهي د غا بايبل

يعقوب فدان ارام ته ) ې عنوان النديتر ده منسوبوي او ت

گ څند يوه كوهي په صحرا كي يعقوب  …ليكي: رسي( داسي 

ړه: ې وكښتنه ئپو … ډ ووپانه راغونهلته ش …ېدوته ورس

ژنئ؟ هغوى ورته وويل: هو؛ ېپآيا البان د ناحور زوى 

 …ې سره راروانه ده، له خپلي رمراحيل ې هغه ده لور ئ

ړه ك ږه لرييتن د كوهي له سره لويه تپه يوازي يعقوب 

بيا وروړاندي شو او  …ړهړوبه كې خاو د راحيل رمه ئ

 …ړ،ې ورمعرفي كځان ئړا شو، ژپه ړه او ښكل كې هغه ئ

 …ړې خبر كپالر ئپل ل او خځغاستپه لوري وې د كور هغ

ړ ې كښكل ئ، وونيږ كي ېپه غې ئ ىپل خوريالبان راغى، خ

ې كور ته بوت.. يوه مياشت وروسته ځان سره ئاو له 

ړيا كار ما ته و چيړم البان ورته وويل: زه نه غوا

په د ده  چييعقوب  …ړمڅومره اجوره دركې، ووايه ړوك

ړه بايللى وو، ورته وويل: كه ز لور راحيل باندي كشري

البان  …ړمې اوه كاله به ستا نوكري وكړراك يكشره لور د

البان د واده  …شولپوره اوه كاله  …ړهموافقه وك

په تياره كله ش چي …ې راوبللېر خلك ئډړ، بندوبست وك
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)د ې ې مشره لور ليه د ده حجلځاى ئپه شوه نو د راحيل 

يعقوب ورسره ږله، ېته ورولپاره خصوصي خونه( ې لناو

ې له ځاى ئپه د راحيل  چيړ، سهار متوجه شو ېكت وكږدن

ې او ورته وئنو البان ته ورغى  ې!!ړېره كپه تليه سره ش

پاره اوه ې لړل، ما د دڅه وكما سره له  يدا دويل: 

ولي دي دوكه  ،ېړراحيل راته راك چيړ كاله ستا خدمت وك

 ئد دود دستور داسي ړ: زموږځواب ورك ړه؟ هغهراسره وك

ړه، راحيل ۍ صبر وكړى مشره لور ودوو، يوه اونلوم چي

منه د اوه كاله نور خدمت ژ چيې شرط په دهم دركوم خو 

ې راحيل هم ۍ وروسته ئې!!! يعقوب ومنله، يوه اونړوك

 !!(ړهده ته ورك

 ړوم:پام رااې دغو برخو ته ستاسو ې جعلي قصد د

  ېدو عمر ته د واده ك چيۍ غله نجلېپيعقوب يوه

كار  داسي ړه!!په مخكي ښكل كپنو ې وه د نورو شېدلرس

ڼل گلوى جرم ژوند كي په قبايلي نه يوازي د هغه وخت 

ټولنو كي په الدينه مدني پا او امريكا د ارو و بلكيېدك

ې ږده نه شو وړاندي كولى، نېلگبې دوه سوه كاله مخكي ئ

له پړي خپارلمان يوه غگلستان د د انۍ مخكي ړېپيوه 

يوه لويه ې ړه او له دښكل كپه وړاندي ېرمن د نورو م

  ړه شوه!!النجه جو

 پله خځاى پر ي لور خالف د كشر ژمني البان د خپلي

ې ته د يعقوب حجلپه تياره كي ې پمشره لور د ش

 هږې له غړه، نه ئېره كپه ورسره تږله، هغه شېورول

 پاره خو د بايبلگ لد رن !!گهژنده او نه له رنېپو

په شكله  چيې دي ې ئې او ليكلړړه كښه حيله جوليكوال 

خو  !!هږلېځاى ليه ورولپه نو البان د راحيل  هتياره شو

 ژنده؟!!ېپه ونه ږې له غئولي  چيليكلي ې نه دي دا ئ

ې ئ لېدنكاح كپه په يوه وخت يوه كس ته  يدوه خويند

 ې حرام گڼي،ئ قرآن چيڅه دي دا هغه  او يڼلگجائز 

په رقابت د دوو خويندو مينه  چيړي الهي شريعت نه غوا

يو  چيې انسانان ږدنكاح دوه ن ې بدله شي، داسيناو كي

كوي او د  سره لريينه لري ژوره ماو پاكه له بل سره 

  . ړويځ رقابت او كينه راوالدوى ترمن

السالم  عليهدا خبره ردوي، دا د موسى  بايبلد  قرآن

ۍ يوه نه بلكي ې نجلپيايونكې د رمڼي، گې برخه د قص

كورته د تلو السالم  عليهچي موسى ښيي او هغه دوه 
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 ۍ معرفي كوي او فرمايي:پاره بللى يوه حياناكه نجلل

  

   

    

   

    

   

     

   

   

  

    

   

    

    

    

    

    

     

    

    

    

    

   

     

     

په  هله هغو دوو نجونو يو (ې دعاء سره سم)له همد

ې وويل: زما ئ (او موسى ته) ،راغلهحياء حياء كي 

په بدل كي څه ړوبولو ې خد رم زموږ چيړي غوا يپالر د

ې ئقصه ټوله چي هغه ته راغى او نو كله  ړي،درك

وويل: نور نو له ظالمانو  (ورته)هغه  ،ړهوك ورته

پالره! وويل:  (پالر ته ېلور ئ)ې يوې، ژغورل شوى ي

ۍ په نوكري چټولو غوره كس تر ونيسه،  ۍپه نوكردا 

ويل: ې ئو وي،ى او امين ړپياوچي هغه دئ  ېې نيسئ
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ې په دړم خو دركپه نكاح تا ته ړم يوه لور مي غوا

په مقابل ې به له ما سره د اجوراته كاله  چيشرط 

نو دا به ړل ړ كپه دي بشكلون ې او كه لسېروتكي 

 اتى درباندييز چيړم نه غواېرزوينه وي، پستا 

ې، څخه وموما به له صالحينو ړم، كه خداى كول موك

ژمنه( وي، په ځ )زما او ستا ترمن همدا ديې ويل: وئ

ېروله )دلته( تمي  چيړو كي هره موده ې دواد

نه  به راباندي رىېې زما وي او( تاختيار به ئ)

او هللا شاهد ې وايو ئ چيڅه ( په هغه ې ويل:ږي، وئېك

 .وكيل دئ

 ږدي:ږ مخي ته څو خبري زمو آيتونهدا مبارك  -(58-55)

  ې ړك ښتنهپوې پالر تر ېشو ېنجوني كور ته ستنچي كله

او  ېړېره كورته تې ئژر راغلئ؟ قصه دومره نن ولي  چي

سافر ميوه ناست د كوهي غاړي كي  چيې وو ي ئويلورته 

 يپسوه ې يځكه ئې، نو ې ته اوبه راوايسترم زموږزلمي 

مخكي  ورسره روان شو، دىرولي، وكور ته دى  چيږله ېول

 ېه ئپالر تېدو، )د نجونو ورسور چياو هغه تر شا، كله 

المانو ظړه، هغه ورته وويل: نور نو د ېره كټوله قصه ت

ې بهر ې، دا سيمه د هغوى له سلطژغورل شوى يگولو له من

 ده.

ټه كي په لپون او شد نوكر ې ورته ويلي: لور ئې يو

ه به ښپه الس درغلى، ړى كس پياودا دئ يو امين او  ې،و

ې پاره ئې لد دښايي  ې.پني ونيسپه شچي همدا دى وي 

په ې چي له كوهي ئړى په نامه ياد كامين قوي او هغه د 

ې ټوله رمه ئچي د دوى ې يوازي سر دومره اوبه راوايستل

د ده تقوى، حياء، ږدو كي په اوړه، او د الري ړوبه كخ

 .ې موندلىاو امين ئ ېۍ ته متوجه شوپاك لمناو 
  د يوه په كور كي  چيړ ځان سره فكر وكله  ېئپالر

په ښه به وي يوه لور ، ئنامحرم زلمي ساتل صحيح نه د

په م يوه لور مي ړاې وويل: غوئ ړم، موسى تهنكاح ورك

چي اته كاله به راسره ې په دړم خو مشروط نكاح درك

ړل دا به ستا ېر كېروي او كه دي لس كاله راسره تت

 احسان وي.

 ټه كي په لځي ډمن پناد يوه ډا چي مموسى عليه السال
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په ې ويل: ې فورًا ومانو، خو ورته وئيز ئدړانوو، دا و

ختيار به اېروله دلته تمي  چيړو كي هره موده ې دواد

 ږي.ېنه ك به راباندي رىېې زما وي او تئ

 ړهسره ژمنه وكې ئې په همد. 

پرته قبوله ډه ځند ده دعاء له تعالى  گورئ چي هللا

پنا ړه، پنا وركې ږ كي ئېپه غۍ ېكي كورننې يوړه، د ك

ړم، كدرپه نكاح پل لور ړم خوركوونكي ورته وويل: غوا

چي تر اتو، لسو كلونو له ما ېرزوينه وي پدا به ستا 

  ې!!پاته شسره 

په مدين كي د  السالم عليهموسى  چيښتل غو هللا تعالى

تر د هغه  او يواوسوخوا كي په او صالح انسان ك ېيوه ن

دوران كي  ېده ، پيش هني الندي اته يا لس كاله پاتروز

بله مرحله وي،  ې د تربيت او روزنيدا ئ ړي اووك يشپن

د م وخپل قد په لوري، پاى كي د مصر په ې ې مرحلد د

 ړ شي!! ې ته والاو د فرعون مقابل ښوونيالر

ته  موږ ښوونياساسي الرڅو ه دغو ويناوو كي پ قرآند 

 ې:شو

 رسه ده، د مظلومو مد د روزني هجرت د شخصيتونو

كوم قيادت غوره كوي هغه به  هللا تعالى چيپاره ولسونو ل

 روزي.ژورو كي ړو په لود هجرت 

  پاره د مصر له څه وخت لبايد د  السالم عليهموسى

فرعون  چي يطحماو ضيق فضاء او له هغه ظلماني  مختنقي

ژوند فضاء كي  يپه آزاداوو ووځي، د مدين ې حكومت كپر

ژوند خوند آزاد د ې ظالمانو له هرراز سلطړي، د وك

او د  ئپله قيادت دپه خ پنيړي، دا شپني وكشڅكي، و

 ښيي.قيادت رموز انسان ته 

  ځاى ورته مناسب  تعالى هللاوو، ټه كي په لځاى پنا د

 ې ورساوو.ځاى ته ئړى وو، همغه غوره ك

 ى چي په همدى دوران كي چي موسىځكي را آثاروپه 

په ېرلي د سمالئكه يوه ورځ  هيو لهكو يشپنلسالم ا عليه

ځغلي، موسى عليه ې ي او ترږېگندڅرڼه كي ورته راب

ې شي ږدورنځل موسى عليه السالم چي هر ، يش ورپسېالسالم 

 ډيمن يټوله ورځ ورپسگه ې توپه دځغلي، ې ودا بيا تر

ځي، ېوپرپر زمكه  ياړستېري ډ، باآلخره هغه له يووه

ېري له ډخو د دې پرځاى چي  ،رسېږيوورم السال عليه موسى

 ماي دهللا تعالى : واييښي او ې ورموئې ښپ ي؛ووه ېې ئغوص
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دا مي باعث شوم، ېدو ېرلي د ترې سد دچي ي ته عفوه وكړ

، ث شومباعړولو ځورولو او كد  د دهه ز، وځورولوومره څ

ړتيا او پبشد ې تي دورد تربيالسالم  عليهموسى دا د 

 يشړ الوچي خپل قوم ته  ياوس هغه كولى ش ه وه،ښتكميل ن

ښوونه گه د هغوى الرپه توښود ړه سواند الرد يوه ز او

په چي دى بايد د مصر ېدلى ړي، اوس هغه وخت رارسوك

 ږي.ېځلوري وخو

     

   

    

   

   

   

    

   

 

 يپلله خ ړه اوړه كپموده بشموسى دا  چيكله  او

ې اور ئكي  ړخاپه يوه ېدو، د طور ځۍ سره وخوكورن

زما تم شئ!  ې وويل:ۍ ته ئكورن خپليگو شو، ترستر

ې گو شو، يا به كوم خبر )او احوال( تريو اور ترستر

 .تاوده شئ ټه چيړم او يا د اور كومه سكرودرته راو

پام كي په ړه الندي خبري په امبارك آيت  ېد د-(55)

 ولرئ:

  ې ژمنه ترسره او هغه موده ئپله خالسالم  عليهموسى

له  ،مصر ته ستون شي چيړه وكې ړه ئېكړه او پرړه كپبش

 ځېدو.په لوري وخوځاى د مصر ۍ سره يوپلي كورنخ

 ې كي روان وو در يچنېږلاو كې تنگي په يوپه يوه ش

ډډي كي د ې په يوې د غره ې وركه شوه، لري ئالر تر چي

نو پهلته به شچي ړ ې وكگمان ئگو شوه، ڼا تر ستراور ر

ې وويل: دلته تم شئ! ړو ته ئۍ غد كورنړى وي، اور بل ك

ړه معلومات په اد الري گو شو، يا به ترستر زما يو اور

ې پراور  ټه چيړم او يا د اور كومه سكروې ترالسه كتر

 .تاوده شئړو او بل ك

 ړه داسي وايي:ې اپه د بايبل
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ځاى ځ د هغه يوه ورېدو...ښتته وت "موسى د مديان سيمي

له  چيې يدې ولئ ينجون اوه ړه ناست ووپه غاد كوهي 

ې ئڅارويو ته پلو څو ختر  ېې اوبه راايستلكوهي ئ

ې ړك له غاړي لري د يترون لوڼي د كوهيپنو ړي... شورك

ې... موسى وړاندي ورغى، ړړوبه كې خې ئرم او خپلي

ې ړل او له نجونو سره ئخوا ته ك ې خوا بليې يوپانه ئش

 چيړه...كله مرسته وكړوبولو كي خپه څارويو پلو د خ

دومره نن ولي  :لښتپوې وپالر ترې ې شوي كورته ستننجون

 ړه...ې وويل: يوه مصري راسره مرسته وكوئژر راغلئ؟ 

هغه  . موسى ورغى، دپالر ورته وويل: هغه دلته راولئ..

په نكاح پله لور صفوره .. هغه خشو. پاتهپه كور كي 

په ې د رمموسى  چيحال كي  په داسيځ .. يوه ورړه.ورك

ڼه په بپه د خداى فرشته د اور څاوو... ناېولو بوخت پ

خداى  چي... كله ښكاره شوهځه ورټي له مند يوه بوكي 

ځه ټي له من، د بوږيېې كږدټي ته ورنموسى بو چيوليدل 

ۍ پلڅږه، ېې كږدموسى! موسى! نور مه ران ړ:ږ كې غپرې ئ

ړ ځاى والي څلېپس په يوهته  چيځكه ښو وباسه، پي له د

ى زه ستا د نيكونو ابراهيم، اسحاق او يعقوب خدا ې...ي

ړاوونه ليدلي... گانو كپلو بندد خپه مصر كي ما  يم...

 ژغورم او هغيگولو ودوى د مصريانو له من چيراغلى يم 

په كي ې شات او شيد چيځم ې بوته ئ زمكيېرازه ښ

كنعاني، هيتي، اموري، اوس  چيته  سيمي هغي ..ږي.ېبه

ېشت دي اوس تا فرعون ته مپه كي فرزي، حوي او يبوسي 

موسى وويل: زه  ...ېزما قوم له مصره وباسڅو ږم تر ېل

.. خداى ورته وويل: زه ا كار وكولى شم.د چيڅوك يم 

ښتنه پونه را اسرائيل بنيموسى وويل: كه  درسره يم...

ې، ږلى يېې رالته ئ چي ئڅه دى نوم خداد هغه  چيړي وك

!( دوى ته يم! چيڅه ورته ووايم؟ خداى وفرمايل: )يم 

 هپاتږلى يم، دا زما تلېا ته رالووايه: )يم( ستاسو خو

موسى  ژني...ېپې نامه ټول خلك به مي په دنوم دئ، 

ې څه به ئپه زما خبره ونه مني  اسرائيل بنيوويل: كه 

ځوه... وغور قانع كوم؟ ... خداى ورته وويل: عصا دي

ړ شو... موسى له ې جوپه مار ترڅانا چيځوله ې غوروئ

ړه او ږد ك: الس وراوښته شو، خداى ورته وويلېپه توېري 

په ېرته ړل او مار بې وكئ همداسيۍ ونيسه... مار تر لك

ې جام په خپلي الس ديې ورته وويل: ... بيا ئعصا بدل شو
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 چيگوري ېرته راوايست ې الس بئ چيړه... كله د ننه ككي 

خداى  .پين شوى..ېر تك سڅپه  يپه وجه د واورد جذام 

الس  چيې ئځل ا ړه... دې د ننه كورته وويل: بيا ئ

ړه وو، ړه نازټ شوى وو ... موسى زراوايست روغ رم

ې پرږل شي... خداى ېڅوك ولځاى بل په ې د ده ښتل ئغو

 :ې ويلړ او ورته وئې هم ورسره كهارون ئغصه شو... 

ستا  په وړانديهارون ښه وياند دئ، دى به د خلكو 

ځم مصر ته  چيوياند وي ... موسى خپل خسر ته وويل 

په ۍ احوال واخلم... هغه ورته وويل: د خپلي كورنڅو تر

ېدو... خداى ورته ځپه لوري وخوښه... د مصر  يمخه د

ښيه... ورته ووايه ې ورووويل: فرعون ته ورشه، دا معجز

ځكه خداى فرمايي: اسرائيل زما مشر زوى دئ... نو  چي

ځي او زما له مصره وو چيږده ېپردوى  چيتا ته امر كوم 

كه دا كار ونه كړې نو ستا مشر زوى به  ،ړيعبادت وك

په ۍ سره د مصر كورن ژنم... نو موسى له خپليدرته وو

 چياو هغه وخت ږدو كي په او د الري ېدو...ځلوري وخو

گند شو څرپاره تم شول، خداى ورته رادوى د آرام كولو ل

ږه ېره تي. نو صفوره يوه تښو..گواگ وپه مرې او موسى ئ

ې د ټه ئټوړ او د غوښي ې سنت كى ئپل زوراواخيسته او خ

پل زوى د نه ې ويل: د خاو وئ ښو ته وغورځولهپموسى 

. د ..ړى ووگ ته وركځان مرې ږدن يپه سبب دسنت كولو 

 ( ېر شو!!ژلو تپاره خداى د موسى له وې لهمد

ډېري له لحاظه  ىهم د محتوې كي ې قصپه د بايبلد 

نواقص، دا ېره ې شمپلوه بله ادبي شته او هم  ستونزي

 د بايبل چيښه درك كولى شئ او نواقص هغه وخت  ستونزي

خو كه تاسو ړئ، گندونو سره مقايسه كڅرله  قرآنوينا د 

ږدئ او ېته ك دا قصه د يوه ناول ليكونكي مخي بايبلد 

ړه په اښت ړې د محتوى او ادبي جود قص چيښتئ پوې وتر

يوه  دپرته به درته ووايي: دا ؟ نو له شكه ېڅه نظر لر

ښيار هو هرښايي د ضعيف او كمزوري ليكوال ليكنه ده!! 

د  چيكافي وي ۍ وينا دا وروست پاره د بايبلانسان ل

دا  چيړي شك ونه كې كي په دپوه شي او په ماهيت  بايبل

نه  چيى په الس ليكل شوكمعقله انسان  كتاب د يوه داسي

ښوونو خبر ژني او نه د الهي كتابونو له الرېپخداى سم 

 !! دئ.

ويلي: خداى  چيكوم باشعوره انسان به دا خبره ومني 
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د هللا  چياسرائيل زما مشر زوى دئ!! آيا دا ممكنه ده 

غلطه او د حقيقت خالف خبره  داسيپه كتاب كي  تعالى

له  چيليكونكى دي ووايي  بايبل؟! د گو شيترستر

 بنيكه  ئد السالم عليهيعقوب د ده مراد ځني اسرائيل 

وي نو بيا خو بايد  ې بني اسرائيلكه مراد ئ ؟اسرائيل

ل زما مشران زامن دي او كه بني اسرائي چيويل شوي وى 

ځاى كي وي نو ده خو بل  ې يعقوب عليه السالممراد ئ

ڼلى!! دا گنى زوى يد خداى يواز السالم عليهعيسى 

ني زوى تر يد يوازگه سره تلفيق كوي؟ ځن متناقضي خبري

او نه د  ئوى شته والى ممكن دگ خو نه د بل مشر زڅن

ېرو زامنو!! كه خداى زوى درلودى نو هغه به هم خداى ډ

خداى د  چيته ووايي  موږ ليكونكى دي بايبلوو، د 

ېر؟ آيا څپه اسرائيل د خداى كه  ئېر دڅپه اسرائيل 

بني په  چيټول هغه عيبونه شته په خداى كي ستا 

ږي او تي ږږي، وېشته؟ بني اسرائيل بيماراسرائيلو كي 

ډېري ړوند ا پوريپه خوراك ږي، خوراك كوي، ېك

پاى كي په ړ وي ستر شي او ږي، ووېلري، ويد ړتياويگنيم

آيا  وي!! پالر هم بايد دغسيد دوى  چيومري، طبيعي ده 

ې؟!! ستا ټول عيبونه او نواقص راجع كو پل خداى ته داخ

ې په بند بني اسرائيلو كوم صفت شته او په خداى كي 

د خداى كوم صفت؟!! ولي هغوى ته د خداى د ائيلو كي اسر

ېر نسلونه مخكي ډتر دوى خو  ړى شوى؟مشر زوى لقب ورك

تر نورو  چيږي ېچا ته ويل كپيدا شوي، مشر زوى خو هغه 

ې مشر زوى وى نو كه دا ئ پيدا شوى وي!!زامنو مخكي 

 چيړه!! معرفي كرادا كشر زوى هم  ې هم وو!!ئكشر به 

ې دليل خداى نه شي په دټه لري هغه ېن ښتپيدايڅوك د 

ې ه يوپزوى  چا چينه وو!! د ې مخكي ټېې نله د چيېدى ك

نه وو نو دى ې مخكي پيدا شوى او له هغې كي ټېن يمعين

ې كي پيدا شوى وي او ټېن يمعينې په يو به هم همداسي

زوى لري نو هغه حتمًا  چيڅوك  به نه وو!!له هغه مخكي 

ړ په هكله دا باور د منلو ود خداى  پالر هم لري!! آيا

ېر ډاطالق به د خداى د زوى  انسان بانديپه  ؟!!ئد

  انسان كوي!!او احمق پوه نا

په رد كي  او واهي خبري ې غلطيد د بايبلد  قرآن

 فرمايي: 
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 15 المائدة:

د ده د هللا زامن او  موږهودانو او نصاراوو وويل: ي

گناهونو پلو په خمو ولي  محبوبان يو، ورته ووايه: نو

انسانان يئ  يتاسو همغه عاد بلكينه ده  داسي؟ يتعذيبو

 چيڅوك ړي بخښنه كوي او وغوا چي چا ته .يړپيدا كهللا  چي

په  چيڅه او  زمكيد آسمانونو،  ې اوړي تعذيبوى ئوغوا

گ د رته ورتېاو ب ئواك له هللا سره د ولوټدي، د كي  دوى

 دئ.په لوري ده 

يعني كه تاسو د خداى زامن او محبوبان وئ نو دا 

ېدل، له هغه نه نازلپر تاسو ستر ستر الهي عذابونه به 

په  چي ئې نه مخامخ كولاو اسارت سره به ئ پكاوي، ذلتس

ې زامن ئ چيړي پالر نه غوا، هيڅ ورسره مخامخ وئمصر كي 

هللا  چي، تاسو خو همغه انسانان يئ په عذابونو اخته شي

ړي، ستاسو او د پيدا كېر نور ډېر څپه ستاسو  تعالى

ځان تر نورو غوره او د  چيپير شته څه توځ هغوى تر من

 چيڅوك ضرورت لري !! زوى ته خو هغه ڼئ؟گخداى زامن 

څكله نه مري؟!! زوى هي چيزوى لري مري، خداى به ولي 

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

نه شي پاره د تل لپرته او  ، د بل له مرستيپلهخ

او آسمانونو مالك او  زمكيخو د  تعالى هللا، مبالولىس

 ى ناستى غوره كوي؟!!ځازوى او هغه به ولي  ئټولواك د

ژر ېر ډ چيگه غوره كوي په توزوى څوك د گه به هغه څن

 په لوري وردرومي؟!!مري او د ده 

  موسى عليه السالم، هللا تعالى چيبه دا خبره ومني څوك 

ې نه وو سنت پل زوى ئخ چيښو گواگ وپه مرې خاطر په د

 چيېر شو ژلو تې خاطر د ده له وپه دړى او بيا ك

ښو پټه د موسى ټوپل سنت شوي زوى د غوښي د خې ئ مېرمني

 ؛خداىڅو ورځي مخكي  چيخو وايي  بايبلځوله؟!! ته وغور
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ې ې معجزگند شو، هغه ته ئڅرته ور السالم عليهموسى 

ې د فرعون لوري ته گه ئپه توپيغمبر ې او د يوه ړورك

كه  ړى!!پل زوى نه وو سنت كده خ چيې ږو، سره له دېول

خداى  بايبلد گناه وي او مره ستره د زوى نه سنتول دو

ې له دې ولي ئ ږي نو موسى عليه السالمېې غصه كپردومره 

ې ته متوجه ټاكو؟ آيا هغه مهال دۍ وپيغمبرپه سره سره 

ورته متوجه شوى؟ په دوران كي او اوس د سفر  نه وو

 ړى شوى، ال دته خو ال تورات نه وو ورك السالم عليهموسى 

ته ورنه وه  ښوونه همالر هكوم ړهپه ازوى د سنتولو 

او هغه وخت په دوران كي ې اوس او د سفر به ئ، ولي ېشو

دين خو  تعالى هللاد  ښو؟!!گواگ په مرخوب ويده دئ په  چي

ې ژپر مهال فراي  هم معافوي، مسافر ته د رود سفر 

ې ورته دوه ئځ څلورو ركعتونو لمونڼي، د گډول جائز ځن

هر واقعي مذهب به د  ړى، هر الهي دين اوركعته ك

ټى ېپپر وخت د انسان د مكلفيتونو ړاوونو او زحمت ك

 چيده  ېره لريډله شأنه  تعالى هللا، دا د مهربان پكويس

پل غوره په سبب خپر مهال د زوى د نه سنتولو د سفر 

له ليكونكي  بايبلړي!! د گ تهديد كپر مرپيغمبر 

ې په ده گېرمن څنم السالم عليهد موسى  چيښتنه كوو پو

پل زوى خ چي ئغصه د دهپر ې كبله له دخداى  چيپوه شوه 

به د ده له په هغه صورت كي ړى؟!! او ې نه دئ سنت كئ

ټه د ټوپل سنت شوي زوى د غوښي د خ چيژلو الس اخلي و

منونكو ته وايو:  بايبلځوي؟!! د ښو ته وغورپموسى 

 چيېهوده خبرو كه له دغو غلطو او ب چيړئ باور وك

ږي، كه ېته رسگونو ې زرېر ئاو شم ئډك دې تر بايبل

كي  قرآنپه ې ته ورته يوه غلطه خبره هم مسلمانانو د

كتاب  ې د هللا تعالىبه ئ قرآنې وى نو )نعوذ باهلل( موندل

 ړو.ې نه راوپرې ڼو او ايمان به ئگانه 

 ېهوده خبرياو ب شې، غلطيپه سلهاوو خو بايبلكه د 

 هر چيې كافي دي خبري ئمسخره څو دغه  ږدو؛ يوازيېپر

وال ېپه دپه لوستلو سره دا كتاب ې ښيار انسان ئهو

كوم خداى معرفي  چي بايبل .ځويې وغورئ ووهي او لري

په ېر عادتونه لري، څپه د ماشومانو  داسيكوي هغه هم

ړو ړو وپه وښي او گ گواپه مرپل دوستان ړو خبرو خړو وو

!! خو ي!ړړو اوېكپرپلو ښېني او له خغصه كې خبرو ئ

ړه ې وائ ځينيڼي او گې ستر ئ ځينيېشي، گناهونه و قرآن
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ځان وساتئ له گناهونو او فرمايي: كه له سترو سترو 

  :ېر شيدرته ت ړو به هللا تعالىوړو و

    

    

   

   
                                                                                                           

  61النساء: 

، منع شوي يئې تر چي ړهكه مو له هغو سترو سترو ډډه وك

به كي  ځاىد ننوتو په عزتمن او  ژوودرنه وربد به  ،بد

 ړو.مو داخل ك

او دا  يذكر شوپه مقابل كي كبائرو د سيئات دلته 

ړئ ډډه وكگناهونو سترو سترو له كه  چيمطلب افاده كوي 

درته معاف گناهونه ړه ړه واواهللا تعالى به سيئات يا نو 

ې كوم؟ آيا ړه ئگناهونه كوم دي او واړي، خو دا ستر ك

ورته مخكي آيت ې تر د چيگناهونه دي دغه  يوازي ېترمراد 

او د نفس قتل او كه  ړلاحقه د بل مال خو؟ په ناشاره شوې

 چيېږي گناهونو ته شاملټولو هغو ې عامه ده او معنى ئ

 ؟ او دا كبائر كوم دي؟ اسالم ورته كبائر وايي

 :عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

 :قال ؟اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول هللا وما هن

ل النفس التي حرم هللا إال بالحق وقت شحالشرك باهلل وال

وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف 

 رواه النسائي   *المحصنات الغافالت المؤمنات

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم چي ئله ابو هريره روايت د

: يا لړئ، وويل شوډډه وكوفرمايل: له اوو تباه كوونكو 

شرك، له هللا سره ې فرمايل: وئ! دا كوم كوم دي: رسول هللا

گر م ړيژل حرام كې وهللا ئ چيژل د هغه نفس و، بخل او حرص

ځ په ور جگړيړل، د ړل، سود خود يتيم مال خو، په حقه

گناه د ېښته او د مؤمنو، عفيفو او له ړول او تشا ا

 ځو تورنول.ښغافلو 

كوم  گناهونهد اسالم له نظره هغه ستر ستر  چيگورئ 

ڼل گد غضب باعث او د هالكت سبب   تعالىد هللا چيدي 

ښتان ېځاى د سر وپه گناهونو د دغو  بايبلشوي؟!! خو 

 تعالى هللاگناهونه او د خريل او زوى نه سنتول ستر ستر 

 ڼي!!گې باعث د غضب او غص

 بنياو له مصر د  السالم عليهد موسى كه تاسو 
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سه كي سره مقاي قرآناو  په بايبلو د وتلو قصه اسرائيل

ې د قص د بايبل نه يوازي چي قرآن ئگورړئ نو وبه ك

 ې د هغيدا قصه ئ بلكيې ړتصحيح كتكذيب يا  ېرى برخيډ

ې ړگه وړاندي كپه تو ې تاريخي بېلگيپاره د يوې لمقدم

ږدي، د ته  پل مخاطب مخيې د خئپيل كي په ې د قص چي

نظام او ظالم د يوه طبقاتي  النديۍ فرعون تر مشر

ړه د هللا په اځولو پرې نظام د راو د دا ړتياويگځان

پاره دا قصه يح لضې سنت د توسنت بيانوي او د د تعالى

گه وړاندي كوي، د قرآن قصص په تو ې تاريخي بېلگيد يو

 يې نه دي، بلكي تاريخې او شجرقصېر هسي څپه  بايبلد 

، د قرآن هدف دا نه دئ چي د يوه يد بېلگيمثالونه او 

گه تو پهد يوه نكل او ناول جره او شه قصد ژوند قام 

ې د څ كي ئې په ترې تاريخي قص، بلكي د يوړيوړاندي ك

مطلب ي، د يوه مهم ړلېڅقوم د عروج او زوال عوامل يوه 

طري سنت او فالهي د يوه  او ېوعد ېد يو او د هللا تعالى

وړاندي  بېلگي يلپاره تاريخقانون د بيان او اثبات 

ې په يوخه او هدف لري، ې موړگځانې هره قصه ئ، يكو

م د ود يوه قپاره د مخاطب د قانع كولو ل خبري مهمي

 .ييوه برخه رااخل ېقصكي عبرتنا
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 ې بختورييود ړخه ښي اد ناو له  ؛ورغى چينو كله 

ې موسى! زه د ا چيږ شو؛ ې غپر ې ونيله يو سيمي

ځوه، وغور يعصا د چيرب يم او دا  پالونكىعالمونو 

ېر څپه ېز مار د ت چيوليدله  ې هغه داسيكله ئ چي

ې نه ښته شو او تر شا ئېپه تړوله، ې واشا ئځي، خو

ړوه او مخ راواې موسى! وفرمايل( ا كتل، )هللا تعالى

په  يې، الس دي يته خوند چيږه، يقينًا ېېرمه و

ځي ه راووپرته بپين له داغه ړه، سدننه كېوان كي گر

ځان له وزرونه )السونه(  په حالت كي ديد وېري او 

په ، د فرعون او د ده د درباريانو ړهسره جوخت ك

دي،  دالئلدوه نښي او ستا د رب له لوري دا  وړاندي

 .پرته يو فاسق قوم دئدوى له شكه 

 ې:ښووني شوالرڅو نو كي ې مباركو آيتودپه  -(66-65)

  د ناو  ړ، هلتهلوري والپه ڼا د رالسالم  عليهموسى

ې وني ښل شوى وو، له يوپوڼو ونو گپه چي ړخه، ښي اله 

و آيتونپه نورو چي زه د عالمونو رب يم، ږ شوى ې غپر

اسه، ۍ دي وبپلڅويل شوي چي ورته كي دا مطلب هم راغلى 

 ې.څلي ناو كي يېيوه سپه ته پ

  چي عصا گوري ځوه، كه چي عصا دي وغورورته ويل شوي

ې پرېره ، ويځخوې او ېر شوڅپه ستر مار ېز ې د تئ

ې نه چي تر شا ئېدلى ښتتداسي ې او ړولې اې، شا ئراغل

 .كتل

 ې، الس ږه، ته خوندي يېېرورته ويل شوي: مه و

ڼي ته ۍ بړنپلي لومېرته به خې نيسه، بوروغزوه، وئ

په الس كي ې ه عصا ئپلړى او خې كړي، همدا كار ئواو

 ې.موندل

 ړه، دننه كېوان كي گرپه  يس دې ورته ويلي: البيا ئ

پل پر مهال خېري ځي او د وپرته به راووپين له داغه س

ې سره به دي په همد، ړهځان سره جوخت كله )السونه( 
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دا دوه به د فرعون او د ده د پاى ته رسي. ېره و

 دالئلستا د رب له لوري نښي او  په وړانديدرباريانو 

 پر حقانيت داللت كوي. چي ستا وي 

د موسى وايي  چيم ردوي ه ادعاءدا  بايبلد  آنقر

په جامه كي ې ئبه الس  چييوه معجزه دا وه  عليه السالم

ت!! پين راووپه شان به داغجن او سېس پړ نو د د ننه ك

ې داغه وو، او ب ځالندهپين، الس به تك س چيوايي  قرآن

ته داغجن الس څوك  چيېر داغجن، طبيعي ده څپه ېس پنه د 

 ې داغه الساو بځالنده پين گوري، سگه نه سترپه ې د معجز

د يو  چيږي ېپاره كارول كې لمعموالً د دمحاوراتو كي په 

گناه او غدر پاك لمنتوب، صفايي او له پاكوالى، چا 

هغه ژبو كي ټولو په وي، پام كي په لري والى بيانول 

ږي: ېړ ويل كخيانت نه وي ككې او په غدر، دوك چيچا ته 

پل توان او پله عصا د خن دئ، همدا راز خپيې سالس ئ

گه په توې پاره د استعارپلو ذاتي امكاناتو لځواك او خ

 ړه د موسى عليه السالمڅه هم دا دواږي، كه ېكارول ك

د يوه واقعي مشر  قرآنته  ې سره موږپه دې، خو ې ومعجز

 ښيي: ړتياوي راگځان ې نوريدو
كي څوك تور  په شخصيتې داغه وي، د هغه د هغه لمن ب -1

په ې ئاخالق  څليېپسپاك لمنتوب او داغ نه شي موندلى، 

 .ۍ شهادت وركوينوليښتحقانيت او ر

 هللاې ته درومي، له ښمن مقابلد ( سره د)عصا له خپلي -5

د نورو  او چا بروسه او توكل نه كويپه هيپرته  تعالى

 ړي.ې ته مال نه تپه اعتماد مبارزړ او مالت د تأييد

كه ستا  چيته دا درس هم راكوي  ې سره موږپه د قرآن

سره هم  (عصا)ې په يووي نو د فرعون مقابله  (پين)الس س

هغه قوت او كي  (عصا)په دغي به ستا  تعالى هللاې، كولى ش

درته  په وړانديښكرو لمجهزو د فرعون د  چيږدي ځواك 

ځواكونو ېلو ښكد  چيگار كوي ټينې په د قرآنكافي وي، 

ړه د تجهيزاتو، ېكپر يد بري او ماتكي ښتو ځ نتر من

مجهز لورى  چينه ده  ږي، داسيېكنه  عدد او عدة له مخي

پلوه كمزورى و له وسائلبه خامخا برى ترالسه كوي او د 

ړو لوريو اخالقي د دوا بلكيې خوري، ړخ به خامخا ماتا

ۍ بريا به د ټاكي، وروستپاى ښتو حالت د ناو معنوي 

پر له فكري او اخالقي لحاظه  چيږي ېپه برخه كچا هغه 

 عليهموسى  تعالى هللادلته هم  پل حريف برالسى وي!!خ
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پلويان به زما د تاسو او ستاسو  چيته فرمايي  السالم

پر السي او رپه وجه برالسي وئ، يعني ستاسو د بو آيتون

 كافي دي.  پاره همدا بينات او آيتونهې لښمن د غلبد
اوه نوري السالم  ليهعو كي د موسى آيتونه نورو پ

ې كي په سورد االعراف ې ئتفصيل  ،ېښودل شومعجزي هم 

 گورئ.و

  نور او ڼا د هللا تعالى پوه او غرضي كسان دا رناځيني

ېرني ترديد كوي او گې انپه كلكه د دڼي خو قرآن گتجلي 

 هللادلته او دغه مهال نه السالم  عليهموسى  چيفرمايي 

نور تعالى  لى او نه د هللاگو ليدپه سترپله په ختعالى 

ښل پوپه شنو ونو چي ډډي ې داسي د غره له يواو تجلي، 

ې ېدلى، د همدږ اورغې د هللا تعالى ئې وني ې وه له يوشو

پل د خالسالم  عليهچي موسى ځاى كي وايي په بل پاره ل

ورته وويل: ته مي ړه خو هللا تعالى د ليدو تمناء وكرب 

يا الهي تعالى  هللاه هغه ې... كه دلتڅكله ليدى نشهي

وروسته او له مصر د څو كاله تجلي او نور ليدلى وى نو 

ښتنه نه دا غوې له هللا تعالى كلونو كي به ئپه لوى هجرت 

ځواب گورم، او دا چي ودي ښيه ځان راوچي ما ته كوله 

 ې. له ليدلى نشكڅچي ته مي هيېدو هم نه وركبه 

  او د ده د  چي د فرعونشوى  مأمورې په دهمدلته

د حق  ،ړ شيگه والپه توپيغمبر په لوري د درباريانو 

ۍ د بني اسرائيلو د له غالمړي او لوري ته بلنه ورك

 ړي.ښتنه وكۍ غوآزاد
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نو ژلى، ربه! ما د دوى يو كس وې زما ې ويل: اوئ

زما ورور هارون تر ما  اوژني، چي وبه مي وږم ېېرو

په د مرستيال ې ژبه ور او فصيح دئ، نو له ما سره ئ

ې زه له د چي، يقينًا چي زما تصديق كوي ږهېولگه تو

 يټ به دې ويل: مڼي، وئگودروغجن به مي  چيږم ېېرو

ړو ته به ړم او تاسو دواورور سره مضبوط ك لپپه خ

 ،ېدلى نه شيدوى دررس چيړم په برخه كځواك در داسي

پلويان او په سبب به تاسو او ستاسو زما د آيتونو 

  .متابعين برالسي وي

ړه او پل وس لودا دنده تر خالسالم  عليهموسى  -(66-68)

په دا ستر مسئوليت چي ڼي گې عاجز ځان تر ددرنه بولي، 

 دالئلځي، دوه لى ووې برياې ئړه واخلي او له عهدغا

ښمن ما ته د د ژلى،ما د دوى يو كس و -1: ړاندي كويو

ې له د، مخكي ژنيووبه مي  چيږم ېېروگوري، گه په ستر

پاره د زعامت او مشرتابه ل -5. ړمپيل كپل دعوت خ چي

ې محروم يم، تر ما چي كوم فصاحت ته ضرورت دئ زه تر

 هللا پاره.ژبه ور دئ، دا دنده هغه ته وساو  يحصهارون ف

گه په تود ده د مرستيال السالم  عليههارون تعالى 

نه شي څ تاوان ښمن هيدچي اطمئنان وركوي گماري او 

ې مزيد تفصيل راغلى د دو كي آيتون په نورو. دررسولى

ته وويل شو: د فرعون  موسى عليه السالم چياو فرمايي 

پاره، ۍ لې اسرائيلو د آزادد بنړ شه، ې ته والمقابل

ډه اوسه، زما ډاړه په ابريا  د خپليړى، بغاوت ك هغه

 .پاره كافي ديستا د بريا ل آيتونه

  ې: ويل ئ چيړو خبرو ې دواد د السالم عليهد موسى

دروغجن به مي  چيږم ېېر، )وژني(ووبه مي  چيږم ېېر)و

ې فرصت هم رانه ښايي ما ته د د: چيڼي( معنى دا ده گو

په قتل تورن يم، م، پيغام خلكو ته ورسوپل خ چيى شي كړ

 بنيړه كوي او ېكپرژلو له تلو سره سم به زما د و

څه زه  چيځكه گوري، گه په ستربه ما ته د شك  اسرائيل

به ړه په ازما شوى يم،  پاتهپه كور كي موده د فرعون 

ې د او تلوسه ئۍ شوق د قيادت او مشر چيدا فكر كوي 

يو  ما چيځاى په ې ې، د دړفرعون له كوره ترالسه ك

ۍ دروغجن پيغمبراو د ږى ڼي ما به د اقتدار وگپيغمبر و
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هم د قبطيانو  موسى عليه السالم چيگورئ ېري!! مدعي وشم

يانو، هم له ښنه لري او هم د اسرائيلېگونه اندله غبر

 چيړي ځور كان حاالت داسي ښمنه، قرآناو هم له ددوست 

 اوځان د  شرائطپلوه د مصر څ له هي موسى عليه السالم

ټي ېپې دروند ڼي، يوازي دئ، د دگټه نه گپه پل دعوت خ

فقط يوه وري، گنه ځان كي په ړلو توان او حوصله د و

گون ته طمع لري او عصا ورسره ده، نه د دوست مثبت غبر

ې خو له دډ او اطمئنان لري، ډاڅه پلوه له ښمن دنه د 

په برخه شوه او مجهز ۍ فتح د ده ټولو سره سره وروست

 مخامخ شو!!ې سره له ماتې ښمن ئد

او له تصور پي څاڅه ناته دا هر  السالم عليهموسى 

دا ڼو، اړ گپل توان او طاقت لوې له خړ وو، دا كار ئلو

ت نه لرم، حوصله مي طالق ژبيد ي: ړوړاندي كې ئ ونهعذر

 چيځكه ړه، ړه كپه غاټى د هارون ېپدا ې ده، يا كمزور

  !ړهتيال كزما مرسې او يا ئ ئهغه تر ما فصيح د

پي څادو كي په ناږه اوپد الري  السالم عليهموسى 

 گمان كاوو او نهې دا نه ئ چيحال كي  په داسيگه او تو

ل ټاكگه وپه توپيغمبر  دله لوري  تعالى هللاد انتظار، 

په مدين كي  موسى عليه السالمچي ادعاء كوي  بايبل، شو

و دا ادعاء ردوي ا قرآنخو  ۍ مبعوث شوى،پيغمبرپر 

او په غره كي ځ د طور هغه د مدين او مصر ترمن چيوايي 

. ۍ مبعوث شوىپيغمبرپه مصر ته روان وو  چيهغه مهال 

ړي ې موخه لري، غواړگځانپه كولو سره  ې خبريد د قرآن

د زعامت او قيادت  موسى عليه السالم چيړي پوه كموږ 

په ذهن ې كله دا خيال طمع او تلوسه نه درلوده، نه ئ

ې ستر كار توان او استعداد ې د دشوى او نه ئ ېرتكي 

ې بهير سره له د گهپي توڅاپه ناليدو، ځان كي په 

ې او دا هم د يوه ړه شوپه غادا دنده ورمخامخ شوى او 

ۍ پله نه د مشرخپه ښه ده، ې نړگځانصالح مشر يوه 

دا دئ گورئ څه كوي، ې هترالسه كولو تلوسه لري او نه ئ

ېر ستر شخصيت او د اولوا څپه  مالسال عليهموسى  د چي

 يۍ له دندپيغمبر د مشريو ې له جملبرانو مپيغالعزمه 

شي،  پارلچا ته وسړي دا مسئوليت بل ڼي، غواگځان عاجز 

كوي او وايي: د زعامت  پل عذر او ناتواني وړانديخ

)پراخه حوصله( او ته ضرورت دئ:  وړتياوپاره دوو ول

ې دروند نه د د، يم مړو محروزه له دوا چيفصاحت( ښه )
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پيغام  پلولس ته د خړو حوصله لرم او نه ټي د وېپ

 ژبه!! پاره فصيح رسولو ل
هللا  گواكي چيڼي گغلطه هم دا وينا  بايبلد  قرآن

موسى  چيگند شوى، وايي څرته را عليه السالمموسى  تعالى

ې ږ ئاو يو غ ېڼا ليدليوه ر يوازيالسالم  عليه

ې دنيا په د چيتأكيد كوي  يې خبرپه د ېدلى، قرآناور

حال  په داسيد ليدو توان نه لري،  تعالى هللاڅوك د كي هي

هللا  چيڼي گپيغمبر نى هغه ييواز السالم عليهموسى  چيكي 

ړه فرمايي په اې دي، خو د همده ړك ورسره خبري تعالى

ورته  ړ، هللا تعالىد ليدو سوال وكې ته ئ هللا تعالى چي

گوره، كه زما ې غره ته و، دىليدې ما نه ش چيوفرمايل 

ړى شو نو ته به هم ما ې مقاومت وكئ په وړانديد تجلي 

ړه، غر غره ته تجلي وك هللا تعالى چيې، خو كله وليدى ش

 چيې سده شو، كله ب ې شو او موسى عليه السالمټټوې ټټو

 يپاكي تا لره ده، زما د ې ويل: ربه !په سد شو وئار

ايمان  ې خبريپه د چييم  ړى هغه كستوبه وي، زه لوم

او  ،ئېر عاجز دډله ليدو  انسان د هللا تعالى چيړم راو

په  چي ئگوزار دپه خوله يو سخت د ليكونكي  بايبلدا د 

ې او هغه خداى د چيې ړك ادعاءې دا ئځايونو كي لسهاوو 

ډو په رلمر ته  چي گند شو!! موږڅرته، دلته او هلته را

پيدا آسمانونو هغه  او زمكيگو نه شو كتلى، د ستر

په او دلته گو پلو دغو سترپه خگه څنكوونكى رب به 

د عظمت په وړاندي دا لمر د هغه  چيوليدى شو دنيا كي 

 ڼا به د هللا تعالىېر دئ!!؟ د لمر رڅپه ې د دان گود مشن

 څه حيثيت ولري؟  په وړانديد تجلي 

دا آيتونه د هغو متصوفينو ادعاء هم ښود قرآن د الر

تعالى  هللااولياء هللا كولى شي گمان كوي چي كه ردوي په كل

نوم وركوي،  شهود()ې ته د گوري، دې سره وپه مشاهد

چي د روحاني ارتقاء او د سلوك يوه ې دا ده ادعاء ئ

دا  قرآنگوري!! پل رب مشاهدتًا چي سالك خمرحله دا ده 

ږده ېپرانسان خو چي ټه ردوي، او وايي ېرنه له بنسگان

. ړاندي مقاومت نشي كولىپه ود تجلي تعالى  هللالوى غر د 

په ې، ړترالسه ك بايبلدغو متصوفينو دا عقيده له محرف 

څ دليل نشو پاره هيې لاو حديث كي د داسي عقيد قرآن

پاره ې لدا قصه د همدالسالم  عليهد موسى موندلى، قرآن 

 قرآند . ړيغلطه ادعاء ترديد ك بايبلچي د ې رااخيست
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څ په ترې د قص عليه السالمهغه هم د موسى دا وينا او 

د هغو پلويانو په خوله سخت  كي د يهودانو او د بايبل

دا غلطه خبره مني چي د دوى گڼ  بايبلسوك دئ چي د 

ۍ ډډوپه خپلو سترگو ليدلى او  هللا تعالى انبياءوېر شم

 ادعاءټگمارانو ټولو هغو دا آيت د  ې!!لړې ورسره خوئ

د  هللا تعالى( او )حضور( په نامه د هم ردوي چي د )شهود

ېر څپه  عليه السالمليدو خبره كوي. كه د موسى 

څوك به وگوري بل  هللا تعالىاولوالعزمه پيغمبر نشي كولى 

ړى او وروستى لوم السالم عليهگه وليدى شي، موسى څنې ئ

پلو په خې ړى او دا ئورسره تكلم ك تعالى هللاچي شخص دئ 

د تجلي  تعالى هللار او نه انسان د چي نه غگو ليدلي ستر

بخاري روايت كوي چي عائشي  .شيكولى ړاندي مقاومت په و

 وويل: ړه په ا عليه السالمرضي هللا عنها د محمد 

َمن  حَدََّثَك َأنَّ ُمحَمًَّدا َصلَّى هللاَّ َعَلي ِه َوسَلََّم َرَأى َربَُّه َفَقد  

 َأن ِلبَشر   كانَ  َما وَ ( )األ َب َصارُ  ) ال ُتد ِرُكهُ  َكَذَب َوُهَو َيُقولُ 

  َرسوالً  ُير ِسلَ  َأو   حِجَاب   ءَوَرا ِمن َأو   اً يِإال وح هللاَُّ  ُيكلَِّمهُ 
َ
 َفيُوحِى

َوَمن  حَدََّثَك َأنَُّه َيع َلُم ال َغي َب َفَقد  َكَذَب ( َيشاُء  َما ِبِإذ ِنهِ 

  *َوُهَو َيُقوُل ال َيع َلمُ ال َغي َب ِإالَّ هللاَُّ 

خپل رب ليدلى دئ نو  ّـكه چا درته وويل چي محمد 

پوه شه چي دا شخص دروغ وايي، ځكه هللا تعالى فرمايي: 

ښايي څ انسان لره نه "سترگى ئې نشي ليدلى"، "او هي

، يا د حجاب په وحي سرهگر ړي مچي هللا ورسره تكلم وك

په حكم ي نو هغه د هللا و يا كومه فرشته وليږاله شا 

كه چا ښتي ئې وي" او چي غوړي ه ورته وحي كڅهغه 

درته وويل چي هغه علم غيب لري، نو دا هم دروغ 

وايي ځكه هللا تعالى فرمايي: له هللا پرته هيڅوك علم 

 غيب نه لري.

 ۍ شعارد بني اسرائيلو د آزاد

ښتنو له اساسي غوالسالم  چي د موسى عليهفرمايي  قرآن

چي گ څنې تر، هغه د دڅخه يوه د بني اسرائيلو آزادي وه

او آخرت تعالى  پر هللاپه شمول؛ د فرعون  ؛مصريان لټو

او له ظلم او فساد الس  ېداايمان، الهي دين ته تسليم

په پل خطاب كي وايي: په خاخيستو ته رابلي، فرعون ته 

د بني اسرائيلو له ساتلو الس واخله، هغوى ۍ كي غالم
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چي ږده ې ئ ېپرې زغملى په مصر كي نشې ړه، كه ئآزاد ك

چي موسى گه څنځي، لكه ځاى له مصره ووله ما سره يو 

ۍ له شعار سره مصر د بني اسرائيلو د آزادالسالم  عليه

يو اساسي شعار د غالمي جوغ  پيغمبرهر د ته تللى 

 ځيرونه شلولپراته زنپښو كي په الس ماتول، د غالمانو 

 ړه فرمايي:ې اپه د قرآناو غالمان آزادول وو. 

     
    

     
    

    

                                                                            
 65طه: 

ږ ستا د رب استازي چي موړه ورشئ او ورته ووايئ نو دوا

ې الس لو ئتعذيبوله او  ږهېراسره ول ليو نو بني اسرائي

ښي سره گندي نڅرچي ستا د رب له لوري له واخله، يقينًا 

چي د چا وي په هغه تا ته راغلي يو، او سالمتيا دي 

  متابعت كوي.ني وښوالر
    

    

    

    

 60-61لشعراء: ا   

ږ د رب چي مونو فرعون ته ورشئ او ورته ووايئ: يقينًا 

بني چي پيغام سره( ې )له دالعالمين استازي يو 

 .ږهېراسره ول لاسرائي

پر ما د چي رعون ته وايي: ته فالسالم  عليهموسى 

په چي ې ې او وايپېرزوينو او احساناتو يادونه كوپلو خ

چي تا بني ې وجه خو دا ده د د !ېړپل كور كي مي ستر كخ

ژل، زما ۍ كي ساتلي، د هغوى زامن دي وپه غالماسرائيل 

ې په دوي، غورځچي سيند ته مي وړه شوه ې ته امور د

ېدو په كور كي د سترتا گه ستا الس ته درغلم، ولي ستو

 ې؟! پيغور راكو

    

                                                       

 88الشعراء: 
ې وينا سره له كمزور بايبلدا وينا د  قرآنخو راشئ د 
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د خداى قوم وويل: چي وايي: موسى فرعون ته ړئ مقايسه ك

 ړي!!عبادت وكد خداى ړ شي او صحرا ته وال چيږده ېپر

په )موسى او هارون د فرعون  ې عنوان النديتر د بايبل

ليكي: )د قوم له مشرانو سره له ليدو ( يدربار ك

ې وروسته موسى او هارون فرعون ته ورغلل او ورته وئ

له و د خداى اسرائيل بنيد د خداى له لوري،  موږويل: 

زما قوم هغه فرمايي: ړى، پيغام راولوري؛ تا ته يو 

ړي!! فرعون ړ شي او زما عبادت وكصحرا ته وال چيږده ېپر

واورم او بني  ې خبريزه ئ چي ئڅوك دورته وويل: خداى 

دوى ورته وويل: ... د ړم؟... آزاد ك اسرائيل

په مزل ځو چي د دريو ورته ويلي  عبرانيانو خداى موږ

پاره پل خداى لړ شو او هلته د خوال ټن صحرا تهوا

په و نو هغه به مو ړو، كه دا كار ونه كړقرباني وك

فرعون د دوى خبره ونه  ژني!!گ سره ووۍ يا جنبيمار

ې شاقه كارونه الزيات و ئاسرائيل په بنيمنله، ... 

ې شكايت پاره ورغلل، هغه ئړل... فرعون ته د شكايت لك

ې ئپه وخت كي راوتلو  ه... له قصره دته اعتناء ونه كړ

ورته منتظر ول په خوله كي د قصر  چيموسى او هارون ته 

مو د  موږ چيچ له تاسو واخلي غ زموږ يخداى دوويل: 

 زموږځولو او فرعون او د ده د درباريانو له نظره وغور

!! موسى خداى ته شكايت ړهپه الس وركژلو بهانه مو د و

ې؟ آيا خامخ كوړاوونو سره مپل قوم له كخولي  چيړ وك

ږلى وم؟ خداى ورته وويل: اوس ېپاره رالې لد همد يزه د

ې تر به ئ داسيڅه كوم؟ زه له فرعون سره  چيې گوربه و

ږدي ېپرزما قوم به  نه يوازي چيونيسم  فشارونو الندي

 چيزه همغه خداى يم ړي، له مصره وشې په زور به ئ بلكي

په ق خداى او يعقوب ته د قادر او مطلاسحاق  ،ابراهيم

ځان ورمعرفي په نامه مي د خداى گند شوم خو څرگه ورتو

د كنعان سيمه  چيې ده ړما له دوى سره وعده ك ړ!!نه ك

بيا  چيړ ... خداى موسى ته امر وكښم، بخبه دوى ته 

زما  بني اسرائيل چيورته وويل:  . هغهفرعون ته ورشه..

 ... ( گه واوري؟څنې خبره نه اوري نو فرعون به ئ

ړو ږ توقف وكبايد ل د دغو خبرو په وړاندي بايبل د

 له مخي ادعاءد  بايبلړو: د ه كتگوپه ې ناسموالى ئ او

ې د فرعون ليدو ته ورغلى او هغه ته ئ السالم عليهموسى 

پيغام عبرانيانو د خداى د  چيې ړځانه دا خبره كله 
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ږده ېپر اسرائيل بنيقوم؛ د خداى  چيپاره دا دئ ستا ل

ځي او ټن صحرا ته ووپه واځو يو وردرد ه له مصر چي

دا يو  گواكيړي، وړاندي كۍ قربان هلته خداى ته خپلي

له پلمه ې په د بني اسرائيلې ښتل ئغوچل وو، چم او 

ردوي  ادعاءدا  قرآنړ شي!! ځي او كنعان ته والمصره وو

څه ويلي فرعون ته همغه  موسى عليه السالم چياو فرمايي 

س او د ولس واكمنانو ته وايي، هغه ولې پيغمبر ئهر  چي

او آخرت ايمان ته رابللى، د نورو  تعالى هللاپه ې ئ

 بنيد  چيې هغه ته ويلي ئپه ضمن كي اساسي خبرو 

د ۍ كي په اسارت او غالمځورولو او و له تعذيب، اسرائيل

، ړيژوند وكآزاد  چيږده ېپرالس واخله، دوى له ساتلو 

په اسارت او ې ئره پاې لې او د همدږېېرې وكه تر

ږده ې ې ئپرې نو ژنې ورته وې او زامن ئساتاستضعاف كي 

سره  ته له موږ خوښي سيمي ځي او د خپليله مصره وو چي

 چيې ړ شي... فرعون ورته وويل: آيا ته همغه نه يوال

 يڅو كلونه دپل عمر او د خ ېوروزل ې او موږماشوم و

ړ، حال م وكه يهغه كار دپل او خ؟ ړلېر كتخوا كي  زموږ

 ډليېر( د كافرانو له څپه  هغه وخت ته هم )زموږ چيدا 

له  چيړى كحال كي  په داسيې ويل: هغه كار مي وئې، و

ۍ كي هغه كار پوهپه نا) وم هڅخپوهانو الروركو او نا

ېر څپه هغه وخت زه هم ستاسو  چياعتراف كوم رانه شوى، 

ېدم درنه ېرله تاسو وو چيالر وركى وم( نو كله 

انو پيغمبرله ړ او ېدم، نو زما رب راته حكم راكښتتو

پر ما منت ې ته ئ چيېرزوينه پځولم او دا گرې وڅخه ئ

ړي غالمان ك تا بني اسرائيل چيې وجه خو دا ده ې، د دږد

 يږېمور له غ به زه د خپلي)كه دوى آزاد وى ولي 

 الندي درتلم او ستا تر روزنيبه ېدم، ستا الس ته محروم

پر ما منت  خبريد دغي نن تا دم او ولي به ېبه نيول ك

ما ته  يېرزوينه به دپپله دا خښودو او ېا

 الفاظ دا دي: قرآند  رايادوله؟!!(
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 55-13الشعراء: 

پلو قصو تل د خ چيد ليكوال دا بد عادت دئ  بايبلد 

پلو ړي خچم سره غواچل او په  چيځوروي ان اتالن داسي

مقصد دا د ليكوال  ځنيې او له د ځان ورسوي!!موخو ته 

ړي چمتو كې ته دذهنًا پلويان منونكي او  بايبلد  چيدئ 

پل هدف ته رسول د ځان خچل سره ومني په مكر او  چي

پلمه يوه  كاش ده داسي پيغمبرانو كار دئ!!اتالنو او 

ړ او معقوله فرعون ته د منلو و چيې وى ړړه كجو

ېر څپه فرعون گه د څنبه  السالم عليهموسى ، ىدېښېبر

ږلى ېپيغام لخداى تا ته دا  چييوه ستر ظالم ته وايي 

ځي او هلته ږده له مصره صحرا ته ووېپر بني اسرائيل چي

 عليه!! آيا موسى ړيۍ وړاندي كخپلي قربانخداى ته پل خ

ساده او كمعقله انسان  د داسي په فرعون باندي السالم

پلمه به ومني او د وتلو اجازه به دا  چيگمان كاوو 

  ړي؟!!ورك
و بني اسرائيلد  چيدا خبره هم ردوي  بايبلد  قرآن

ڼلى او گامل عپلو ستونزو د خ السالم عليهمشرانو موسى 

هللا  چي ړىشكايت كڅه ى او ده له هغه ړې كې ترشكايت ئ

په خالف  ادعاءې و سره كول!! د داسرائيل بنيله  تعالى

و ته د صبر او اسرائيل بني موسى عليه السالم يچفرمايي 

 : ړهښتو توصيه وكغو د مرستي تعالى هللاله 

   

  

     

    

   

                                                                                          
 155االعراف: 

ړئ او صبر له هللا مرسته وغواپل قوم ته وويل: موسى خ



 

                                                                                                 ې                      پلوش ند قرآ

 القصص

 

 

 

 

 

338 

ې ئځني گانو پلو بندزمكه د هللا ده، له خ چيړئ، يقينًا وك

پايله د ېكه او ن ې وركويپه ميراث ئښه وي خوچا ته  چي

 چيږي ېپه برخه كچا تى برى د هغه ) وروس متقيانو ده

چا ته د پرته بل  ځان وساتي او له هللا تعالى ۍې صبرله ب

  .ړي(ږد نه كالس او مرستي

ځواب ډك و همتناك او له شهامته اسرائيل بنياو د 

 بيانوي: داسي

     

    

      

   

    

                                          
 155االعراف: 

ړول شوي يو او له ې ويل: ستا له راتلو د مخه هم كوئ

وويل:  ( ورتههم، )موسى عليه السالم يراتلو وروسته د

خالفت  زمكياو د  ړيښمن هالك كتاسو درب مو س چي ئاميد د

 گه عمل كوئ.څنتاسو  چيگوري ړي او بيا وپه برخه كدر

او  يانېړپه مو بني اسرائيل د وينا له مخي قرآند 

ې او د همدغه ړگرتيا كمل السالم عليهصبر سره د موسى 

 پرۍ ړړ او د نښمن برى وركپر د تعالى هللاپه سبب صبر 

څه كه  ړ.ې دوى ته فضيلت وركئ ټولو قومونو او ولسونو

ضعف ځواب د ځينو درنو مفسرينو د بني اسرائيلو دا هم 

ړى خو گه تعبير كپه تود شكايت  ښه اوړه توب نې زاو ب

 53-30په ې د سور يونسد چي ځكه  ،ې دهدا توجيه كمزور

ړه داسي ې اپه دو كي آيتون680په ې او د االعراف سور

 :راغلي

     
   

    
     

    
   
   
     :  او

ړى وي پر هللا ايمان راومو ې زما قومه! كه وويل: ا موسى

پر هللا ې ويل: ړي كه مسلمانان يئ، نو وئې توكل وكپرنو 
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پاره مو د ږ ربه! د دغه ظالم قوم لې زمومو توكل دئ، ا

 ېپل رحمت سره مو له دپه خوې او ځگرښت وسيله ونه ېآزم

 ې. ژغورقوم وكافر 

…   

   

     .                    

 165االعراف: 

په ړه په او اسرائيل بنياو ستا د رب غوره وينا د ... 

 . ...ړې وكچي صبر ئړه شوه پې سبب بشد

ې گورو، له يوجدي تناقض په وينا كي  بايبلدلته د 

ۍ په غالمد فرعون  چيمعرفي كوي  داسي لاسرائي بنيخوا 

دا اعتراض ې ئ السالم پر موسى عليهراضي وو او كي 

ړل، خو له ښ سره مخامخ كگواگ له ې د مرئولي  چيدرلود 

ړه له موسى په اله مصر د وتلو دوى  چيبلي خوا وايي 

پاره د دوى ې لسره موافق ول او د همد عليه السالم

 چيښتنه دا ده پولي وو، مشران د فرعون ليدو ته ورغ

پاڅون  ،گه د يوه انقالبي مشر قيادت ومنيڅنهغه ولس به 

ځاى هجرت ته تيار ړي او له ده سره به يوته به مال وت

په سبب فرعون او ځواب دا وي: ستا ې هغه ته ئ چيشي 

ړولى ې مخ ائ ناراضه شوي، له موږ ې له موږدرباريان ئ

په پيغمبر ستر  آيا دا د يوه ښي!!گواگ مو په مراو 

شكايت وكړ چي ې خداى ته ئ چينسبت لوى اتهام نه دئ 

د  يولي خپل قوم له كړاوونو سره مخامخ كوې؟ آيا زه د

به كوم  ادعاءدا  بايبلهمدې لپاره رالېږلى وم؟ آيا د 

خداى موسى وايي:  چيپوه انسان ومني په دين عقلمن او 

ه وويل: ته امر وكړ چي بيا فرعون ته ورشه... هغه ورت

چي بني اسرائيل زما خبره نه اوري نو فرعون به ئې 

 څنگه واوري؟

 غلطه ويناړه د بايبل په اد عصا 

ليكي: )خداى  عنوان النديتر د هارون عصا( ) بايبل

چا له تاسو پامصر ځل به د موسى او هارون ته وويل: دا 

په مخكي پله عصا د فرعون خ ي، نو هارون دړيمعجزه وغوا

، عصا به مار شي... موسى او هارون ځويرغوزمكه وپر 

بيا فرعون ته ورغلل... هارون د فرعون او درباريانو 

ړ ې جوځوله او مار تروغور زمكهپر پله عصا خ په وړاندي

ښتل، هغوى گران راوغوشو، فرعون د مصر حكيمان او جادو
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 گانيعصا خپليړ، په مرسته همدا كار وكپل جادو هم د خ

خو د شول، ړ ې جوترې او ماران لځوزمكه وغورپر ې ئ

ې خو د د ..ړل.ټول ماران وخوگرانو هارون مار د جادو

.. شو. هپاتړه سخت ې له ليدو سره سره د فرعون زمعجز

 چيبيا خداى موسى ته وويل: سبا هغه عصا درسره واخله 

ۍ ته ورشه، د فرعون تر ژړ شوى وو، د نيل ې جومار تر

: ... اوس به خداى ړه، ورته ووايهراتلو انتظار وك

هغه خداى دئ... زه به د ده ې پوه ش چيړي كار وك داسي

 يپه وينو بدلگوزار سره په يوه په امر د نيل اوبه 

د نيل  په وړانديچا او درباريانو پاړم... هارون د ك

ټول ې، شو يپه وينو بدلې او عصا ووهل په خپلياوبه 

رعون خو د ف ې، ...گنده شوړه شول او اوبه ماهيان م

ۍ وروسته يوه اونې . له دشو.. هپاتسخت  ړه همغسيز

خداى موسى ته وويل: فرعون ته ورشه او ورته ووايه: 

ړي، كه نه او زما عبادت وك شي ړالو چيږده ېپرزما قوم 

ړم، د نيل سيند به ډك كښو درته گاچنټول مصر به له نو 

ځي او ستا د قصر بهر به راوو چيډك شي ښو گاچنله  داسي

ړو ، د اوي. ستا د خوب خونړي..لوري به هجوم راوپه 

پله عصا . هارون خځان ورسوي..نغريو او تنورونو ته به 

ټول له ړه، ږده كچينو او حوضونو ته اوسيند، د نيل 

پل جادو په خگرانو هم . خو مصري جادوډك شول..ښو گاچن

پيدا ې رائ يښگاچن يزياتډېري او  ړسره همدا كار وك

پل خداى ته دعاء خ چيښتل موسى وغو ې!! فرعون لهړك

په  چيژمنه كوم ړي، له سره لري ك دا بال زموږ چيړي وك

ړ شي او د الو چيږدم ېپر به بني اسرائيلهغه صورت كي 

. ړه... موسى دعاء وكړي..پاره قرباني وكپل خداى لخ

ړه نرم ې ... خو بيا هم د فرعون زې شوړم يښگاچن ټولي

 چيه وويل: هارون ته ووايه . بيا خداى موسى تنه شو..

ډك ټول مصر له ماشو څو زمكه ووهي تر پر پله عصا سبا خ

شو او ډك ټول مصر له ماشو ړل او ې وكئ شي... همداسي

ښتل گرانو وغود مصر جادوړ... پيل كبريد ې ئپر خلكو 

نو فرعون ځل موفق نه شول... ړي خو دا همدا كار وك چي

خداى الس لري... خو حتمًا ې كار كي په دې وويل: ته ئ

گه ې توپه همدې پس... ورړه نرم نه شوبيا هم د فرعون ز

 ې داسيتيار يملخ او سختۍ، لږدانو، چانو، طاعون، د م

ې، ړې د مخكنيو مصيبتونو يادونه كئ چييادونه كوي لكه 
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د هارون ځل هرې سره ورته، ې ئري او جملاې تكرالفاظ ئ

و مسلط شوى او پر مصريانپه عصا يو له دغو مصيبتونو 

ړي... د موسى دعاء وك چيښتي بيا فرعون له موسى غو

ى خو ې دفع شومصيبت ترپه وجه د دعاء  السالم عليه

 چيپاى كي ليكي په ! ړى!پل قول عمل نه دئ كخپه فرعون 

شه  لري وويل: زما له مخيته  فرعون موسى عليه السالم

ل: ، موسى ورته وويېږېژل ككه نه نو وځه او بيا مه را

نو خداى  ،ېگوربيا به ما ونه تا وويل  چيگه څنلكه 

پر قوم پر فرعون او د ده بال به  موسى ته وويل: داسي

له مصره  چيړي پله له تاسو وغواپه خدى به  چيراولم 

وتلو مخكي تر  چيځو ته ووايه ښځئ!! د اسرائيليانو وو

په امانت( پين زر )ډيو سره او سگاونپلو مصري له خ

! نو موسى فرعون ته وويل: خداى فرمايي: ي!!ړترالسه ك

ې سره په همدېر شم، )ځه تپه به د مصر له مننن نيمه ش

مشران زامن ومري، د فرعون له ټول د مصري كورنيو به( 

ي ځي وينهغ دې نيول ئځاى ناستى دد ده  چيمشره زويه 

كول ړه و وغنم دسره  يچنېمپه  ېكار ئ چي پوريتر زوى 

چيان به هم ومري!!! ړي بڅارويو لوممصر د وي، حتى د 

قصره د فرعون له ې سره ... نو دغه وخت موسى له غص

 ...( ووت،

د سالم عقل او صحيح  ېر خبريڼ شمگ بايبلدلته د 

 ې ردوي:ئ قرآنالهي دين خالف دي او 

 ۍ څو اون موسى عليه السالم چيښيي لكه  داسي بايبل

په ي او ې وړك ېريتپه دربار كي فرعون  دې پسپر له 

په وار وار ورته راغلى او ده ته ې كي خداى ې مودهمد

 ې وي، ده هم خپليړښوونه كښودلو الرې ې معجزې د نوئ

گرانو سره او له جادوپه حضور كي د فرعون ې معجز ټولي

گرانو ړي جادوده ك چيڅه ، هر دي ېښودلپه مقابله كي 

پيدا كولو نه په د ماشو  ړى، دوى يوازيهم همغه كار ك

په خرافاتو ټه او ې بنسيوه ب! دا هسي ېدلي!ي تواند

چاالك او څومره ماهر ، كه هر گرڅ جادوړه خبره ده، هيوال

ژوندى، ړ شى او نه پيدا كولى، نه مشى نه شي څ هيوي، 

ذهن تر د خلكو  چيوي ې كي په دگر كمال او هنر د جادو

په ځاى په اصلي بڼي  راولي او يو شى د خپلي ېز الندياغ

پرته نور هيڅ نه شي ې گر له دگوري، جادووبڼي كي  بدلي

پيدا څه په جادو سره څوك پرته نه  له هللا تعالىكولى، 
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 له مخيوينا  د څه سره، د قرآنپه بل كولى شي او نه 

ې د خلكو په جادو سره ئچولي او ړي اپپل گرانو خجادو

ړي د پدوى ته دا  چيړى ېز كاغ گو داسيپه ذهن او ستر

په ماهيت كي څه ړو پښي، د ېوبرځنده ېر خوڅپه مارانو 

 ېوتى.پرېز گو اغپه سترې د خلكو تبديلي نه ده راغل

 فرمايي: ړه په اد سحر د ماهيت  قرآن

     

   

    

                       33ه: ط 

تاسو  نه؛ بلكيگرانو ته( وويل: جادو السالم عليه)موسى 

په وجه د دوى د سحر ځوئ، نو هغه وخت د دوى ې وغورئ

 ځغلي.  گواكي چيې ېدښېورته وبر داسي گانيي او عصاړپ

څه دومره  يوازيسره پل جادو په خگرانو يعني جادو

 عليهموسى  گانيي او عصاړپراته پ زمكيپر  چيړي ك

ځي او خو گواكي چي يېدلښېبر و نورو ته داسيا السالم

څه هيت كي اپه مپه جادو سره د دغو شيانو ځغلي، د دوى 

 يورغل د خلكو ذهن ته داسي بلكيې، تبديلي نه ده راغل

ې په داو  ځغليېر څپه د مارانو  گانيړي او عصاپدا  چي

 چيگانو ترديد شوى ادعاءټولو هغو د  بايبلد سره 

 ! ړل!پيدا كا او هغه شيان راگرانو دوايي: جادو

فرعون د بني  چيې ښودل شوټولو معجزو موخه دا د 

پر مصريان  چيړي، نه دا ړ كښودو ته اېپرو اسرائيل

 هللا، له كفر او شرك الس واخلي او د ړيخداى ايمان راو

ړه د ې اپه دخو كه تاسو  ږدي!!ېړه كدين ته غا تعالى

 ى عليه السالمموس چيگورئ وبه  ځير شئوينا ته  قرآن

 بنيپيغام لري، د ړ پفرعون او مصريانو ته جامع او بش

ې او د يوپه ضمن كي و مسائلو آزادي د اساسي اسرائيل

 ېر مطرح كوي. څپه ثانوي موضوع 

ې دا ې او مقصد ئېدښودل كفرعون ته  ې يوازيكه معجز

و ته له مصره د وتلو اجازه فرعون بني اسرائيل چيوو 

 ؟ټولو مصريانو دا مصيبتونه راوستل پهې ئړي، ولي ورك

امن زان مشر نځووي ټولو مصريانو حتى د هغوې د ئولي 

! آيا دا خبره د كوم ې؟!چلولې ئ يچنېم چيژل ته ورهم و

د مصريانو د زامنو د  هللا تعالى چيانسان عقل منلى شي 

ېر شوى؟!! او آيا ځه تپله د مصر له منپه خپاره ژلو لو
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ته  زمكي چيږي ېړ كې ته اپاره دژلو لچا د ود  تعالى هللا

د كليوالو  چيېر شي ځه تراكوز شي او د هغه كلي له من

انسانان د هللا  چيځ ! دا هره ورې؟!ړې كړه ئېكپرژلو د و

 چيلكه مري  ږي او مري، داسيېپيدا كپه اراده  تعالى

 چيټولو مسخره خبره خو ال هغه ده وايي؟! او تر  بايبل

خداى به  چيې دي ې او ليكلي ئړك ې وروستهتر د بايبل

ې و او مصريانو كورونه له دد بني اسرائيلپه مصر كي 

ې به و د كورونو دروازد بني اسرائيل چيېلوي نښي سره ب

په ليدو ې وي او د دغو وينو ې شوپه وينو سرۍ د قربان

د  يوازي ،ږيېېرخداى له دغو كورونو ت سره به د بايبل

ي او د دوى مشران زامن به ځمصريانو كورونو ته به ننو

  ژني!!!و

 چيمعرفي كوي  دلته هم خداى داسي بايبل چيورئ گ

ښوونه كوي، وايي و ته د غدر او خيانت الربني اسرائيل

ته ويلي وو: د اسرائيليانو  خداى موسى عليه السالم چي

او  وسرډيو د گاونپلو مصري له خ چيځو ته ووايه ښ

ړي، ( ترالسه كپلمهه په كومې )ڼگاډېري ښه پينو زرو س

ځان سره يوسي!! آيا له په وخت كي ې د وتلو بيا ئ چي

گانو پلو بندبه خاو آسمانونو رب  زمكيد  چيممكنه ده 

 د غدر او خيانت درس وركوي!!  داسيته 

ې د د قص السالم عليهد موسى  قرآن چيگورو راشئ و

د  بايبلاو  قرآنڅه وايي او د ړه په ا برخيدغي 

ړ، لو هڅومرپير شته، دا ژور توڅومره ځ نويناوو ترم

ې محتوى او ټ، بټيڅومره ېزناك او هغه بل جامع او اغ

 فرمايي:  قرآنښته!!! ې ارزب
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 81-55اء: الشعر

 يته( وويل: كه له ما پرته د السالم عليه)فرعون موسى 

ځوم، گرو يڅخه به دړ له زندانيانو بل معبود غوره ك
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د )څه هم ې( كه ږېل)هغه ورته( وويل: )زندان ته مي 

ښه درته وړاندي گنده نڅرره( پاپل حقانيت د اثبات لخ

ې! نو نى ييښتړه كه رې وړم؟! هغه ورته وويل: رائك

ړ شو او ې جوښكاره مار تر چيځوله ې وغوره عصا ئپلخ

ځالنده وو، ڼ او ليدونكو ته رو چيې راوايست پل الس ئخ

دا خو  درباريانو ته وويل:كي  خوا خپليپه )فرعون( 

پل پل جادو سره مو له خپه خړي گر دئ، غواپوه جادوېر ډ

ې ويل: ده او ورور څه مشوره راكوئ؟ وئ، نو ملكه وباسي

ډوونكي غوناښارونو كي ټول رپه ړه او ورك ې مهلتته ئ

پوه ماهر ټول څو گماره، تر و (او اربكي چيان)جار

ورځي  يمعلومگران د نو جادوگران درته راولي، جادو

ړى شول او خلكو ته وويل شو: ډ كراغون ځاى تهټاكلي 

ځاى په موسى څو د )ېدونكي يئ، تر ډآيا تاسو هم راغون

گه په خاصه تو)ړو، عت وكمتاب گرانوپلو( دغو جادود خ

گران راغلل جادو چينو كله ( دوى برالسي شي، چيهغه وخت 

ته  برالسي شوو نو آيا موږ كه موږې وويل: فرعون ته ئ

ې ويل: ؟! وئږيېڅه انعام او اجوره راكول كبه حتمًا 

 )دربار ته( دخو به تاسو په هغه صورت كي او  هو!

)د  چيڅه ل: وئ!! موسى ورته وويډله كي په مقربينو 

ي ړپپل ! نو خځوئ!ې غورځوئ وئپاره( غورښودلو لجادو 

په عزت ې ويل: د فرعون ې او وئځولې وغورئ گانياو عصا

پله ! نو موسى خېدونكي يو!هرو مرو غالب موږ چيقسم 

په دوى  چيېرول څه تې هغه په ئڅانا چيځوله عصا وغور

ې ېوتل او وئپرپه سجده گران ړول، نو جادودرواغو جو

ړ، د موسى او هارون مو ايمان راوالمين عپه رب الويل: 

زه اجازه  چيې د مخه په رب، )فرعون( وويل: آيا تر د

نشته چي دى  ې كي شكپه د! ړ؟!ړم تاسو ايمان راودرك

پوه ښودلى، نو اوس به ې درجادو ئ چي ئستاسو هغه مشر د

ې پرې بدل بدل ښپشئ، حتمًا به ستاسو السونه او ستاسو 

ړوم، )دوى ورته( وويل: ځپه دار وټول به تاسو  ړم اوك

طمع ېدونكي يو، ځگرپه لوري ورپل رب د خ باك نشته، موږ

ې خاطر په د گانيطاخ رب به زموږ زموږ چيمو دا ده 

 .(ړونكي شووړني ايمان راولوم چيي ښراته وبخ

هومره جزو او مختصرو الفاظو كي ؤې مپه د قرآند 

او  يله شرح چيې دي پرت نيښووژور مطالب او الرپراخ او 

 ې دا دي:ئ برخي مهمي ځينيږي، جوړيې يو كتاب تفصيل ئ
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  ي، د حق د الريېږو نه قانع كدالئلپه فرعونان 

ي له ظالمو او فرعون صفته واكمنانو دا طمع مبارزين د

به ومني او له مخالفته به الس  دالئلد دوى  چينه كوي 

 واخلي.

  ې ته د مقابل السالم عليهفرعون د موسى  چيگه څنلكه

همدا راز به تل او د ړل، گران راوړاندي كمصر جادو

د هر ديني  ،گريد فرعون مل ړاو كي،پپه هر تاريخ 

مار مذهبي مشران راوړاندي كوي او د گپه ضد، ټتحريك 

په مذهب او د مذهب مقابله به  په ديندين مقابله به 

په ضد به د دين گرانو پالو دعوتسره كوي، د حق

 ږي.ېړي خط ته لډله لومگمارو مذهبي مشرانو ټورونكو پل

 له ژنئ او ېپوگر يو واقعي دعوت چيړئ كه غوا

مذهبي پلورونكي ب مذهاو  يڅوونكمار، دين خرگټدروغجن، 

ځالنده مالك او معيار نو دا به د يوه ړئ تفكيك كې ئمشر 

چلن ې له فرعونانو سره ئ چيلرئ پام كي په گه په تو

مقابله كوي كه د هغه مزدور دئ، د ده  گه دئ، د هغهڅن

په امر او اشاره، خداى ته د ږي كه د ده ېځپه ضد خو

دلته د موسى  قرآندئ كه فرعون ته!! ټه كي په لتقرب 

گمار او د فرعون مزدور ټپه مقابل كي  السالم عليه

دا  چيځوروي انېره كي څپه گرانو هبي مشران د جادوذم

په په ضد د فرعون نكو پالوڼي: د حقگ ړتياويگځانې ئ

ې طمع لري، تر ، له فرعون د مزد او اجورږيېډامر راغون

ې ږدتقرب او نې ئفرعون ته  چيې دا دئ ټولو ستر هدف ئ

 ونيول شي.ډله كي په والى په برخه شي او د درباريانو 

 ښتونو ځد فرعوني نظامونو واكمنان به تل د ديني خو

د دوى د  يچپه هغه دين او مذهب تركيز كوي په ضد 

د قومي خور شوى، په ولس كي  ۍ تر سيوري النديواكمن

حاكم وضعيت د الهي  ټولنيې، د ړې غوره كڼه ئمذهب ب

ڼي، ولس ته گد خوښي حالت  تعالى هللامقدراتو مطابق او د 

ې منع توصيه كوي، له مخالفت ئت عې حالت د قناپه د

په روان وضعيت راضي  چيپيغام دا وي ې ولس ته ئكوي، 

ې حالت سره ڼه، له دگاوسه، دا واكمنان د خداى سيورى 

 چيگورئ !! مقدراتو سره مخالفت بولهالهي مخالفت له 

پلو ځاى د خپه د موسى څه وايي: ولي فرعون ولس ته 

 ! ړو؟!مخكنيو مذهبي مشرانو متابعت ونه ك
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  چيهغه  ،ږل شوي مذهبي مشرانېړي خط ته لمدغه لوخو 

د دوى متابعت ځاى ولي په سى ويل: د موخلكو ته فرعون 

پر د دعوت  د موسى عليه السالم چيكله  !!ړوونه ك

ړه د فرعون په ا، د دوى ړيږي او ايمان راوېپوهحقانيت 

ېر دئ، ستاسو څپه موسى ستاسو ده: ړه دا ېكپرځ او دري

ډه گپه ې، ړښودنه كاستاد دئ، تاسو ته هم ده د جادو 

نه وى نو  كه داسيې وه، ړړه كمو دا لوبه او توطئه جو

د خلكو ې ومنله، پله ماتخې مخكي مو زما له اجازولي 

س او ؟ړموسى ته تسليم شوئ او ايمان مو راو په وړاندي

ې به ښپڅه كوم، السونه او له تاسو سره  چيشئ  پوهبه 

 قطع كوم.مو بدل بدل سره 

  فرعون ته ې وخت كي په دې گران ئجادو چيځواب كوم

ښتناك دئ، وايي: ړ او ارزام وپېر عجيب، د ډوركوي، 

ې گ خو له دچمتو يو، دا مرگ ته پروا مو نشته، مرڅ هي

پالونكي رب په لوري پل د خ موږ چيڅه نه دئ پرته بل 

په لوري خامخا پل رب هم مرو او د خبيايي، هسي 

ې خوا دا له يوته  موږ قرآنسره ې په دځو!! گرور

 ن ته داسيايمان انسا پر خداى باندي چيښوونه كوي الر

 چيگورئ گران په برخه كوي، دا جادوجرأت او شهامت ور

ډ شوي وو، د ده په امر راغوند فرعون ې مخكي ېبڅو ش

پر مقابله كوله، د فرعون  ې د موسى عليه السالمپاره ئل

ې په طفيل ئړه كوله او د ده د عزت او جالل ې لوسر ئ

ې ې د اجورڼله، له فرعون ئگپله بريا يقيني او حتمي خ

د فرعون د  چيې دا وو ټولو ستر هدف ئطمع وه او تر 

 تعالى په هللاونيول شي، خو اوس او ډله كي په درباريانو 

ژوره تبديلي دومره په دوى كي له ايمان وروسته  باندي

گه نه پروا نه كوي، له مرښونو گواد فرعون د  چيې راغل

 ڼي اوگپه لوري د تلو وسيله  گ د هللا تعالىږي، مرېېرو

ې او ې بدله شوپه معنوي تلوسې اوس ۍ مادي طمع ئپرون

ې گناهونه ئې راضي شي او تر هللا تعالى چيې دا ده موخه ئ

د ايمان  چيته وايي  خوا موږ ښي!! له بليورته وبخ

 تعالى هللاپه ښتيا په روي، كه تاسو  خاوند بايد داسي

  ږئ.ېېرښونو به نه وگواايمان لرئ نو د فرعونانو له 

 عليهچي موسى ړو بايد غور وكهم ب ځواپه عون د فر 

بل  يكه له ما پرته دويل: ې ړ او وئې وركته ئالسالم 

له زندانيانو څخه  يو، خامخا به دلونيواو معبود اله 



 

                                                                                                 ې                      پلوش ند قرآ

 القصص

 

 

 

 

 

358 

بل چا ته پرته به له ما په دې ملك كي . )يعني ومځرگو

ړو حق ېكپروي او د ې چي احكام صادرگورگه نه سترې په د

او كه تا د بلي  يږېيوازي زما احكام چلدلته خو لري، 

له نورو  زندان دئ، يه نو ځاى دړوك ىدعورجع م

  .(ېوځاى په زندان كي پروت  يوبه زندانيانو سره 

  ټول نظامونه ې ږدۍ نړنن د ن د وينا له مخي قرآند

په الس څو محدودو شتمنو ۍ د فرعوني نظامونه دي، شتمن

ستر ، ينو سرهمأمور ېروډله  ېاداراو اضافي  پراخي كي،

او د هغوى مال ماتوونكي مصارف... پوليس ځونه او فوستر 

ې له عام ږو بار وي او مصارف ئولس په اوټول د عام دا 

ې ې تر فرعون هم زيات بئ يچارواكږي، ېولس ترالسه ك

ږي او نه ېېرو نه له هللا تعالى چي، مغرور او رحمه، ظالم

 په ولس ترحم لري!! 

 خپل  فرعون نه يوازي: چي يأن فرمايقرآن عظيم الش

د ، لرجم كوې هغوى ئ ل بلكيمخالفين په زندان كي اچو

عادي او ، لك وهټخونه ېمې و كي ئښالسونو او پ پردوى 

په الس مېرمني  هغي ږده حتى د خپليېپرپردي مخالفين خو 

ړى ې راوايمان ئ چيټك وهل ېخونه ې هم مئښو كي پاو 

 وو!!

   

  

    

   

   

  

    

   

   

    

     

       

ې ويل: ې وئړښي ورته راوگندي نموسى څرچي نو كله 

څه نه دي او پرته بل ړ شوي جادو ځانه جودا خو له 

ې په ويناوو كي نه وپلرونو پلو مخكنيو د خدا مو 

ښه ېر ډڅوك او موسى وويل: زما رب هغه  ې.ېدلاور
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او  سره راغلى نووښوچي د ده له لوري له الرژني ېپ

په برخه وي. ې ځاى به ئېشت چي د )آخرت( غوره مهغه 

 ږي.ېچي ظالمان نه بريالي كحقيقت دا دئ 

دعوت ښود گند الرڅرد السالم  عليهدلته د موسى  -(63-65)

ږ مخي ته ځواب زموقوم عكس العمل او د ده ړاندي د په و

 ښودل شوي:ېا

  ته بل پرې له جادو ټولي معجزقوم ورته وايي: ستا

پالر نيكه له دين ږ د دي، زمو ې خبريڅه نه دي، دا نو

ې د مخه له مو تر د گوي، دا خبريړخ نه لاو مذهب سره ا

نيكه الر پالر د  ېړې، ته غواېدلپلو نيكونو ندي اورخ

 دين ومنو؟!!  ىږدو او نوېپر

  چي ږي ېپوهښه تعالى  هللاورته وايي: السالم  عليهموسى

چا عاقبت ې، د ږپه كڅوك دئ او په سمه الر روان څوك 

د وينا او عمل چا د هر چا بد، دئ او د ېك او غوره ن

ړو، ضاوت وكقڼا كي په رد دين ړه بايد د هللا تعالى په ا

پاته دين او مذهب حق او سم پالر نيكه راچي له نه دا 

چي پوه شئ ې په د، پسي روان شوگو ټو سترپه پڼو او گو

په برخه ې څ بريا به ئهي پايله وخيمه ده،نو اد ظالم

   . ل شيژغورله الهي عذابه به ونه نشي او 

 ښي تفصيالت داسي راغلي:ېپې و كي د دآيتوننورو په 

     
     

    
     
   
   
    

    
    

     
    

   
                                                                                        
 116-165االعراف: 

 ېرډد فرعون د قوم درباريانو وويل: دا خو حتمًا يو 

ټوبي وباسي، نو ټاپل تاسو له خړي غوا ،گر دئپوه جادو



 

                                                                                                 ې                      پلوش ند قرآ

 القصص

 

 

 

 

 

355 

ړه ت وركمهلې ويل: ده او ورور ته ئې وئ څه امر كوئ؟

پوه ساحر چي هر ماهر او ږه، ېول ښارونو ته اربكياو 

 ې ويل:گران فرعون ته راغلل او وئاو جادو درته راولي.

ې وئ ږي، كه برالسي شوو؟ېپه برخه كڅه بدله حتمًا به مو 

 څخه وئ.ويل: هو؛ او تاسو به خامخا له مقربينو 

 پام كي ولرئ:په  ټكيڅو دلته 

  د معجزو له ليدو  السالم عليهدرباريانو د موسى

پلي ئ، كه خگر ددا حتمًا يو ماهر جادوچي وروسته وويل 

ړي، ېښودى شي نو زمكه به درته سور اور كپرمخي ته 

ېواد ې همحروم او د دۍ تاسو به له اقتدار او واكمن

ړو، مشوره ې وكچاره ئڅه چي ړي، ووايئ ړ كېښودو ته اپر

عنى هم اخيستل دا مڅخه  "ما ذا تأمرون"څه ده، له مو 

څه ې، كه څه امر كوچي چي دوى فرعون ته ويلي ېدى شي ك

تأمرون د جمع صيغه ده، خو واكمنانو ته د دوى هم 

ټولو غوره درباريان تل همداسي خطاب كوي، دا توجيه تر 

ې، ړدا خبره ياده كځ كي پل منپه خچي درباريانو ښي ېبر

په ټول څه ده، چي نو مشوره مو چا ويلي ځه د دوى له من

ې چي فرعون ته ووايي: موسى او ورور ته ئې متفق شوي د

چي له ږه ولي ټ ته اربكيگوټ گوېواد ړه، د همهلت ورك

ړي، ډ كگران راغونړه جادوتك پارهې لد مقابلموسى سره 

په الفاظو كي دا چي ځكه دا ې ده. فرعون دا مشوره منل

ې او په حضور كي دائره شوډه د فرعون چي غوننه مومو 

  څه ويلي.ته غه درباريانو ه

ې فرعون او درباريان ئچي ږي ېړښتنه راوالپودلته دا 

ېره په وې دومره ې معجزله يو السالم عليهد موسى ولي 

؟! د يوه ه باسيڅخپل ملك چي وايي تاسو له خ لكي شو

تر  شامله چي ېواد مطلق العنان واكمن داسي ستر ه

پوري ې حبشې له ساحله تر يتراندپوري او د مليبيا 

او د ده  السالم گه له تش السي موسى عليهڅنېدلى وو، غز

ې واب ئځړه؟! ېره احساس كدا وې وزلي او مريي قوم له ب

 چي:دا دئ 

يوه ستر او نامتو مشر يوسف ې وزلي قوم د همدغه ب -6

ړى وو، د مصر ېواد حكومت كپه دغه ستر ه السالم عليه

درلوده او د له هغه سره كلكه مينه ېدونكو اكثريت اوس

، امين او مدبر واندس ړهېر د يوه مهربان، زڅپه ده 

آيت كي  80په  ېفر )المؤمن( سورا، د غښتونكي ولمشر غو
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ژلو خبره د و السالم عليهچي كله فرعون د موسى ويل شوي 

ړى وو راوې ئچي ايمان يوه كس  ړه د ده له درباريانووك

په  لسالما عليهله موسى گنداوو څرې نه پل ايمان ئخو خ

يوسف ې ئدوى ته ړه، ېزناكو الفاظو دفاع وكاغ ېروډ

ې د مخه تر دوويل: ې ړ او وئپه ياد كور السالم عليه

، د هغه له درته راغلى ووگندو نښو سره څرله يوسف 

پيغمبر داسي هللا به بيا چي ه وروسته تاسو ويل وفات

د دعوت  موسى عليه السالمچي د ښيي ږي، دا آيت ېراونه ل

  ېدلى وو.پوري غزز حتى تر دربار ېاغ

ي فرعونله چي دعوت داسي وو  السالم عليهد موسى  -8

چي كه ېدل پوه، فرعونيان ې درلودهنظام د بغاوت معنى ئ

مصريانو كي دا دعوت خور شي نو د دوى اقتدار له  په

 ښ سره مخامخ كوي.گواستر 

ږ ته د سركاري كي مو ويناپه گرانو فرعون ته د جادو

په خصوصيات معرفي شوي، دوى د واكمنانو رانو مذهبي مش

گانو اجوره پلو فتوى له حكامو د خ ږي،ېډحكم راغون

ې چي د دربارونو تقرب ئې دا وي ترالسه كوي، ستر هدف ئ

 په برخه شي.

    
     

    
    

  
  

   
    

      
                                                                       

 115-118االعراف: 

پله عصا( )خې ځوې غورې موسى! ته ئويل: اوگرانو( )جادو

او  پړوپلو ځوونكي شو )د خړني غورږ لوماو كه مو

چي دوى ځوئ، نو كله ې غوروئې ويل: (؟ وئگانوعصا

ې، ړېزمني( ك)سره اغ په جادوې گي ئځول د خلكو ستروغور

او موسى ته مو  ړ.ړاندي كې وېرول او ستر جادو ئې ووئ

څه هغه ې دپه څاځوه، نو ناپله عصا وغورخچي ړه وحي وك

 ړي وو.ړ كسره جوچل ول او ې په دوكچي دوى ېرول ښوى ت

 ې:څو خبري شوې آيتونو كي دپه 
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 پله خچي ته ته وويل  السالم عليهموسى گرانو جادو

ړو؟ ړاندي كپل هنر وخچي ې ږدېپرږ او كه مو ېښيمعجزه 

دوى ته د ې ئښتل چي غو ووداسي ې د وينا الفاظ ئ

ورسره  السالم عليهړى شي. موسى ړيتوب موقع وركلوم

 موافقه كوي.

  گي دوكه كول چاالكي او د خلكو سترد دوى هنر د الس

چي خلك ښودل ې وڅه ئېز الندي نيول وو، داسي او تر اغ

 ړه.ې وكېرول، د جادو ستره مظاهره ئې ووئ

 پله عصا چي خړه وحي وكته  السالم عليهموسى  تعالى هللا

په گانو يي پړو او عصاې فورًا د جادو، عصا ئځويوغور

  .ړپيل وكېرولو ښوى ت

    
   

  
   

   
    

    
           :155-115االعراف 

څه باطل او محوه شول نو حق واقع او محقق شو او هغه 

 گراناو جادو .شولاو ذليل مغلوب لته نو ه چي دوى كول.

په رب العالمين مو ايمان ويل: ې وئ ېوتل.پرپه سجده 

 په رب.هارون د موسى او  ړ.راو

ې دپه ې، ړڅي هدر والشو، د فرعونيانو هحق غالب 

پكاوى ې سپايله ئد كبر او لويي ې كي مغلوب شول، مقابل

 ې وه؛ړچي دوى تكيه كپه هنر او كمال چا د او ذلت وو، 

د  السالم عليهړه بلكي د موسى ې وخوهغوى نه يوازي مات

په ي ړاندپه و تعالى هللاپوه شول، د پر حقانيت دعوت 

پل ايمان خې ئپه رب العالمين باندي ېوتل، پرسجده 

، گو ليدلهپلو سترپه خټولو خلكو دا صحنه ړ، كگند څر

چي وشول څه ، هغه ښتي ولپلي لومي كي نپه خفرعونيان 

 ېدل.ېرې ودوى تر
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 153 -156االعراف 

ړم ايمان اجازه دركزه چي مخكي ې دفرعون وويل: آيا تر 

په چي ټ تدبير دئ پدا حتمًا ستاسو داسي يو مو راوړ؟ 

ې ېدونكي ئچي اوسپاره ښار كي مو ترسره كړ د دې لې د

حتمًا  .څه درسره كوم(چي ) پوه شئبه ژر ! نو ې وباسئتر

ړم، بيا به تاسو ې كپرښې يو د بل خالف پبه ستاسو الس 

پل رب لوري ږ د خموچي ويل: يقينًا ې وئ م.ړۍ كپانسټول 

څه په بل پرته ې او له د ېدونكي يو.ځگرېرته ورته ب

مو له هغه وروسته و آيتونپه پل رب د خچي ې ټږ نه رمو

ږ موپر ږ ربه! ې زموېدل، اږ ته راورسموچي ړ ايمان راو

چي ړه په داسي حال كي مو وفات كږه او ېولصبر را

 و.ومسلمان 

ې خوا ښتى وو، له يوپلي لومي كي نپه خچي  فرعون

چي گرانو ته او له بلي خوا جادوايي څه ووبايد ولس ته 

پكاوي سره ې له ستر سښمن ته تسليم شوي او دى ئد ده د

تاسو ولي زما له پاره وايي: ې لړى، د همدمخامخ ك

چي زما تر پكار خو دا وه ړ؟ ې مخكي ايمان راواجاز

چل ول وو، دا حتمًا ستاسو ، ىړى وړي مو انتظار كېكپر

ړه ډه مو دا دسيسه جوگپه ډلي مشر دئ، موسى ستاسو د 

ې وباسئ، ېدونكي ترښار اصلي اوسې د ړئ دغواې ده، ړك

ښو پگورئ، د الس سزا حتمًا وې پلي توطئنو اوس به د خ

 ! ېدا مو سزا ده!وړځپه دار ېدا او ې كپر

 حقائقستر ستر ېر زيات ډكي ې مختصرو الفاظو دپه 

د مظلومو چي ښوونه كوي ږ ته الر، موپراته دياو درسونه 

څه انو وينا فرعوند پاره ېرولو لاو محكومو ولسونو د و

ې ؟ دوى له يوېرويې وڅه ئ؟ له څه وايي؟ خلكو ته وي

دوى د نظام وايي: په ضد ښتونكو د عدالت غوته ولس خوا 
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ځه يوسي، ستاسو ړي امنيت له منې كوي، غواتوطئپه ضد 

ېښودو ته پرېواد ړي، تاسو د هپه سور اور بدل كېواد ه

د سره نظام  لهېروي، هم وې او له بلي خوا ئ ړيړ كا

له سختي سزا او هم د مخالفينو د برالسي له  مخالفت

  خطرناكو عواقبو.

گو څو مهمي خبري ترسترځواب كي په گرانو خو د جاد

 ږي:ېك

  په حكم د فرعون چي تر ايمان د مخه هغه كسان

ې مقابل السالم عليهد موسى ې پاره ئې لېدل، د اجورځخو

د دربار تقرب چي ې دا وه لويه هيله ئې وه، ړل تته مال

نه يوازي د  ړو وروستهپه برخه شي، له ايمان راوې ئ

گ د ږي، بلكي مرېېرونه ه څخښونو گوافرعون له سختو 

چي فرعون ته وايي ڼي، گپه لوري د تلو وسيله پل رب خ

و له ليدو دالئلښو او د نچي ږ جرم فقط دا دئ زمو

 هللاله ړى، و ايمان راوآيتون هپ الىتع هللاد وروسته مو 

ې د گ ئړي مرغواښتنه كوي، د صبر او استقامت غو تعالى

پل ايمان او په خېره ې وئگ وي، يعنى اوس مسلمان مر

په چي د تعذيبونو ږي ېېرې ويوازي له داسالم ده، 

چي له ړ نشي څه ته اې صبره نه شي او داسي ړاندي بو

  !په معنى وي!رو د مخالفت له اوام تعالى اسالم او د هللا
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پاره له ستاسو لانو! يې درباراو فرعون وويل: ا

ټه خې هامانه! ژنم، نو اېپپرته بل معبود نه ځانه 

ړه ړه كۍ راته جوڼړه ماړه او لوپخه كپه اور راته 

چي زه ړ شم او يقينًا لوته چي د موسى د معبود لوري 

په ې ښكرو ئاو ده او ل ڼم.گڅخه ې له دروغجنو ئ

چي ړ ې وكگمان ئښته او ه ناحقه لويي وغوپزمكي كي 

نو دى او د ده ږي. ېځول كگرږ لوري ته به نه رازمو

گوره ځول، نو وونيول او سيند ته مو وغورښكري مو ل

گه وه؟! او له دوى مو داسي څنپايله چي د ظالمانو 

په لوري بلنه وركوي او د چي د اور ړه ړه كډله جو

او  ړى شي.ه ونه كڅوك( مرستې )هيئځ به په ورقيامت 

ړل او د قيامت ې كپسې دنيا كي مو لعنتونه ورپه د

 ي.وڅخه ڼل شوو گله قبيح او رذيل به ځ په ور

ښووني الرځيني جامع و ې مباركو آيتوند د -(83-08)

 دا دي:

 پاره ستاسو لچي ته هم وايي  انويدربارپلو فرعون خ

پلو ژنم. يعني هغه خېپپرته بل معبود نه ځانه له 

گوري، گه په سترگانو اريانو ته هم د غالمانو او بنددرب

 مله وي.اې هم معامله د بادار او غالم معله دوى سره ئ

 ې ه، خو تر دړړه كته جواڼۍ رگه ماهامان ته وايي دن

چي ښيي ړ شي او خلكو ته دا وړي بر الچي غوانامه الندي 

چي غ وايي ادلى، هغه درومون ئې د موسى رب نه دهلته ئ

ړوي ۍ جوڼړه ماته لوځان په آسمان كي دئ!! بر ې رب ئ

ې تر نامه الندي، ژيم له مخالفينو سره د مقابلخو د ر

د څخه ړولو له جوڼيو گو ماد دنهر فرعون همداسي كوي، 
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ه او له تعيشه فچي د مررعونانو موخه يوازي دا نه وي ف

ې برسيره پر دړي بلكي ځان ته برابر ك شرائطژوند ډك 

 پل رعب او هيبت الندي راولي.  ختر  ړي عام ولسغوا

 پخو ۍ به له ڼگه ماچي دا دنپاري هامان ته دنده س

چي آيا دا د مصر موجود گورو ړوي، خو بايد وښتو جوخ

ړي؟ آيا دا ستري ړ كچي فرعون جواهرامونه همغه دي 

 ؛ېړولو كي كارول شوپه جوچي د اهرامونو ډبري ستري 

په چي د وخت  ښتيخې خپې ړي شوټو جوډبري دي كه له خ

چي ځيني دا ادعاء كوي ې؟ بدلي شو وډبرپه ېدو سره ېرت

ې له درچي ي ړ شواهرامونه له داسي سترو سترو تيږو جو

ې ړل شوپه واسطه راوغالمانو سوه كيلومتره لري سيمي د 

ډبري ې سيمي كي داسي ږدپله د اهرام شاوخوا نپه خدي، 

ه د داسي پرتو وسائل تللو پرمخ! له ږي!ېنه موندل ك

او بيا ېر كي لوى شم هپه دومرړل او هغه هم يږو راوت

گران كار دئ. كه دا ېر ښودل ډېپاسه ايوه د بلي د 

ړ پپه بشگوته نيسي نو ورته  چي قرآناهرامونه همغه وي 

په اصل كي ستري ستري ې ئږي چي تييقين سره ويلى شو 

بدلي  ډبروپه ېدو سره ېرپه تې چي د زمانښتي دي ې خپخ

چي ېدل ړني تفصيالت واورېڅې څو كاله مخكي د يوما  ې.شو

ي ړځينو برخو كي داسي سوپه د اهرامونو ې ويل ئ

په ې، همدا راز د جهاد و يډكچي له ايرو  ېشو ېوموندل

ډي كي داسي معبدونه ډپه كلونو كي مي د شلمان غره 

ې ې وډبري كارول شوې پلني ېوالونو كي ئپه دچي وليدل 

په ې ې موددږټه د اوټه، خو دا خځ ختر من وډبراو د 

ې ډبرينه شوټو هم زياته كلكه او ېدو سره تر سمنېرت

 وه. 

 ښتل ړه، غوې د استكبار الر غوره كښكرو ئفرعون او ل

گو ومني، د دنپر خلكو گه په ناحقه توپله لويي ې خئ

ښه استكبار نناحق ې ې د همدړول ئجوڼيو ماقصرونو او 

 هللاله  ؛ه همداسي ومومئې فرعونان بوه، د هري زمان

ڼل، گړ ځان تر نور لو پروا.ې غافل، له آخرته بتعالى 

گه په سترنورو ته د حقارت  او پر نورو منلپله لويي خ

 مشترك خصلتونه دي.ټولو فرعونانو د تاريخ د  ،كتل

 په د عذاب ړه، د كبر او ظلم سزا وركتعالى  هللا

سره ښكرو ل پلوې له خپه بحر كي ئ، نيولوې گولو كي ئمن

  ړل.ځاى غرق كيو 
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 گه ده، د تاريخ هر څنپايله گوره چي د ظالمانو و

 منتظره ده.پايله ې ته ورته فرعون ته همدا او د

  په لوري ې د اور چي خلك ئړه شوه ې جوډله ترداسي

ېوتل، او پرپه اور كي گرتيا كي خلك په ملبلل، د دوى 

ژغورلى، څه نشي څ څوك او هيې هيد آخرت له عذابه خو ئ

 څ مل او مرستندوى ونه مومي.هلته به هي

  په آخرت ې لعنتونه وايي او پردنياكي به هم خلك په

 ډله كي وي.په پك شوو او سټل شوو كي به هم د ر

   

    

  

   

   

                   

ړ چي موسى ته مو له هغه وروسته كتاب وركنًا ياو يق

خلكو ته د بصيرت ړل، ېړۍ وال مو هالك كپچي مخكني 

 پند واخلي.څو ښود او رحمت؛ تراسباب، الر
 چي:ي يښږ ته دا آيت مو -(66)

  ړى شو تاب وركته له هغه وروسته كالسالم  عليهموسى

 ړل.فرعون او فرعونيان هالك كتعالى  هللاچي 

 وسيله ت رد بصي -1ې: ړتياوي دا وگځانې كتاب د د

ې گي ئې خلكو ته معرفي كول، د دوى سترڅه ئوو، هر 

ه ې لدوى ئچي ېر وو څپه ڼا ې، د نور او رپرانيستل

ې د دوى ړخونو كي ئټولو اپه ژوند د  -5تيارو ايستل، 

ېرزوينو پد رحمت او تعالى  هللااو د  -6ه. ښوونه كولالر

 ې.پرانيستلپر مخ ې د دوى ې ئدرواز

څه د مخه چي بني اسرائيلو تر هر ښيي دا مبارك آيت 

ې ۍ ئچي د فرعون له غالمښود مشر ته ضرورت درلود يوه الر

ښود كتاب ته ضرورت وو ې الرۍ وروسته ئ، له آزادژغوريو

ې همدپه  ړي.نظيم كتې ټولي برخي ئړوند ژوند اچي د 

د رحمت او تعالى  هللاد  په نتيجه كي بهكتاب د عمل كولو 

 ږي. ېړپر دوى وغونيكمرغه وزر پيرزوينو 
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چي موسى ته ې ړخ كي نه وغربي اپه او ته هغه مهال 

ې. خو څخه هم نه وپارلو او له شاهدانو مو كار س

ږده و اواړل پيدا كړيو نسلونه راېپړيو ېپد ږ مو

ېشت نه په مدين كي هم مېر شول، او ته ې تپرعمرونه 

پيغمبر ږ د ې خو موې لولپر آيتونه ږوچي زمې و

چي ې وړ خ كي هم نه په ااو ته د طور ونكي وو. ږېل

پېرزوينه ړ خو اما ستا د رب له لوري يوه ږ كږ غمو

څ يچي تر تا د مخه هې ړڅو هغه قوم انذار كتر

 پند واخلي.څو ورغلى، تر  ئدخبردارى وركوونكى نه 

څو حساسو خبرو ته جدي  ونوآيت وې مباركد د -(66-63)

 :ړئوكتوجه 

 چي ته هغه مهال د ته ويل شوي عليه السالم  پيغمبر

 عليهچي موسى ې حاضر نه و ړخ كيپه غربي اطور د ناو 

 او هغه مهال هم حاضر نهېدو ته تورات وركول كالسالم 

ځان سره طور ته ې له مشران ئ اوياپل قوم چي د خې و

له لوري د تورات د احكامو د ترالسه تعالى  هللاچي د ېول ب

په چي ې ېشت نه وپه مدين كي هم مكولو شاهدان وي. او 

ې، او هغه اوس قوم ته اورو ړوند آيتونهاپوري هغه 

موسى ږ موچي ې ړخ كي حاضر نه وپه امهال هم د طور 

مبعوث او د مو ۍ پيغمبرړ، په ږ كته غالم الس عليه
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د وحي له الري تا  حقائقږلو، دا ېې ته مو لفرعون مقابل

ږده عمرونه ېړۍ او اوپېړۍ پپېښو ې دپه ي. ښودل شوته 

ې، گو نه دي ليدلپلو سترپه خېښي تا پهغه ، شوي ېرت

چي ږو، ېگه ولپه تو چي تا د پيغمبرړه ږ اراده وكمو

كي دا پېښي هغو خلكو ته بيان  څپه ترو آيتونزما د 

په څ پيغمبر نه دئ ورغلى، چي تر تا د مخه هيې ړك

چي ته دلته او هلته گوته نيول ې خبري ته گه دمكرره تو

ېښي او پ ېگو ليدلچي وايي نه ستا د سترڅه ې، نه و

ې خبري، ېدلاور پيغمبرمخكني حوادث دي او نه له كوم 

چي دلته ښيي دا ې، بلكي د وحي له الري تا ته ويل شو

پام كي دي او هغه دا په يوه مهم مطلب ته اشاره كول 

چي هغه ړه وويل په االسالم  عليهد مسيح چي مسيحيانو 

ڼ ټولو مخلوقاتو مخكي د هللا خوا ته د يوه رونور وو، تر 

په ېر موجود وو، اوس شته او تل به وي، څپه ستوري 

تر  بايبلچي د پيدا شول مسلمانانو كي هم داسي خلك را

ړه همغه خبري په اعليه السالم  پيغمبرې د ېز الندي ئاغ

ې، دا ړه كولپه االسالم  عليهچي مسيحيانو د مسيح ې ړوك

پر خوله سخت گمارانو او الروركو ټد هغو  آيتونهمبارك 

ځاى كي هر په هر عليه السالم  پيغمبروايي چي گوزار دئ 

( لفظ پاره هغه ته د )حضورې لوخت حاضر دئ، د همد

عليه السالم  چي پيغمبر!! دوى دا ادعاء هم كوي كاروي

پيدا شوى، مخكي  ټولو مخلوقاتواو السالم  عليهله آدم 

گونه كاله ېدو زرپيدا كي له او زمكو آسمانونوايي د 

ټولو وروسته تر كي په ظاهر ېدو، ځلېر څپه مخكي د نور 

چي څه دي ، دا همغه دئ ټولو مخكيپه باطن كي تر خو 

په هكله وايي، دوى دا ې د عيسى عليه السالم ئ ايبلب

او په هغوى كي ې اخيستڅخه ټولي خبري له محرف بايبل 

په د مسيح عليه السالم چي ړى يوازي دومره تصرف كې ئ

ې د قرآندوى د ړى، نوم راوالسالم  عليهې د محمد ځاى ئ

د محمد او السالم  چي آدم عليهپام نه كوي وينا ته هم 

ړى جد لوم ټولو انسانانوپه شمول د  السالم ماهعليعيسى 

ټول پيدا شوى او له خاوري دئ، آدم عليه السالم 

ې، د دغو الروركو متصوفينو افكار انسانان د ده له نطف

و خالف او له يهودو او نصاراوو آيتوند صريح  قرآند 

    اخيستل شوي افكار دي. 

 اى عيسى د خداى كلمه ده، كلمه د خدوايي:  بايبل
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! ېل نه دئ، نو عيسى خداى دئ!صفت له خداى بصفت دئ، 

دومره  جنابانو ته وايو: د خداى كلمه يوه نه بلكيې د

گ( بيانوي: كه بحر مداد )د قلم رن ې داسيئ قرآن چيدي 

قلمونه شي، اوه بحرونه نور  وني ټوليد سر  زمكيشي، د 

ه گ بې وليكي، نو رنځاى شي او د هللا تعالى كلمورسره يو 

هر دا د عالم  ې وي!!پاتې به ال خالص شي خو د خداى كلم

د )كن(  تعالى هللاې مظهر دئ، د ې كلمد يو د هللا تعالى ىش

په د الفاظو !! دا جنابان هسي ا شوىدپيامر سره راپه 

ې او ڼگعيسى د خداى كلمه  يوازي، ېدلي ديلوچكر كي 

 ه شى نه دئ اوكلم چيې ږېپوهې هم نه په دكلمه يوه، 

كلمه ږي، ه كوم شى نه بېليڅخه كالم سره له متكلم پ

يا د  عيسى عليه السالم چينه  مستقل وجود نه لري، داسي

ېل ه رابڅخله ذات  ټول مخلوقات د هللا تعالىعالم دا 

ې( )كلمپه يوه فرمان  تعالى هللاڅه د دا هر  بلكيشوي، 

 پيدا شوي.را ځنيله نشت 

( دنيا ته راغى ږموزمسيح ې عنوان الندي )تر د بايبل

پيدا شي، )كلمه( څه چي ې له دمخكي  په ازل كي،ليكي: 

ژوندى وو او دى ، هغه تل وهپه خوا كي وه او د خداى 

پيدا شوي، په وسيله څه شته د ده چي پله خداى دئ، په خ

ژوندى  هپات، دا تلړيپيدا كنه وي ده  چيڅه نشته  داسي

 !!ښيخلكو ته نور او رڼا بخ

 كلمه وه! يوه په خوا كي مسيح د خداى  چي يوحنا وايي

ژوند ې ئځ كي په من ته راغى او زموږ زمكيانسان شو، 

څه ده؟ دا خو يوه معنى  ې خبريكوو: د دښتنه پو!! ړوك

ه ده، كلمه خو وجود نه لري، لمجنامكمله او نامفهومه 

ې ئخوا كي په د خداى  چيكلمه او لفظ خو )شى( نه دئ 

مظهر دئ او د ې او فكر لم د ارادكلمه خو د متكگڼو، و

ې څه وايي، د دړي او څه غوامتكلم  چيښودنه كوي ې د

 هللاووايو: مسيح د  چيڼه دا ده ړه بپې بشي جملناقص

 السالم اعليه مريمي چي ئې مظهر دكلم ې داسيد يو تعالى

پالر چي مسيح له ړه فيصله وك تعالى هللاړه، ې القاء كته ئ

پيدا گه په فوق العاده تو څخهله مور  پرته او يوازي

ې مظهر دئ كلم ړ، مسيح د هغيې صادر كشي، دا فرمان ئ

 عليههم د مسيح  ړ، قرآنمنعكس كې دا الهي فرمان ئ چي

، ړپبش ه هكله د )كلمه( لفظ كاروي خو د يوهپ السالم

 او فرمايي: څ كي په تراو واضح آيت  مكمل
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  151النساء:

په او د هللا غلو مه كوئ كي  پل دينخپه اهل كتابو!  اې

د مسيح  چيې شكه څه مه وايئ، بپرته بل هكله له حق 

 چيوو د هللا رسول او د ده هغه كلمه  يوازيخو زوى  مريمي

پر هللا ې وه او د ده يوه روح، نو ړې القاء كته ئ مريمي

، ديې در چي مه وايئړئ او ې ايمان راوانو ئپيغمبراو 

 دئ،ى اله يوازينهللا خو  دئ،دا درته غوره  چيړئ، ډډه وك

 په آسمانونو چيڅه ې وي، زوى ئكوم  چي ئې منزه دله د

ټول د ده دي او هللا د دي كي  زمكيپه  چيڅه دي او كي 

 دئ.كافي گه توپه وكيل 

د  مسيح نه بلكي منونكو ته وايو: يوازي بايبلد 

ې مظهر دئ، يوحنا ې كلمد يو د هللا تعالى عالم هر )شى(

ې له كلم تعالى هللاې مظهر دئ، د ې كلمد يو تعالى هللاهم د 

 هللايوحنا بايد د ړ شوى، ېر يو انسان جوڅپه يوحنا د 

د عالم ڼي لكه گږه هومره وږ تر للېر د كلمو شم تعالى

 چيې ې خوا واي. جنابه! ته له يوېرټولو موجوداتو شمد 

ې هغه تل ژوندى وو او خوا واي مسيح كلمه وو، له بلي

ې پله خداى وو!! دا درپه خچي هغه ې ېره وايې سربپر د

پوه او جاهل ستر نا چي يوازيدي  هومره متناقضي خبري

ژوندى  هپات!! نه كلمه تلمني په يوه وخت كي ټوليبه 

ې اطالق كولى شو او نه د كلم پر خداىگڼلى شو، نه  (شى)

 ڼلى شو!! گپله خداى په خبل شى په خوا كي د خداى 
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له امله څه كله دوى ته د هغه چي او كه دا نه وى 

ې ترسره پلو السونو ئپه خچي ږي ېسوركوم مصيبت ور

پيغمبر ږ ربه! ولي دي كوم ې زموړي نو وايي به: اك

او  ىړى وو متابعت مو كآيتونستا د چي ږو ېراونه ل

ږ له لوري چي زموڅخه شوي وى؟! نو كله له مؤمنانو 

ړى موسى ته د وركده ته هم ې ويل: ولي وئ ورغىحق 

ې؟! ړى شونه دي وركې( ېر )معجزڅپه شوو )معجزو( 

چي موسى څه كافران نشول په هغه ې د مخه تر دآيا 

)سحر( چي يو ډي ويل: دوه كوې وئ وو؟ ړى شويته ورك

ږ له هر يوه انكار ې ويل: موړ كوي، او وئد بل مالت

ورته ووايه: د هللا له لوري داسي كتاب كوونكي يو. 
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ې متابعت ئچي ښود وي ښه الرړو ې دواچي تر دړئ راو

ړ )ستا ځواب درنه كې نو كه ئ ښتيني يئ.ر هړم كوك

پل هوى او چي دوى د خپوه شه ې ونه منله( نو بلنه ئ

څوك ې الري چا به زيات ب، او تر هغه هوس متابعت كوي

پل هوس متابعت د خې پرته ئښووني له الهي الرچي وي 

 ړي نه هدايتوي. گظالم و سيچي هللا داړى، يقينًا ك

 ې:ښووني شوو كي الندي الرې مباركو آيتوندپه  -(65-86)

  شرك، ظلم او ړنوپلو ناروا كد خچي خلكو ته كله ،

، ړيي نو خداى ته مخه كږېمصيبتونه ورسكبله له  فساد

پيغمبر گي او د هغه د بندتعالى  هللاچي د ژمنه كوي 

ې د مخه ولي تر دتعالى  چي هللا، شكايت كوي به كوياطاعت 

ړى شي كوم او دا سزا راك واهونو كي غرق شگنپه ږ چي مو

كي ويل شوي: دا دئ ځواب په ږو، د دوى ېپيغمبر راونه ل

په چي ځاى په ې ږو، خو تاسو د دېپيغمبر درولتعالى  هللا

گناهونو الس ړئ او له ړئ، ايمان راوژمنو عمل وكپلو خ

چي ې ړى شوې نه دي وركواخلئ وايئ: ولي ده ته هغه معجز

! دوى ته ويل شوي ې؟!ې وړى شوته وركسالم ال عليهموسى 

له ټولو معجزو سره سره له السالم  د موسى عليهآيا چي 

د هغه ونو رپل؟ ستاسو شونه ې انكار وده او معجزو ئ

 عليهگه وكتل او تاسو د محمد په سترمعجزو ته د سحر 

ډي او سحر او يو د بل ړه مو كودعوت ته، دواالسالم 

 . ڼلگد وؤيم

 چي دوى ته ووايه: ته ويل شوي يه السالم عل پيغمبر

ښه وي  تر تورات او قرآنچي ړئ نو تاسو داسي كتاب راو

ټه كي يم، په لړم، زه خو د هدايت ې متابعت وكچي زه ئ

، كه تر گه منلىپه توښود د الر پاره مي قرآنې لد همد

ړى به مي غوره كى هغه دېښود كتاب موندل كې غوره الرد

ټه كي وئ نو په لد حق او هدايت يا ښتپه ر، كه تاسو وو

 ېري وي؟! چښود كتاب به غوره الرتر تورات او قرآن 

  هغه د هوى او هوس  چي نه تورات مني او نه قرآنڅوك

ټه كي په لپروا لري او نه د هدايت بنده دئ، نه د حق 

ېوتى انسان پرپه ضاللت كي ټولو ستر الروركى او دئ، تر 

په وي، د داسي ظالمانو پل هوس بنده چي د خهغه دئ 

له تعالى  هللاې او ړل شوې تړاندي د هدايت دراوازو

  ړي.هدايته محروم ك



 

                                                                                                 ې                      پلوش ند قرآ

 القصص

 

 

 

 

 

351 

   

  

   

   

    

    

   

    

    

   

   

   

  

  

   

  

   

   

    

                           

گه ورته ې توپسپرله په چي دا وينا مو او يقينًا 

ې د ر دچي تپند واخلي. هغه  چيې هيله په دې ده؛ ړك

 په برخه شوى هغوىورمعنى(  يپه حقيق)مخه كتاب 

ې ولوستى شي وايي: پرچي ړي، او كله راو ېپرايمان 

ږ د رب له چي دا زموې شكه ړى، بې راوپرايمان مو 

ې د مخه منقاد تر دږ موچي يقينًا دئ، حقيقت لوري 

پل خې امله دوى ته به له دېښودونكي وو. ړه ااو غا

ي ڼگښېپه ړ او ې وكچي صبر ئشي ړى ځلي وركاجر دوه 

ړي ورروزي كږ چي موڅه كوي، او له هغه  دفعسره بدي 

ړوي ې امخ تر واوري هټي خبرچچي . او كله انفاق كوي

 پلپل عملونه او تاسو ته خته خ ږاو وايي: مو

 ړو.غوا هږ جاهالن نپر تاسو دي سالم وي، موونه، عمل

 ني دا دي:ښووو اساسي الرې مباركو آيتوند د -(81-88)

 وينا  هپلگه دوى ته خې توپسپر له په تعالى  هللا
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د ڼي كي او تر هغه مخكي په بې، اوس د قرآن اورول

پند چي پاره ې ل، د دكيصفحاتو په انجيل او تورات 

 واخلي.

 پر تورات او انجيل ايمان مخكي  چي تر قرآنا چ

ړي او د قرآن هم ايمان راو قرآنپر ړى هرو مرو به راو

ږ پرته زموچي دا له شكه دو سره به حتمًا وايي: ېپه اور

ې ږ تر دې ده، موښتينرې ، هره وينا ئد رب له لوري دئ

څه مو عمل كولو په همغه او پل رب ته منقاد وو د مخه خ

 ړي. ږ غواې اوس له موئ قرآنچي 

  ړلو ايمان راوپه مخكنيو كتابونو د دوى ته به هم

هم پر ړى شي او كولو اجر وركعمل ې د په مقتضاء ئاو 

چي دوى د ځكه . دا ړلو او عمل كولود ايمان راو قرآن

 دفعبدي ې و سره ئڼگښېپه ې وه، صبر لمنه كلكه نيول

 هللاچي گول په الر كي لې د هللا تعالى ئڅه كوله او هغه 

ې ې كومه خوشبه ئچي او كله  ړي ووپېرزو كې پرتعالى 

ويل به  ړولو اواې ې ترېده مخ به ئواور هټي خبراو چ

هر ونه، عمل پلپل عملونه او تاسو ته خته خ ږ: موېئ

پل عمل چا ته خگوري، هر پل عمل جزا او سزا څوك به د خ

پوهان او ږ ناخو مو وړښكاري، تاسو ته سالمتي غواښه 

 ړو.نه غواې گرتيا ئملمجالست او ښوو او جاهالن نه خو

     

    

    

                                                                              

، ښ دي دئخوچي ې هدايتولى څوك نشچي ته هغه يقينًا 

ې، او هغه ړي هدايتوي ئڅوك وغواچي هر خو هللا 

  ني.ژپېښه ېر ډېدونكي هدايت

ړو ږ توقف وكي بايد لړاندپه وې مبارك آيت د د -(83)

 ځير شو:ې څو مهمو برخو ته ئاو 

 په واك چي دا ستا ته ويل شوي عليه السالم  پيغمبر

او د ايمان  ېړڅوك له هدايته برخمن كچي كي نه ده 

ايمان او سمي ستا دنده ې، ړپه برخه كې سعادت ئ وړراو

له لوري تعالى  هللاه د ړېكپرد دوى بلنه ده، دا الري ته 

څوك په سمي الري د تلو توفيق وركوي او چا ته چي ږي ېك
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 ې محروموي.تر

  ړه د هغه جامع او كامل ېكپرتعالى  هللاړه د ې ادپه

ې لري. ړه ئپه اېدونكي چي د هدايت كږي ېعلم له مخي ك

ې څوك ترړ دئ او ې سعادت وڅوك د دچي ې ږېپوهته نه 

دروازه ړاندي د هدايت په وچا ه د هغمحروم، هللا تعالى 

ې ړتيا ئچي وپه سمي الر د تلو توفيق وركوي زي او ېپران

ړه ړتيا معلومه ده او نه د زلري، تا ته نه د دوى و

په سمي الر د تلو مجال او دوى چي كيفيت او نه دا 

 اراده لري كه نه. 

  چي دا مبارك آيت د هغو الروركو خرافي عقيده ردوي

ېرزوينو پد تعالى  هللاد ليه السالم ع وايي: پيغمبر

د عناياتو له خزانو تعالى  هللام دئ، د سِ  قَ ېشونكى او مُ و

كولى شي له پير او مرشد ، څه وركولى شيچا ته هر هر 

ه؛ مريدانو ته روحاني څخپل قبر حتى له خ ؛ټنهلري وا

پل نشي كولى خعليه السالم  پيغمبرفيوضات ورسوي!! كه 

ابوطالب ته د حامي او مدافع تره  غيرتي او د ده ستر

روحاني في  په ي او ړپه برخه كادت ورړو سعايمان راو

څوك به زي بل ېپرانپر مخ سره د هدايت دروازه د هغه 

دغه  قرآن؟!! آيا د عظيم الشأن گه دا كار وكولى شيڅن

ېوال په د قائدداسي خرافي عچي مبارك آيت كافي نه دئ 

پلو څوك د خهيتعالى  هللاچي ې باور وو په داو ووهو 

د ټاكلى او ېرزوينو د خزانو واكمن نه دئ پعناياتو او 

پله په خ، ېپارلچا ته نه دي سې هيې خزانو كلياني ئد

چي ړه كوي ېكپرپام سره په ړتياوو ته پل بنده واو د خ

  ړي.ې محروم كڅوك ترړي او څومره وركچا ته 
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ړو ښووني متابعت وكې ويل: كه له تا سره د الراو وئ

آيا دوى ته مو داسي ږو! ېښتول كټوبي تټاپل له خ

څه چي هغه ته د هر ړ ټوبى نه كټاحرم يو خوندي 

په او روزي ږ له لوري د رزق زمو ؛ږيېړل كوې راېوم

ږي. او له كلو نه ېپوهېرى نه ډگه؟!! خو د دوى تو

پل معيشت له پر خچي ړل ې هالك كڅومره هغه ترمو 

چي له دوى ځي ېشت ې د دوى متل، نو دا ئښپولو واو

ږ ږ، او موېره لډگر نه وه مپه كي ېشتيا وروسته م

 ړونكي وو. ېراث وپه مې( )ئ

 ي:دي دا ښوونو الرې مباركو آيتوند د -(85-85)

 ړلو او د ده د ايمان نه راوالسالم  بر عليهمپر پيغ

ښودل د اجتناب يو اساسي او لوى سبب دا گرتيا له مل

د دوى به كبله گرتيا له ېدل د ده د ملېروچي شوى 

نن هم  .شيښونو سره مخامخ گوااو ثروت له مال  ،ژوند

، له مسلمانانو سره د نه ړولوه د مخ اڅخله اسالم 

گرتيا د ظالمانو، مفسدينو او كافرانو د ملو پيوستون ا

او  ږيېېرپلو شتمنيو وپه خيو لوى عامل همدا دئ، شتمن 

او د رفاه او تعيش پلو كرسيو، په خد اقتدار خاوندان 

 !!ژوند له السه وركولوخاوندان د مرفه او سوكاله 

 د چي ږدي ږ مخي ته دا مبارك آيت دا حقيقت هم زمو

ي د كپه مكه مكرمه مهال  پهېدو ې د نازلې سورد

څه حالت وو او قريشو له ېري اختناق، خوف او و

ېري دوى د خوف او و، اووكچلن گه څنمسلمانانو سره 

ېرو د دوى د تعذيبونو ډچي ړى وو ځته كداسي حالت رامن

   ړى. ېري ايمان نشو راوله و

 قريشو له د چي هغو ضعيف النفسه خلكو ته تعالى  هللا

ې بپلي سوكالي، ډډه كوله، خړلو ن راوې له ايماېري ئو

پر ايمان ترجيح وركوله ې ژوند ته ئمرفه خطره او 

په ې( ښي )كعبې نگورئ د ايمان د يوچي نه فرمايي: 

نه ځولو، گرځاى وگه خوندي او د امن څندا حرم ې طفيل ئ
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ې ورته ېوراز راز م ؛د هر موسم ؛له هري خواچي گورئ 

ړوئ او ې وا، صفحات ئئړ؟! تاريخ ته رجوع وكرادرومي

ې ژوند ئچي مرفه څومره دئ ېر د هغو خلكو شمچي گورئ و

ړاو ته رسولي پهغه ژوند پل معيشت او سوكاله درلود، خ

ې تل او له همدښپولو واوړ او له ې وكېرى ئچي تول 

ې د عبرت ۍ ئڼدا دي تشي او وراني ما له هالك شول؟!كب

په كي پاره ې لډي مودږ خلك د لنچي لې، پاتې پاره ترل

نو  ېښودل.پرپه ميراث ته تعالى  هللاې څه ئشوي، هر  يپات

ږئ او ېېرو ونتائجړلو له گه د ايمان راوڅنې سره له د

 .ېره نه لرئپايلو وله بدو ژوند د سوكاله او مرفه 

اغيزناكو ې په دځاى كي دا حقيقت په بل  قرآن

  الفاظو بيانوي:

    
   

    
  

                                                                                                                
 35العنكبوت: 

خوندي او باامنه  ې(مك)له ږ چي مول ې نه ليدآيا وئ

د دوى شاوخوا ته چي په داسي حال كي ړ، ړ كجوټوبى ټا

ړي او د هللا پر باطل ايمان راوږي، نو آيا ېښتول كخلك ت

 پاسي كوي؟! د نعمت ناس

    

    

   

    

    

    

په  چي نه دئاو ستا رب تر هغه د كليو هالكوونكى 

زما  چي ږيېپيغمبر ونه ليو ې ئكي  برخيمركزي 

نكي نه يو وهالكود كليو  موږ او ،ې ولوليپر آيتونه

 . ې ظالمان ويېدونكي ئاوس چيگر دا م

ړه الهي سنت په اد نزول  د عذابونو دلته -(95)

ږلو ېتر هغه پر يوه قوم د عذاب ل، هللا تعالى ىبيان شو

لى، هغه هم ږېې نه وي ورلئپيغمبر ړه نه كوي چي كپرې



 

                                                                                                               القصص       

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

353 

او له حثيت ولري،  يټولو ته مركزپه داسي سيمي كي چي 

، او تر ږيېۍ ورسټولو ته د ده دعوت په آسانځايه هغه 

ې س د هالكولو فيصله نه كوي چي ظلم ئهغه د يوه ول

 ځاى كي داسي بيانوي: دا مطلب په بل قرآن څرگند شي. 

    
      

   
  

                                                                                                                     

 66االنفال: 

 چيكي  حال داسيپه ړي دوى تعذيب ك چي نه دئ داسياو هللا 

 حال داسيپه ې او هللا يكي  په دوىپيغمبره!( ال ې ته )ا

ښتونكي غو يښندوى د بخ چي نه دئتعذيبوونكى د دوى كي 

 وي.

ړه الهي سنت بيان په اد نزول  د عذابونودلته هم 

ښودل شوي: ډ دوه وجوهات ځند عذاب په راتلو كي د ، ىشو

په دوى كي د داسي خلكو د داعي شته والى او په ولس كي 

به گناه توبه به كوي او له كفر، شرك او چي شته والى 

 الس اخلي.

په چي  ړىچا ته وركهغه ځواب دا  تعالى هللاچي گورئ 

ږ له زمو: ړي او واييغوا ېدلپله خوله د عذاب نازلخ

له آسمانه  باندي موږ رپ يولشديد مخالفت سره سره 

 !؟ږوېكوم بل عذاب نه اخته كپه او ولي  ږيېنه ور ډبري

په شته پيغمبر د ئ چي فرمايي: زما سنت دا د تعالى هللا

ې او استغفار د توبكي  په خلكوچي  غهاو تر هكي  والي

ې سره قريشو دپه ! پل عذاب نه نازلوم!زه خ ؛امكان وي

ړل ژل او شو السالم عليه پيغمبرتاسو د ته ويل شوي: 

د الهي چي د ده شته والى ږئ ېپوهې نه په دړئ، خو غوا

پل الس هغه ستنه په خعذاب د راتلو مانع دئ، تاسو 

ړى. د ې تم كچت ئناك الهي عذاب دچي د درړئ گول غواړن

و د الهي چي تاسډ وجه دا نه ده ځنپه راتلو كي د عذاب 

چي د الهي سنت ې دا ده عذاب مستحق نه يئ، بلكي وجه ئ

ې او موانع له ېدلې نه ده رارسټه ئېمطابق د راتلو ن

 ځه نه دي تللي. من

له  بايبلدا دقيقه او عادالنه وينا د  قرآنراشئ د 

ړه او د يونس ې اپه همدچي ړئ هغي وينا سره مقايسه ك

 ليكي:ې، بايبل ړې كپه ارتباط ئد بعثت السالم  عليه
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ښار ته ږو: د نينوا لوى ېول امغپي"خداى يونس ته دا 

 خداى داسي چيې ووايه ېدونكو ته ئړ شه او اوسوال

ژر به ېر ډفرمايي: زه ستاسو له شرارتونو غافل نه يم، 

  ! ړم!مو هالك ك

ېر ځې خبرو ته دڼا كي په رپر هللا تعالى د ايمان كه 

ېدى شي او نه د يغام كپدا نه الهي  چيږو ېپوهشو نو 

ږي ېك لوڅهغه  پيغامونه يوازي يوه پيغمبر رسالت، داسي

پيغامونه د  گ اراده لري، داسيقوم سره د جنيوه له  چي

ېر جالدانو ته منسوبول صحيح دي څپه ټلر او موسوليني هي

دئ، او ستر جسارت ې انتساب لوى ظلم ته ئ تعالى هللاخو 

د خلكو د او په سبب  وينيېرزپپل رحمت او د خ تعالى هللا

ړه هغه وخت ېكپرږي، د عذاب ېلپيغمبران پاره هدايت ل

پل ولس خشي،  يناكام يڅه ټوليد خلكو د هدايت  چيكوي 

ړه ړي، اتمام حجت وشي، نه د زځواب وركپيغمبر ته د رد 

څه نتيجه مسلسل دعوت  السالم معليهانو سواندو پيغمبر

په الهي خلك كي ې وخت په دې، ې معجزړي او نه ئورك

ې او هم عادالنه، خو له د ئښل هم معقول كار دگواعذاب 

 ښايي!! ښل له مهربان رب سره نه گواد مخه 

ې: چي ويل ئځواب كي او هغه مهال په د قريشو  قرآن

گ د عذاب نه راتځي، الهي عذاب نه را ږپر موولي دا 

 : فرماييپه حقه يو؛ ږ چي موښيي 

     
    

   
   
   

    
     

    
    

                                           
 68-66االنفال: 

په داسي حال كي په عذاب نه اخته كوي، ې ولي او هللا به ئ

ه )د خلكو( مخنيوى كوي، او دوى څخچي له مسجدالحرام 

ې ې )حقيقي( متوليان نه دي، حقيقي متوليان خو ئئ

او د بيت  ږي.ېپوهېرى نه ډمتقيان دي، خو د دوى يوازي 

ېلكي او پ)او عبادت( له ش نهځهللا خوا ته د دوى لمان
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چي په سبب د هغه كفر څه نه وي، نو و پرته بل كچچك

 څكئ.كولو دا عذاب وتاسو 

په كفر او چي ځكه دا ړ دي، عذاب و د الهي دوى يعني

و ته ړاپۍ كي هغه ښمنپلي دپه خپالني خالف خداى د 

دا  ،د خلكو مخنيوى كوي څخهله مسجدالحرام چي ېدلي رس

، د ڼيگالحرام متوليان  مسجدچي ځان د په داسي حال كي 

 په لوري راتلو او د هللاچي خلك د مسجدالحرام ځاى په ې د

ډونه ې الر كي خنپه دړي، عبادت ته تشويق ك تعالى

هللا د پلو بدو عملونو سره په خپله او په خدوى ي، وړراوال

ډ او مانع خن ړانديپه وراتلو خلكو د تعالى لوري ته د 

د مسجد الحرام حقيقي متولي خو داسي نه وي، دوى دي، 

 يچي كومې دنده څلېپس نه دي، داحقيقي متوليان ې ئ

په دوى كي نشته، حقيقي متوليان خو ړي ي غواړتياوگځان

په گناهونو د ې متقيان دي، دوى له تقوى محروم او ئ

ې په دپوه دي، جاهل او نا ،غرقتر ستوني ډ كي نډنده گ

هغه  !!گه ويد بيت هللا متولي بايد څنچي ږي ېپوههم نه 

چي د بيت هللا ڼي گمسجد الحرام متولي ځان د گه څنڅوك 

څه نه پرته بل و كچچكاو  وېلكيپله شې عبادت خوا ته ئ

 ؟!وي

ه د دوى د ممانعت دوه صورتونه څخله مسجدالحرام 

ېښودل، پرې نه ورته راپل مخالفين به ئچي خ وو: يو دا

ې ړه شوه هغوى به ئښمني راوالچي به د دوى دچا سره له 

چي د كول او دوهم دا  منعمسجدالحرام ته له ننوتلو 

د د خلكو په خالف به چي د دين دوى عملونه داسي وو 

ې ب هچي د دين له حقيقتباعث وو، كله نفرت ي او كرك

گناهونو او فسادونو كي په ان د دين مدعي ،خبره خلك

چي د گمان كوي ړه تور شي او ې زه ئڅخگوري له دين غرق 

په ې د دغو خلكو ږ ئچي مواصلي ماهيت همغه دئ ې دين د

ې دين كي د اصالح قوت وى نو په دگورو، كه ړو كي و وړك

ړي وو، د دوى اخالقي او عملي ې اصالح كپلويان به ئپل خ

ښه ړه نه ې ته زځكه ده، نو وضع به دومره كركجنه نه و

 دغه دين خوا ته راشي. چي د كوي 

 پال بنده او دوكه شوي دينداردا آيت د واقعي خداى 

او د هللا د دين د واقعي او صادق خادم او دروغجن او 

پاره يو دقيق محك او معيار ژندو لېپگمار خادم د ټ

 :چيمخلص بنده هغه دئ  تعالى هللاد ږدي، مخي ته ږ زمو
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  پالونكو درناوى او خداى ديني مقدساتو عائر هللا، شد

 .كوي

  ښمني ورسره نه ږي او دېډ كچا مخي ته نه خند هغه

كوي چي د هللا تعالى د عبادت تكل كوي، نه يوازي مخي ته 

 .ې كويږي بلكي مرسته ئېډ كې نه خنئ

  الفاظو او ېېرڅپه په وخت كي به د ده د عبادت ،

 تعالى هللاپه چي ې ړحساس كگه اگنده توڅرپه حركاتو كي 

 ږي، هغه ته طمع لري.ېېر، له هغه ويايمان لر

 ه پې د هللا تعالى الفاظ او حركات ئې د طمعي الفاظ ئ

يوه هيبت ړ شوي حركات دي، د اعتراف نه راواله لعظمت 

گه د ستر په تو، خاشع او محتاج بنده خاضعوهلي، 

دعاء  په زاريو زاريو سرهاو ړ والړاندي په وټولواك 

 كوي. 

يا د ديني مقدساتو دار نچي دوكه شوى ديخو هغه 

 چي:ې گورې گمار خادم دئ داسي به ئټ

 ښي ېري او هيبت ند و تعالى هللاله ې كي ېرڅپه ې نه ئ

په په الفاظو كي او نه ږي، نه ېگو كاو آثار تر ستر

 حركاتو كي. 

  لهو و لعب په ې او معبد كي به ئپه وخت د عبادت

په وخت او به د طواف قريشو چي همغسي لكه  ې،ومومبوخت 

ې او ې وهلي به ئكچچكپېلكي كول او بيت هللا خوا ته شد 

ډول او په حلقو كي ځيني خلك د ذكر چي نن همغسي لكه 

د قوالي سندري وايي، چوي، ا يڼڅځي، پر ،ځيې ته غوردبل

 په نامه مستي كوي.ې چيغي وهي او د جذبهو هو 

  پر ، كافر ته به ښمني كويه دپالونكو سره بله خداى

له خداى او دين منكر او باغي مؤمن ترجيح وركوي، 

ې په ضد به ئچا انسان سره به دوستي كوي او د هغه 

ځني په عبادت او لمانچي ديندار دئ او د هللا مرسته كوي 

 بوخت.

په مقابل كي د ديانت او ديني مشرتابه د دوى 

 چي:ن مدعي هغه دئ دروغج

 پاته شوى، د په ميراث ورته ي منصب ديني او مذهب

چي ې برخي وو بړتياگځاى ناستى، له هغو ځانپالر بد ېك ن

 پاره ضروري دي.د مذهبي قيادت او مشرتابه ل

 په قول او عمل سره خلك د دين لوري چي  ىځاپه ې د د
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ډ وي، واقعي ړاندي خنپه وپله د دين په خړي ته تشويق ك

 .ځيگردين ته د خلكو د راتلو مانع 

    

  

   

    

    

                                                                      

وي ړى شتاسو ته دركڅه چي او )له راز راز ( شيانو 

، دي)اسباب( ښايست د ژوند متاع او ټول د دنيوي دا 

ټولو زيات چي له هللا سره دي هغه غوره او تر څه او 

  ېدونكي دي، نو آيا تعقل نه كوئ؟!پاته ك

چي شوي  په دوام كي ويلدلته د مخكني مطلب  -(36)

ټي گد تمتع او پاره ځو ژوند لڅو ورد يا څه هر ستاسو 

ې ته ښايست اسباب، دد زينت او  يادي او  وسائلاخيستو 

ڼئ گې غوره مه څه ئگورئ، تر هغه گه مه په سترد هدف 

په خوا كي تعالى  هللاد ې په نتيجه كي ئچي د ايمان 

 .يپاتهغه غوره دي او تلترالسه كوئ، 

   

    

  

   

    

                                         

چي ې ړژمنه مو ورسره كې چي د غوره وعدنو آيا هغه 

ېر څپه چا د هغه  ؛ويېدونكى ورسره مخامخ كهغه به 

بيا  ،ېړپه برخه كژوند متاع مو ورد دنيوي چي دئ 

 ؟!څخه ويړى شوو ځ له حاضر كپه وريامت به هغه د ق

ځور شوي: يو دلته دوه كسان د مخاطب مخي ته ان -(31)

ې، دا له ده ړغوره وعده ورسره كتعالى  چي هللاې هغه ئ

هرومر ترسره ا او آخرت كي يپه دنوعده ې سره شو

په ې ورچي دنيوي متاع ئې هغه ې ده، او بل ئېدونكك

په وړاندي به د هللا تعالى ځ په ورې خو د قيامت ړبرخه ك
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 بختور دئ،كوم يو  , ووايئشي ىړپاره حاضر كې لد محاسب

 ړئ؟ېدل غواېر كڅپه د كوم 

   

   

    

   

   

  

  

   

    

   

  

  

   

    

   

  

ړي او وبه وايي: زما هغه ږ به كچي ورغځ او هغه ور

ې( پر)زما د شريكانو( گمان مو )چي ېري دي چشريكان 

ړه ترسره په اې ئ اچي )الهي( وينهغه كسان  كاوو؟

ې ږ بموچي ږ ربه! دا همغه دي ې زموې وايي به: اشو

په ږ موچي ړي ول ې الري كړي ول، همغسي مو بالري ك

ې زاره ې( بړاندي )ترپه و، ستا ې الري شوي ووبپله خ

عبادت نه كاوو. او وبه ويل شي: ږ دوى زموږو، ېك

ې بلي ! نو وروبه ئدروبلئ)مرستي ته( پل شريكان خ

گوري )او عذاب به وځواب نه وركوي او دوى ته به خو 

 ې وى. ندلوې مچي الر ئوبه وايي( اى كاش 

هغو دوو كسانو ځ د په وردلته د قيامت  -(18-10)

ړ، يو ې الري كې بل بيوه ئچي ځور شوى دوونكى حالت اندر

په ۍ ورې د مال، جاه او اقتدار خاوند وو، د نورو مشرئ

ې الري مشر ې بهمد پهې ې الري وو، بل ئخو بړه وه، غا

ړي گي وكبند تعالى چي د هللاځاى په ې د دپسي روان وو او 

كي  يړپلي غاپه خې ئړۍ ك ۍگۍ او بندغالم ې مشر دد همد
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 يځولگرشريك رب پل ې هغه د خپه حقيقت كي ئې وه، چولا

ېري دي چړي: هغه ذوات ې وكترښتنه پوبه  تعالى هللاوو، 

كاوو زما شريكان دي؟!! كشران به ساكت وي چي گمان مو 

ې ږ بموچي ړي: دا دي هغه خلك ځواب وركاو مشران به 

پله په خږ موچي ړي ول ې الري كړي ول، همغسي مو بالري ك

د ضاللت الر ښه پله خوپه خږ چي مو، لكه ري شوي ووې الب

ږ له جبر او او زموښه پله خوپه خهم دوى  ې وه،ړغوره ك

ې الري شول، اوس ستا پسي راغلل او بږ په موپرته اكراه 

چي دوى ې اعالنوو، او وايو ې زاري ترپله بړاندي خپه و

گان ول، پل هوس بندد خبلكي ږ عبادت نه كاوو، زمو

)مرستي ته( پل شريكان ه به وويل شي: خكشرانو ت

ځواب نه وركوي دوى ته به ې بلي خو ! نو وروبه ئدروبلئ

گو شي او وبه عذاب تر سترې الهي په بدل كي به ئاو 

 الر تللي وى. په سمه چي اى كاش : وايي
  ښودل د الروركو مشرانو اطاعت داسي گورئ چي دلته

سره شريكول، د ى تعال په الوهيت كي له هللاهغوى شوى لكه 

رگو د ټو ستپ پهو كي هم آيتونېر نورو ڼ شمگپه  قرآن

په دنيا ښودل شوى، ې الري مشرانو اطاعت د شرك مترادف ب

درلوده، دغي طمعي د دوى اطاعت ته  طمعې له دوى كي ئ

چي ورته وويل شي ځ په ورد قيامت ځكه به چمتو كول، نو 

ړي ږ كم ورغ، دوى به بيا ههم مرستي ته دروبلئې ئاوس 

پل شرك او د الر ړي، له خځواب به ترالسه نه كڅ خو هي

ټه به گڅ ې بيزاره وي خو هيببه ۍ وركو مشرانو له غالم

 . نه وررسوي

   

  

   

  

   

                                             

ړي او وبه وايي: ږ به كچي ورغځ او هغه ور

ځ به ې ورپه دنو ړ؟ ځواب وركڅه پيغمبرانو ته مو 

 .ښتىپواو يو به بل نشي  ې وركي شيخبري تر

پل خچي ښتنه وشي پورې تبه ځ په ورد قيامت  -(38-33)

هغوى تاسو چي څه وو؟ كله ځواب پيغمبر ته ستاسو پل خ
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 ړئاو آخرت ايمان راوتعالى  هللاپر چي ته بلنه دركوله 

ځواب ورك شي، خبره به به ړ؟! له هغوى ځواب مو وركڅه 

او يو به له بله  څه نلريپاره به نشي كولى، د ويلو ل

 . ښتنه هم نشي كولىوپ

    

    

   

                                                                               

ړ او صالح ې راوړه، ايمان ئې وكچي توبه ئاو هغه 

 څخه وي.چي له برياليو نو هيله ده  ړوكې عمل ئ

چي په مقابل كي هغه خلك دي ډلو پورتنيو دوو د  -(35)

ځي، گرپل رب لوري ته ورله كفر او شرك الس اخلي او د خ

چي همدا ړي او صالح عملونه كوي، هيله ده ايمان راو

ولي ړي، په برخه كې بريا توبه، ايمان او صالح عمل ئ

ځاى احتمال په چي د يقين دلته د )عسى( لفظ كارول شوى 

 چي كله دا لفظ د هللاځيني مفسرين وايي گوته كوي، په 

له لوري وي نو د يقين معنى وركوي، خو غوره  لىتعا

توبه، ايمان او صالح عمل د ثبات او چي توجيه دا ده 

چي د هغه له مخي ځلي كار نه دئ ښتنه كوي، يو دوام غو

ړه وشي، كه ثبات او دوام ونه ېكپرۍ او يقيني وروست

په يقيني ېدى شي دا توبه، ايمان او صالح عمل ړي كك

  بريا منتج نشي.
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او غوره كوي  ېپيدا كوي ئړي څه غواچي او ستا رب 

پاكي هللا لره ، يې( له دوى سره نه داختيارول )ئ ې،ئ

ې )ورسره( دوى ئچي څه ړ دئ له هغه ده او لو

چي د دوى ږي ېپوههم څه په هغه او ستا رب  ريكوي.ش

دى  .ېئ گندويڅرچي څه هم په هغه ټوي او پې ې ئسين

معبود نشته، ستاينه بل پرته چي له ده هغه هللا دئ 

مخكي او وروسته ده لره ده، او حكم )صادرول( د ده 

 ږئ.ېځول كگر)كار( دئ او د ده لوري ته 

څو ړه په اد او شرك د توحي آيتونهدا مبارك  -(35-56)

 ږدي: ږ مخي ته زمو حقائقستر ستر 

 ى يوازينچي هغه د ايمان معنى دا ده  تعالى پر هللا

 ڼوگكار و تعالى د هللاپيدا كوونكى ومنو، او دا خالق او 

او د ي پاره غوره كوړي كار لگځانڅوك د كوم څه او چي 

ې په د ي،هغه كار د ترسره كولو توان او توفيق وركو

په ړو، نه سره شريك نه ك تعالى هللاڅوك له كي هي ړودوا

ې له د تعالى هللااو نه غوراوي او اختيار كي، خلقت كي 

چارو كي ورسره شريك وي. ې په دڅوك چي ړ وبولو ېر لوډ

ټو پپه ږي، ېپوهڅه په هر  تعالى چي هللاې باور وو دپه 

، حال او مستقبل، هغه گندو، حاضر او غائب، ماضيڅراو 

څه د څ څوك او هيپرته هيى معبود ومنو، له هغه نيوازي

ړ له هر عيب او نقص لوڼو، گړ ونه ځني او عبادت ولمان

ږي، ېړي د ده له لوري صادرېكپرړ، ټولو ستاينو واو د 

ۍ وروستړه په اڅه ږي او د هر ېقضايا ده ته راجع ك

پاى كي د ده لوري ته په او لوري وي، له د ده ړه ېكپر

 . وږېځول كگرور

  په چا بل د پرته  تعالى چي له هللااو شرك يعني دا

ډه چارو كي ونپه ښت پيدايد چي ړه دا عقيده ولرو ا

ېماريو لري، بل ته د مال او اوالد وركوونكى، له ب

د مشكالتو حلوونكى او  ىژغورونكړاوونو ى، له كرغوونك

ړو ونه منسوب كتهغه اوصاف او صالحيې يوه ته ئوبولو، 

هغه واكونه ې او بل ته ئپاره مختص دي ل لىتعا چي د هللا

څ مخلوق ته نه دي هي تعالى چي هللاو ړاو اختيارونه ورك

ه مرستونيسو،  لمنچا ته پرته بل  تعالى هللاړي، له ورك

د دعاء ې ئړاندي ه وړو او پې وكځنه ئ، لمانړوې وغواتر

په غيب وبولو او ې ، حاضر او ناظر ئړوكچت اوالسونه 
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هغه مو له لري  چيپه دي باور وو يو او پوه ورته ووا

 تعالى پر هللاپله او يا په خږ اوري او دعاء مو غ

 قبلوي!! 

    

   

   

   

   

    

    

   

   

   

    

    

    

   

  

  

   

      

د په كه هللا دا شچي پام شوى ې ته مو آيا دووايه: 

پرته بل ړي، له هللا ې كپاتدرباندي تلځي تر ور قيامت

ړي؛ نو آيا نه ڼا درته راوچي ر ئڅوك دمعبود 

كه هللا  چينه دي كتلي مو ې ته آيا داورئ؟! ووايه: 

ړي، له هللا ې كپاتدرباندي تلځي تر ور قيامتد ځ دا ور

پكي چي ړي په درته راوشچي  ئڅوك دپرته بل معبود 

ېرزويني له پلي پاو د خگورئ؟! ړئ، آيا نه آرام وك

پكي آرام چي ړه ړه كځ درته جوپه او ورې شامله ئ

 ړئ.  څو شكر وكټوئ او ترچي د ده فضل ولاو  ئړوك

و كي د مخكني مهم مطلب د و آيتونې مباركدپه  -(51-56)

 ړاندي شوي:و دالئلڅو  پارهاثبات ل

 په خاص او چي د خاص مصلحت له مخي په دا ستاسو ش

ږده شي، خو ډه او كله اوې، كله لنټاكل شودقيق تناسب 



 

                                                                                                               القصص       

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

563 

د سره ې په داو  پل دقيق او ثابت تناسب مراعاتويخ

 شرائطپاره الزم او ضروري پر سر د انسان لزمكي 

د زمكي نو ې تناسب كي تغيير راشي په دږي، كه ېبرابر

نه انسان، نه حيوان او  پاته نشي،ژوى څ پر سر به هي

ړوي، ې جوې او دانېوچي انسان ته مټي نه هغه وني او بو

چي د ړي ږده كپه دومره اوچي دا شړي وغواتعالى  هللاكه 

ړي، لمر او زمكه له حركته ځي دوام وكامت تر وريق

ي بدله ځپه ورپه مو چي شسي ذات مومئ ږي؛ آيا داېودر

پرته تعالى  گه له هللاڅنڅوك نه مومئ نو كه داسي ړي؟ ك

 ! ړئ؟!ې غواړوئ او مرسته ترا ته د دعاء السونه لوچبل 

  ړي او د ې كپاتځ مو تلچي دا ورړي وغواتعالى  هللاكه

چي مومئ څوك ړي؛ آيا داسي ږده كې اوځي ئقيامت تر ور

ږ ېپه غې غچي تاسو د هپه راولي شو پاى ته ورسوي اځ ور

عالم كي ټول په ځواك ړئ؟! كه داسي ې آرام وكېبڅو شكي 

لمن ته چا پرته بل تعالى  هللاله ځي نو ولي نه در رپه نظ

 ؟!! ربلئدې او مرستي ته ئ ئړوغو

 ځ داسي په او ورشتعالى  چي هللاپام نه كوئ ې ته دگر م

وب او آرام په د خړ يئ، شچي تاسو ورته اړي پيدا ك

پاره، تاسو خوب ته ځ د معيشت د تأمين لپاره او ورل

كي ځني كار په ورچي يوه فرصت ته  داسيلرئ، ضرورت 

ئ، ړدمه وكړئ، او قوت جبران كي ژې انرپله مصرف شوخ

هللا تعالى ړيا مو رفع شي، ړي او ستږ آرام وكاعصاب مو ل

وروسته كولو څه وخت كار له چي  ېي ىړپيدا ك ه داسيت

ې پله راشي، ستا له اجازپه خړي، غلبه وك يخوب درباند

ځان سره ړي او له ې دروتښپپرته راشي، الس، ې او موافق

ړى، درك ئنه د يپه واك كې ستا ، د خوب مهار ئځيدي بو

ستومانه كله چي ړى، ې د هغه الس ته وركئستا مهار  يبلك

نور چي ږي ېځاى ته ورسې او ستا ستوماني او ضعف هغه ش

خوا ته راشي، خوب  يپه دڅاناې كولى، كار نه ش هيڅنو 

ېلو برخو ېالبستا د وجود بړي، متوقف ك يستا كار درباند

پله خړي، وره كپ يړتياوگنيم خپليچي ړي ته دا فرصت ورك

پاره كار ته ړاو لپړي او د راتلونكي ستوماني رفع ك

څومره ستر كي ستا په خوب( ) يچې ورگړي، چمتو كځان 

ې كه )خوب( نه وى او يا ئ !!ئپروت دكمت و حامصلحت 

څومره ستر ستر مصيبتونه وى، كي په واك مهار د انسان 

انسانانو به  وحريص ړي وو؟!!ړ كوالاې انسان ته ربه ئ
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پله مصرفاوو، خ يې كمود يډپه لنځواك ټول توان او پل خ

ې د ژوند به ئپل چوله او خا يكخطر په ې روغتيا به ئ

)خوب( دغه تاسو د امخ كاوو!! ښ سره مخواگله  گمر

نه ، تياره او خاموشي :پاره دوو شيانو ته ضر ورت لرئل

خوب كولى شئ او نه له شور او ژور سم او  يڼا كپه ر

ته  يستا مرستپه ش يچې ورگپي څا، نايډك محيط ك ږځو

ږونه ، غړويوغوځاى څه او هر په هر پل تور وزر راشي، خ

پناه يوسي او ږ ته ېغږ خاوند د خوب خاموش شي، هر د غ

 برابر شي. شرائطپاره مناسب ې سره ستا د خوب لپه د

معاش او پل ولو او د خېبكي ژوند مخپل تاسو د خبيا 

څو د ترته ضرورت لرئ،  ورځيپاره لتأمين رزق، روزي د 

ړئ، ژنئ، مفيد له مضر تفكيك كېپڅه وهر  كيڼا ر پهې هغ

د شته  كي ريالېپچاپل په خړئ او ېل كښمن بدوست له د

او آسمانونو  زمكيد ړئ. توكو د كارولو امكان ترالسه ك

ځ او لمر ترمن زمكيې او د ړړه كجو داسيه زمكخالق 

په محور پل محور او د لمر په خحركت  زمكيفاصله او د 

په وي او پر سر ش زمكيكله د چي ړى م كيتنظ داسيې ئ

ه تر ضرورته چي زمكږده وي په هومره اوځ، نه شكله ور

ه تر الزم زمكچي ږده ځ هومره اوورړه شي او نه ياته سز

راشي، تر ې پس يپه بليوه بايد حده زياته توده شي، 

ړتيا رفع ضروري وي، ستا اچي ې شي پاتهغه ستا خوا ته 

پل ړه شي او خېرته وال، بړيپل كارونه ترسره كړي، خك

په او كه دا دقيق نظم نه وى، ش ړي!!ته خالي ك يځاى بل

ږده وى، د لمر او ډه يا اوپل اوسني وخت لنځ تر خور

ېدل او چورل زمكيټن كم يا زيات وى، د ځ واتر من زمكي

به ژوند ممكن پر سر  زمكيېدل تند يا سست وى، نو د ځخو

 نه وو.
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ړي او وبه وايي: زما هغه ږ به كچي ورغځ او هغه ور

ې( پر)زما د شريكانو( گمان مو )چي ېري دي چشريكان 

گواه راوباسو او وبه ډلي به يو او له هري  ؟كاوو

چي حق  پوه به شيړئ، نو ړاندي كراو دالئلپل وايو: خ

چي له ې ورك شي څه به ترپه خوا دئ او هغه د هللا 

 ړول. جوپه دروغو ې ځانه ئ

ۍ صحنه له يوه بله ځي مخكندلته د قيامت د ور -(56-58)

ړي كښتنه وپوبه له مشركانو تعالى  هللاې: ځور شوړخه انا

گمان مو دي چي زما د شريكانو  ېريچچي هغه معبودان مو 

پيغمبر د د هغوى  څخه، بيا به له هر قوم ې كاووپر

په خالف به چي د دوى ړى شي ړاندي كگه راوپه توگواه 

پل دليل او چي خوركوي، بيا به دوى ته وويل شي گواهي 

خوا ه پحق د هللا تعالى چي وه به شي پړئ! ړاندي كشاهد و

ړاندي عذر وپه دفاع كي كوم پل شرك دئ، دوى نه د خ

هغه شركي افكار او له گواه، شي، نه دليل او نه كولى 

ې ورك وي او مرسته ړي دروغجن معبودان به ترړ كځانه جو

 ې نشي كولى!!به ئ

     

    

   

   

  

    

      

    

   

   

     

    

     

    

      

    

ې پر دوى ئ چيقارون د موسى له قومه وو،  چييقينًا 
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 چيې ې وړړ، له خزانو مو دومره وركېرى وكت

ې، كله ې وته درن ډلي يځواكمن ېې يوبه ئ يكونجيان

، يقينًا هړياې( مه وپه دپل قوم ورته وويل: )خ چي

ړي هللا درك چيكي  څهپه هغه ښوي، ړونكي نه خوهللا ويا چي

هم مه  يپله دنيوي برخه داو خ ټوهد آخرت كور ول

هللا له  چيكوه  ښېگڼه)له نورو سره(  همغسيېروه او ه

ټوه، فساد مه لكي  زمكيپه ې او ړك ښېگڼهتا سره 

 .ښويسدين نه خوهللا مفچي يقينًا 

 څو خبرو ته توجه ولرئ: دلته53-55

 چي ځته شوه له قارون سره مبارزه هغه مهال رامن

ځاى له مصره له بني اسرئيلو سره يو السالم  عليهموسى 

په دوران كي د ده ېدو په صحرا كي د اوسووتل، د سينا 

 ړه شوه.ستونزه راوال

  ي كي ټولنپه چي له قارونانو سره مقابله او ښيي دا

ت بايد د انقالب له بري وروسته او هغه ااقتصادي اصالح

چي د فرعونانو واكمني نسكوره ترسره شي پلي او مهال 

پاملرنه زيات ته ې موضوع دې كي په مبارزې وي، شو

ټوله ېدلى چي انقالب بري ته نه وي رسڅو اهميت لري، تر 

ټول توان طاقت پل خې ته مبذول شي، ې جبهتوجه بايد يو

په ړو، ې ته متوجه كۍ جبهړناو لومښمن اصلي دد باي

ښمنانو چي له دېيمي كاو در ينورو جبهو كي او د دوهم

ږ ې زموښمن ئچي دگر دا ېل نشو، مښكښتو كي په نسره 

چي ښوونه كوي ږ ته الردا سوره موړي، ړاندي كمخي ته راو

ټول توان طاقت پل كي بايد خړاوو پړي په لومې د مبارز

جبهو كي ړو، په نورو گ ته سوق كضد جن پهښمن ستر د د

گ په بل جن ړو اومتوقف كثانوي او غيرضروري فعاليتونه 

ړو. دا صحيح نه ډډه وكله مصروفېدو ړو جبهو كي په واو 

او په  كي مصروف شو جبهوډېرو په په يوه وخت كي چي ده 

ښمنان د .شوېځواك ووپل محدود خمحاذونو كي  ڼ شمېرگ

ښمن ړى بايد د لوى او اصلي دلوم ړو،بايد درجه بندي ك

د جمراتو د دا درس راكوي چي همته  حج موږړو، چاره وك

ځ ى د رمي ورد جمرة الكبرٰ ځ ۍ ورړلومځو كي په وررمي 

يمه ېاو درپه دوهمه ى ى او جمرة الوسطٰ جمرة االولٰ ده، 

ړو لخوا آرام ځ د دواۍ ورړپه لومي، ځ رمي كېږور

ى ته رٰ ځان جمرة الكب ډډه كوو اوله رمي ئې  ،وتېرېږ



 

                                                                                                               القصص       

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

516 

ښمن ته، ړ دښمنانو ترشا والړو دن ته، د وښمرسوو، لوى د

څه ړه او فرعي كارونه له ترسره شي واچي اصلي كار 

د شوروي  ؛تېره تجربه زموږي، پرته ترسره كېږزحمت 

عليه  پيغمبردت وركوي. اهشاتحاد ماتې؛ په همدې حقيقت 

په د فاتح  ې تهچي مكړ سود هغه مهال تحريم كالسالم 

ۍ وروستښمن ځواكمن دپر اصلي او گه ننوت او انقالب تو

 ړه.بريا ترالسه ك

 څخه وو، د ې ې قبيلقارون د بني اسرائيلو له يو

د كبله له گرتيا ې ملې كوله، د همدگرتيا ئمل فرعون

ېرو شتمنيو خاوند شو، له مصره د بني اسرائيلو د ډ

م سره يو چي له قوړ شو ې ته اپر مهال دى هم دوتلو 

مصر كي خوندي نه ليدو، له وتلو په ې ځان ئځي، ځاى وو

ې غوره چاره نه درلوده. خو د بغاوت الر ئې بله پرته ئ

د فساد خورولو سره ې په استفادپلو شتمنيو ړه، له خك

 ټه كي وو. په ل

 چي له فساده ړ د قوم صالح شخصيتونو ورته نصيحت وك

هم دي چي اخله ي شتمني داسي كار وپلالس واخله، له خ

ه ې، لړپله دنيوي برخه ترالسه كښه شي او هم خآخرت 

له تعالى  هللاچي ړه لكه محتاجو خلكو سره داسي احسان وك

ځواب خو ده نصيحت كوونكو ته همغه ړى. تاسره احسان ك

ډاى او شتمن غافل بتعالى  چي هر مفسد او له هللاړى ورك

  ي:ښيگه راتوې ب په دځواد ده  قرآنې وركوي، ئ

   

     

     

    

     

     

  

                                                             

ړل ما ته راك چيڅه نه دي پرته بل ې ې ويل: له دوئ

نتيجه او هنر پوهي  هغيشوى )مال او دولت( زما د 

هللا تر ده  چيېدو پوهې نه په دې لرم، آيا زه ئ چيده 

ې تر ده زيات زور ئ چيړل خلك هالك ك داسيېر ډد مخه 

او  ېر وو؟ډې تر ده ئى )مال او دولت( ړك ټولاو را
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گوالي او )د څرنگناهونو له مجرمانو د دوى د 

 .ږيېښتنه نه كپواملونو( 

چي لرم زما د هنر او څه ځواب دا وو: د قارون  -(55)

كي  ړوالس ته راواو زيار او زحمت نتيجه ده، په  ؛كمال

ړى يم پوروني مرهون او يېرزوپچا د احسان او ې نه د ئ

ده او تعالى  هللا!! وركولو مكلف څهپه چا ته ې ئاو نه 

ځواب كي په ده ته ورته مغرورو او بخيلو شتمنو ته 

چي تر ده د مخه مو داسي شتمن ږي ېپوهفرمايي: آيا نه 

ځواك او قوت تر ده زيات وو او ې چي هم ئړل خلك هالك ك

ړي ول او پل قوت او شتمنيو مغرور كۍ، خې شتمنهم ئ

په سخت عذاب اخته تعالى  هللاچي د غرور او بخل باعث شو 

د ېدو نو ې نازلپرعذاب تعالى  چي د هللاشي، هغه مهال 

ېده، ې كترښتنه نه پوگوالي او املونو( )د څرنگناهونو 

گه او له كوم هنر څنچي شتمني دي ېدل دا ورته نه ويل ك

گناه د ارتكاب او د كومي ې سره په استفاده خڅاو كمال 

ډاى سره به همدا مجرم ب له هر ړه؟!!تر السه كله الري 

 ږي.ېمعامله ك
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وكت سره ن او شأپل شله خ وړانديپه پل قوم نو د خ

 ېول وئكي  ټهپه لژوند  ويد دني چيراووت، هغو 

په برخه  قاروند  چيهم دغه حالت وى  موږويل: كاش ز

هغو  او ،ئخاوند د برخي يدى د لوي چييقينًا  !شوى

په افسوس ستاسو ويل: په برخه شوى وو وې علم ئ چي

ې ايمان ئ چيچا ته حال، الهي ثواب او بدله هغه 

او  ئغوره د (ېرډې ړى )تر دې كېك عمل ئړى او نراو

ېدى شي، نو دى او په برخه كد صابرانو  يوازيدا خو 

ې ئپرته ، نو له هللا لړښخ ككي  هزمكپه د ده كور مو 

انتقام له ړي او نه ې وكمرسته ئ چيډله وه كومه نه 

ې د ده د مقام پرون ئ چياو هغه  ،وو څخهو اخيستونك

ې: او هو ! ل ئوي چيشول  داسيې تمنا كوله او مرتب

پلو د خ چي ئدا هللا دكي  په حقيقت چيخبره خو دا وه 

پراخوي او ړي رزق ورته چا ته وغوا چي ځنيگانو بند

 موږړ نو احسان وك موږپر هللا  چيگوي، كه دا نه وى تن

حقيقت خو او هو!  ،يستي وواننكي  زمكيپه ې هم ئبه 

 .ىدېژغورل كڅكله نه شي كافران هي چي دا دئ

ېدو څرگندړاندي د قارون د دلته د ولس په و -(55-55)

ويناوو ډلو په پام سره د خلكو د دوو او د ده حالت ته 

  ې:گه گوته نيول شوې تواو غبرگون ته په د

  ولس ته به له غولوونكي شأن او شوكت سره، په فاخره

 ڼو سمبال راووت. جامو كي او په گا

  لذتونو ضعيف النفسه، له آخرته غافل او په دنيوي

پسي اللهاندو خلكو به د ده غولوونكي حالت ته په پام 

چي ړى شوي وى څه راكږ ته هم همغسي سره ويل: اى كاش مو
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ېر بختور ډهغه خو له شكه پرته ړى شوي، قارون ته ورك

 دئ.

 ړو د ايمان او علم خاوندانو به دغو ضعيف النفسو وگ

غه په حال، الهي ثواب او بدله هافسوس ستاسو ته ويل: 

ې ړى تر دې كېك عمل ئړى او نې راوايمان ئ چيچا ته 

په برخه د صابرانو  ئ او دا خو يوازيغوره د ېرډ ېرډ

هغه چي پر خپل حالل رزق اكتفاء كوي او حرامو  ېدى شي،ك

 ته الس نه غزوي.

  په ځاى يو ۍ قارون او د ده كور او كورنهللا تعالى

ډله داسي  نهې ئپرته ړل، له هللا تعالى زمكه كي ښخ ك

ځانه په خپله له ې ړي او نه ئې وكمرسته ئ چيندله ووم

 دفاع كولى شوى. 

 ې تمنا كوله، د ده د ده د مقام او مرتبپرون  چا چي

په  چيخبره خو دا ده ې وويل: د پايلي په ليدو سره ئ

گانو رزق پلو بندخد  چي ئدتعالى دا هللا حقيقت كي 

ړى كنه وى احسان  وږتعالى پر م گوي، كه هللاپراخوي او تن

، حقيقت خو دا يستي وواننكي  زمكيپه ې هم ئبه  نو موږ

څكله د خپل كفر او ظلم له بدو پايلو كافران هي چيدئ 

 ږي.ېژغورل كنه 

   

   

    

    

                                                                        

 زمكيپه  چيټاكو پاره چا لدا اخروي كور خو د هغه 

له د يپااو غوره  ،ړي او نه فسادغوا ينه لويكي 

 متقيانو ده.

ځاى د هغه چا لپاره ېشت د آخرت غوره مهللا تعالى  -(56)

ټه كي وي او ه زمكي كي د خپلي لويي په لچي نه پټاكلى 

ېكه ند دنيا او آخرت ټه كي، په لنه د فساد خورولو 

  ډډه كوي.پايله د هغو متقيانو ده چي له كبر او فساد 

څومره حكيمانه انداز د قارون او په  قرآن چيگورئ 

ف يد تللو ضع ېز الندين او شوكت تر اغأد ده د ش

په ه بيانوي او د دوى ېلپاكسانو حالت او  وااليمان
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 قرآن؟!! ځورويگه انڅنوړاندي د واقعي مؤمنانو حالت 

د فرعون، هامان او قارون  موسى عليه السالم چيفرمايي 

قارون د موسى له قومه او ږل شوى وو، ېې ته لمقابل

گرى قوم په ضد له فرعون سره ملپل وو خو د خ اسرائيلي

يا كوله، گرتې د هغه ملئېريو كي ټولو تپه شوى او 

كي  زمكيپه ۍ سره كورن ټوليله پل كور كي په خقارون 

غرق په سيند كي ښكرو سره پلو لخسف شو او فرعون له خ

 شو.

ټ ويلي: ټياچڅه ړه ې اپه د بايبلچي گورو راشئ و

خداى موسى ته  چيليكي  الندي (ټيوې عنوان )تر د بايبل

په پلو جامو د خ چيو ته ووايه وفرمايل: اسرائيليان

په شنه تار ډي( ځونټي )ړ شوي وله تاره جومنو كي ل

پاره يو دود ټولو نسلونو لستاسو د  او دا به تلړوئ ځو

او  ته زما احكام دريادوي!! ټي به تاسووي، دغه و

د ې رؤبين د قبيلپه ضد د  السالم عليهموسى ې د پسور

ې كي په د چياو ليكي  يو مشرانو د بغاوت يادونه كويدر

منتخبو مشرانو هم ځوسو پنوم دوه سوه د الويانو د ق

مشري  السالم عليهې د موسى ښتل ئ، غوې وهبرخه اخيست

... موسى دوى ته وويل: آيا ستاسو پاى ته ورسوي، 

كاهني  اوس د چيپاره مخكني امتيازات كافي نه دي، ل

ې وويل: ... موسى غصه شو او خداى ته ئ ړئ؟مقام هم غوا

د موسى ټول قوم ... سبا هنور نو د دوى قرباني مه قبلو

شو، ... د  ډې خوا ته راغونخيمد د عبادت په وينا 

گند شو، خداى موسى څرو ته راټولو اسرائيليانخداى جالل 

فورًا  چيشئ  گه لريڅنقوم له  ېاو هارون ته وويل: د د

ېوتل او پرپه سجده . خو موسى او هارون ړم..ې هالك كئ

ټول قوم په پاره ل گناهې ويل: ... آيا د يوه كس د وئ

و ته ووايه اسرائيليانې؟ ... نو خداى وويل: ږېغصه ك

.... شي د قورح، دوتان او ابيرام له خيمو لري چي

ې ه او دا درېدچاودزمكه وپي ځا.. ناړل.ې وكئ همداسي

بيا د خداى  ښخ شول...په كي كورنيو سره پلو له خكسان 

ې ئ له لوري يو اور راغى او هغه دوه نيم سوه كسان

ې برخه ئې كي په توطئ چيول )دا دوه نيم سوه كسان وسوز

ې دودول، هر لني به ئېپې وه د معبد خادمان وو، ساخيست

ړي ړ كسامان او لوازم جولنيو دودولو ېپځان ته د سيوه 

پله برخه ترالسه ې خوو او له قربانيو او هديو به ئ
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و بيا له موسى ه اسرائيليانتځ وروسكوله(.... يوه ور

گند شو... رځو كي راڅېپه ور. بيا خداى ړ..ايت وكشك

 چي! ليكي ژل شول!!ې ووې ترئڅوارلس زره اوه سوه كسان 

پر سر وه، خلكو د هارون مشري نه ړه د زعامت شخ

 چيېده پاى ته ورس دا النجه داسيپاى كي په . منله..

تا ته  گانيخپلي عصا يټول مشران دخداى موسى ته وويل: 

د خاوند نوم وليكه... د عهد صا د هغه په هري عړي، راو

ۍ ې د مشرزه ئ چيڅوك . هغه ږده..ېې كصندوق خوا ته ئ

ې ئ ... همداسيړيۍ وكټغوې پاره غوره كوم عصا به ئل

 چيې ليدل ې ته ننوت نو وئد عبادت خيم چي. سبا ړل..وك

ې ېدلى او بادام ئټوكې گل ترې، ړۍ كټد هارون عصا غو

پله چا خې او هر راوايست يگانعصا ټولي. موسى ړى..ك

پل و خې اسرائيليان. خو سره له دعصا واخيسته..

 چيې ويل به ئښايي ړل. هم زيات كيتونه تر مخكي اشك

ځاى د بادام د په ( د هارون د عصاء السالم عليه) موسى

 ې!!گه ودرولڅانتازه  وني

په تورات يا ليكونكي  بايبلد  چيږي ېمعلوم داسي

ې دا خبر لوستى او ده ترېدو خسف كد قارون د انجيل كي 

په تورات او  چيڅ شك نشته هيې كي په دې، ړړه كقصه جو

 چيې وي راغلپه همغه بڼي كي به د قارون قصه انجيل كي 

ټه دا قصه له بنس بايبلد  قرآنې، راغلكي  قرآنپه 

ځاى د قارون نوم اخلي او فرمايي په ردوي او د قورح 

گرى شوى وو، د په ضد ملم پل قودى له فرعون سره د خ چي

گرتيا ملې هم د دغي ئ يېرو شتمنيو خاوند وو، دا شتمنډ

مخالفت ته  السالم عليهې وه، د موسى ړپه وجه ترالسه ك

زمكه كي ښخ په پلو شتمنيو سره ې وه او له خړلې مال تئ

 شو. 

   

     

   

   

   

                                  

ې نو ده ته به تر هغ راشي ڼي سرهگېښچي له څوك 

ړنو سره چي له بدو كڅوك په برخه شي، او غوره ور
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 هڅپرته د بل ړنو پلو كخنو بدعملو ته به له راشي 

  ږي.ېسزا نه وركول ك
 :چيويل شوي ې مبارك آيت كي په د -(56)

 پلو عملونو غوره بدله تر خته ېك عملو نتعالى  هللا

پلو بدو عملونو مطابق سزا وركوي، او بدعملو ته د خ

 وركوي.

    

  

     

   

    

                                       

تر موعود ړى حتمًا فرض ك پر تا دا قرآنچي چا يقينًا 

ښه څوك مقامه ستا رسوونكى دئ، ووايه: زما رب هغه 

په چي ي سره راغلى او هغه ښوونچي له الرژني ېپ

 .ۍ كي دئې الرگندي بڅر

چي ې ده پارلچي دا ذمه واري تا ته سچا يعني  -(39)

ې ورزده كوې ، هغوى ته به ئېبه تر خلكو رسو قرآندا 

ژوند سمبالولو ته پل د تعليماتو مطابق د خ قرآناو د 

ړي، تا ې ترسره كپلي وعد، هغه به هرومرو خېرابلې به ئ

ې، د ړې درسره كچي وعده ئ يړ مقام ته ورسوبه هغه لو

په ې ځاى دئ، هم ئې مهال او غوي معنى د وعدمعاد ل

په دنيوي وعدو، خو د ېدى شي او هم اخروي وعدو اطالق ك

چي پام سره په ټول هغه مضمون ته او آيت سياق او سباق 

د موسى پر فرعون او قارون ې آيت مخكي راغلى او تر د

ېدا په بحر كي غرقښمنانو او برالسي او د ده د د بريا

ې ته ورته چي دښيي ؛ ېپه كي راغلېدا ښخپه زمكي كي او 

ښمنانو سره به ستا پلو ديعني له خ ې مراد دي.ې تروعد

 هللاچي پاى ته رسي څه په همغه روانه مبارزه هرومرو 

ړه غلبه او د پې، د حق بشړې له تا سره وعده كئ تعالى

 باطل زوال.

ې ځواب كي ئپه پروا مه كوه، د دوى د تبليغاتو 

ښوونو څوك له الرچي ږي ېپوهښه ټولو تر ووايه: زما رب 

 ۍ او ضاللت كي دئ. ې الرگندي بڅرپه څوك سره راغلى او 
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هيله ته دي رتلو دد كتاب چي ې او ته داسي نه و

ېرزوينه، نو د پگر ستا د رب له لوري يوه كوله، م

و آيتونړى مه شه. او دوى دي تا د هللا له كافرانو مالت

، ړى شولچي درته نازل كړي نه ك منعله هغه وروسته 

ړه او له مشركانو لوري ته بلنه وركب ر پلاو د خ

څخه مه شه. او له هللا سره بل معبود مه بله )د ده تر 

پرته بل گ د بل معبود عبادت مه كوه(، له ده څن

گر د ده ذات، ېدونكي دي مڅه هالكمعبود نشته، هر 

 ږئ.ېځول كگرپه لور حكم ده لره دئ او د ده 

مباركي ې چي د د آيتونهې وروستي در دا -(31-33)

 ښووني لري:ږدي الندي الرږ مخي ته ې خالصه زموسور

 چي تا دا هيله او ته ويل شوي  السالم عليه پيغمبر

په چي كتاب درباندي نازل شي او انتظار نه درلود 

پر تا چي ې وه ړاراده ك تعالى هللا، بس ېۍ مبعوث شپيغمبر

 عليهموسى چي ، همغسي لكه ړيپر امت رحم وكاو ستا 

ېدو انتظار درلود او گمارل كپيغمبري د  رپنه  ؛السالم

ڼلو، گگه مستعد او جوپاره ې ستر منصب لځان د دې نه ئ

ژوند وروسته ۍ او تبعيدي لسو كلونو مسافر -له اته 

گو ڼا تر سترې ركي ئ په نيماييروان وو، د الري ته مصر 

گه او د په ناببره توې ورغى او هملته شوه، خوا ته ئ
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گمارل شو او د ۍ وپيغمبرپر تظار خالف پل تصور او انخ

پاره ژغورني لې ته د بني اسرائيلو د فرعون مقابل

 هللاد  پارهل ې قومد چي د ده بعثت دگه څنږل شو، لكه ېول

ېرزوينه وه همداسي ستا بعثت هم ستا د امت پيوه  تعالى

پېرزوينه ده، ته هم د دوى د پاره يوه ستره الهي ل

 ې.پاره مبعوث شوى ينجات ل

  چي له ې وه ړژمنه ك السالم عليهچي موسى گه څنلكه

ړ نه كوم ته هم څكله د مجرمينو مالتې وروسته به هيد

 ړ مه كوه.څكله د كافرانو ملتيا او مالتهي

  ې ته دښمنانو تهديد او تطميع دي تا د دچي كوه پام

ه څخو له متابعت آيتوند هللا تعالى د چي څوي ونه ه

د ، د حكمونو مطابق عمل كوهعالى ت هللاې، د ړامتناع وك

 څه كي دڅ په هيه او ولوري ته بلنه وركرب  پلخ

 .ږهېېر مه كڅپه مشركانو 

  گ د بل معبود عبادت مه كوه، له ده څنتر تعالى  هللاد

څه پرته هر تعالى  هللاله  پرته بل معبود نشته،

صادرول، حكميت كول، د قضاياوو او  حكمېدونكي دي، هالك

ټول تاسو او ړي كول مختص ده لره دي، ېكپره ړپه اېښو پ

 .ږئېځول كگرلوري ته ورد ده به 

 .ېدهپاى ته ورسدلته د القصص مباركه سوره 

 
سُب حَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَم ِدكَ، أشهد أن الَ ِإٰلَه ِإالَّ َأن َت َأس َتغ ِفُركَ 

 َوَأُتوُب ِإَلي كَ 
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 ې نوري برخيد بني اسرائيلو د قص

ې كي د مباركي سور گورئ د القصص پهچي گه څنلكه 

ل سره يپه تفصځيني برخي ې بني اسرائيلو د عبرتناكي قص

په ايجاز او اختصار سره ې يا او نورو برخو ته ئ ېراغل

چي پاره ې لې، د دړل شوې او يا اصالً نه دي راواشاره شو

ذكر شي؛ دا غوره ې برخي هم پاتې كتاب كي مجمل او په د

د لوستونكو چي د نورو سورتونو هغه آيتونه هم ي ښېبر

چي د بني اسرائيلو د عروج او زوال ږدو ېمخي ته ك

ې سره به دا كتاب يوازي د په د، ړيېڅعبرتناكه قصه 

ې تفسير نه وي بلكي د بني اسرائيلو د القصص د سور

او  ېېړلڅگه په نسبتًا مفصله توې ژوري به ئړي تاريخ لو

ې د ملتونو د عروج او زوال ئ څ كي بهپه ترد هغه 

 ړي وي. گوته كپه عوامل 
ه موسى لچي كپه نورو سورتونو كي راغلي  قرآند 

او  ړپيل كې پل دعوت ئمصر ته ستون شو او خالسالم  عليه

ړه، هغه او درباريانو بلنه وركفرعون ته ې په ضمن كي ئ

ړ او خلكو ته گر خطاب وكډې د كوئته  هړ، دانكار وكې ئ

كه فساد خوروي، ې امنيو باعث دئ، : موسى د بې وويلئ

ړ ښودى شي تاسو به له مصره وتلو ته اېپرپلي مخي ته خ

ډو ته ورته گرو كوډږ د كوښيي زموچي تاسو ته څه ړي، ك

ې دعوت الهي پيغمبر دئ او نه ئدي، نه دى د خداى 

چي د ده ړل ډ كې راغونگران ئډټول ماهر كو، د مصر دعوت

 ړه فرمايي: ې اپه د ړي، قرآنمقابله وك
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                              :155 االعراف-

155 

ې او د فرعون د قوم مشرانو وويل: آيا موسى او قوم ئ

ړي، تا او ستا په زمكي كي فساد خور كچي ې ږدېپر

ژنو او ووې زامن ئې ويل: حتمًا به ږدي؟ وئېپرخدايان 

ې پرږ چي موپه داسي حال كي ږدو، ېپرۍ ژوندې ځي به ئښ

ړئ وويل: له هللا مرسته وغواپل قوم ته موسى خ برالسي يو.

پلو پرته د هللا ده، له خزمكه خو له شكه ړئ، وك او صبر

ې وركوي او په ميراث ئښتي وي چا ته غو چيې گانو ئبند

له راتلو  ستا ويل: ېوئ گارانو ده.ېزپرهله د يپاېكه ن

هم،  ړول شوي يو او له راتلو وروسته ديد مخه هم ك

رب مو  چيورته( وويل: اميد دئ  )موسى عليه السالم

ړي او په برخه كخالفت درزمكي او د  ړيښمن هالك كتاسو دس

 گه عمل كوئ.څنتاسو  چيگوري بيا و

 عليهد موسى چي ښتل وغود قوم مشرانو له فرعون 

ېكنده پرپه ضد قاطع او و پلوياناو د ده د  السالم

چي دوى هم له نظامه ې وويل هغه ته ئ، يړوكاقدام 

ړى او هم له مذهبه، نه تا مني او نه ستا بغاوت ك

څه په ضد د هر ځواب دا دئ: د دوى . د فرعون خدايان

ې ورته ږ ترالس الندي دي، زامن ئزموكولو توان لرو، 

ځو وين چي دږدو ېپرۍ ژوندپاره ې لې د دځي ئښژنو او و

ړي. دا د هر فرعون او فرعوني ږ خدمت وكگه زموپه تو

په ژني، بل نظام منطق دئ، مخالفين نشي زغملى، يو و

پلي پاره له خپلو لځاسارت كي ساتي، د مخالفتونو د 
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 ۍ كار اخلي. ې او واكمنسلط

په دې دوران كي چي بني اسرائيل له سختو ستونزو او 

السالم  عليه موسىچي  گوروراشئ و يكړاوونو سره مخامخ د

وويل: له هللا پل قوم ته موسى خ ؟يكوورته څه توصيه 

پرته د هللا زمكه خو له شكه ړئ، وك ړئ او صبرمرسته وغوا

په ميراث ښتي وي چا ته غو چيې گانو ئپلو بندده، له خ

  گارانو ده.ېزپرهله د يپاېكه ې وركوي او نئ

 څو اساسيې وينا كي په د عليه السالمد موسى 

 پاره گورو:ښووني د هر مؤمن لالر

  ړئ، بلي خوا ته د اميد مرسته وغوا هللا تعالىله

 ړئ.چا مرسته مه غواړوئ، له بل گي مه استر

 صبر ړاندي ړاوونو په وښونو، ستونزو او كد گوا

 .ړئوك

 دئ،  ټولواك هللا تعالىپوه شئ چي د زمكي حقيقي ې په د

په ميراث ې ږي چي چا ته ئېړه د ده له لوري كېكدا پر

ې چا ځاى ئېرته واخلي او د ده په ې بچا ئړي، له ورك

 ته وسپاري.

  ځان ساتونكو گارانو ده، د هغو ېزپرهله د يپانېكه

ۍ ې صبرنه كوي، له ب طمعپرته بل ته  هللا تعالىچي له 

چي ڼي ړه د بل چا په واك كي نه گېكاو دا پر ځان ساتي

 ږي. ېد زمكي واكمني به چا ته سپارل ك

ه سخت او ستونزمن په هغالسالم  عليهموسى ورئ چي گ

، يمخامخ د ورسرهې پلويان ئټول دى او حالت كي چي 

چي مرسته بايد  يتوصيه كوپلويانو ته پلو مؤمنو خ

تو په ، د ستونزو او مشكالئوغواړهللا تعالى يوازى له 

چي د زمكي  ئ، او په دې باور ولرئصبر وكړړاندي و

، هغه به د دې فيصله هللا دئلوى  تنڅښى يوازيناو تينى ښر

. د يته په ميراث وركړ چا ئې كوى چي له خپلو بندگانو

ه او په چي زمكږي ېله لوري كتعالى  هللاد فيصله ې قضيدې 

د  ،يته په ميراث وركړى ش او اقتدار چا يكي واكمن ېهغ

د  ؛ي شيته په ميراث وركړ چي زمكه چااختيار ې خبري د

 تعالىسپارل شوى، لوى څښتنه دئ ته ن هيچا سرر زمكي پ

پلو خ موسى عليه السالم ي،ه صادروڅخله عرش ړه ېكپردا 

به شك نه  كي ېهمدا ويل چي په دپلويانو ته مؤمنو 

، دا ي، كه ستاسو او ستاسو د دښمن حالت هر ډول وئكو

زمكه  :ن االرض هللإكوى. " فيصله به مالك المك خداى
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له خپلو  :ا من يشاء من عبادهيورثه، ""هللا دهيقينًا د 

، "وركوى ئېته وغواړى په ميراث  چي چاې ئبندگانو 

پرهيزگارانو  پايله دېكه ناو : "والعاقبة للمتقين

پرته له هللا تعالى ؟ هغه چي له وپرهيزگاران وكومه"، د د

مشكالتو او  ،، په ستونزوياستعانت نه غواړ بل چا

ه ته اميد ن اكي هم پرته له خداى بل چ محروميتونو

دوى. څوك چي صبر، ږته الس او لمن نه او ، بل چاساتي

په دې او ، يمت له السه نه وركواحوصله، ثبات او استق

چا  ئمالك ئې خداى د چي دا زمكه چيلري شك نه  څاړه هي

وركوى، د دغو  په ميراثې هغه ته ئ يوغواړې ئته چي 

 . ئك دېنعاقبت متقيانو او پرهيزگارانو 

ه، ورته قوم د صبر مظاهره وكړالسالم  عليهد موسى 

ړول شوي يو او له ستا له راتلو د مخه هم ك ويل: ېوئ

ورته( وويل:  هم، )موسى عليه السالم راتلو وروسته دي

خالفت زمكي او د  ړيښمن هالك كتاسو درب مو س چياميد دئ 

 گه عمل كوئ.څنتاسو  چيگوري ړي او بيا وپه برخه كدر

راتلو مخكي هم له ستا ورته وويل: ځواب كي په قوم 

نده چي  يوروسته هم، داس يو او ستا له راتلو ياذيت شو

نازل ږ پر موه صيبتونمدا سره يوازي ستا په راتلو 

په همدغو مصيبتونو كي لوى  نشته، موږې ئ ، پرواشوي

 ږ وو او دا مصيبتونه. هم دا موې د مخه تر دشوى يو، 

ينا د بني اسرائيلو د ينو مفسرينو دا وځكه څه هم  

د دوى تعبير چي  ئ، خو حقيقت دا دېشكايت وينا گڼل

په هغه صورت كي كمزورى دئ، د بني اسرائيلو وينا به 

وى: ستا له راتلو  يده چي ويل شوېشكوه او شكايت گڼل ك

خو د دوى ، دا د مصيبتونو دور پيل شوى موږ روروسته پ

همدا حالت  دا وينا چي ستا تر راتلو د مخه هم زموږ

دا ده چي ستا په راتلو سره دا مصيبتونه ې ئ معنىوو، 

نشته، دا خبره د دوى ې ئ ، پرواينه دي نازل شو موږ رپ

چي موسى عليه ئ څرگندوى، همدا علت داستقامت صبر او 

وروسته هغوى ته وايي:  ېد دوى د صبر له مشاهد السالم

 و د زمكيا يدښمن هالك كړ يستاسهللا تعالى هيله ده چي 

؟ ئكو څه يچي تاس ياو بيا به گور يته وسپار يخالفت تاس

السالم  عليه دا د صبر مظاهره نه واى نو موسى ځكه كه

هيله من يم چي نو اوس وو ويلي: كله هم دوى ته نه به 

دښمن  يستاسهللا تعالى د دې صبر په نتيجه كي به  يستاس
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او بيا به  يته به د زمكي خالفت دروسپار ي، تاسيهالك كړ

؟ د دغه آيت تر ټولو غوره او ئكو څه يچي تاس يگور

د يوه ضعيف دا عظيم الشأن قرآن ، توجيه همدا ده يحقيق

له كوم كله چي ڼي گښه ن يگصبره ټول ېالنفسه او ب

ته شكايت ښود او مشر پل الرنو خ يسره مخامخ شمصيبت 

مشكالتو او  دې له ستا په خاطر موږكوي او وايي: 

 فرمايي: چي قرآنلكه  يو. يو سره مخامخ شوونواړك

                                                          ...     ع ند ك و  إ ن ت ص ْبه ْم سيِّئ ة  ي ق ول وا ه ذ ه  م ْن 

 55النساء: 
ته  عليه السالمبني اسرائيلو موسى ې وينا سره په د

پاخه ړاوونو كي كصبري به نه كوي، په ې چي بړى ډ وركډا

ړولو ځورولو او كږ د له راتلو وروسته زموستا ، يو شوي

، د ځورول شوي يوهم ې د مخه ، تر دېپيل شوړۍ نه ده ل

وفرمايل:  عليه السالمكي موسى ځواب وينا په ې دوى د د

ې زمكي ړي، د دښمن هالك كچي ستاسو رب به دإن شاء هللا 

څه ي چي تاسو پاري، بيا به وگورخالفت به تاسو ته وس

 ؟ ئكو

ته مو بايد پام وي چي دا مطلب هغه مهال ې د

ې كي له ې مكرممسلمانانو ته اورول شوى چي دوى په مك

 او ېدلېدل، وژل كځورول كسره مخامخ ول، ښونو ورته گوا

چي ې سره دوى ته ويل شوي ، په دېدلهجرت ته مجبور

ايد توكل ب هللا تعالىپرځ، وينا، صبر، مقاومت، ستاسو دري

 ڼو. همغسي وي لكه ستاسو د مخكنيو مؤمنو ورو

گ عذابونه گ رنپر مصر رنتعالى  هللاې كي ې مودپه د

دا  په مصريانو باندي د وينا له مخي قرآند ړل، نازل ك

قحطي، د حاصالتو عذابونه او مصيبتونه نازل شوي: 

 قرآنخو ، وينيي، ښگچنې، كموالى، طوفان، ملخان، كن

گناهونه وو او هدف تونو وجه د دوى ې مصيبد د چيوايي 

پل كفر، شرك، ظلم او پند واخلي او له خدوى  چيې دا تر

 په سر شي. ه الس څخفساد 

    
   
   

     :166االعراف 

په په قحطي او د حاصالتو و فرعونيان م چياو يقينًا 

 پند واخلي.څو كموالي سره ونيول تر 
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  166االعراف: 

ېلو ېالبمو د باو وينه  يښگچن، ېكنطوفان، ملخان، نو 

ړه او يو ږل او دوى لويي وكېې راولپر گه()په توښو ن

 مجرم قوم وو.

گه گنده توپه څره څخد )مفصالت( له لفظ ې آيت د د

ې پسپه بل په يوه وخت او يو دا مصيبتونه  چيږي ېمعلوم

نازل شوي، ېلو وختونو كي ېالبپه ب بلكي شوينه دي نازل 

زمكو حاصالت باغونو او د ، يو كال ېيو كال قحطي راغل

يو ړى، پر فصلونو بريد ككم شوي، يو كال ملخانو د دوى 

ې پر ښيگچنې او بيا بل وخت كنې راغلى، پروخت طوفان 

ېر څپه ې او يو وخت د دوى اوبه د سرو وينو شو يمسلط

ټول وايي دا  چي هخالف د ادعاءې د د بايبلې او دا د شو

او د موسى او هارون ځ كي په منڅو اونيو حوادث د 

دوى د  چيپه الس او هغه وخت تر سره شوي السالم  ماعليه

 ادعاء بايبلگرانو سره مقابله كوله، د فرعون له جادو

د وينا خالف!!  قرآنهم د عقل او واقع خالف ده او هم د 

پلو له مصيبت وروسته خ چيسنت دا دئ  تعالى هللاد 

پند  ې او تجديد نظر موقع وركوي، كهگانو ته د توببند

په يوه وخت د ې راولي، پروانه خلي، بل او بل مصيبت 

ې او راتلو سره د توب يبل پسپه ر مصيبتونو يو ېڼ شمگ

 ږي. ېمجال ختمنظر تجديد 

 ړينهد فرعون د مشر زوى م

په په نيمه شليكي: خداى  ې عنوان النديتر د بايبل

د فرعون له ژل، ټول مشران زامن وومصريانو ټولو كي د 

ر تو الندي زمكيتر چيمشر زويه د هغه غالم تر زويه 

په فرعون او درباريان په دغه شزندان كي پروت وو... 

. فرعون ړه..پيل كړا ږ ژگ غپه جټولو ...  ښ شولراوي

ې ښتل او ورته وئپه موسى او هارون راوغوپه همدغه ش

ځئ، ځئ او اسرائيليان هم درسره بوژر له مصره ووويل: 

ما ړئ... خو له وتلو مخكي څاروي هم درسره روان كپل خ

... نورو مصريانو هم اسرائيليانو ته ړئ، وكته دعاء 

ېر سره او ډدوى له مصريانو ځئ... وويل: له مصره وو
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 ټوليد مصر ې گه ئې توپه داو پين زر هم واخيستل... س

ځو او ښې له ېر ئې... شمړه يووځان سره لۍ شتمن

ړي وو... ږ سوه زره سپې شږدنپرته ماشومانو 

ېر تپه مصر كي ېرش كاله څلور سوه داسرائيليانو 

 ړل...ك

خداى ځير شئ: ږ خبرو ته لڅو عجيبو  بايبلدلته د 

ټولو كورونو په د مصر راغى، ته مصر په كي په نيمه ش

په وينو ې وازه ئدر چيېر شو ېدو، له هغه كوره تځگرو

ې وه، د هر مصري كور ته داخل شو، د هغه مشر زوى ړلل

ېر د اسرائيليانو شمې وخت كي په دژو، ې ورته ووائ

ېر به د مصريانو شم چيې دوه مليونه وو، طبيعي ده ږدن

ۍ لس كسان څلور مليونه وو، كه هره كورنږه ږ تر لهم ل

 بايبل ږ لكه وو، دپېر به شڼو نو د مصر د كورونو شمگو

ې هم انسان ته گ ئاو ت ئېر دڅپه د انسان  چيخداى 

په ې كي پش ې نيميپاتپه گام مخكي ځي، په گام ورته، 

څلور لكه مصري ېدلى، شا وخوا ځگرږ لكه كورونو پې شد

فرعون ې كي پش ې نيميپاتې په همدژلي، بيا ې وځوانان ئ

ې له مصره د ښتي، هغوى ته ئځان ته غوموسى او هارون 

په ې شه همدپې!!! ړاو ده ته د دعاء كولو خبره ك وتلو

ښه ېرمنو ډيو له مگاونمصري پلو ځو د خښد اسرائيليانو 

 ټوليد مصر  چيړي، هومره پين زر ترالسه كاو سسره ېر ډ

ې!!! نه ړې وځان سره ئې او له ړځان كې د ۍ ئشتمن

 داسي چيبال وهلي  ږم مسيحيان او يهودان كوميېپوه

ېر ډ ړي چيكه يو ناول ليكونكى وغوا مني، مسخره خبري

 خبري چيڅه خامخا كوي كى ناول وليكي نو دا هوحيرانو

ې ښيار خلك ئېر هوډې وي، كه په عقل برابرڅه څه نا ې ئ

 بايبلې ومني، خو د خو ئخلك كمعقله  ځينيونه مني نو 

ې ئاو يهودان ې، مسيحيان ړپروا نه ده كې ليكونكي د د

د ژر مني، ښتيا واغ تر آسان رگران در چيموندلي  داسي

د  چيڅه ښي!! هر ېړ تاريخ هره خبره ورته مقدسه برزو

په نامه پلرونو ته منسوب شي او د انجيل او تورات دوى 

  ې مني!!پرته ئشي له تعمقه  وړاندي
د يعقوب په مصر كي  چيليكلي ې د مخه تر د بايبل

لو ټوۍ د ند كورد ده په وخت كي ېدو ېشتد م عليه السالم

ېرش څلور سوه د چياويا كسان وو او اوس ليكي ېر ړو شمغ

د نارينه  نو يوازيله مصره وتل  چيكاله وروسته كله 
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په ځو او ماشومانو ښږلكه وو، يعني د پې شږدېر نوو شم

 هې معنى دا دږه دوه مليونه ول او د دږ تر لشمول به ل

ځه پنزره  ې اته ويشتږدنېر شمدوى ې كي د ې مودپه د چي

ډكه ې دا له مبالغ بايبلځله زيات شوى، كه د وه س

محاسبه ومنو نو دا دوه مليونه يهودان بايد له نورو 

ځوس پنېدو وروسته اوه ېردېرشو كلونو تڅلور سوه 

ړۍ د موجوده نفوس ن ټوليدا د  چيوي،  يمليارده شو

زرو نيم دوه ې ږدنېرو په تبيا  او ئدبرابره ې لس ږدن

؟!! آيا دا ىڅومره شوى وېر به د دوى شمكلونو كي 

ليكونكي به  بايبلښايي د ې نه ده؟ ېره خندونكډمحاسبه 

 چيړي ې كنيښتټه خبره رې بنسړه بهمغه ز چيښتلي وي غو

ې دي: د يهودانو ې او ويلي ئړخداى ته منسوب ك بايبل

گو هم زيات تر ش زمكيېر به د آسمان تر ستورو او د شم

د يهودانو ال كي ميالدي ك 8775 پهخو نن او  شي!!

دا  بايبل!! ږيېته نه رس ومليون وږپېر شمجموعي شم

چا ې په اړه ئېرو د شم چيې دي ړكوخت كي  په داسي خبري

درواغ نه شوى ثابتولى، هغه وخت خو به تر زرو زيات 

اويا  چيچا دا محاسبه ورسره كوله رقم هم نه وو، 

 ځه نسلهپنكلونو كي )يعني  087په گه څنۍ كسيزه كورن

كي  ېېده؟!! په دومره مودورسدوه مليونو ته وروسته( 

ې حد ته دهم ېر ېر د هغو حيواناتو شمڅپه خو د سويانو 

ې ته د بايبل!! ږويزېچيان ېر بډځل هر  چيدى ېنه شي رس

ېر بد ډو بني اسرائيلپه مصر كي  چيړى پام نه دئ كهم 

ې صورت په دژل، ژوند درلود، فرعون د دوى زامن ورته و

ېدى!! كه ځاى كمپه ېدو د زياتېر و بايد د دوى شمخكي 

په د دوى د نفوس وده كال كي 6553په نو ېدل ومنو، زيات

ڼو نو د گو %8په خاطر دا  بايبلوه كه د  %6،5كال كي 

ځوس پنې لكه ې درږدكلونو كي ن 087بايد په ېر دوى شم

  !نه دوه مليونه! ىزره و

 د بايبل يپه ارقامو باندله دغو غلطو ارقامو او 

ښود په الرېدى شئ، پوهپه ماهيت  بايبلد  ؛له تركيز

په اساسي ځاى په شجرو او نومونو  ،ارقامو دكتاب كي 

ږي، ېوركول كښوونو ته اهميت ږي او الرېمفاهيمو تركيز ك

ځان مه ې په د چيپه اړه فرمايي د ارقامو  قرآن

ې پرله چا سره  چيښت نه لري مصروفوئ، دا هومره ارز

ړئ، د اصحاب كهف د ې ضايع كوخت پرپل ړئ او خه وكمناقش
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ونه بحثله خلكو سره ې په د چيفرمايي څ كي په ترې قص

په غره څو كلونه څومره وو او ېر د دوى شم چيمه كوئ 

د : دا ئوواي چيبس همدومره كافي ده شول،  هپاتكي 

، د راوړې ايمان په خداى ئډله وه، مؤمنو زلميانو يوه 

 هللا ړه اوپنا يووغره ته ې له وېري ئ ظالمو واكمنانو

ژوندي په خوب ويده او پاره لې ې مودږدد او تعالى

 چيگوته كوي او نه دا وايي په ېر ، نه د دوى شموساتل

 فرمايي:شول،  هپاتپه غره كي څو كلونه 

    
    

  
              

  16الكهف: 

گه درته بيانوو، دوى يوه تو ينيښتپه رد دوى قصه  موږ

ې ئ ړ او موږې ايمان راوپل رب ئپه خ چيډله وه  داسي

 ړ.ايمان ورمضبوط ك

 بيانوي:  ړه د دوى نظر داسيپه اپل قوم د خ
    

    
    
      

                                                                                                                   

 56الكهف: 

په ډبرو نو يا به مو د  شيبرالسي  كه دوى درباندي

ړوي او وراته پل مذهب او يا به مو خ ژنيسره وويشتلو 

  په برخه نه شي.څكله بريا دربه هيې صورت كي په د

په ښو وينا او د دوى ړه د قصه خوپه اېر د دوى د شم

 گوته كوي:په  ځ داسيد مسلمان داعي دريمقابل كي 
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 55الكهف: 

پى وو او وايي ې د دوى سڅلورم ئې ول او وايي به: در

دا هسي په پى وو، ې د دوى سږم ئپځه ول او شپنبه: 

دي او وايي به: اوه ول او اتم  ڼي ويشتلكاتياره كي 

ښه ېره وى له شمپى وو!! ووايه: زما رب د دې د دوى سئ

ېر( ږي، د دوى )د شمېپوهې رپږ كسان ل خبر دئ، يوازي

ړه مه كوه چا سره شخپرته له بحثه ړه له سر سري په ا

 ښتنه مه كوه.پوړه په ا دوىچا د دغو خلكو له هياو د 

 چي تشدد نتيجه نه وركوي:كله 

د السالم  عليهفرعون او فرعونيانو د موسى څومره چي 

مره نهضت قوت مدوهړ زيات كتشدد ل پپه ضد خپلويانو 

او د فرعون د پلويانو د السالم  عليهد موسى وموند، 

ځان د چي ړه ړه وكېكپرفرعون ېر زيات شو، شممخالفينو 

په پالر نيكه مصريانو ته چي له ښيي ودين مدافع هغه 

دين باغي ې له دموسى عليه السالم پاته دئ او ميراث 

ښمنان چي دړتيا ده گځانه ښتونو يود ديني خوځدا ښيي، و

ځان د دين مدافعان او نهضت له ې كي ې مرحلپه يوې ئ

ړي، د دين ړاندي كگه وپه توباغي د څخه دين او ديانت 

چي ، همغه شعارونه وركوي په جامه كي د دين مقابله كوي

ړي، فرعون د دين ساتونكى شي او موسى )ع( نهضت عنوان ك

ښتونكى شي او غوفرعون صالح او صلح  د دين مخالف!!

چي تبليغات ې امنيو او فساد عامل!!، خو كله موسى د ب

او دو ېځواكمنمزيد نه د نهضت د  ،پاته شيېزه ې اغهم ب

ځاى ېدو مخه ونيسي او نه له نهضت سره د ولس د يو خور

ږي، ېني مرحله راورسژشخصيتونو د ترور او وېدو، نو د ك

په بح كولو ژنو او د بني اسرئيلو د زامنو د ذد عام و

قرآن ږي، ېړه كېكپرژلو د وځاى د موسى عليه السالم 

 اوكي دښمن دوه كاره كوى:ړپه دې پچي فرمايي 

، هغه هم چي نهضت عنوان كړيوي ـ همغه شعارونه عنوان1

  !!ږى شيد دين مدافع او خواخو

 . ړه كويېكپرـ د شخصيتونو د ترور 5

 ړه فرمايي:ې اپه د قرآن

    
    
    

     



 

                                                                                                 ې                      پلوش ند قرآ

 القصص

 

 

 

 

 

555 

                                                                                                            
 53غافر: 

 يهغه داو چي موسى ووژنم،  ئدږېعون وويل: ما پرفراو 

، زه ويرېږم چي ستاسو دين يبلورو (ته يمرست)خپل رب 

 ! ياو يا په زمكه كي فساد خور نه ش يبدل نكړ

گنده څرپه ټه يوه خبره كوي او پپه چي هغه گورئ 

: ا واييتر شړلو دروازو يانو ته د تدربارپلو بله، خ

پل خداى مرستي ته موسى دي خژنم، چي موسى ووږدئ ېپرما 

: ييسره مخامخ كيرى واله عام ولس خو كله چي ، وروبلي

په ړي او چي موسى ستاسو غوره دين بدل نه كږم ېېرزه و

چي هغه گورئ دا دئ  ې امني او فساد خور نشي!!مصر كي ب

فساد السالم  عليه كوى چي موسى ىستر مفسد اوس دا دعو

ښمن اوس د او د دين ستر د يباغتعالى  هللاله ، هغه ورويخ

چي ښوونه كوي ږ ته الرې سره موپه دقرآن ، ي شوىدين حام

 رحله ده، د پيغمبرانومې يوه دا د هري ديني مبارز

ي هرومرو دا په خط روانو نهضتونو باندالسالم  معليه

هم دښمن ړاو كي به پپه يوه خاص ې د مبارز، ځيمرحله را

د دين جامه كي به  پهد دين ، يد نهضت شعارونه عنوانو

په وار په جريان كي ې پلي مبارزږ د خمقابله كوي، مو

په وار وار همداسي گو وليد، پلو سترپه خوار دا حقيقت 

په دوران كي هغه ې ه ضد د مبارزپ، د كمونيستانو وشول

منكر او د دين سرسختو تعالى  هللاله چي ړاو راغى پ

شروع  ن الرحيمهللا الرحم بسمپه پلي ويناوي خښمنانو به د

به اودسه  ېبې، ختمولې ئپه من هللا التوفيق به او ې كول

په  ېئبه  ونهلميد لمانځه فېدل، په لمانځه ودر

ړ ې جوون اسالمي وزارت ئدل، د شئدل كېتلويزيون كي ښو

څلرويشتو زرو ماليانو ته معاش ې چي دولت ئې ړ، ويل ئك

وماتونه جچي دوى ې ويل ړه به ئپه او مجاهدينوركوي، د 

رآن دغه مرحله د عظيم الشأن ق ي!!ماليان وژن ي اوورانو

او د يوه  ېمرحل ېراتلونكاو حتمي  ينهضت د يوې طبيع

د هللا د الري سره ې په داو ، يكو يمعرفگه توسنت په 

ړاو سره مخامخ پچي له داسي ښوونه كوي و ته الرمجاهدين

ن چي فرعوځي ځ به راي، هغه ورذهنًا چمتو وېدو ته ك

 يرېږم چي ستاسېزه وإني اخاف أن يبدل دينكم: ووايي: 

ړه ادين په پلرني ستاسو د غوره ي!! دين بدل نكړ

پل سحر او جادو او په خچي موسى ېښنه لرم، داسي نه اند
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پلرنى لرغونى دين پلو جادويي ويناوو سره ستاسو خپه 

، د طيقاتي نظام ساالر، هغه لوى مفسدړي، او مذهب بدل ك

زامن ، د بني اسرائيلو وو ويشلى ډلو په ډلوې ئولس چي 

ې د پرې، ساتلگه په توځو ې د وينڼي ئ، لوې ذبح كولئ

 ينارواوظلمونه او هغه  ټولې ئقوم ې وزلي او بمظلوم 

په استضعاف ې ئهغه  ې،روا گڼل ييساكلونو را نوله كلو

او  يقوم فرد فرد د مريړ پبشاو ذلت كي ساتلى، د يوه 

 ېد ذلت شپ دربارونو كيپه د فرعونيانو گه توپه ځي وين

ې رحمه بنظام  يطبقاتاو ظالم ې ، د همدېلوتېر يورځ

ژلو وروسته وايي: ړلو او وېرو ظلمونو، تډساالر؛ له 

ې امني خوره نشي!! دا خبره بكي ېواد په هچي ږم ېېرو

تكراروي،  امريكايانې ړه، نن ئپرون روسانو تكرار ك

په ځونو ې د امريكا د فونن ئړه؛ پرون كمونيستانو وك

و يو نيم روسانبپاالن كوي!! ډه غر غرزور مسلط شوي لن

ې په ئواد ېووژل، ټول هافغانان مليون بى گناه 

په توپونو او  ېئاو كورونه  يوالو بدل كړ، كلنډك

مجاهدين ې ويل: ې به ئسره له دخو ؛ بمونو ويجاركړل

، يورانوماتونه او مكتبونه و، جې، مدرسيپلونه ورانو

چي په داسي حال كي همدغه تبليغات كوي،  امريكاياننن 

او جوماتونو بمونه وروي، د  مدرسوښارونو، په كليو، 

په ځ ډزي كوي، هره ورډو په غونښادي خلكو د غم او 

چي ړوي، خو وايي پلو وينو كي رغپه خ گونو افغانانلس

ونه او عام المنفعه اتمې او جومكتبونه، مدرس مجاهدين

ځايونو كي په دغو پل الس به په خ ،ورانوييسات تأس

چي گورئ ړي، ې تورن كپر چي مجاهدينړي بمونه منفجر ك

ده ېه خوله تكرارپرون د روسانو پهماغه د فرعون خبره 

د قرآن چي ښيي او دا په خوله. و امريكاياناو نن د 

، يتكرارېږتل به چي ي او مثالونه دگي ېلبقصې تاريخي 

يو ړ كي به په هر موې ړاو او د زمانپپه هر د تاريخ 

، او دا مبارزه ې يو موسىمقابل كي ئپه ي او فرعون و

 پاى ته رسي.ېدا په غرقبه د فرعون 

ل شوى چي ږېلگه توې د پهالسالم  عليه كه څه هم موسى

د ، د دښمن ويد فرعون مقابله كبه سركي  يپه لومړ

د ن )ى د فرعوړمول څخه بهړخونو ې له دريو اجبهي متحد

، يزې( په خالف د جنگ جبهه پرانې ساالرطبق يحاكم يسياس

د زامنو بني اسرائيلو چي د گوري فرعون چي خو كله 
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و ما په اصطالح : ړه، او د قرآن كڅه نتيجه ورنژلو هم و

: او د كافرانو كيد او توطئه كيد الكافرين االفى ضالل

 نتائجچي معكوس پايله نه درلوده پرته بله ې له د

نه  يعملړه هم ېكپرلو د موسى عليه السالم د وژ، ړيورك

اوس څه چي پلو درباريانو سره مشوره كوي نو له خشوه، 

 ړه داسي فرمايي: په اځواب د دوى د  قرآن وكړو؟

   
   
                                                 

 111االعراف: 

وروسته كړه او  ئېويل: د ده او د ورور معامله ې ئو

ه پوه او ماهر جادو ښچي  ږهېولاربكي ه تارونو ښو ټول

 .يدرته راول گران

دا شول، قرآن  ډوندادو گران راغدپوه او ماهر ج

د فرعون  -6ږ ته معرفي كوي. گه موتوې دپه ساحران 

 ئېد فرعون اربكي د 8.ږي ېځدسترگو په اشاره خو

او اشاره د حق مقابله  ءاو د فرعون په ايما يوډراغون

ه څخد له فرعون 0 .يد د حاكم نظام په خدمت كي د8 .يكو

 .يهيله لر ېد اجر او بدل

هم د هغه په  ي، كه فتوى وركويدا د هغوى خصوصيات د

په نو د فرعون  يځوته را ې، كه مقابليوركو ئې اشاره

هيله  ې، د بدلږيراغونډې په اشارهد هغه ځي، امر راو

چي  ئئې دا د او تر ټولو ستر هدفي څخه لر هم له هغه

د  . عظيم الشأن قرآنيش ېږددربار ته مقرب او ن

چي ي هلته معيارونه په گوته كولو ساحرانو د پيژند

 :ييفرما

    
    

    
     

                                                                                                
 66-61الشعراء: 

ته  ږئې وويل: مو كله چي جادوگران راغلل فرعون تهنو 

؟ هغه وشو يكه بريال يوحتمًا او بدله  به څه اجر

زما له څخه وئ )له مقربينو به  يوويل: هو! تاس (ورته)

به كي فهرست د درباريانو په څخه او درباريانو ې ږدن

 ږئ(.ېك نيول
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د چي كي وليدل په دوران تاسو د روسانو د اشغال 

ي او رياست شئون اسالمپاره ې لو د مقابلمجاهدين

 يد اسالمچي و موليدل ړه شوه، جو جبهه يپالروطنه مل

ې په همدو ړ، امريكايانك وزارت بدلپه ې ئشئونو رياست 

پارلمان او ستره محمكه منتخب  ،گهلويه جرموخه 

ټاليا ته پاره ايې د روزني لړل، قاضيان ئځته كرامن

فرعون چي ، همغسي لكه ېړړي كې جوې ئديني مدرسږل، ېول

 ،ستلهيجبهه پراند نهضت په خالف لومړى د ساحرانو 

مقابله السالم  عليه د دوى په ذريعه د موسى ئېتل ښغو

شول  يكه دا ساحران بريال: ويل ئېمصريانو ته او  يوكړ

 متابعت كوو!!د هغوى گډه په ټول به 

    
     

    
    

                                                                         
 66-65الشعراء:

او كړى شول  ډميقات ته راغون يورځي د معلومگران ډكو

دونكي ياست؟ تر ډېخلكو ته وويل شول: آيا تاسو هم غون

 كه غالب شول.ړو متابعت وكره وو څو د سح

 ود اربكي ي اوسحره چي د حاكم نظام په خدمت كي د

ي، ميدان ته سوق كېږ ېد مسابق ي اوېږډپه ذريعه را غون

خلكو ته ي، د راغونډولو وسيله گرځوعام ولس دوى د 

 ،كوومتابعت به وويل شول: كه دا سحره غالب شول د دوى 

د السالم  عليه موسىد  ،يخورې ماتهمدا سحره كله چي خو 

فرعون چي ئ ، گورړي، ايمان راويدعوت پر حقانيت پوهېږ

  !!ي ښگواپښو قطع كولو گ او الس په مرې ئ

     
     

   
    

   
   

                            :66الشعراء 

چي زه  ې، مخكي تر دراوړپر ده مو ايمان  :فرعون وويل

ې ئ چي سحر ئدى ستاسو هغه مشر د، درته اجازه دركړم

سونه ال (،څه درسره كوم؟چي پوه شئ )ژر به ، نو دلىدرښو
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هرومرو او ړم، كې يو د بل خالف پرحتمًا ې به مو ښاو پ

  ،ړومځوپه دار ټول به تاسو 

چي  هغه مذهبي مشران :ږ ته واييمو قرآنې سره په د

په امر د چوي او د هغه ړه اپه غاړۍ ۍ كعون د غالمد فر

له ده چي د فرعون ې دا پايله ئو مقابله كوي مجاهدين

چي ږي ې! دوى ته به ويل ك!ږيېښل كگواگ په مرلوري به 

 ې. ړيكي درلودټي اپو سره تاسو له مجاهدين

د فرعون د  ړچا ايمان راوچي ه څخله ساحرانو 

د وينا له مخي  قرآنړه، او د ې ونه كپروا ئښونو گوا

 ځواب دا وو:ړاندي په وگواښونو ې د ئ

      
    
     

    
                                                                                                        

 81-86الشعراء: 

دخپل رب لوري ته  موږچي يقينًا ې نشته، پروا ئ

 زموږږ رب زموطمع دا ده چي  دونكي يو، زموږېرځگور

 منان شوو.ؤمني لومړ په دې چي موږښي، بخوي راخطاگان

 وايي ي لكږي بېېرنه و ههغوى اوس نه يوازي له مرگ

ايمان تر ، ويله خپل معبود خداى سره وصل مرگ موږ

ښتله خو اجر او معاوضه غوې له فرعون ئد مخه ړلو راو

. هغوى ېبدله شوې تلوسي په معنو طمع يوى ماددد اوس 

او څه نه  ېپرته له بل هيچا طمع نلرب اوس له خپل ر

، د هغوى يهم څه نه غواړالسالم  عليه . له موسىيغواړ

قتدار تلوسه، اوس په ااو  ۍ، د چوكطمعحرص او  يماد

 طمعه څخرب ، اوس يوازي له خپل ېبدله شو ېتلوس يمعنو

 .طمع، خو د هدايت او مغفرت يلر

 ړهېكپرد هجرت 

په كندي پاره د اور ي مصر د بني اسرائيلو لچكله 

چي له ړ وكته امر السالم  عليه تعالى موسى هللابدل شو، 

په لوري هجرت ځاى د سينا پلويانو سره يو ټولو و خپل

معينه شپه شوه، كل اټومعينه شپه ه پارد هجرت لړي، وك

او  خكيدو مېخبرتر چي د فرعون ه اكل شووټد دې لپاره 

 ئې او د هجرت مخه يړدې وړاندي چي دوى را ايسار كتر 

ټول  ،ټن كي لري شوي ويپه زيات واه څخله مصر ، سيوني
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په كي له مصره شپه گرتيا په ملالسالم  عليه قوم د موسى

 . ځيو

، هجرت دمدنيتونو د ئهجرت د پيغمبرانو سنت د

پر . ئولو مقدمه ده او هجرت د انقالبى بدلونو پيل دړجو

رت كوي او جچي يا به هولسونو كله كله داسي حالت راشي 

بني ېدا مني، پاته كپه ذلت كي پاره يا به د تل ل

 بنيد  قرآن چيگورو راشئ وچمتو شول، اسرائيل هجرت ته 

په  بايبلاو گه بيانوي، څنگوالى څرنو د وتلو اسرائيل

په اجازه د فرعون ې ئوتل  اڅه وايي؟ آيا دړه ې اد

كه له فرعونه د بغاوت وايي او  چي بايبلسي همغ ؛ڼيگ

ق غرپه سيند كي لمي زامن آيا د مصريانو ز ؟گهپه تو

ې لخوا وتل ژل شوي؟ د شپوپلو كورونو كي په خشوي كه 

په د وتلو امر په همغه شفرعون  چيپاره وو ې لې د دئ

دو خبريتر د فرعون  چيپاره ې لړى وو او كه د دورته ك

تعقيبوي ې ئ يښكرد فرعون ل كهاو  ېر مزل ووهيډړاندي و

 شي نيولى؟!!ه ې ننو وئ

ته د  السالم عليهموسى  هللا تعالى چيفرمايي  قرآن

بني  كي هپشپه  چيې ويل ړ، ورته وئهجرت امر وك

ځئ، فرعون تر شا له مصره ووې ئاو ته ړاندي و اسرائيل

ېدو ځي، د نيول كرد يپسپه تاسو و سره ښكرلپلو به له خ

 الفاظ دا دي:  قرآنوئ... د ېره مه كو
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 66-56الدخان:                                 

ستاسو  چيړه، يقينًا روان ككي ې پشپه گان زما بند

 چيې شكه ږده، بېپرړ بحر آرام او وال ږي اوېكتعاقب به 

 ې، فصلونهچينڅومره باغونه، ښكر دئ، ېدونكى لدوى غرق

ښودل او هغه نعمتونه ېپرې ځايونه ئېدو غوره او د اوس

بل قوم ته مو او  ؛ې؟!! همداسيكولپه كي ې ئ ېچړچ چي

ل او نه ړژې وپر زمكياو ړل، نو نه آسمان په ميراث ورك

مو له هغه  اسرائيل بنيچي او يقينًا  !!ړى شومهلت ورك

هغه د  چيژغورل، له فرعونه؛ يقينًا پكوونكي عذابه وس

په پوهي  چييو ستر متكبر وو او يقينًا  ډليمسرفينو له 

او  ړلوالو غوره كۍ ړټولو نپر ( سره مو )بني اسرائيل

  ې.وپه كي څرگندي آزمويني  چيې ړهغه نښي مو ورك

   همدا راز فرمايي:

    
   ًاسِر 

    
    

   
    
    
    

    
   

   إسَراِئيَل 
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 35-85الشعراء: 

په كي په شگان زما بند چيړه وحي وكاو موسى ته مو 

ستاسو  چييقينًا  ې تر شا(،ړه،)دوى ترمخ او ته ئروان ك

ږل، )او ېښارونو ته اربكي ولنو فرعون ږي، ېتعاقب به ك

 چيدوى دي  دئ او داگى ټولكى ږې ويل( : دا يو لوئ

ټولى يو محتاط  موږ چييقينًا ې او پارولې راغصه ئ زموږ

ينو مو وايستل او له خزانو او چيو، نو له باغونو او 

په ميراث و ته مو ؛ او بني اسرائيلهمداسيگلو، غوره بن

 چيې شول او كله پسورپر مهال لمر خاته د ړل، نو ورك

گرو وويل: شك ډلو يو بل سره وليدل د موسى ملړو دوا

ېدل(، ته راورس وموندل شوو )دا دئ موږ موږ چينشته 

زما رب راسره دئ، هغه  چينه ده؛ يقينًا  ې ويل: داسيوئ

ړه نو موسى ته مو وحي وكښيي، را الرحتمًا )د نجات( به 

ې د چاود او هره برخه ئپه عصا ووهه، نو ود ندا سي چي

هغه ځاى ته مو ، هغه ړه( وهالځاى وپر ېر )څپه ستر غره 

كسان مو  هټول هغړل او موسى او ې كږدهم راننور 

ړل، غرق كور هغه نله ده سره ول، بيا مو  چيژغورل و

ې ايمان ئ ىېرډښه ده او ستره نې كي په د چييقينًا 

 ستا رب مهربان عزتمن دئ. چيړونكي نه ول او يقينًا راو

 چي په هغه سخت حالت كي موسى عليه السالم چيگورئ 

ې تر شا، ځ ئښمن مجهز فوې بنده، د دپرخوا الر له هري 

دى  ې هم وېري اخيستي، خوئ گرير حايل او ملحته ب مخي

 تعالى هللااو د  ئډه او مطمئن دډاهم ې حالت كي په همد

په ډ او اطمئنان ډاپه الر او د همدغه ته سترگي  مرستي

 په خپليورته وفرمايل: اوس نو دا بحر  تعالى وجه هللا

ډ او اطمئنان ډايعني دا الهي مرسته د هغه عصا ووهه، 

ته گرو پلو ملود او خښو السالم عليهموسى  چينتيجه وه 

په ښمن ونيول شوو او د د موږ چيوئ كگمان مه ې وويل: ئ

 ژغورنيد  ؛ هغه زموږئراسره د تعالى هللاېوتو!! الس كي پر

 ذمه وار دئ!!

ښيار او د حساس ضمير خاوند به دا څ هوښايي هي

زناكه او ېدا بليغه، اغ د قرآن چيړي ت احساس نه كرضرو
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ې ډډې وې او گېوتپر له هغي بايبلعبرتناكه وينا د 

ېدا پپه رړه ې ته د انسان زمقايسه شي، دوينا سره 

ځان ې له تونه ئيږ شي، دا آځيې ئښتان ېود سر راشي، 

پيدا شي احساس ورسره را ځي، داسيې ته بوصحن يسره همغ

په ډله د سيند گوري، يوه گو پلو سترپه خڅه دا هر  چي

شي،  هغرقپو كي څې په همدژغورل شي او بله وپو سره څ

پل ې الر وركوي او بل ته خسين په خپليته سيند يوه 

ي او وېري اخيستي ې وزلزي، له يوه سره بېپران ىكوم

ځ، يو د سره مغرور او مجهز فوبل گري دي او له مل

د ېرونو كي ځزنپه ۍ ېدلى او بل د غالمځپاره خوۍ لآزاد

توكل  تعالى پر هللايوه مظلوم ولس د ساتلو تكل كوي، يو 

عصا  په خپليپله الر ېدلى او خځامر خوپه كوي، د هغه 

باغونو گلو، وي، يو د بندعوى ك ۍېزي او بل د خدايپران

څه او بل تش السى ولس، له هر  ئاو خزانو خاوند د

ۍ وروست چيگورئ ... خو ړ، ښودو ته اېپرمحروم، د وطن 

څوك ې سره ږي او له ماتېپه برخه كچا فتح او بريا د 

پر  زمكيږي نه د ېعرشه صادرله  يړېكپرږي؟!! ېمخامخ ك

ځواك خاوندان د زور او  چينه ده  سر له قصرونو، داسي

په به بريا د دوى كي  يښتنپه هري به تل برالسي وي او 

فرعون له كوم برخليك سره مخامخ  چيگورئ نه  برخه!!

ځاى غرق نه شو؟ او ښكر سره يو پل لآيا له خشو؟!! 

 ؟!!هې نه شوپاتېراث په مو ته اسرائيل بنيې ئ يشتمن

ېر ډې انكار تر چيښه ده ېپ ېدا داسيد فرعون غرق

ې او ېدلپالر نيكه اورپل گران دئ، د مصر فرد فرد له خ

په موميايي ې، د فرعون ېدلپه سينه تر ننه رارسسينه 

ړه ړنو هم ثابته كېڅوروستيو علمي  باندي؛ شوي كالبت

هم  بايبل، ړ شوىپه وجه مېدو د غرقپه اوبو كي هغه  چي

له گه، په تو پېښيې ې ده خو هسي د يودا قصه رااخيست

د  چيپه نظر در نه شي څه  او وروسته به داسيې مخكي قص

 چيگورئ ږي، خو وېڼل كگې د بيانولو موخه او هدف قص

 څومره عبرتناكه وينا لري:ړه اې دپه  قرآن
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 55-56يونس: 

 ړل، نو فرعون اوېر كمو له سينده ت اسرائيل بنياو 

 چيل، تر هغه ې شوپسورپه قصد ري ېې د ظلم او تئ لښكري

له  ړم چيې ايمان راوپه دې ويل: ړ، وئر كېگېدا راغرق

ې پرو بني اسرائيل چيپرته بل معبود نشته هغه معبود 

( له په وړاندي تعالى هللاړى او زه )نور د ايمان راو

په څخه يم!! اوس! او ښودونكو او تسليم شوو ېړه اغا

ښي كوله او له مفسدينو مخكي دي سرك چيل كي حا داسي

كسانو  وڅو هغژغورو تر بدن و يې؟!! نو نن به دڅخه و

( هپاتځي او له تا وروسته )را چيې ښه وته )د عبرت( ن

 ېرى زما له آيتونو غافل دي!!ډد خلكو دي او 

اساسي خبرو له كولو عاجز دئ، قصه د دغو  د بايبل

 پارهلمقصد  څليېپت او سچړي نه د كوم اوپاره راوې لقص

!! 

په د جسد  چي د فرعونيو بل اعجاز دئ  قرآندا هم د 

پوري د عبرت ې تر نن ، جسد ئېې ختلښتينې وينا رړه ئا

 قرآنچي هغه د ښمن اعتراف كوي داو  پاته دئگه په تو

  !!ړ شوىپه وجه مېدو په اوبو كي د غرقله وينا سره سم 

 ځنهمانځي لد نجات د ور

خداى  ږي:كا داسي النديعنوان  عيد( ترفصح )د  بايبل

پاره به ستاسو لې وروسته موسى او هارون ته وويل: له د

وي... ټولو مهمه مياشت و تر ۍ اړلومد كال دا مياشت 

ورى ۍ يو په لسمه هره كورن مياشتيې هر كال به د د

له ډ كي گاونپل ه خپېر كم وي ۍ شمتياروي، كه د كورن

، ېرلى به نردا ورى يا سډ شي، گ يسره دۍ ې كورنړو بلي

په  يڅوارلسمد  ې مياشتيد همدې عيبه او يو كلن وي، ب

د  ړي اواسرائيليان دا وري قرباني كټول  يگر دمازدي

هغو خونو ړو تيرانو او د هغوى ويني دي د دروازو د وال
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ړل خوپه كي ښه غو يد ور چيپر سر وشيندي د دروازو 

 يرتيپي او له ړوريته ك ښهدا غو يپه دې شپه همدي، ېږك

په او  ښه به اومهغوې وخوري، سره د وۍ او ترخو سابډډو

ښو، پټوله به د سر،  ، بلكيې نه خوريپخه شواوبو كي 

ې تر پې شهمداو ټوله به د په شمول وريته  يينړه او ز

ې وي )د دې شوه هغه به سوزپاتڅه خوري، كه سهاره 

ول غوره سوز ېدوې كپاتې تر غير يهودي ته ئ چيپاره ل

، ئښو كوپپه ۍ پلڅ خپليبه مخكي  ړو، د وري له خو(!!دي

پاره به او د سفر ل ئنيسپه الس كي پله عصا به خ

ږي، ېپه نامه ياد ئ...دا مراسم به د خداى فصحېږتيار

 په به د مصر له سيميزه خداى يم او نن ش چيځكه دا 

او د دوى د ټول مشران زامن ږم او د مصريانو ېېرت

ژنم او د دوى به وچيان پيدا شوي بړي و لومڅاروي

تاسو د  چي ويني خدايانو ته به سزا وركوم، كومي

دا  چيښه وي ې نې دا به د دپر تيرانو شيندلازو ودر

له  ،ژنمېسره پې په همدې ئدي، زه به سي كورونه ستا

! هر كال ژنم!!به و مصريان يوازيږم او ېېرهغوى به ت

اوه  چيې جشن كي په دسئ، په ياد جشن نيې ورځي به د د

ځ به ۍ ورړپه لومۍ خورئ، ډډوپتيره  ورځي به وي يوازي

ځو كي په دغو ورڅوك ځكه كه . ړئ..ېره له كوره بهر وخم

ړل يانو به شۍ وخوري له اسرائيلډډوړو شوو وېره د خم

ډه د خداى گپه ټول ځ به ورۍ او اوومه ړپه لومږي، ېك

د خوراك له به ځو كي په دغو دوو ورعبادت كوئ، 

دلته دا  بايبل څ كار نه كوئ!!پرته بل هيبرابرولو 

به ځو كي په دغو اوه ور چيتكراروي  ځليې خبره در

ېره نه ساتئ، به خمپه كور كي ، ۍ خورئډډوپتيره  يوازي

ه به طرد څخړله له اسرائيليانو ۍ وخوډډوخميره  چيچا 

ې .. دا د دپر تاسو واجب وي.!! دا به تر ابده ږي!ېك

  ژغورلئ!!!ورځي ما له مصره وپه دغي  چيپاره ل

ېرو مسخره او ډگورئ دا برخه هم له  چيلكه 

 ې دا دي:ئ ځيني چيډكه ده، خندوونكو خبرو 

  كلن وري حاللول،  هد يو چيآيا دا عجيب مذهب نه دئ

ڼي؟!! گړل يو مهم مذهبي كار ې خوپله ئپه خوريتول او 

ې په نامه ئ عالىت هللاړئ او د هغه حالل ك چينه  داسي

ې ته ويل ړئ!! قرباني خو دفقيرانو او مسكينانو ته ورك

پاره ي هدف لڅلپيد يوه س ؛څوك له يوه غوره شي چيږي ېك
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ته ړلو غوښي خو يوريت د داسي چيږو ېپوهنه ېر شي، ت

 ۍ نوم وركوئ؟!!گه د قربانڅن
 د  چيېدى شي الهي دين انسانانو ته ووايي آيا ك

په وينو ۍ ې د قرباندرواز پلو كورونو او خونوخ

دين به د سالم فطرت خاوند ومني؟!!  آيا داسيړئ؟!! ول

ې ړل د دپه وينو د دروازو لدا  چيگه په خاصه تواو 

گه وي او په توې نښي خداى ته د يو چيڼي گپاره ضروري ل

دا كور او دا خونه د  چيپوه شي ې سره په د

وي او د ډډه كاسرائيليانو ده، نو هلته به له ننوتلو 

 ژني؟!!!دوى زامن به نه و
  كوم دي؟ د  مسائلله نظره مهم  د بايبل چيگورئ

څه راضي په خداى گناه كار كوم؟ او د  ئثواب كار كوم د

 يخداى د پتير بايبلد ږي؟ ېڅه ناراضه كپه ږي او ېك

ړلو په خوۍ ډډوېره ږي او د خمېړلو راضي كپه خوډۍ ډو

ه څخپل نازولي قوم خې له ړونكى ئخو چيږي ېغصه ك هدومر

څوك الهي دين ته  آيا داسي !!ڼي!گړ ټلو وړلو او رد ش

 چيېدى شي دين يو انساني دين كدين ويلى شي؟ آيا هغه 

له ې ئ مسائلټول مهم او اساسي ړوند اژوند د د انسان 

 ! و وي؟!مسائل په دغسيې وي او تركيز ئي لځوپامه غور

ل، كي ولېږارونو ته اربښفرعون ټولو چي وايي قرآن 

 يپسژلو او و، د هغوى په ستنولو ړبرابر ك ېئځ فولوى 

 ووتل:

    
   

    
    

    
    
    
      

                                                                                      

 83-85الشعراء: 

 پې كيشپه گان چي زما بندړه او موسى ته مو وحي وك

تعاقب چي( حتمًا به ستاسو پوه شه ې په دوباسه )او 

: ويلې ئارونو ته اربكي ولېږل وښو فرعون ټولږي. نو ېك

پاره ږ لچي دوى زمو، او يقينًا ۍ دهگې ډلوكړودا يوه 

 ډله يو.ږ يوه محتاطه چي موې شكه غصه كوونكي دي، او ب
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گو تر سترخبري اساسي څو و كي ې مباركو آيتوندپه 

 ږي:ېك

  گه ې توپه دته د هجرت حكم شوى خو السالم  عليهموسى

السالم هم  عليه پيغمبرچي قوم مخكي او دى تر شا، 

ولو ټل او ترړرخصت كمكي لومړى خپل ټول اصحاب له 

همداسي السالم ته هم  عليه وروسته ده هجرت وكړ. موسى

  ه.ې ووينا شو

 ډله ييزه په شوى او پيل ې له لوري پدا هجرت د ش

 گه وو.تو

  دوى د ځي، د پسي ووربه ښمن چي ددوى ته ويل شوي وو

 څه به كوي. ژلو هنيولو، راستنولو او و

  په گوتو ډله ده، د ۍ چنچي دا يوه كوفرعون ويلي

ښودل ېر كم درواغو د دوى شمپه ې يا چي مقصد ئېر، شم

چي تل د همغسي  ؛ړول ووگاليو روحيه لوپلو جنخد او 

ړه وايي، همغسي په اپلو مخالفينو اقتدار خاوندان د خ

ړه په او مجاهدينروسانو به د چي كمونيستانو او لكه 

ولس  55، په سلوكي يدا د گوتو په شمير اشرار دچي ويل 

و مجاهديند  چي نن امريكايانئ، او همغسي سره د موږله 

 ړه همدا خبره كوي، په ا

 (انهم لنا لغائظوند) ېـدى شــي: ړي كژباه ې دود فقر

ې پــارولې راږ غصـه ئـږ غصه كوونكي دي، زمودوى زمو -1

په غصه ږ ته دوى مو -5ړوو، ې سپرپله غصه به خده، اوس 

 څه به كـوي.چ اخيستو هړو د غدي، كه د وتلو اجازه ورك

ژر ۍ او پـه آسـانچـي كـوم مطلـب له الفاظو څه هم كه 

آيـت ې پسوراو  ې افاده كويړه ئژباږي دوهمه ېاخيستل ك

چـي ې تأييد كوي، يعني د احتياط تقاضـاء دا ده هم د د

ږ ته به ستونزي ږدو كه نه موې نپر دوى له مصر وتلو ته

صـحيح وو په هغه صورت كي ، خو دا تعبير به ړيړي كراوال

راغلـي  ن(وځاى )علينـا لغـائظپر چي د )لنا لغائظون( 

 .وى

له بحر سره مخامخ ې گري ئاو ملالسالم  عليه موسى

 يد فرعون لښكر له شاېدو الر نه مومي، ېرږي، د تېك

عليه موسى اصره كي ويني، په محځان ږي، دوى ېې كږدنرا

په حال ۍ نا اميدۍ او شانېپر، اضطرابسخت د ته السالم 

د ښمن الس ته ورغلو، د دمحاصره شوو،  موږوايي: كي 
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ه د وتلو امكان نې له محاصرالره نشته، او نجات خالصون 

 ړه فرمايي: ې اپه د قرآنمومو، 

    
   

                                    
 31الشعراء: 

د موسى يارانو وويل:  يوبل وليدل، و ډلوړكله چي دوا

 و!شو ونيول موږ

پر ښايي چي ښوونه كوي ږ ته الرموې سره قرآن د په

حالت او هرى خوا  ېد محاصرتاسو هم داسي حالت راشي، 

او د سفر د و فقدان او د ټول قوم ته د نجات د امكانات

دغه تعالى  چي هللاخو لكه ، يشانېاضطراب او پرگرو مل

سختي او نه په ې ئقوم ته چي ځان  يشان او نهيلېپر

 يوسأم ژغورنياو نجات  ليدو، لهمحاصره كي ې ېدونكمات

په ، يژغورړ؛ همداسي به تاسو ، په پاى كي نجات وركوو

ې ړئ، بېر صبر وكڅپه م السال عليهچي د موسى ې شرط د

ې سخت په دڼئ، قرآن گځان ته كافي وهمته نشئ او خداى 

 ځوروي:وضعيت داسي انعليه السالم حالت كي د موسى 

      
                                                                               

 35الشعراء: 

څكله )داسي نه ده(، له ما سره زما رب هينه؛ ې ويل: وئ

 يي. ښدئ، حتمًا به ما ته الر 

ډه ډاې سخت حالت كي په همدالسالم  عليه موسىيعني 

پلي بريا په خژغوري، ې به ئتعالى  هللاچي او مطمئن دئ 

گرو د پلو ملې او د خباور لري، د همدغي سختي محاصر

څه كه ړه شك نلري، په ا پلي برياپه حالت كي د خۍ نهيل

گري د سفر ملښكر، لښمن مجهز د دته بحر، شا ته  يهم مخ

نيول و وايي: نور نو موږچي  هومرهېشانه، پرمضطرب او 

!! د د وتلو امكان نشتهې دې محاصرله ، محاصره يو، وشو

مطمئن وو او او اضطراب په دغسى سخت حالت كي  ېتنگس

داسى ې: او ويل ئ ې اطمئنان وركاووئپلو يارانو ته خ

، هغه ئما سره زما رب دله ، ئگمان كو وتاس نده لكه چي

پرمخ  ، هغه به د نجات الره زموږييښد نجات الر رابه 

 ي.زېپران

له  اطمئنانعظيم الشأن قرآن فرمايي چي د همدى 

عصا  يورته وويل چي اوس نو دا بحر پخپل امله موږ
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د او د ده م السال عليه ووهه، بحر شق شو، او د موسى

وچه الره ړه كي په زد بحر دو لپاره ېرېملگرو د ت

د هماغه السالم  عليه ستل شوه، دا هر څه د موسىيپران

هر مؤمن او مجاهد د ې كي په د. نان نتائج ووئاطم

چي كه له ښوونه ورته كوي ئ، او الرد ستر درسپاره ل

او د السالم  چي موسى عليهداسي حالت سره مخامخ شوئ 

ې حالت كي د په دكه ې ورسره مخامخ شول، گري ئلسفر م

ي فتح د خپلي ،كړيوصبر ې گري ئې ملمبارزد صف قائد او 

ې توكل وي، پل رب ئهيله من وي، پر خپه اړه او بريا 

ڼي، هللا گځان ته كافي وړي او هغه مرسته وغواله هغه 

ې او د نجات الري به ئ ې هرومرو مرسته كويبه ئتعالى 

 . يزېپرانپر مخ 

چي د بني اسرائيلو ږي ېله وينا معلوم قرآند 

چي د هغه اطمئنان نتيجه وه السالم  عليهژغورنه د موسى 

 قرآند ، ىښودلې ئړه په اد تأييد او حمايت تعالى  د هللا

 الفاظ دا دي:

    
    

    
   

    
    

                          
 38-36: الشعراء

پلي عصا ووهه، نو په خچي بحر ړه نو موسى ته مو وحي وك

او هلته  داسي وه لكه لوى غر، ېچاود او هره برخه ئو

ټول ژغورو او مو وړل، او موسى ې كږدهم رانهغه نور مو 

 چي له ده سره ول.هغه 

ېدا د هغه وينا نتيجه چاوديعني دا وحي او د بحر 

گرو ېدلو ملېراو و سپل مأيود خالسالم  عليهچي موسى وه 

 ړه.ړاندي وكپه و

او  يباايمان داعهر په يادولو سره پېښي ې د دقرآن 

كي  بوېسختو شداسي په چي ښوونه كوي الر تهمجاهد مؤمن 

ړه په اپل رب د مرستي او تأييد بايد مأيوس نشي او د خ

 ې باور او اعتماد كمزورى نشي.ئ
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 ېداد فرعون غرق

او د ده د سفر السالم  چي موسى عليهكوم بحر 

پاره ړه، د دوى لې الر وركپلي سينخ پرې ئگروته مل

ې ړه برخي ئاو دواپرانيسته، ې ورته چه الر ئچاود، وو

ېر شول، چي دوى له بحر آخوا تې ړي وړي والتر هغه لو

پل خپاره لښكرو همدا بحر د فرعون او د هغه مغرورو ل

ېر او غرق ستوني تپل خې له ئټول  پرانيستى وو،كومى 

ې كرشمه، يو د د قدرت حيرانوونك د هللا تعالى هړل، دا دك

ژني، دا كي و پوڅپه همدغو ژغوري او بل پو كي څپه بحر 

كي  ڼيبې په يوږي، كله ېښه به بيا او بيا هم تكرارېپ

  !!ڼي كيپه بلي باو كله 

  
   

   
         

                                                                                                            

 163االعراف:

، ړلپه سيند كي مو غرق كاو ې واخيست نو انتقام مو تر

ې غافله ې تكذيبول او ترئ آيتونهچي زما پاره ې لد د

  .لو

ې غفلت او بدرواغ گڼل،  د قدرت د نخښوهللا تعالى د 

ې پڅشي، دا همغه كي غرق  ه بحرپي د دې سبب شوه چباكي 

په ژغورو، والسالم  عليهې موسى ځلي ئچي دوه دي 

تاريخي ستر چي د يوه ماشومتوب كي هم او هغه مهال هم 

  ې كوله.كاروان مشري ئ

په  ېد مبارزشي ېدى هللا د الري مجاهده! كې د نو ا

ژورو او  وړداسى لو ته او ياران دي هم لهدوران كي 

، خو د دې طوفانونو او حوادثو ئره مخامخ شو سټټي هسكو

 غوچي د دهيله ده ، ېره نلرېو او ژورو به وړله لو

ژغوري ي همغسي وتاس حكيم خداىژورو كي ړو لوو په ېښپ

لو سره وچاودپه ې د هغه بحر ئالسالم  عليه چي موسىلكه 

چي تر ده د لكه  اوړ، په كي غرق كې چي فرعون ئژغورو و

پو كي څطوفان په هغه د  ۍكشتالسالم  نوح عليهد ې مخه ئ

ې طوفان د همد ئې منان او مخالفانښدده د چي ژغورله و

 ياسښايي ستا مخي ته به هم د دل، ړوب كډپو كي څپه 

د دا طوفانونه چي مطمئن اوسه خو  يراشې پڅ نوطوفانو
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يوه مظلوم او با ايمانه قوم د نجات او خالصون لپاره 

نسكورولو او غرقولو  ،وپلځد  يگاو د بل ظالم ټول

ستا اوونو په دوران كي بايد ړ، د ستونزو او كدي لپاره

په  نه چي يداس، السالم عليههمغسي وي لكه د موسى  ځدري

 رب پلد خړاندي وپه او ستونزو بو او د مشكالتو ېسختو ش

يأس په وجه  دې او او ناهيلى شمأيوس له عناياتو 

 .ېن ته تسليم شښمې او ددكي پرېږ يمبارزه په نيماي

ې باور د د ،ړپه الهي وعدو باور وكالسالم  عليهموسى 

وه، فرعون الهي وعده او  فتحپايله بريا او او اعتماد 

 ېدا وه. ې غرقپايله ئ ؛ڼلگوعيد دروغ و

 ؟څه وشولېدو وروسته د فرعون له غرق

 ړه فرمايي: اې دپه  قرآن

   
   
   

    
   

    
     

    
                                                                        

 165االعراف: 

څه د ساتلو هې ۍ كي ئې وزلپه بچي او هغو خلكو ته مو 

په ميراث ي برخي ديزېي او لوزېده، د هغي زمكي ختيك

كه ېچولى وو او ستا د رب نپه كي اچي بركت مو ې ړورك

چي پړه شوه بشله ې امله دړه په ابني اسرائيلو وينا د 

چي فرعون او د ړل ړ كڅه مو هم ويجاهغه ړ او ې وكصبر ئ

 ړول.چي دوى لوهم څه هغه ړول او ده قوم جو

 ړي:خبري غور او دقت غوا څو اساسيدلته 

  پله د مصر زمكه وه، كه د په خآيا دا بابركته زمكه

ي كومه بله زمكه او كه شام او فلسطين ې الندكمصر تر ول

ځيني ې؟ ې نامه ياده شوپه همدځايه څو ي ك قرآنپه چي 

گه وروسته چي د فرعون له مردي ې عقيده په دمفسرين 

په  قرآنېوتى، دوى د پرپه الس كي مصر د بني اسرائيلو 

په تأييد كي استناد كوي، أيي پلي رو د خآيتونځينو 

بني چي پام سره وايي په ځيني نور تاريخي رواياتو ته 
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پل سفر ته ېدلي بلكي خځگرنه دي ېرته اسرائيل مصر ته ب

د او زياته موده  ړىپه لوري دوام وركې د فلسطين ئ

څه هم تاريخي كه شوي،  يپاته دپه بيديا كي اللهانسينا 

متكي روايات قطعًا د اعتبار  بايبل پهروايات، مخصوصًا 

چي كي داسي صريح اشاره نه مومو  په قرآن، خو ړ نه ديو

ې ېدو خبره ترېرته ستنبمصر ته د بني اسرائيلو د 

د فرعون سلطه د سيند چي ږي ېداسي معلومثابته شي، 

ښېرازه سيمي ځيني ې وه، دلته ېدلړي ته هم غزځي غاختي

ې ته وروستنى آيت هم دې، په الس ورغلبني اسرائيلو ته 

ېدو وروسته مخامخ ېرله تسيند تر چي دوى اشاره كوي 

داخل شوي، ته و سيمو مېشت صحرا ته نه دي كوز شوي بلكي

ې وتلي او چي ولي دلته نه دي تم شوي، ولي ترخو دا 

 گران دي.څه ويل ړه ې اپه د ،كله

  ړي سر كي د په لومبني اسرائيلو چي ښيي دا آيت

په الر كي ې، د هللا ړگرتيا كصادقانه مل السالم عليهموسى 

دغه اخالص او صبر ړى او د ې كې او صبر ئگالل ستونزيې ئ

په حال شامل پل تأييد او نصرت د دوى خ عالىت په وجه هللا

 .ړىك

 ړى شوو ړ كړى شوو او لوړ كآيا د فرعونيانو د جو

گي ۍ او قصرونه دي؟ جنډگا گيې، جنې وسلڅخه مراد د دو

ړ شول ټول ويجاپه سيند كي غرق او ې يقينًا ئخو  وسائل

چي د فرعون له ښيي دا ؟ ړ شولويجا گهڅنې خو قصرونه ئ

ې امني او ب ، ورانيډيډوگ مصر كي پهگه وروسته مر

ېر ډځه تللى، گه له منشپړه توپه بنظام ې، ځته شورامن

مصر د د كله چي ړ شوي، طبيعي ده دولتي تأسيسات ويجا

فرعون ته وفادار ځواك او ټولو منظم ځ تر مجهز فو

ژل وهم زوى ځاى ناستى ، د فرعون ځه تلليقطعات له من

وري تره مخامخ ديكتاله سختو مخالفتونو س نوشوى وو، 

ۍ په آسانكولى داسي صدمه  ونشنظام او استبدادي 

گمان كوي چي ، دا آيت د هغو كسانو رأيه ترديدوي وزغمي

ځيني قطعات غرق شوي ځ د مصري فوړه په غايوازي د سيند 

  ې.څ تبديلي نه ده راغلاو نوره هي

 فرمايي:  قرآنهمدا راز 
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 85-85الشعراء: 

مو ايونو ځله باغونو، چينو، خزانو او غوره نو له 

 ل. ړاسرائيلو ته په ميراث ورك بني مو، همداسي وايستل

 :داسي راغليو كي آيتون 85-89په ې د سور الدخاند 

     
    
    

    
   

    
   

     
ايونه ځدو غوره ېاو د اوس ې، فصلونهڅومره باغونه، چين

، لچي پكي خوشحاله وېښودل پرې ئاو هغه نعمتونه 

ل، بيا نه زمكي او ړته په ميراث ورك بل قوممداسي مو ه

ښودى شوي ېپركي انتظار په نه ل او ړهغوى وژ رآسمان پ

 ول. 

 ، په زمكه او آسمان كيړوخت ورنكمزيد تعالى  هللا

ښكي ي او اوڅوك پيدا نشو چي د دوى په حال تأسف وكړهي

په پل تعلق سره د خهللا تعالى ځكه هغوى له ړي، ې توى كپر

پلي څه سره خي له هر او زمك وآسمانونشلولو سره د 

په ېدا له تأييد د محرومالى هللا تعد ې، ې وړيكي شلولا

ه څخظالم قوم  ې، له دليد محروم وأيڅه له تسبب د هر 

شول. باغونه، ه په ميراث پاتمظلوم قوم ته هر څه 

هللا تعالى او ټول هغه نعمتونه چي  ې، بنگلېفصلونه، چين

اقتدار په ، د شول هوركړي وو، ټول په ميراث ترى پات

د كوله،  يمداح او دوى ستاينهد خلكو دوران كي ډېرو 

 كوله، د هغوى خدمت ته يه مالړغوې ړاندي ئپه وهغوى 

ې د دوى ې كوله، ويل ئۍ دعوى ئ، د وفاداروه ېلړمالت ئې

ئې  او بدو كي په ښوچمتو دي، ۍ ته نقرباي په خاطر هر

نو بيا په  ل،ړغرق كهللا تعالى دول، خو كله چي أييهغوى ت

 ئې چي د هغوى لپارهڅوك نه وو  يزمكه او آسمان كي داس

ټي او تر هغه ېخاصي نتر هللا تعالى وى،  ېكړ ىكي توښاو

اتمام ته  ېچي خپل حجت پري مهلت وركوظالمانو ته 

ټه ثابته او نه ېد عذاب دا ن، يكلك نيس ېئ ، بيايورسو
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بدلولى ې د ظالمانو زور او تزوير ې ده، نه ئېدونكبدل

چي كله ېر، ېروالى او شمډپلويانو شي او نه د دوى د 

ې مرسته نشي كولى: څوك ئڅه او هيڅ هيشي دا عذاب نازل 

 قرآن فرمايي:چي لكه 

   
   
    

     
                                                                                                             

 55آل عمران: 

حبط او  يپه دنيا او آخرت كې عملونه ئ يچدوى هغه دي 

 مرستندوى ورته نشته.  اه شوي او هيڅتب

څه ځلو ړنو او هلو كپلو خله  يپه دنيا كنه به 

څوك  ينه به داس او يپه آخرت كړى شي او نه ترالسه ك

پل شوم عاقبت له خې ئ يو آخرت كپه دنيا ا يچومومي 

ړه ې له زوك ئهيڅ، يرنه ل ىومرستند هيڅ، دوى يژغورو

ډېر د دوى د ، كه نن يپه اخالص سره مرسته نه كواو 

پاره الس ل وىاو د د يپه سينه وه ياو حمايت تيږ يمرست

، نو يو كس به هم د يځ راشښتيا ورد ر يچړ دي، وال يړلت

ټه گې او مرسته به ئ ينه ش يړاندراوته  يدوى مرست

   ورونه رسوي.

 غوره امت 

ۍ ړد عزت او سرلواسرائيل  بنيهللا تعالى بل لوري ته 

دوى ته ړۍ والو ټولو نپر چي چت مقام ته ورسول هغه او

پاره امامان ښتونكو لټولو آزادي غود ړى شو، فضيلت ورك

 فرمايي:  قرآنچي شول، لكه 

   
   
   

          
 56السجده: 

 دې په حكم ئږ ړل چي زموړ كدوى مو هغه امامان جوله 

ړ او زما ې وكچي صبر ئپاره ې لښوونه كوله، د دخلكو الر

 ې يقين درلود.و ئپه آيتون

د نورو ، پيشوايان شولامامان او پاره د نورو ل

ې د وجه ئ، ړتر السه كاو مرشد حيثيت  يې د هادپاره ئل
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 و باور او يقين وو. آيتونپه هللا تعالى د دوى صبر او 

څو د بني اسرائيلو ته تعالى  چي هللاگورو گه توې ه دپ

ړ او د عزت او پر نورو قومونو فضيلت وركپه سبب خبرو 

 ې ورسول:ړو ته ئپوړو شرف لو

 السالم  عليهپيغمبر موسى پر د هغه  اوتعالى  هللار پ

 ړ.ې ايمان راوئ

 ړه.د بغاوت الر غوره كې له فرعون ئ 

  په ړاوونو ې د ستونزو او كپه الر كي ئيمان اد

 ړ.ړاندي صبر وكو

  ړ. ې هجرت وكپه الر كي ئتعالى  هللاد 
پيل شو او گه څنې قوم زوال چي د دگورو اوس راشئ و

  ې كوم وو؟ئذلت عوامل د 

 انتبُ  هړم اوت بُ  ىژوند

بني اسرائيل له داسي وروسته ېدو ېرتتر ه څخله بحر 

په مصر ې كاوو، چي د ب تانو عبادت ئقوم سره مخامخ شول 

ړو ب تانو، ېدو او دلته د مژوندي ب ت عبادت ككي د 

ځورونه ژونديو ب تانو انړه ب تان هم د هغو اكثرًا دا م

چي له گورو وراشئ  ؛ړهژوندي ب ت مقابله وكدوى د وي، 

ړه ې اپه د قرآنگه وو؟ څنچلن سره به د دوى  ړه ب تم

  فرمايي:
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 161-165االعراف: 

قوم په داسي ړل، نو ېر كاو بني اسرائيل مو له بحره ت

ې اعتكاف كولو، ړاندي ئپه ونو اُبت پلوخد چي راغلل 

ېر څپه  وته د دوى د معبودانږ ې موسى! موې ويل: اوئ

جاهل قوم تاسو يو ښتيا په رې ويل: ټاكه، وئيو معبود و

ړ او ويجاپه كوم مذهب دي، هغه چي دا خلك يقينًا . يئ

پرته بل آيا له هللا كوي باطل دي. دوى چي څه خراب دئ او 

ټولو پر چي هغه تاسو ته  حال دا ټوممعبود درته ول

چي له ړئ په ياد كاو هغه وخت در ړ؟خلكو فضيلت درك

ې عذابونه ئ بد بدچي ، ژغورلئفرعونيانو نه مو و

ۍ ژوندې ځي ئښژل او ستاسو ې ودركول، ستاسو زامن ئ

ېښت ې كي ستاسو د رب له لوري ستر آزمپه دې او ېښودپر

  وو.

ې ږدد او مد موسى عليه السال ې وروستهله دگورئ چي 

، د ړاوپې ، د داخلي مبارزشوى پيلپړاو ې بل مبارز

په ليكو كي له انحرافاتو سره مبارزه، پلويانو پلو خ

ڼو گښېټولو چي توحيد د ړى انحراف شرك دئ، لكه لوم

انحرافاتو او مفاسدو ټولو ټ دئ همداراز شرك د بنس

 ږي.ېړوبه كډه خډنگنده گناه له دغه ټ دئ، هره بنس

ې فرصت نه وو ترالسه په مصر كي د د السالم عليهموسى 

ټول كالونه ښه وروزي، په فكري لحاظ پل قوم چي خړى ك

ې په كلكي او دوامداري مبارزسره ي نظام ې له فرعونئ

د يوه  اسرائيل چي بنيگورو پاره ې لړل، د همدېر ككي ت

 السالم عليهله موسى پالونكي قوم له ليدو سره سم ت ب  

ړه، ره كي د يوه مجسم معبود مطالبه وكېڅپه ت د ب  ه څخ

 ځواب كي موسى عليه السالمپه ښتني ې جاهالنه غود د

 وفرمايل:

 ښتنه يوازي جاهالن ، داسي غوپوه قوم يئتاسو يو نا

 كوي.

 ړ مذهب دئ او عبادت د دغو خلكو مذهب خوشى او ويجا

 ې باطل.ئ

  حال دا ټومپرته بل معبود درته ولآيا له هللا تعالى ،

 ړ.ټولو خلكو فضيلت دركپر غه تاسو ته چي ه

  چي له ړئ په ياد كېرزوينه درپهغه  تعالى هللاد

دركول، ې عذابونه ئ بد بدچي ، ژغورلئوې فرعونيانو ئ
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 ې.ېښودپرۍ ژوندې ځي ئښژل او ستاسو ې وستاسو زامن ئ

 ژغورنه دا او  ېوپاره ېښت لځي هم د آزمهغه بدي ور

گوري تاسو چي وښت وو، ېستاسو د رب له لوري ستر آزمهم 

پام كي ساتئ كه د په ېرزويني پ تعالى هللاد څه كوئ، 

 عصيان او بغاوت الر غوره كوئ.

 من او سلٰوى

 مهاجر بني اسرائيلكي چي صحرا لويي او وپه د سينا 

ځان د له دريو اساسي ستونزو سره مخامخ شول: تودوخه، 

ښاك اوبه او خوراك نه څپاره د څارويو لپلو او خ

ې، ړړه ستونزي ورته حل كې وادا درتعالى  هللاوندل. م

 ړه فرمايي: ې اپه د قرآن
    

   
   
   

    
   

    
    
     

     
   

   
    

     
   

                                                                                                                    
 136-185االعراف: 

 ښوونه كوي)دخلكو( الر هپه حقډله او د موسى د قوم يوه 

په دولسو او دوى مو  موي.ئې سره عدالت قاپه همداو 

ړه ېشل او موسى ته مو هغه مهال وحي وكټوليو ووقومي 

پلي عصا په خډبره چي دا ې، ښتې وغواوبه ترې چي قوم ئ

چي هري داسي ې، ېدټې راوخوې ترچينووهه، نو دولس 

ځي ېپر دوى مو ورژندو او ېپو رپل اوبه خوې خقبيل

ړل، )ورته ومو ې نازل كپرمو  سلٰوىو ړ او من اسيورى ك

ږ درروزي چي موپاكيزه وخورئ پاكيزه ويل( د هغه رزق 

ې ځان ئپل پر خړى بلكي ې ظلم نه دئ كږ ئپر مواو  ىړك
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 ظلم كولو.

د قوم  السالم عليهو كي د موسى آيتونې مباركو دپه 

 ې:څو خبري شوړه په ا

  ل ري بلوپه لې د حق پاله وه، خلك ئحقې ئډله يوه

 .لوموئټولني كي عدالت قاپه ې ئې سره او په همد

  يعنى يو  ؛ېشل شوي ووټوليو وقومي په دولسو دوى

 ې.ې وې ئقبيلچي دولس قوم وو 

  په ستري بيديا كي له سختي تندي سره چي د سينا كله

ښتنه ې د اوبو غوئ السالم عليهمخ شول او له موسى 

چي دا ړه وكته وحي  السالم عليهموسى  تعالى هللاړه، وك

ې، ېدټې راوخوې ترچينپلي عصا ووهه، نو دولس په خډبره 

 .ژندوېپو رپل اوبه خوې خچي هري قبيلداسي 

  د  تعالى هللانو  ړلكگ د صحرا سختي تودوخي تنچي كله

 .ړړ كې جوپرځو سيورى ېور

  تعالى هللاټول خوراكي توكي ختم شول نو چي د دوى كله 

د هغه رزق ې ويل: رته وئړل او وې نازل كپر ىمن او سلو  

 .ىړږ درروزي كچي موپاكيزه وخورئ پاكيزه 

  پاس ونه ساتو، د ېرزوينو پد دغو  تعالى هللادوى د

پر ې ې سره ئد هپړه او ې غوره كعصيان او بغاوت الره ئ

پكاوي، ذلت او فقر سره مخ او له س ړظلم وكځان پل خ

 .شول

په ته ورهمدغه نعمتونه دوى  تعالى هللاځاى كي بل په 

 يادوي او فرمايي:
   

   
    

     
   

                                                                     
 85البقرة: 

تاسو مو من او پر ړ او كپرتاسو سيورى مو  ېځاو ور

ړي مو درروزي كچي وو ه زپاكي، له هغو لړى نازل كسلو  

ن ځاپل پر خ بلكيړى ك ئې ظلم نه دږ ئپر موندي وخورئ، 

 ې ظلم كولو.ئ

بني اسرائيلو ته هغه  يوازيآيت سره نه  په دې
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هللا تعالى كي  په دوراند هجرت چي اد شوي په ينعمتونه ور

په وخت په لوري د تلو له مصر د شام ړل، په برخه كور

د چي او هغه وخت كي  بيديا يچاو و ېد سينا په تود ،يك

هوا سخت  يرمگ او د صحرا ېلې ودېړۍ هم شدږدوى كي

 داسي يپسپه بل يو باندي په دوى  ځورول، هللا تعالى

ې د ۍ وساتي او هم ئرمگ له ېهم ئچي  ېراوست يځېور

زان به راتلل او دوى ړل مېل سې، سكړيضرورت رفع اوبو 

 داسيسر  رپټو ، هر سهار به د بيديا د بوولبه ني

او په ډول دوى به راغونچي پيدا كېدل خوندور څه را

ژوند او  په دېدوى د هجرت ړل، خو خوې خوند خوند به ئ

په ې ته ئ لسالما عليهړى، موسى ړو صبر ونشو كخوډول يو 

بر نه شو صزيات  ېتر دنور نو چي ندو الفاظو وويل گڅر

او محروم  نعمتونو له دېپه وجه  ۍې صبرب يد دغ كولى،

په د بني اسرائيلو  .ږه او ذلت محكوم شولپه فقر، لو

كه د ي چ ړى شوىهر مسلمان ته د دې سبق ورككي  قصې دې

، ئمن مو هللا دړئ، د رزق او روزي ضارت وكجهكي  په الرهللا 

 يروزته څېر به تاسو په ى د بني اسرائيلو د من او سلو  

ئ ودرېږكي  په نيمه الرئ او ړې صبري وكب، خو كه دركوي

 .په برخليك به اخته شئد دوى  ،ئپرېږدړى گاو سفر نيم

مجاهد او مهاجر  رپ الري خپليچا ظلم نه كوي، د په هيهللا 

دوى چي ده  هممكن هگڅننه كوي، كي  صورت په هيڅې خو ئ

له كومو چي بني اسرائيل ، پرېږدي ېې اسراو ب ييواز

  لو سره مخامخ شول، دا د دوى د ظلمونو سزا وه.يپابدو 

ډول  څچي د ژوند هيپه لويي صحرا كي د سينا 

وه ېامكانات نشته، سيورى نشته، اوبه نشته، دانه او م

 يوزاسرائيلو لپاره د رزق او ر د بنيهللا تعالى  ،نشته

، من او ړكسر سيورى  رځي ئې د هغوى پې. ورانتظام وكړ

دولس ې ډبري ئكلكي  لهاو  ړلپيدا كورته راې ئ ىسلو  

 ې. راوايستلورته  ېچين

 هللاچي ډينه راكوي ډاږ ته ې سره موې قصپه د قرآن

چي ې ذمه وهل يلپاره د رزق او روزچا د هر هغه تعالى 

وى د رزق او دد  رزاق خداى، يد ده په الركي هجرت وكړ

دوى ته به له حاللي او آساني الري رزق ، ئضامن د يروز

د ، ېدا تل په تاريخ كي تكرار شواو روزي وركوي، 

د  موږپه دوران كي هم په ضد د جهاد گرانو شوروي اشغال

چا د دې گو وليد، پلو سترپه خې مصداق الهي وعددې 
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د به ه ميلونو مهاجرو لپارې نيمو درد تصوركولى شو چي 

دو ېاو اوس يكي د رزق او روز اگونوډرو ېسپپاكستان په 

ځو ې پنږدۍ به نړچي نگمان كولو چا ؟ يامكانات برابر ش

ومو دئ دا ړي؟ پناه وركافغان مهاجرينو ته  نووملي

ټكي په ټكي قصه دلته چي د بني اسرائيلو د هجرت ليدل 

 گام تكرار شوه!! په گام او 

 دا خبريكي  په بايبلالندي ى تر عنوان د من او سلو  

و بيا له موسى او هارون اسرائيل بني) ړ مومو:د غور و

او وى  يمصر كي پاتپه چي ې ويل: كاش او وئ ړشكايت وك

ونو د ډكو دېگښو غو لهژلي وى، هلته به هملته خداى و

، ه مولړښتل خوړه غوڅومره مو ز چيېنستو او ښخوا ته ك

ېر ډو ورته راوستلو تاس چيكي  يښتدپه دغي خو اوس به 

ومرو... خداى موسى ته وويل: اوس به له  يږژر له لو

څوك كولى شي له هر ږم...ېۍ راولډډوآسمانه دوى ته 

ۍ جمع ډډوپاره ورځي ل ياو د همغځي پله كوره ووخ

زما  چيې حكم سره دوى وآزمويم په دړم ړي... غواك

ځ كولى شي د دوو په ورې د جمعاطاعت كوي كه نه... 

ر به گهر مازدي چيدوى ته ووايه ړي...خوراك جمع ك ځوور

 ي.. د همغږي.ېړم ۍډډوپه خوري او هر سهار به  غوښي

د دوى شا و خوا ړزان راغلل او ېر مډر گپه مازديورځي 

 چياو كله  ېوتهپرپرخه ډكه شوه... او سهار ې سيمه تر

 يواورد  چيې شوي پاتې ې ترې دانړې وړپرخه ختمه شوه و

ه دي؟ ښتل: دا څپوې و. يوه له بله ئې..ته ودانو ته ور

 چيې ړخداى درك چيۍ ده ډډوموسى ورته وويل: دا همغه 

ۍ ځنور ۍ د خپليهره كورن چيخورئ... خداى فرمايلي ې ئو

پاره جمع كولى شي... د هر كس لې په اندازه ترړتيا ا

ې دوه نيم ليتره(،... نو دوى بهر ووتل ږد)نمر ويو ع

ړل ډ كچا كم غونېر او ډچا  ،گيا شولې لټولولو ئپه او 

ړي ډ كېر غونډچا  چيې ليدل ې وتلل نو وئئ چيخو كله 

ړي وو كم ونه ډ كږ غونچا ل چيوو زيات ونه ختل او 

ې وه!!! موسى ړې برخه ترالسه كټاكلپله ا خچ.. هر ختل.

.. خو نه ساتئ. پوريې تر سبا څه به ئڅ ورته وويل: هي

ې سبا ته څه ئړه، ء ونه كته اعتنا ځينو د موسى خبري

ټول خوسا شوي او  چي.. خو سهار متوجه شول ساتلي ول.

پيدا شوي... موسى هارون ته وويل: له راپه كي جي چين

ښي په يوه لوې دوه نيم كيلو( ږدڅخه يو عومر )نې من د



 

                                                                                                 ې                      پلوش ند قرآ

 القصص

 

 

 

 

 

588 

پاره پند او عبرت لراتلونكو نسلونو ته د  چيوساته كي 

ورو له نكي  (قدغه بيا )د عهد صندو چي.. شي. هپات

  ښودى شو!!!ېمقدسو شيانو سره ك
 ټكي دا دي:ضعيف  وينا د بايبلدلته د 

 په مصر كي  چيړي لكه ك رځوان ې داسياسرائيليان ئ

ډكو د ښو له غو چي ژوند درلود، داسيېر مرفه ډدوى 

ړه ې زڅومره به ئ چيېنستل او ښېگونو خوا ته به كد

سرائيليانو د د اپه مصر كي دا ې!! ړله به ئښتل خوغو

ژوند يو معكوس او ۍ د ي او د غالمږژوند، فقر، لوبد 

 اسرائيليانوو خالف وينا ده، كه حقائقغلط تصوير او د 

څكله به له هيژوند درلودى نو  مرفه داسيپه مصر كي 

 سره هجرت ته نه وو تيار شوي!!  السالم موسى عليه

گر به مازدي چيې وه ړوعده كوايي: خداى له دوى سره 

په ۍ ډډوې د وركوي، خو سهار ئۍ ډډوبه سهار ښه او غو

همدا  چيموسى ورته وويل  ې اووموند ېدان سپينيځاى 

په ې وه!! ړې وعده درسره كخداى ئ چيۍ ده ډډوهمغه 

د خوراك، روزي  ،ىېدۍ اطالق نه شي كډډود  دانو باندي

ي څوك دا غلطي نه كوېدى شي خو هيپه نامه ياداو رزق 

 ړي.ۍ نوم وركډډودانو ته د  چي
 ېر ډچا وايي: كه  چيټه خبره ده ې بنسې او بدا خوش

ې تلل ړل او وئې يووكور ته ئ چيږ، ړي وو يا لډ كغون

ټه خبره ې بنسړ شو!! دا هم بې جونو همغه يو )عومر( تر

په اندازه به ځني خوراك د ور دوى ته ويل شوي وو چيده 

د دوى  !!ئې نه ساتپاره به ئټولوئ او د سبا لراې ئ

پله په خځكه ړي وو ډ كې غونزيات ئ چيجرم دا نه وو 

په وررسوله، ه نه ټگډولو كومه زيات غون چيوايي  بايبل

ذخيره كول  !!هم ږاو ل يو عومر ختلهم ېر ډبه تللو كي 

ځكه دا به تر سهاره خوسا ټه نه رسوله گهم دوى ته ې ئ

 اىيو ځ چيړي ا معما حل كد ليكونكى دي بايبلېدل!! د ك

ړي وو سبا ذخيره كپاره چا دا )من( د سبا ل چيوايي: 

د  چيځاى وايي گنده شوي وموندل، بل ې هغه خوسا او ئ

ټولول، پاره هم ې د ورځي لې د شنبځ به ئپه ورې جمع

ځ له كار كولو منع شوي وو او بيا ې ورپه د چيځكه 

ته وويل  السالم عليههارون  موسى عليه السالم چيليكي 

د راتلونكو نسلونو  چيړه ټول كو )عومر( راد )من( ي چي

كي  (په صندوقې )د عهد ې وساتو او دا ئپاره ئل
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په يو شي هم  چيښودل!!! دا خبره به كوم عقل ومني ېك

پاره ږي او هم د راتلونكو نسلونو لېگنده كپه كي يوه ش

 !! ږي!ېگنده كپه ساتلو نه 

 چيردوي او وايي  ادعاءدا  بايبلد  قرآن

ې ته ئ السالم عليهړه او موسى ې صبري وكب انواسرائيلي

څو ډول خوراك صبر كوو؟ تر ې يو په دڅو به وويل: تر 

  ؟!!سلو ىبه همدا صحرا وي او دا من و 

    
    
     
    

  
   

    
     

     
    

  
  

     
   
   

   
     

    

                                                          

  31البقرة:                   

گ خوراك يوه رنپه موسى!  ېاتاسو وويل:  چيهغه وخت  او

پاره ل زموږ يپل رب ته دكله صبر نه شو كولى!! نو خڅيه

ې زمكه ئ چيڅه راوباسي ته هغه  موږ چيړه وكدعاء 

، غنم ېئگ تره او بادرن ،ېسابه ئگ ساراشنه كوي: له 

په څه ې ويل: آيا د هغه ، وئېپياز ئې او ئ نسكې، ئ

او ناغوره ټ ټيرا چي ئړڅه غواهغه  ئه دغور چيعوض كي 

 چيړئ څه ترالسه كهغه هلته  چي، ئته كوز شمصر  دئ،

او خواري ورباندي پكاوى نو س ړه،ښتنه وكې غوتاسو ئ

 چيې كبله له دپه غضب اخته شول، دا پل شوه او د هللا وت

ژل، په ناحقه وې ان ئپيغمبرې تكذيبول او د هللا آيتونه ئ

 ې كاوو.ړ او تېرى ئې وكعصيان ئ چيهم په دې سبب دا 
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بني په مصر كي د چي ږي ېوينا معلوم ېله د قرآند 

پياز او  نسك ، غنم،گبادرن، تره ،گسا ؛ړهخوااسرائيلو 

ډك ښو ښتل، نه د غوهمدا غوې ئالسالم  عليهوو، له موسى 

   گونه!!ېد

ليكي:  الندي( اوبه! ډبريله )ې عنوان تر د بايبل

ې او ښتله موسى اوبه وغويديم كي په رفنو اسرائيليا

له مصره راوايستلو؟ آيا دلته  ې ويل: ولي ديورته وئ

ومرو؟ موسى خداى  يله تند چيراوستلو پاره ې لد د يد

ې ده ما ږدن ؛ړموكڅه ې قوم سره ته وويل: زه له د

 ځينيړي!! خداى ورته وويل: د بني اسرائيلو گسار كسن

ړ شه، هلته به ه والمشران درسره واخله، د حوريب غره ت

 په خپليږم، ېودرگ كي څنپه خوا ته ستا  ډبريې زه د يو

 موسى همداسي ږي...ېې وبهاوبه ترچي ډبره ووهه  يعصا د

له  اسرائيليانو... دلته ېېدې وبهړل او اوبه تروك

په  ې ويل آيا خداى زموږړه او وئخداى سره مجادله وك

)يعني د ځاى مريبه ځكه موسى دا نو  شته...ځ كي من

 ځاى( ونوماوو!! ې او مجادل يړشخ

 دا وينا هم تصحيح كوي او فرمايي: بايبلد  قرآن

   
   
   

   
      
    

    
    

                                                                                                                                    
 36البقرة: 

ړوبه پاره د خلپل قوم عليه السالم د خ موسى چياو كله 

په ډبره ومو ويل: دا  ورته()ړه، نو ښتنه وككېدو غو

 ېچينپه دې سره له هغې دولس عصا ووهه، نو  خپلي

د هللا له  ندو،پېژو رپل اوبه خوډلي خ، هري دېېټراوخو

مه  فساد كوونكيزمكي كي په  او ئڅښه وخورئ او وڅخرزق 

 ځئ. گر

دا خبره رد  لې خوا د بايبآيتونو كي له يو په دې

ړه او ړه وكله خداى سره شخ وايي: اسرائيليانو چيې شو

؟ ئد چېريوي نو ځ كي په من كه خداى زموږ چيې ويل وئ
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فرمايي نه  قرآنگورو؟!! گو نه پلو سترپه خ ې موږئولي 

دلته د دوى تر  ې بلكيړړه نه ده كدوى دلته شخ يوازي

لس ې، دلته دومخه هم نيول شو وړځ د راتلونكو شخمن

او دا  چينه،پاره بېله ل ېې، د هري قبيلېدټې راوخوچين

ړه نه شي. ې النجه راوالپه سر ئد اوبو  چيپاره ې لد د

ى ړډ وركډاد هللا د الري مجاهد او مهاجر ته خوا  له بلي

 كه هللا وغواړي  ستا د رزق او روزي ذمه وار دئ،هللا چيشوى 

 چيلكه  راايستى شي، همغسي ېچينتاسو ته ډبري له نو 

له صحرا كي  چيو ييپه لوې د سينا بني اسرائيلو ته ئ

ډه ډا، هللا تعالى هغه ولس ته د ېراوايست ېچيندولس ډبري 

ړي، د ايمان راو چيتضمين وركوي  يپراخ رزق او روزاو 

جهاد ته مال په الر كي د هللا  په نسبت التزام ولري اودين 

دو مخه ېړاوالړو رځ د شخپه سر د دوى ترمن يد روزړي، وت

  .په برخه كوياو سوكالي ورهللا به عزت  او به هم نيسي

خوا  ډبري خداى د هغي چيدا ده  ادعاء بايبلدلته د 

 اسرائيليليدو، خو  ړ وو، موسى عليه السالمته وال

 چيړه شوه ړه راوالپر سر شخ ې خبرينه ليدو، د د انومشر

! له شته كه نه؟!ځ كي په من اى همدا اوس زموږآيا خد

ې ړه وه، خداى ته ئې شخخداى او له موسى سره ئپل خ

ن اځته  ې نو موږيځ كي په من ويل: كه ته زموږ

ې ئې ويل: كه خداى دلته وي نو ولي ښيه!! موسى ته ئراو

ځكه موسى عليه النجه حل نه شوه، نو  گورو؟!!نه  موږ

او سل حيف ړ!!! په نامه ياد كځاى د مريبه دا  السالم

مني او هغه د هللا  مسخره خبري داسي چيه عقل هغپه افسوس 

 ڼي!!!گ د كتاب خبري تعالى

 ړاوپد زوال او ذلت 

په ټول اساسي عوامل د بني اسرائيلو د زوال  قرآن

له تعالى  هللاشرك، د چي لي، ړېڅدقت او تفصيل سره 

ډډه، ه څخله جهاد پيغمبر مخالفت، د ړاوى، اوامرو سرغ

 په حالل رزق قناعت نه كول، ې صبريباختالفات، ځي پلمنخ

ې په دعواملو عمده برخي دي، قرآن  ېد د ېمذهبي حيل او

 ړه فرمايي:ا
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 53-56المائدة: 

پر ې زما قومه! م ته وويل: اپل قوموسى خ چياو كله 

 په تاسو كيې ئ چيړئ؛ كله راياد ك پيرزوينيتاسو د هللا 

ځولئ او گرچايان وپاې ړل، تاسو ئپيدا كپيغمبران را

ا ته نه وو ې هېچئ په ولسونو كي چيړل ې دركئڅه هغه 

درته هللا  چيته  مقدسي زمكي دغيې زما قومه! ا ړي.ورك

كېږئ، كه نه نو  ته شا ته شامه ئ او ځې ورننوليكل

خو  ې كيدپه  ې موسى!ويل: اې وئ ځئ.گرزيانمن به راو

كله ورداخل څهيهغه به تر  موږ ړى قوم دئ اوپياويو 

ې ووتل بيا به ورننوتونكي ځي، كه تروو ترېدوى  چينشو 
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ې پرهللا  چيې ړيو ئېدل، دوو سېرو چيله دغو شو. 

ځئ، نو ې ورننوپر ېله درواز ې وه، وويل:ړېرزوينه كپ

او كه مؤمنان  به بريالي وئتاسو  ورننوتئ چيكله هم 

څو تر  ې موسى!ويل: اې وئ ړئ.بايد توكل وك پر هللاوئ نو 

نو ته او  كله ورداخل نشو،هيڅبه  موږوي  يكه پدوى  چي

ې وئ و!يدلته ناست همبه  ږئ، موږېگړ شئ او وجنال يرب د

ن او له ځاپل خو له خ په واك كيزما ې زما ربه! ويل: ا

او دغه فاسق قوم  څه نشته، نو موږپرته نور پل وروره خ

فرمايل: نو دا تر ې وئ ړه.ل كېسره ب پلو كيپه خ

به اللهانده  كي زمكيپه ې حرامه شوه، پرښتو كلونو ېڅلو

 ې فاسق قوم تأسف مه كوه.پر دځي، نو گر

ځي و كي بني اسرائيلو ته هغه ورپورتنيو آيتونه پ

دوى جهاد ته وبلل،  السالم عليهوسى چي مې په ياد شوور

ه څخله عمالقه وو ، ئځچي فلسطين ته ننوښتل ې غوې وئتر

درسره  وبى دئ، هللا تعالىټټاپلرنى ، دا ستاسو ئې ونيسئ

پاري، كه له ېرته تاسو ته سچي دا سيمه به بوعده كوي 

پكاوي او ذلت سره له س، زيان كوئ او ړئكډډه وجهاده 

د  السالم عليهړ، موسى ځواب وركه ، دوى د نئږېمخامخ ك

ږو، پالوى ولييو پاره ړني لت څېوضعيښمن د سيمي او د د

د پرته نورو ېد، له دوو ځگرېرته راوپالوى له سيمي ب

ځواكمن دئ، ېر ډښمن چي د لې وياو وئ ړگ مخالفت وكجن

چاره ې د ايستلو ته ئې عاجز يو، ې له مقابلږ ئمو

وباسي، د دوى له وتلو  چي دوىړه پل رب وغواله خړه، وك

ې له ېره ئچي وپالوي دوو ځو، د ننوسيمي ته وروسته به 

ځواكه، وويل: كه د ښمن له زور او وه، نه د د تعالى هللا

ې همته او ېر بډپه حقيقت كي ېښي، ځواكمن برښمن ظاهر د

ښتي او سيمه به ډارن دئ، ستاسو له بريد سره سم به ت

پل رب توكل پر خچي  ږدي، د ايمان تقاضا خو دا دهېپر

چي پوه شه ې پدې موسى! ځواب كي وويل: اپه قوم  ړو.وك

ې ښمن تردچي ځو ه نه ننولڅكې سيمي ته هيږ تر هغه دمو

ږئ. ېگړ شه او وجنسره والرب پل وتلى نه وي، ته دي له خ

پل خځني ې همته او جبون قوم پل بله خ السالم عليهموسى 

ږي له ېې معلومتر چيړ وكپه داسي الفاظو شكايت رب ته 

ې د بل باهمته او ځاى ئپه پل قوم سخت مأيوس شوى، خ

هيله لري او دا شكايت او هيله گرتيا توريالي قوم د مل

پل ورور ځان او خله  زما ربه! :ې الفاظو بيانويپه د
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ېل ې فاسق قوم بته مو له دڅوك راسره نشته، بل پرته 

  ې!ړك

ېښتو څلوچي تر ړه ړه وكېكپرړه په اد دوى  تعالى هللا

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

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

د انكار سزا څخه دا د دوى د فسق او له جهاد موسى! 

  .دردناك حالت تأسف مه كوه پرې ده، ته ئ

هر مخاطب ته  قرآندا قصه بني اسرائيلو ته هم او د 

د بني ولي  تعالى چي هللاگوته كوي په يقت هم دا حق

؟ وجه ړمبعوث كپيغمبر په بل قوم كي ځاى په اسرائيلو 

په ړ نه وو، دوى ې وچي نور نو دا قوم د دې دا وه ئ

پيغمبر موسى ښود او پل ناجي الرځو كي خپو ورسختو ش

گرتيا ملد پيغمبرانو دوى د ېښود، پريوازي  السالم عليه

په الر كي د  تعالى هللاي د جهاد او د په دوى كړ نه دي، و

ړه ېر تكډړو كي په كورنيو شخ، ېمړه شوۍ جذبه قربان

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

چي په ږي ېهم معلومې ې قصله راتلونكې مال ماته ده، ئ

 ې كي همدا مطلب مراد دئ, ې قصد

 فرمايي:  قرآن

     
   
    
   

   
   
   

    
    

    
   
   

االعراف:                                           

131-135 

شئ او  ې كلي كي مېشتپه دچي دوى ته وويل شو: او كله 

ښنه ووايئ: بخړئ وخورئ او چي غواې ځايه ئله هره 

چي ځئ، ې سجده كوونكي ننوازپه درواو  ړو()درنه غوا

زيات حتمًا ې ئ ېكانو ته بهښم، نگناهونه مو درته وبخ
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پرته وينا  ېخو د دوى ظالمانو دوى ته له ويل شو ړو.ك

پر ې سبب مو دپه ، نو ړهپله كپه بدل كي خوينا بله 

ې ظلم ئچي  ړعذاب نازل ك له آسمانه د اضطرابدوى 

 .كولو

ته چمتو ښمن بريد دبني اسرائيلو ته وويل شو چي پر 

په وجه  يد بريا او فتحپام وي چي ې ته مو شئ، خو د

په مغرور نه شئ، مفتوحه سيمو ته د مغرورو فاتحانو 

مو په  يداخل نه شئ، د دوى ويناوو ته ورته ويناوڅېر 

ټو د پلو مپل تدبير او د خد خ ياو برياو ژبه رانشي

اجد بنده . برعكس هللا ته د مطيع او سڼئگزور نتيجه ونه 

ناهونو او پلو گد ختعالى له هللا  او څېر داخل شئپه 

په برياوو مغرور شول . خو دوى ړئمعافي وغوا اشتباهاتو

ې ئ ويناړه او ړه وكاو د ظالمو او فاسقو فاتحانو 

ترالسه او فتحي له بريا هغه پاره ړه، د همدې لتكرار ك

او په اضطراب ې بېرته سكون او اطمئنان ئخوشحالي،  ېشو

ته مجاهدينو د هللا د الري  كي په دې بدل شو. ۍپرېشان

وروسته ، له برياوو او فتوحاتو ېښووني شوالر يمهم يډېر

وساتئ، د نيول شوو سيمو له لري ځان له كبر او غرور 

، دا ئدونكو سره د مغرورو فاتحانو سلوك مه كوېاوس

 په اضطراب او ماتې بدلوي.ستاسو فتح 

په د خداى  چيليكلي كتاب كي  پههم د اعداد  بايبل

په صحرا كي اللهانده ښت كاله ېڅلو اسرائيليانحكم سره 

چا پاد سيحون دوى  چيليكي خو وروسته ړ شول، ژوند ته ا

 ونيوو!!ښارونو او نورو  يېنپالزمېواد سره له ټول ه

 ولرئ:پام كي په  خبري څودلته 

  و د موسى اسرائيليان چيږي ېله وينا معلوم قرآند

ده  چيړى، كله جهاد نه دئ كژوند كي په  السالم يهعل

 ړى.ځواب وركجهاد ته رابللي دوى د رد 

  ښت ېڅلودوى  چيږي ېله نورو برخو هم معلوم بايبلد

 چيليكلي  بايبل ړى.ژوند كه داللهانپه صحرا كي كاله 

ې پرو دا نسل به د اسرائيليان چيوه  ړېه كخداى لوړ

 ي.ته داخل ش زمكيي موعود چږدي ن

  د اعداد دا  چيپه يقين سره ويلى شو ې اساس دپه

د مخكنيو  بايبلاو د  ټه او سراسر جعلي دهې بنسقصه ب

 ويناوو خالف ده.

... د ې قصه هم واورئ: د اعداد يوه بله خندوونك
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په الس پالوي چا، بلعام )د باعور زوى( ته د يوه پاباالق 

و زما ږو: يو لوى قوم له مصره راوتلى اېپيغام ولدا 

راشه او دا قوم زما  چيهيله كوم ته راروان دئ،  سيمي

له  ىپالو ..ځوه.گرړ وسره د لعنت ودعاء  خپليپه پاره ل

... بلعام ورته وويل: پيسو سره بلعام ته ورغىنقدو 

دا  چيړم ښتنه وكپوړئ، زه به له خدايه په دلته وكش

په خداى د بلعام خوا ته راغى ې شپه دړم كه نه؟ كار وك

دا څوك دي؟ ده ورته وويل: دا خلك ې وويل: و هغه ته ئا

ې د لعنت كولو چا باالق لخوا راغلي او زه ئپاد موآب د 

ځه .. خداى ورته وويل: له دوى سره مه ښتى يم.پاره غول

ته  يپالو.. بلعام لعنت مه وايه. باندي ې قومپه داو 

پالوى ړه... اجازه رانه كد تلو وويل: خداى ما ته 

پيغام ې له دپالوى ړ... باالق تر مخكني مهم والېرته ب

ې هغه ړڅه غوا چيړم... ښه بدله به دركږو... ېسره ورول

ډك قصر .. بلعام ورته وويل: كه له سرو زرو .م ړبه درك

د خداى د امر مخالفت نه شم  ..ځم.ړئ نه هم راك

شئ زه به له خدايه  هپاتپه كولى... خو بيا هم نن ش

په خداى هغه ش ..ازه راكوي كه نه؟ .اج چيړم ښتنه وكپو

ې ړ شه خو هغه كار به كوله دوى سره والبلعام ته وويل: 

پل خره كته پر خې سهار ئ ې در ته وايم...زه ئ چي

په خو خداى د ده  ..ېدو.ځسره وخو يپالوچوله او له وا

ړي... ډ كې خنالر ئ چيږله ېې ولفرشته ئ ..تلو غصه شو.

او په الس كي ې ئ دوه توري چي د بلعام خره فرشته وليده

ښتو، ټي ته واوپ و او له الريېد، وترړه دهوالپه الر كي 

بيا د خداى  ..ړ.ې سم كته ئ خو بلعام وواهو او الري

ې ړو خواوو ته ئدوا ځاى كي چيگ په يوه تنفرشته 

ړه الوپه الر كي فرشته  چيخره ېده، ، ودردېوالونه وو

ښه پد بلعام  چير شو ېې تږدن وال ته داسيېدوليده نو 

ړ، بيا ته سم ك ېده، هغه بيا خر الريگوال سره ولېله د

خر  چيېده ودرځاى كي گ ېر تنډ داسيپه  ږ النديفرشته ل

په ې غصه شو او پر، بلعام پرېوت، نو خر ىېدېرنه شو ت

په خبرو راووست ې مهال خداى خر په دې وواهو، گي ئلر

بلعام  ووهلم؟ ليځې ړي؟ ولي دي درڅه كما ې ويل: او وئ

كاش توره  ،ړممسخره ك يزه د چيپاره ې لورته وويل: د د

! خره ورته وويل: !ىژلى وهمدلته وته مي  چيراسره وى 

؟ بلعام ړىكار ك ې د مخه مي كله هم داسيآيا تر د
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ې ستيپرانخداى د بلعام سترگي كي  ې وختدپه وويل: نه! 

كي  ه الرپپه الس توره  چيد خداى فرشته وليده او هغه 

ې فرشت ېوت،پرپه سجده په وړاندي ې نو د هغ ړه ده!وال

ې زه راغلوواهو؟  يې وارورته وويل: ولي دي دا خر در

چي ستا دا سفر د تمرد له ځكه دا ستا مانع شم،  چييم 

الر ې زه وليدم او له ما ئ يې واردرې خره ئ، دد يوجه

 اوې ژلوړى نو ته مي ې نه وى ككه دا كار ئ ړه،په كچ

گناه ما  چيړ ښود!!! بلعام اعتراف وكېپرهغه مي ژوندى 

نو اوس كه ته  ې،يولتا زما الر ن چيې، متوجه نه شوم ړك

پل كور ته ېرته خب ېزما له تلو سره موافق نه ي

ړ شه خو همغه ې ورته وويل: له دوى سره والږم، فرشتېستن

ښتل: پوې وچا ترپاې درته وايم،... زه ئ چيې كار به كو

كاوو  يگمان دې، آيا سره رانه غل پالويړي ه لوملولي 

هغه ورته وويل: اوس راغلى ړم؟ ښه شكرانه به درنه ك چي

پر خداى زما  چيڅه ويلو توان نه لرم، څه يم، خو د 

ځان سره چا دى له پا!! ... ړي همغه به وايمژبه جاري ك

پسه او غويى قرباني چا پاد حصورت كلي ته بوت، هلته 

ړه، ته وركړو پالوي غد بلعام او څه ې ئ ښياو له غو لړك

ژاوو، له ېته وخغره د بموت ځان سره دى له ې سهار ئ

و يوه برخه ليدلى شوى، اسرائيليانې د ځايه ئهغه 

ړ ځايونه جوۍ اوه چا ته وويل: دلته د قربانپابلعام 

پاره حاضر ۍ لپسونه او اوه غويي د قربانړه او اوه ك

د چا ته وويل: دلته پاې يا ئړل، بوك چا همداسيپاړه، ك

 چيځم ږه، زه ېپه خوا كي ودرېدونكو قربانيو پلو سوزخ

ې ، نو بلعام د يوځي كه نهگورم خداى زما مالقات ته راو

ۍ بلعام خداى ته وويل: ما د قربانۍ سر ته وخوت، ډغون

پسونه او اوه غويي پر سر اوه ځايونه او د هر يوه اوه 

په الس باالق ته ى د بلعام خداې وخت كي په د، ړيحاضر ك

 ږو: ېپيغام ولدا 

 اسرائيلد  چيه دلته راوستم څڅچا زه له موآب پاباالق 

 ړم، قوم لعنت ك

  ړي؟دي لعنت كخداى نه  ړم چيڅوك لعنت كگه هغه څنزه 

ې ېر دي، بڅپه ړو ، د لوخگورمډبري له سره ې د زه ئ

 ې حسابهشماره ب

ړ گه مپه تو ليد يوه اسرائي چيكاش دومره بختور وى 

 !شوى وى
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 !ېر وىڅپه و د اسرائيليانپاى مي كاش 

په ړ؟ تا خو د لعنت څه كار وك چا ورته وويل: دا ديپا

 ړ!ځاى دوى ته بركت ورك

 ې رابانديخداى ئ چيوايم څه ده ورته وويل: زه خو هغه 

 !وايي!

ۍ اوه هم د قربان ېئې بل غره ته بوتلو، هلته بيا ئ

ده له  د بهير تكرار شو او خكنىړل ... مړ كځايونه جو

ېيم ې درېرا ونه ختله،... بيا ئښو ته اسرائيليانې خول

ړل، د ې همغه كارونه وكهلته ئ غره ته بوتلو

ې پره وحي څلورمړه،... ې وكېره ستاينه ئډو اسرائيليان

.. د عماليقيانو او قينيانو چي له شوه. هنازل

ۍ تباهاو  يېدل، د دوى د ماتگو سره جناسرائيليان

ځاى خپل پل چا خپا.. بيا بلعام او ې.ړې وكئ ندوينياړو

 !ته ستانه شول!

ې د په نقد نه ارزي، جمله جمله ئې قصه دا خندوونك

څوك به هغه  مني،وې ېر احمق انسان به ئډړ ده، خندا و

 چيې ئ خبريڅو !! ښيار ويې هود بلعام خر تر چيې مني ئ

 بيا تكراروم:ټكالو ته ورته دي ټوكو 

 په ې ېدلى خو خداى ئځپه اجازه خولعام د خداى ب

 !!ېدو غصه شوىروان

 ې له ليدو عاجز دئ!گوري او دى ئې فرشته خر ئ! 

 په ليدو سره خر الر بدلوي خو فرشته له ې د فرشت

 ې نه شي نيولى!!ېدى او مخه ئځځايه نه شي خوپله خ

 ړ!!چ كې بژني خو خره ترښتل بلعام ووغوې فرشت 

 ې د تلو چا سره ئپاېره شوه او له ژلو تې له وبيا ئ

چي فرشته همغه كار به كوي  چيړه ې شرط وركپه داجازه 

په ې خداى د اجاز چي هې ورته وايي او دا همغه خبره وئ

 !ې وه!ړبلعام ته كوخت كي 

 او ړ ځايونه جو ۍد قربان غرونو يويشت ريوپر دچا پا

ړل خو بلعام ې حالل كپسونه ئ غويي او يويشت يويشت

 ځاى دعاء كوله!!په ېرا ښو ته د ائيلياناسر

  او  ډ ووخره هم لنپل ې تر خئليد  لري چيدغه بلعام

ې د دريو قومونو د راتلونكې، هغه كمزور ې ترسترگي ئ

دى  چيوروسته ليكي  بايبلاو  ې!!ړوك ړاندوينيړه وپه ا

 ژل شو!!ډه موده وروسته ووپله لنپه خ
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لعامان تر ېر بې ډړى وي حتمًا به ئجهاد ك چا چي

ېرا ښپاره مجاهدينو ته ل نښمد د گو شوي وي،ستر

مجاهدين برالسي شوي همدغو بلعامانو  چيكوونكي، خو 

ړه كي دعاء په زېرا او ښپه خوله هلته  ورته ويلي: موږ

: نا كنا معكم)إ: سره  په الفاظو قرآندرته كوله!! د 

 گري وو(!!ستاسو ملپه خوا كي ښمن د د موږ چييقينًا 

ېر ډپه وخت كي د اشغال  افغانستانهم د زانو ېگران

ته راوستل،  افغانستانبلعامان د دوو سترو سترو سره 

 السالم عليهه، د موسى څخيو له عراقه او بل له هند 

ړول او دوى د ځايونه جوۍ پر سر د قربانبلعام د غرونو 

هغوى هم د گزي زيارتونه، ل هچپر سر ډيو غرونو او غون

ې زيارتونو ترصد كاوو او دوى هم له د ځايهۍ له قربان

     پاره كار اخيست!!د ترصد ل

 مذهبي حيله

اسرائيلو كي مذهبي حيله رائج شوه، مذهبي بني په 

چلونه پاره داسي ځولو لگرد حرامو د حالل ې مشرانو به ئ

ړ، گ وركحالل رند ې ته به ئصريح حرام چي ښودل خلكو ته 

  بيانوي: گهې توپه دگه ېلې يوه بد دقرآن 
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             :156-136االعراف 

ړه په غاچي د بحر  ښتهوپوې ړه ترپه ااو د هغه كلي 

چي كاوو، ېرى تې ( به ئځپه ور)ې د شنبچي ، وو (پروت)

 ورتهگند څرله هر لوري ځ په ورې كبان به د دوى د شنب

به نه ې نه وه نو ځ به ئې ورد شنبچي او وان ول، ررا

ې چي فسق ئپاره آزمويل ې ل، همداسي مو د دورته راتلل

ډلي وويل: ولي هغو خلكو ې د دوى يوچي او كله  .كاوو

په شديد عذاب سره ې هالكوونكى يا چي هللا ئوعظ كوئ ته 

گه په توتاسو رب ته د عذر ې ويل: ستعذيبوونكى دئ، وئ

چي خو كله  ې وساتي.ښايي ځان به ترچي پاره ې لاو د د

ېدو، هغه مو ې وركپرپند چي ړل ېر كڅه هدوى هغه 

ې مخنيوى كاوو او ظالمان مو ړنو ئچي له بدو كژغورل و

 .ې كاووئړاوى سرغچي ړل بد عذاب اخته ك پهپاره ې لد د

شوي  منعې چي تر ړړاوى وكڅه سرغله هغه چي دوى نو كله 

چي او كله  گاني شئ.ې بيزوټل شوول، ورته ومو ويل: ر

پر دوى به د قيامت چي ې وه ړگه كډاپه ستا رب دا خبره 

ې اخته په بد عذاب به ئچي ړي داسي څوك مسلط كځي تر ور

په عذاب وركولو كي سريع دئ او چي ستا رب يقينًا كوي. 

 ښونكى دئ.چي هغه مهربان بخيقينًا 

ې و كي د بني اسرائيلو د يوآيتونمباركو  ېدپه 

ې د يوامين ضې اساسي مسورړوند اې كي د په قصې قبيل

، ښودل شويېږ مخي ته ازموڅ كي په تري گېلبلي تاريخي ب

ې د كبانو قوم وو، دنده ئ ړي ته مېشتدا د بحر غا

ښكاره ځ به له ورپه ې شنبچي د ورته امر شوى وو نيول، 

ې چي ويل شوي د جمعسلمانانو ته ډډه كوي، همداسي لكه م

 تعالى هللادوى د پاره به له كاره الس اخلئ، ځه لد لمان

ې په دپه نورو مواردو كي هم او ړ، وكړاوى له امره سرغ

ې فسق او په نورو مواردو كي ئخاص مورد كي هم، 

د  تعالى پايله او تتمه وه، هللاې ړاوى مقدمه او دا ئسرغ

له هر لوري دوى ته ماهيان  ځپه ورې پاره د شنبې لهمد
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مذهبي پاره ل ښكارد ځي راوستل، دوى د دغي ممنوعه ور

ړل ډونو كي بند كډنپه ې ماهيان به ئړه، ړه كحيله جو

چي ې دا وه به ئ ادعاءې راوايستل او په سبا به ئخو 

ځينو دوى ته نصيحت احترام ساتلى،  يځورې د ږ د شنبمو

نو نورو به نه ځيكول،  منعې ې كاره ئكاوو او له د

ې يوازي د دوى ممانعت نه كولو بلكي نصيحت كوونكي به ئ

ځان له پاره څه لپل وخت ضايع كوئ؟ د چي ولي خټل تر

په  تعالى چي هللاږدئ ېپر؟ ځوئپه النجه كي غوردوى سره 

ږي، ېې راولپرړي يا عذاب ې هالك كړي، يا ئپله سزا وركخ

دين ته يت ټولني اكثرچي د ېدو ځاى ته ورسې ې دكار ئ

ې ړنو ئچي له بدو كژغورل هغه خلك و تعالى هللا ړه،شا ك

بد عذاب  پهپاره ې لد دې مخنيوى كاوو او ظالمان ئ

  .ې كاووئړاوى سرغچي ړل اخته ك

د  تعالى پراخ شو او هللاړاوى مزيد عام او د دوى سرغ

په و گانبيزو ټل شوور چي دړه ړه وكېكپرړه په ادوى 

مسلط ې پرداسي څوك ځي مت تر ورشي او د قيا مسخېر څ

 چي هللاځكه دا ې اخته كوي. په بد عذاب به ئچي ړي ك

كي سريع دئ او د ې اخذؤپه نيوني او مد ظالمانو  تعالى

 ښونكى.پاره مهربان بختوبه كوونكو ل

جسمي وه كه  مسخچي دا ږي ېړښتنه راوالپودلته دا 

د  المپيغمبر عليه الصالة و السكه جسمي وه نو د معنوي؟ 

پاته ې ترنه څ نسل شوي خلك مري او هي مسخحديث له مخي 

 چيۍ برخي كي ويل شوي په وروستدلته د آيت ږي، خو ېك

په چي ړي داسي څوك مسلط كځي پر دوى به د قيامت تر ور

د چي ې معنى خو دا ده ، د دې اخته كويبد عذاب به ئ

پاته بلكي تر قيامته به  پاته شوىدوى نسل نه يوازي 

 مسخيا خو دا چي پام سره ويلى شو په دغه مطلب ته  .وي

پك، ذليل او مقلد ېر سڅپه گانو وه، د بيزو مسخمعنوي 

گه په جسمي توې ډله ئړ شوى او يا خو يوه ې جوقوم تر

 ې. دپاته شويې ، نور ئېځه تللې او له منشو مسخهم 

ښي ېپام سره دا رأيه ارجح برپه آيت او الندي حديث ته 

 معنوي وه.ې ئ مسخچي 

 القردة هللا رسول يا رجل قال مسعود بن هللا عبدعن 

 وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ؟ مسخ مما هي والخنازير

 لهم فيجعل قوما يعذب أو قوما يهلك لم وجل عز هللا إن

رواه    . ذلك قبل كانوا والخنازير القردة وإن نسال
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 مسلم

 ړيچي يوه س روايت كوي عنه هللا رضيعبدهللا بن مسعود 

گاني او خنزيران همغه ! آيا دا بيزوهللا رسول ياښتل: وپو

وفرمايل:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسولشوي؟  مسخچي خلك دي 

په ې ړي يا ئك قوم هالكچي كوم داسي نه كوي چي هللا يقينًا 

ږدي، دا ېپرې ې نسل تراو بيا ئړي عذاب اخته ك

 .جود ووې د مخه موگاني او خنزيران تر دبيزو

 اختالف او تشتت

ډلو په الفات وو، تځي اخپلمند دوى د زوال يو بل عامل خ

 ړه فرمايي:ا ېپه دېشل شول، قرآن ډلو وو

    
    

    
  

                                                                                  
 135االعراف: 

ځيني ړل، ډلو خواره واره كډلو په ي مو په زمكي كاو 

ښو او بدو په ټ، ټيې راې تر دځيني ئدي او ې صالح ئ

 ځي.گرچي راو مو وآزمويل (ېبو)ش

تشتت او تفرق پراخ له بني اسرائيل چي ښيي دا آيت 

ډله ړه ، يوه وپه زمكي كي خواره واره شويسره مخ شوي، 

 تعالى هللاټ، ټياو ېوتي پرې نور ئې روغه او سمه او ئ

په په نقمتونو، پلو نعمتونو آزمويلي او كله په خكله 

 ځي.گرېرته سمي الري ته راوپند واخلي او بچي ې موخه د

    
   

   
    

   
     
    

     
     
   

                    
 135االعراف: 

شول  يپاتې تر يشون هپات)بد( نو تر دوى وروسته داسي 
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ې چي د دپه داسي حال كي ړ، يووپه ميراث ې چي كتاب ئ

او و واې( ترالسه كپرې )مال متاع به ئخسيسي )دنيا( 

ښي او كه همداسي بخراته وې حتمًا ئې: خداى به ويل به ئ

ې اخلي، آيا د ړي بيا ئمال متاع بيا ورته رامخه ك

ړه به په اد هللا چي ې ې اخيستل شوژمنه نه وه تركتاب دا 

ې لوستلي څه ئاو هغه ؟ يڅه نه وايپرته بل له حق وينا 

لره  اچپه دغه )كتاب( كي وو او د آخرت كور هغه چي وو 

  چي تقوى كوي، آيا تعقل نه كوئ؟غوره دئ 

 ښووني لري:څو مهمي الردا مبارك آيت 

  چي كتاب پاته شو، داسي نه په ميراث دوى ته كتاب

په محتوى كي له غور او دقت ړى، د كتاب ې غوره كئ

گه منلى، بلكي په توښود كتاب هغه د الهي الرې وروسته ئ

ې ړى، محتوى ته ئه كې ترالسېر ئڅپه د يوه ميراثي توكي 

ې له التزام ړاندي ئپه وپرته او د احكامو پام له 

 پرته.

  ې موروثي كتاب په دد دوى ماليانو او مذهبي مشرانو

ې دام او ه ئڅخې، له كتاب ټي ترالسه كولگدنيوي خسيسي 

ې ئې غولول او له دوى پرې ړى وو، خلك ئړ كدكان جو

، ړدا كار وك چي به دوىځل خو هر ې، ې ترالسه كولشكران

ټ پنو  ،په برخه شولڅه زهر زقوم ې په كومي فتوى به ئ

پام په ريتونو ته وږ مجبزموځان سره وويل: ې له به ئ

ځي څو ورخو ال به  ښي!!گناه راوبخسره به خداى حتمًا دا 

تكرار ې بيا او بيا پك كار به ئسچي همدا ېري ې تنه و

ژمنه ې ه ئسر تعالى هللاچي له په داسي حال كي ړ، دا ك

ړه به افتراء په ااو د ده د دين  تعالى هللاد چي ې وه ړك

دين گاني نه وركوي، ځانه به دروغجني فتوانه كوي، له 

پاره نه به د دنيوي اغراضو ل الهي احكامڅوي، به نه خر

په ېري په وجه او نه د كومي ونه د كومي طمعي ټوي، پ

لهي چي دوى دغه اپه داسي حال كي ټول او دا وجه، 

ورزده ې هم په كتاب كي لوستلي او نورو ته ئاحكام 

څوك له چي گو شوي وو په كتاب كي ترسترې هم . دا ئړيك

په  ېځان وساتي د آخرت غوره كور به ئداسي كارونو 

  برخه شي!!

ې، له هر الهي كتاب سره شوچي دا هغه ستره جفا ده 

گمارو ټپلورونكو او چي تل دين دا هغه ستر ظلم دئ 

تل چي همغه فتنه ده ړى، دا بي مشرانو له دين سره كمذه
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الهي كتاب د يوه چي ږي ېړراوالپه هغو قومونو كي 

  ړي.ېر ترالسه كڅپه ميراثي توكي 

  
  

     
     :156االعراف 

اقامه كوي، ځ وي او لمونتمسك ك په كتابچي ه او هغ

 د دغو مصلحينو اجر نه ضايع كوو.چي يقنًا 

په مقابل كي د ډلي ۍ د مخكنې مبارك آيت كي دپه 

په  ينوې د مصلحئ چي قرآنې ډلي يادونه شوې بلي يو

 ڼي:گړتياوي گځانې نامه يادوي او دا ئ

  څه كي د دوى هر په تمسك كوي، كتاب الهي په دوى

په وينا، قضاوت او عمل كتاب وي،  تعالى هللاستمسك د م

په ښود وي او هم نورو ته پل الرې هم خ، دا كتاب ئكي

 ښوونه كوي.ې كتاب الرهمد

 سره  تعالى هللاړيكي له پلي ااقامه كوي، هم خځ لمون

پلي ځه سره خپه لمانچي ې ته رابلي دگوي او هم نور ټين

 .ړيگي كټينسره  تعالى هللاړيكي له ا

ېر وضاحت او صراحت سره ډپه ې مبارك آيت له د

پرته له دغو دوو الرو  ټولني د اصالح كارد چي ېږي معلوم

په الهي كتاب تمسك او د امكان نه لري، له بلي الري 

ېر چي الهي كتاب هټولني كي په كومي ، ځه اقامهلمان

ړى ې ترجيح وركپرڅه ته شو، بل  ولځړى شو، شا ته وغورك

ې امامت ئړ شول، پلوه ويجاله معنوي ې نه ئشوه، جوماتو

څكله هي ېوت،پرپه الس كي پلورونكو خلكو د غلطو او دين 

او د اصالح  په برخه نشيې ځ به ئښېرازه نشي، سمه وربه 

  شي. ېپاتې ې نتيجې بڅه به ئهره ه

 ژمني ماتولې ړسره ك تعالى هللاله 

 پسي مصيبتونه راغلي، دپه بل بني اسرائيلو يو  رپ

، ۍگسره د بندې له هللا تعالى په دوران كي ئمصيبتونو 

ې پر مهال ئېدو ې، د تورات نازلړژمنه كاخالص او صداقت 

پلي ې خځل ئړى خو هر ې كتاب د عمل كولو تعهد كپه د

 فرمايي:ړي، قرآن ژمني او تعهدات مات ك
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  188النساء: 

د يتونو پر آاو د هللا له كبله ژمنو د ماتولو پلو نو د خ

انو د پيغمبرپه ناحقه د او په سبب  ېدوفرادوى د ك

 هړونزې( )ويل ئامله چي ه لې وينا ددوى د د او  يژنو

ې پرپه وجه هللا د دوى د كفر  بلكيدي، كي  پردوپه مو 

 ږ.ډېر لر گړي مولى، نو ايمان نه راوگمهر ل

بني اسرائيلو هغو د كي  په دغو مباركو آيتونو

ړل او اخذه كؤې مپرهللا چي ې ه نيول شووتگانحرافاتو ته 

 ړل:ې مخامخ كله دردناك عذاب سره ئ

 ېړك يې ماتئ ژمني خپلي. 

 ړ.ې انكار وكد هللا له آيتونو ئ 

  ړله.ې مال وتپاره ئژلو لد و انبياءود 

 ړوند داسي ې په نسبت ئنده جعلي مذهب ږپل ذهن زيد خ

ته دليل اورېدو  هيڅپه خالف د د هغه چي ړ پيل كتعصب 

 تيار نه وو.

 هللا تعالى د چي ځاى ته ورسېدل هغه كي  پل كفره خپ

پر مخ ې ئې اوو او د هدايت دروازگړونو مهر ولپر زدوى 

 ې.شو ړلوت

 كي فرمايي:آيت  68 پهې ې سورهمداراز د المائد

   
   

    
     

     
    

     
     

                                                                                             
 16المائده: 

ټل او د دوى په وجه مو ورژمنو د ماتولو پلو نو د خ

ږوي او له ځايه كپل پل خې له خړل، كلمړونه مو سخت كز
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ې وركېدو او پرپند  چيړل ر كېې برخمن كېدل هڅه ئهغه 

ې، ږ ئر لگ، مبل خيانته خبريږېاو يوه  لهتل به د دوى 

داسي هللا  چيې شكه ړوه، بې وار شه او مخ ترېې تترنو 

 ښوي.محسنين خو

هغو خصلتونو څو و كي د يهودانو ې مباركو آيتوند په

او  ټلپه سبب ورې د همد تعالى چي هللاې گوته نيول شوته 

چا له لوري د هر له كبله ې ړل، د همدكې ورسخت ئړونه ز

گوري او د ه ورته گپكه سترپه سڅوك ټل شوي او هر ر

 :له الهي هدايته محروم شويامله ه لې همد

 پلي ژمني ماتولخ. 

 معليه انوپيغمبرد چي ځول ښووني شا ته غورهغه الر 

 ې.ې وپه برخه شوې په الس ئ السالم

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

 گانو سره.او د ده له بند

  ې اخته پرټول پرته  ږوپكي عام شوى، له لدا خيانت

 شوي.

ښوونو توصيه څو الرپه معامله كي د له دوى سره 

ړول او ې اټول، مخ ترپگي ړو سترړو وږي: د دوى له كېك

او كوونكي ي ڼگېښ تعالى چي هللاځكه ورسره كول، دا  ښېگڼه

 ښوي.ېكان خون

 همدراز فرمايي:

    
    
      

    
   

   
                                                  :58الرعد 

ې ژمنه ئچي چي د هللا عهد له هغه وروسته ماتوي او هغه 

ړى ې د وصلولو امر كئ چي هللاكوي  قطعڅه ې او هغه ړې كپر

دوى ته لعنت دئ او دوى لره  ،په زمكي كي فساد كوياو 

 ټوبى دئ.ټابد 
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 55البقرة:

ولو وروسته ماتوي گټينله  يژمنالهي چي هغه )فاسقان( 

 مكهزپه ړى او ې د وصلولو امر كهللا ئچي  څويغواو هغه 

 دي.فساد كوي، همدا دوى خاسر او تباه شوي كي 

د چي  ډېر صراحت سره معلومېږيپه څخه آيت  له دې

ې د وصلولو هللا ئچي څه قطع كول او هغه  ړيكو شلولفطري ا

او  هدايتالهي له  يچ ئامر كوي، د هغو فاسقانو كار د

ړو په كتاب د ايمان راواو د هللا  يمحروم د يښوونالر

د  يچ ئهمغه مطلب د ااو د په برخه كېږيې نه سعادت ئ

له  چي د قرآناو هغه دا راغلى،  يپه سر كسورې د  ېبقر

د ې چي يو صفت ئټه اخيستى شي گك څوښوونو هغه الر

د اقامه صلوة  يپه حقيقت كځ لمونه( وي، اقامالصلوة )

ځ او دا هم د انسان او هللا ترمنه ده، گولو ستره بېلټتر 

ټولو ړيكو د مضبوطولو ترځ د اد انسانانو ترمنهم 

پاره هللا تعالى د ذريعه ده، د همدې لمنه ېزاو اغمؤثره 

پاره د اقيموا الصلوة صيغه غوره ځه ادا كولو للمان

 .ېړك

    
    

    
   

                                                                                                         
 151االعراف: 

 ۍچترچي ، داسي لكه ړپورته كې راپرغر مو چي او كله 

، )ومو نكى دئوېوتپرې راپرچي ړ ې وكگمان ئوي او 

چي تاسو ته مو  ئونيس (گ)ټينپه زور سره څه ويل:( هغه 

څو تركي دي،  په هغهچي  ئړپه ياد كې څه ئاو هغه ړ درك

 په برخه شي.ځان ساتنه مو 

په يادوي ژمني ورلي هغه پدلته بني اسرائيلو ته خ

 هللاې، دوى له ې وړې كپه مهال ئېدو د نازلچي د تورات 

ې غر ئلوى چي ې وه ړژمنه كپه داسي حال كي سره  تعالى

ې ېبه ئ، هره شۍچترلكه ته شوى وو پورپر سر داسي را

 هللاد چي ا وه ې دژمنه ئځي، ېوپرراې پرغر چي گمان كاوو 

ته به نو وښوالر او گويگولي لپه كتاب به كلكي من تعالى

 .پام كويې تل ئ

ې ژمنه ترالسه شوگه توې دپه كه له بني اسرائيلو 
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ځي، د ې ته ورته حاالت راپه نورو قومونو هم د، وه

ړوي، له سترو سترو پر سر سيورى وغوې رونه ئمصيبتونو غ

 هللاې وخت كي په د، ښونو او خطرونو سره مخامخ شيگوا

په د الس اخيستو او گناهونو له ړي، ته مخه ك تعالى

په  ژمني كوي.ۍ گد بند تعالى هللااخالص او صداقت سره د 

ځي او همداسي ې ته ورته حالتونه راافرادو باندي هم د

 ژمني او تعهدونه كوي. سره  تعالى هللاله 

   
   

    
     

    
    

            :االعراف

165 

ړې وه او بيا ژمنه كپو ېرشو شاو له موسى سره مو د د

ې د رب ئې سره په دچي ړې، ړي كپپه لسو نورو بشمو 

پل ورور هارون او موسى خې، ې شوپېښت شڅلوړي پبشوعده 

په كار د اصالح ړه، په قوم كي مي نيابت وكته وويل: 

 ځه.مه ه الر پاو د مفسدينو بوخت اوسه 

چي د بني ښت وروغو السالم عليهموسى  تعالى هللا

پاره ضروري چارو تنظيمولو لژوند د اسرائيلو د 

ښتل پاره غوپو لېرشو ش، د دړياو احكام وركني وښوالر

موسى ږده شوه، ځي نوره هم اوخو دا موده لس ور ،شوى وو

پل نائب خ السالم په مهال هارون عليهد تلو  السالم عليه

په كار د اصالح چي ړه ښتنه وكپارې سټاكو، هغه ته ئو

 .ړ نشيه الر والپوي او د مفسدينو بوخت 

پام سره به پيغمبر په ښوونو ته داسي الر قرآند 

په مدينه په مهال غزواتو ته تلو  عليه الصالة و السالم

ې ئځ په ورگ ته د تلو د تبوك جنټاكلو، پل نائب كي خ

په هغه كي، ټاگه وپه تود نائب  على رضي هللا عنهښتل غو

ښتل له يوه ې غو، نه ئامه شوهمگرانه تباندي دا خبره 

 پاته شي، پيغمبر عليه الصالة و السالمستر جهاد محروم 

ځو سره ښچي آيا ما له ماشومانو او ړ ې عرض وكته ئ

ړې ورته وويل: آيا نه غوا پيغمبر عليه السالمې؟! ږدېپر

 مې لكه هارون د موسى عليه السالپاره داسي شزما ل

 پيغمبر نشته.  چي له ما وروسته دا گر مپاره، ل
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 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن :أبيه عن سعد ابن مصعب عن

 الصبيان في أتخلفني فقال عليا واستخلف تبوك إلى خرج

 من هارون بمنزلة مني تكون أن ترضى أال قال والنساء؟

 *  رواه البخارىبعدي نبي ليس أنه إال موسى؟
ړى او په دغه حديث استناد كشيعه وو ځينو متأسفانه 

پيغمبر د  هللا عنه رضيعلى ې سره په دچي ې ړې كئ ادعاء

ټاكل شوى او خالفت د ده مسلم حق ى تځاى ناس عليه السالم

ې دليل په دټول صحابه ځينو پاره د دوى ې لوو!! د همد

ې نورو ته ترجيح ئ هللا عنه رضيتر على چي ړل تكفير ك

په ه څخله اسالم  هللا عنه رضيعلى حتى ځينو ړه، ورك

ې چي ولي ئړ ې وكپرې اعتراض ئ اړ او دمخالفت متهم ك

 ړ!!وكې بيعت ئړ، له نورو سره گار ونه كټينپل حق پر خ

څلور سوه ې ږدله شهادت ن هللا عنه رضيد على ې ئ ادعاءدا 

ږ له اصلي دا موضوع زموهم څه كه . ړهككاله وروسته و

دغو جنابانو ته چي ڼو گخو دا مناسب ې ده وتل ځنيبحث 

 وايو: و

  چي د صحابه وو اجماع نه مني هغه بايد دغه څوك

په ږ خو په الس كي دئ، موږ چي نن زموهم ونه مني  قرآن

پر چي گورو گه په ستر قرآنته د همغه  قرآنې ې دليل دد

ې پرچي صحابه وو نازل شوى  پيغمبر عليه الصالة و السالم

 ړى!! اتفاق ك
 په الس  چي د پيغمبر عليه السالمابه هغه خلك دي صح

، نه ېدلپوه په قرآنښه او چا زيات تر هر روزل شوي، 

په ېدى شي او نه پوهي كي هغوى ته رسپه  څوك د قرآن

ټ ته گوټ وگړۍ ې د نچي اسالم ئاخالص كي، دا دوى ول 

ته دا دين صحابه وو رارسولى، هغوى تر هر ږ ، موورساوو

ړ او مناسب ټولو وپاره تر چي د خالفت لېدل پوهښه چا 

ړه د ابوبكر، عمر، ېكپرږ د دوى موڅوك دئ، شخصيت 

اصوب او  ،ړه عادالنهپه ام هللا عنه رضيعثمان او على 

ض او مرض مبتال انسان به غرپه پوه او ناډېر ڼو. گاحسن 

 ڼي.گړه د اسالم او عدالت خالف ېكپرړه د دوى ې اپه د
 هللا عنه رضىور صحابه او تر علي نعليه السالم  پيغمبر 

گه په توځلي د موقت نائب څو مخكي او وروسته او 

 گورئ؟!گه نه په سترځاى ناستي ، ولي هغوى ته د گمارلي
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 د ليدو هيلهتعالى  هللاد 

ېښه هم پږ ته هغه څ كي موپه ترې قصې د د قرآن

 په غره كي او له هللاد طور السالم  چي موسى عليهرايادوي 

په ل رب پچي خړه سره له تكلم وروسته دا هيله وك تعالى

 گوري، فرمايي:وگو پلو سترخ
    

    
      
    

   
     

   
    

     
    

                 
 166االعراف: 

 هې ورسرميقات ته راغى او رب ئ موسى زموږ چياو كله 

ښيه راوځان( ما ته )ې زما ربه! ې ويل: اې، وئړوك خبري

ې، ليدى نه ش څكله ميهييل: فرماې گورم، وئدرته و چي

شو، نو  پاتهځاى ثابت پل په خگوره، كه ې غره ته وخو د

په د ده رب د غره  چيې، خو كله گورهم حتمًا و ته به مي

ې سده موسى بې شو او ټټوې ټټوړه، لوري تجلي وك

ي تا لره ده، پاكې ويل: په سد شو وئرا چيكله  ،توېوپر

ړنى مؤمن او باوركوونكى توبه ده او زه لوم تا ته مي

و نه شي گپلو سترپه خ څوك هللا تعالىهي چي ې خبري)د ديم 

 .ليدى(

ږ توجه ي زموېري اساسي او مهمي خبرډڅو دلته 

 جلبوي:

 سره تكلم او خبري  عليه السالمله موسى  هللا تعالى

ږو، ېگوالي نه پوهڅرنې خبرو په كيفيت او ږ د دموې، ړك

ې ېدلدا خبري اور عليه السالمدومره ويلى شو چي موسى 

 پوه شوى.ې دي او پر

 خپل  عليه السالمچي موسى ې خبري په داسي حالت كي شو

ورته  ې او هللا تعالىړې كرب نه ليدو، د ليدو تمنا ئ

، ستا ېرفرمايلي چي زما د ليدو توان او استعداد نه ل
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د  هللا تعالىږده ستر غر هم د ېېر يو انسان خو پرڅپه 

، كه دا غر زما د ړاندي مقاومت نشي كولىتجلي په و

 ې.ړاندي تم شو نو ته مي هم ليدى شتجلي په و

  ې ټټوې غر ړد غره په لوري تجلي ك هللا تعالىكله چي

 ې سده شوى.ب عليه السالمې شوى او موسى ټټو

  ي تا لره ده، تا پاكې ويل: وئپه سد شو را چيكله

يم، ړنى مؤمن او باوركوونكى توبه ده او زه لوم ته مي

چي انسان ې ړ يېر لوډې ما غلطي وشوه، ته تر دله يعنى 

دي په خپلو كمزورو سترگو وليدى شي، تا ته مي توبه 

څوك چي هيېدلى ې ته رسې نتيجچي دړنى كس يم ده، زه لوم

 شي ليدى.و نه گپلو سترپه خ هللا تعالى

د  عليه السالمدا وينا او هغه هم د موسى  قرآند 

د هغو پلويانو  څ كي د يهودانو او د بايبلپه ترې قص

دا غلطه خبره مني چي  بايبلپه خوله سخت سوك دئ چي د 

په خپلو سترگو ليدلى  هللا تعالى انبياءوېر د دوى گڼ شم

 ې!!لړې ورسره خوۍ ئډډواو 

هم ردوي چي د  ادعاءنو ټگماراټولو هغو دا آيت د 

د ليدو خبره  هللا تعالى)شهود( او )حضور( په نامه د 

ېر اولوالعزمه پيغمبر څپه  عليه السالمكوي. كه د موسى 

گه وليدى څنې څوك به ئوگوري بل  هللا تعالىنشي كولى 

 ؟!شي

 هللاچي ړى او وروستى شخص دئ لوم السالم عليهموسى 

گو ليدلي پلو سترپه خ ېړى او دا ئورسره تكلم ك تعالى

ړاندي په ود تجلي  تعالى هللاچي نه غر او نه انسان د 

 .شيكولى مقاومت 

 ړهد تورات ورك

ښود وروسته يوه داسي الر ۍبني اسرائيلو له آزاد

ژوند چي د دوى فردي او اجتماعي كتاب ته ضرورت درلود 

ښيي، د كفر، ښه او بد، حالل او حرام ورو، ړيتنظيم ك

ړي، گوته كپه ښي پولي او نځ او ايمان تر منشرك، نفاق 

گند معيارونه څرپاره واضح او د عدل او ظلم د تفكيك ل

ته السالم  عليهپاره موسى ې ل، د همدړيپه الس كي ورك

 فرمايي: قرآنچي ړى شو، لكه تورات ورك
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 168-166االعراف: 

پل په خپلو رسالتونو او په خې موسى! ما ې فرمايل: اوئ

مي چي څه ړ، نو غوره والى دركپر خلكو كالم سره تا ته 

او ده ته  څخه اوسه.ې خله او له شكركوونكو ړل وائدرك

موعظه او د  ړه(په اه )څد هر ډبرينو( تختو كي په )مو 

په قوت سره نو ړه، يكنه وركتفصيلي ل ړه()په اڅه هر 

په غوره  چيړه ښتنه وكپارپل قوم ته سې واخله او خئ

 ښيم.ټوبى دروټاژر به د فاسقانو ړي، ې ترالسه كگه ئتو

 پام كي ولرئ:په څو خبري دلته 

 هغو سترو  السالم عليهپيغمبر موسى پل خ تعالى هللا

ې: ې وپه برخه شوچي د ده ېرزوينو ته متوجه كوي پسترو 

ټولو انسانانو له ړى وو او د په برخه كې ورلت ئرسا

گه ړې توگځانپه استثنائي او ې يوزاي له ده سره ځه ئمن

په لوحو كي ليكلي هدايات ې او ده ته ئ ړى ووتكلم ك

 ړي وو.ورك

 كي ټول تورات ليكل شوى وو ې په دې؟ څو وې دا لوح

او د  په قرآنړه ې اپه دې؟ ځيني اساسي احكام ئكه 

ځواب په احاديثو كي واضح  يه الصالة و السالمپيغمبر عل

ې ئ بايبلگڼ اقوال نقل شوي، نشو موندلى، د مفسرينو 

په كي ليكل شوي چي لس احكام ڼي، گې حلوډبريني دوه 

ړۍ برخي )عهد لوم بايبل، يهودان او مسيحيان د وو

په  بايبلچي څوك گوري، خو گه په سترقديم( ته د تورات 

په موسى دا نه يوازي چي ږي ېپوهړي دقت سره مطالعه ك

باندي نازل شوى تورات نه دئ، بلكي له  السالم عليه

 .ډك كتاب دئخرافاتو او تناقضاتو 

موسى ته امر خداى ړه ليكي: په اد دغو لوحو  بايبل

گي له لرځه( )لمن. د عهد صندوق به د س ْرو چي ..ړ وك

سانتي متره، سور او  689ې به ئږدوالى ئ، اوړوجو
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په خالصو ې ځ او بهر ئسانتي متره، من 09ې الى ئړولو

ړه، ېره كگاره تې د سرو زرو ۍ ئژپه  ښه اوپوسرو زرو و

د ړه، ي كړې جوڅلور حلقپاره د سرو زرو ې صندوق لد د

ښلوه، ... د ې وننيو كونجونو سره ئيلور الندڅصندوق 

په سرو  دوه دستكيگي د لرځي لمنپاره د ړلو لصندوق د و

د صندوق  يچې ننباسه، كله ئ حلقو كيپه و ا ښهوپزرو و

قوانين او ړم چي ې به دركړ شي هغه دوه لوحپړول بشجو

ي ې صندوق كپه دې څو ئې دي تر ليكل په كي ي ميښوونالر

 ،ېړوښ به له خالص سرو زرو جوپود صندوق سر ې.ږدېك

ښ پو، دا سرمتره سانتي 09ې او سور ئ 689ې ږدوالى ئاو

پاره!! د ې لگناهونو د كفارسو د ستا ئ،د (رحمت تخت)د 

ې له سرو ې د شكل دوه مجسمپر سر د فرشترحمت د تخت 

د رحمت له  چيړه ي كړي جوې داس، دا مجسمړهزرو نصب ك

ته مخامخ او  ې بليړه يودواې وي، ښتتخت سره جوخت او ن

په تخت خواره ې په لوري او وزرونه ئتخت  ې دئ گيستر

، بيا به زه هملته ړهكندوق نصب صپر وي، د رحمت تخت 

ځه به ړو فرشتو له منمالقات درسره كوم او د دغو دوا

ي ړينته به ا اسرائيلو بنيړم او درسره وك خبري

 !ړم.!ي وكنوښوالر

 وايو: منونكو ته  بايبلد ړه په اې خبرو د د

  به موسى  هللا تعالى يچآيا ستاسو عقل دا خبره مني

مارلى وي او د گېهوده كارونو په داسي بالسالم  عليه

 وډبراو قيمتي پينو زرو د سرو او سړولو كي په جومعبد 

ړى وي؟!! آيا د خداى له يوه ې كبه ئد كارولو امر 

ۍ مري، او بيمار ږيلوله  يچمسكين او فقير بنده سره 

ې پاره بښكال لد تزئين او معبد د  مرسته به غوره وي كه

تاسو ښودى شي نو سېپركه دا تاسو ته  غه مصرف؟!!ېدر

 څه وي، كوم ته به ترجيح وركوئ؟!!ړه به ېكپر

  ي چې ې وږلېپاره لې لې د دد تورات لوح تعالى هللاآيا

د پاره چي ې لښودى شي كه د دېك يپه صندوق كد سرو زرو 

گه ممكنه ده څن؟ ې وشيپرعمل  او ښود ويژوند الرخلكو د 

 يپه صندوق كبه تورات د سرو زرو  موسى عليه السالم يچ

گه په توت د هغه كتاب اته تور خو موږ قرآن!! ږدي؟

ې خورپه ولس كي ې او ي شوړې جوې ترنسخ چيمعرفي كوي 

 عليه، موسى ر في رق منشور(وكتاب مسطوالطور وې )شو

بني اسرائيلو ړلو سره سم له خو د تورات له راو السالم
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 خو موږ ې وه، قرآنژمنه اخيستې كتاب د عمل كولو په د

ي ې هغه وخت لردا لوح عليه السالم موسى چيته وايي 

په الس دوكه ې ليدل د ده قوم د سامري وئ يچې ځولوغور

پيل ې عبادت ې د سخوندر د مجسمځاى ئپه شوى او د خداى 

ږي ېې نه خو معلومړى، تورات هم همدغه خبره كوي، له دك

ې په دي ې نه بلكله نظره دا لوح د موسى عليه السالمچي 

ټولو جاهلو كام مهم ول!! د ي ليكل شوي احلوحو ك

پلو دوى له خې شهادت وركوي چي په دتاريخ قومونو 

 يچې ده، هغه كتاب ړڅلو كتابونو سره همدا معامله كېپس

پاره پلرونو لېكو او صالحو ي د دوى د نړي سر كپه لوم

شوي، د كتاب  ې لريترښود كتاب وو، خو ورو ورو الر

ړ په لوښتى، نغې ئپه جامو كي ې، ړي كېره ېي ئښوونالر

ې، ړړه كې جوې ترد تبرك وسيله ئ او ښىيې اي ئطاق ك

چي سره  ونوكتابهغو مذهبي  وپلهندوانو او سيكانو له خ

ښود، ېې كئ په درمسال كيړل، ي وكڼي همداسگې څلي ئېپس

ې عطر شيندي، ړ، خوا ته ئټ كپې ي ئېر جامو كڼ شمگپه 

رالسه گي دودوي، بوزى ورته وهي، د بركت تخوشبويه لر

 ې كوي!!ږي او تعظيم ئېېرې تر خوا تپاره ئكولو ل

سره  له قرآنپه دوران كي مسلمانانو د جهل او انحطاط 

د يوه ستر سياسي، هغه كتاب چي ړه، همدا معامله وك

 يهر ژوند دښود وو، د اجتماعي او اقتصادي انقالب الر

 پليړه به مسلمانانو هغه ته رجوع كوله، د خپه اپېښي 

ړه به ښت، هره شخه غوې له قرآنئځواب به ي تنښپوي هر

 قرآنې د ړه به ئپه اقضيي  حلوله، د هري په قرآنې ئ

 يچڼله، هغه كتاب گړه ېكپرۍ ړه وروستېكپرښوونه او الر

ژوره تبديلي راوسته، له خورو ې ستره او ئ ۍ كيړپه ن

ړ، د ړ كړى متحد امت جوې يو ستر او سرلوورو قومونو ئ

ې څول، اقتدار ئڅون ته وهپا مانوې مظلپه ضد ئظالمانو 

دوه پارو، ې وسله ظالمانو واخيست او مظلومانو ته ئ

خو آيا ې، ړك يپه زوال محكومې ۍ ئپراطورام ستري

په نامه مسلمانانو له تش  ،ۍ وروستهړېپڅو ږئ چي ېپوه

ېر هې ړل؟!! هغه ئڅه وكسره ښود او انقالبي كتاب ردغه ال

 په جامو كيړه، ړه كې جوې ترد تبرك وسيله ئ ړ، يوازيك

 پليې د خپه نامه ئښتو، د تعظيم او احترام ې ونغائ

ړ وي او د ټولو لوتر  يچښود ېكطاق كي  يپه داسي خون

ځايه ړ ې له لوچا الس نه وررسي، هغه وخت به ئهي
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  ږدي!!ېې كپرپاره الس ي لړد لوې ښتل ئغو چيراكوزاوو 

 په غره كيا موسى د سين چيځاى ليكي: كله بل  بايبل

ې لس گوتو ئپلو په خ چيې ړې وركخداى ورته هغه لوح وو

ډ ځنې ئ يپه غره كخو د سينا  ليكلي وو!! يپه كاحكام 

ته خداى  څه او موږپا يچړ... خلك هارون ته راغلل وك

... هارون ورته وويل: د ړيښوونه وكالر ي زموږچړه ړ كجو

و، منستاسو د مېرړئ چي ې ما ته راوڼگاسرو زرو هغه 

. ړ..ي دي، خلكو دا كار وكږونو كپه غوڼو او زامنو لو

ې او چولې وائ يپه يوه قالب كې، ړي ويلي كټولهارون 

 چيغيلكو سخوندر وليد خ يچ، كله ړړ كې جوې ترسخوندر ئ

 يچو! دا ستاسو هغه خداى دئ ې بني اسرائيلا ې:ړې كئ

په ليدو سره ې ې صحنې راوايستئ!! هارون د دله مصره ئ

ې ويل: وئ ړ اوړ كځاى هم جوۍ ته د قربان سخوندر مخيد 

سبا خلك سهار وختي  پاره جشن نيسو!!سبا د خداى ل

ۍ زولو او سالمتې د سوئ په وړانديدل، د سخوندر څېاپ

او ښاك څېر خوراك ډښه ېنستل... ښكړه، ړانده كقرباني و

په ل... خداى موسى ته وويل: ړكې وۍ كارونه ئې حيايد ب

 يچږده ېپر.. ستا قوم فاسد شوى. يچړ شه وال يتلوار الند

.. خو ژنم.ټول وواو ړم... ې بل كپرې اور غص پليد خ

؟ ېپل قوم دومره غصه يپر خ موسى وويل: خدايه! ولي

پل قوم له ږده او د خېپره غصه پلخ يچسوال كوم 

ړه چي درپه ياد كړه پله هغه لو!! ... خېر شهمجازاته ت

ړه پل ذات لوپه خوو: ويلي  ابراهيم او اسحاق ته دي

ې ېر بڅپه اوالد به د آسمان د ستورو كوم چي ستاسو 

تصميم پل خې كبله خداى له !! ... نو له دړمېره كشم

ېر شو!! ... نو موسى له غره راكوز شو... او هغه دوه ت

ې ړو خواوو ئپه دوا يچې و الس كيپه ې ې ئي لوحډبرين

 يچ... كله پل الس( لس احكام ليكلي ووپه خ)خداى 

ږ شو... ې ترغوږ ئځوشور او  ،ې شوږدډغالي ته رانپن

په ته  ې مخيخلك ئ چيې ېدگپر طاليي سخوندر ولې ي ئگستر

تر ې ې ئلوح چيغصه شو  ندا بوخت دي... داسيڅا او خن

ې . بيا ئې..ې شوټې ټوټټوې او رځولوغو غره!! الندي

غه ټكاوو او د هې ړ، وئويلي ك په اور كيطاليي سخوندر 

 پر بنيې ې او دا اوبه ئپر اوبو وشيندلې ې ئړدو

ي له د وليې وويل: ته ئهارون ! ... ې!!ښلڅو واسرائيل

په دروازه كي ډغالي پند  ړه؟..قوم سره دا جفا وك
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پلوي وي زما خوا د خداى څوك چي ړ: ې كږ ئېدو او غودر

ډ ټبر د ده خوا ته راغونټول الوي  دشي... را ته دي

توري ترمال  چيويل: خداى امر كوي  ې. ورته وئشو..

پل ړ شئ، خسره وال بلسره تر يوه ډغالي له پن، د ړئوت

ړ او .الويانو اطاعت وكژنئ..ډى ووگاوندوست او ، ورور

... موسى ژل شولې زره اسرائيليان ووځ درورې په د

ړ د خدمت وړه چي د خداى الويانو ته وويل: تاسو ثابته ك

!... موسى ړي!!ه بركت درك... نو خداى به تاسو تياست

ښه ې وبخې، خو ته ئړگناه كې قوم لويه خداى ته وويل: د

خداى ورته  ړه!!ك محوپل كتابه او يا خو زما نوم له خ

ې هغه ړگناه ك چيچا . محو كوم.. وويل: ستا نوم به ولي

 پرله كبه لي ځند لمان ب ت خداى د هغه ته سزا وركوم...

ړى ړ كهارون جو چيړه كو لويه بال نازله اسرائيل بني

ي ته سيم بيا خداى موسى ته وفرمايل: دا قوم هغي وو!!

ې په د! خو زه به ږي!!ېبهپه كي ې شات او شيدځه چي بو

. يئ.. سركشځكه چي م، ينه ځ كي په منستاسو سفر كي 

په ېبه ستاسو كه يوه ش ړم!!مو هالك ككي  په الريممكن 

ستاسو  چيڅو تر  ژنم...شم نو تاسو حتمًا و هپاتځ كي من

ې او جواهرات له ڼاډول گړه كوم هر ېكپرۍ ړه وروستپه ا

 . (ړئ..ك ځانه لري

ې وينا جمله جمله غلطه ده او هر عاقل څه هم د دكه 

د هغو منونكو  بايبلږي، خو د ېپوهۍ په غلطې انسان ئ

پرته منلى او هره وينا ې له غور دا كتاب ئپاره چي ل

 ڼو:گضاحتونه ضروري څو وښي، ېبر هې ورته مقدسئ

  پاره څه ليكلو لد  يچېر دئ څپه  زموږ تعالى هللاآيا

څه گوتو پلو په خواخلي او  په الس كيبايد قلم 

هغه  ي وينا خو يوازيړه داسپه ا د هللا تعالىوليكي؟!! 

په يوه كمزوري او ژني او ېپې نه ئكولى شي چي څوك 

وينا  دا ضعيفه بايبلراشئ د ې قياسوي، محتاج انسان ئ

 يچړئ وينا سره مقايسه ك له جامع او كاملي قرآند 

 فرمايي: 
    
     
                                                      

  55يس: 

چي كله د  ئڅه نه دپرته بل ې د ده كار له ديقينًا چي 



 

                                                                                                               القصص       

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

556 

ړي نو ورته وايي: وشه، نو هغه )له څه اراده وك كوم

 ږي!!ېپرته ترسره( كډه ځن

  د  ت اوب  ډوله دا د سرو زرو سخوندر ښتيا په ركه

ړى وي، نو تر ړ كځاى هارون جوۍ ي ته د قربانمخهغه 

گه څن!! دا ې وىړى شوټولو سخته سزا خو بايد ده ته ورك

ه هم له ، هغژلو امر كويد نورو د و السالم عليهموسى 

يوه سره تر  هډغالي لپنپرته او د ي ږنېگوي او ښتنپو

ته  السالم عليههارون او  ،ژلو امرټولو د وبله سره د 

ې ي دى او زامن ئكومه سزا نه وركوي بلك نه يوازي

ږدي ېپرگه په توپالونكو د معبد د ساتونكو او )الويان( 

 ؟!!! ېمانه امتيازات ورته منيپراو 

 به  هللا تعالى چيايمان دا مني  آيا ستاسو عقل او

ېكو ډله به توري له تيوه  چيې وي ړړه كېكپر داسي

پلوه پلوه به تر بله ډغالي له يوه پند راباسي او 

ې ورور وي، ځي، كه ئې ته ورڅوك مخ چيدرومي او  پوري

 چيې له دپرته  ې؟!!ژني به ئډى، نو وگاونكه  ،كه دوست

 ئړ دژلو وه نه، د وړى وو كې كگوري د سخوندر عبادت ئو

 يوازي چي؟ د عقل، عدل او دين تقاضا خو دا ده كه نه

مجازات  يځونكلمان ب ت او يوازي ړى شيمجرم ته سزا ورك

ږو پبه له ش ژنه وى نو وليگو وټو سترپكه دا د  !!شي

په  چيكار خو دا وه په ېدل؟! ژل كې زره ودر يوازيلكو 

ات وى، كه د ېر زيډېر ژل شوو شمد وعام قتل كي  داسي

نو بيا  يژل شوې زره ودر چيښتيا وي دا خبره ر بايبل

. ژل شويمجرمان و يوازي چيې معنى دا ده خو د د

مفسرين هم د دغو اسرائيلي  ځيني متأسفانه زموږ

ې دا غلطه او ب بايبلاو د تللي  ېز النديرواياتو تر اغ

په تفسير كي ې مبارك آيت د د ې د قرآنټه وينا ئبنس

 ې.رااخيست

  د معبد د  يچږي ېپوهې په دهر عقلمن انسان

پين زر كارول او مجاور ته پاره سره او سگارولو لسين

په سينه ې ئ ډبريړول او قيمتي ې جوكر جاموټد نفيس ې ئ

گمارو مذهبي مشرانو ټد  كارول يوازيبند او مالبند كي 

نه خاصه مذهبي طبقه شته، نه په اسالم كي ېدى شي، كار ك

تبعيضي او امتيازي ې خاصه يازات، نه ئې خاص امتئ

خاصه برخه، په قربانيو او صدقاتو كي ې ، نه ئجامه

ي د ځاى كپه هر دئ،  دجمكه مسټوله زته وايي  اسالم موږ
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ړئ، هغه پله غوره كپه خعبادت كولى شئ، امام  تعالى هللا

ړي، مسجد به مو پر امامت اجوره غواامام مه نيسئ چي 

په ځه د لمان ،ډډه كوئې رولو به ئگاساده وي او له سين

ږي. او ېځاى نه ودرړ په لومهال به امام له مقتديانو 

ې وه: ليكونكي سهوًا ليكل بايبلدا همغه خبره ده چي د 

ډبره كاروئ نو مه ړئ، كه ړ كقربانۍ ځاى له خاورو جود 

معبد په  ښايي!!سره نه ما له  يرډبې ې تراشئ، تراشلئ

ي ك خبري په دغيو هغه د انجيل زينه هم مه جوړوئ، خ كي

: داسي نه چي له ېړې اضافه كپرې ړى او دا ئتحريف ك

دغو زينو د پورته تلو په مهال مو عورت بربنډ نه 

ووايي:  چيتيار  ئې ته نه دليكونكى د بايبلشي...د 

يو  په وړاندي تعالى هللاد ړوئ چي پاره مه جوې لې د دزين

 ږئ!!ېبرابر ودر

 به  موسى عليه السالم يچخبره مني  آيا ستاسو عقل دا

به  ې وي؟! وليښلڅاوبه  يډكېرو و له ااسرائيل په بني

څه وه ټه گې كار كاوو او د دې معنى ېهوده او ببې دا ئ

دا وينا ردوي  بايبلد  قرآن ې درلوده؟!معنى ئڅه او 

ېرو په ا ب ت و د سوزول شويبني اسرائيلاو فرمايي چي 

ې ښلڅې مينه ئ ب ت ېي د دكې بلښلڅې ې اوبه نه وړلل

 وه!!

   
   

    
   

  
   

    
   

    
                                                                                                                

 56البقرة: 

ژمنه درنه واخيسته او د طور غر كله مو ستاسو او چي 

څه هغه په ( :ويل ړ، )او وموچت كپاسه رااومو ستاسو له 

ږ شئ، ړى او غوتاسو ته مو درك يچگوئ ول يكلك يگولمن

په پل كفر غړونه كوو او د خږ شوو خو سرغوويل:  ېوئ

ننه ايستى شو، ووايه: كه ړونو كي په ز سخوندرې سبب ئ

ډېرو بدو شيانو په تاسو مؤمنان ياست دا ايمان خو مو 
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 ي!!گمار

 يمات ژمني ېړره كله هللا سحالت كي يعني دوى په داسي 

په همدغه وخت ، وو پاسهې د سر له ړې چي د طور غر ئك

و ړونپه زاو اطاعت الفاظ وو خو  ينند م ژبهپه ې ئ كي

ې له همدې تعهد وروسته ئډ او اراده، ې د عصيان هوئ كي

په د كفر چي  ، دوى ته ويل شوي:ړلي معبود غوره كجع

شوه، كه تل ته كوزه ړه ز د سخوندر مينه ستاسو دسبب 

او د په حكم  ايمانكوم ړه اعمال د ستاسو دا ټول ناو

او ايمان ېړن ډېر كرغوي نو دا خو  له مخي ېعقيد كومي

 ي.بدو كارونو مو گمار يپه داس يچبده عقيده ده 

  دا  د بايبل يچآيا ستاسو ايمان دا اجازه دركوي

پل قوم دومره پر خ خبره ومنئ: موسى وويل: خدايه! ولي

پل قوم ږده او د خېپره غصه پلخ يچوال كوم ؟ سېغصه ي

ړه په ياد كدرړه پله هغه لو!! ... خېر شهمجازاته تله 

ړه پل ذات لوپه خوو: ويلي  ابراهيم او اسحاق ته دي چي

ې ېر بڅپه اوالد به د آسمان د ستورو ستاسو  چيكوم 

تصميم پل خې كبله خداى له !! ... نو له دړمېره كشم

ې دا ړه ئېكپرخداى غصه وو،  يچدا ېر شو!! يعني ه تڅخ

ېره ې هژمنه ئ ۍپله مخكنړي، خهالك ك بني اسرائيل چيوه 

ړه نو په ياد كژمنه ورپله خ السالم عليهوه... موسى 

 منصرف شو!!پل تصميم ځكه له خ

  پليپه خبه  هللا تعالى يچآيا ستاسو عقل دا خبره مني 

دا  :ې ويې وي او ويلي به ئړدومره مبالغه كوينا كي 

! ږي!!ېبه په كيې شات او شيدځه چي ته بو سيمي يقوم هغ

 !!؟ړمپه اندازه كد آسمان د ستورو ې به ئ ېرشم

ليكي: خداى ( تر عنوان الندي لس فرمانونهد ) بايبل

)زه  ړل:ې وركې او دا احكام ئړوك له موسى سره خبري

ې له اسارت او ته ئ چيخداى، ستا خداى يم، همغه خداى 

نه وي، د  نور خدايانې دپرته به له ما  ې.رلژغوۍ وغالم

ېر مه څپه  ماهيحيوان، مارغه او د  ب ت څپاره هيځان ل

ږه او عبادت ېه كډونگه په وړاندي مه پ، د هغه ړوهجو

زه خداى ستا خداى يم، غيور  چيكه ځمه كوه، دا ې ئ

ي سزا وركوم، دا ړمني وكښله ما سره د چيك څوخداى يم، 

 پوريوشته پورم څلم او ېيامنو تر درسزا به د دوى د ز

چي له ما سره دوستي كوي او زما څوك ! خو !يېږوركول ك

 !ې رحمت كوم!پرپوشته به تر زر  ځاى كوي،پر احكام 
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ې بپه ... زما له نومه غلطه استفاده مه كوه، كه 

ې پرې يا د درواغو قسم ړۍ سره زما نوم ياد كاحترام

په ياد ځ ورې( )شنب ، ... د سبتيې مجازات كوم دوخور

څ كار نه ځ به هيې ورپه دڼه... گې ې ئڅلېپلره او س

زمكه ږو ورځو كي آسمان، پپه شخداى  چيځكه دا كوئ... 

ې له كاره الس ځ ئپه اوومه ورړل او پيدا كاو... را

د  ځ ونوموله...ځ د استراحت ورواخيست... نو ده دا ور

قتل ي... ږد شعمر او يڅو دپالر او مور احترام كوه تر

مه كوه، زنا مه كوه، غال مه كوه او درواغ مه وايه، د 

، ډي د مرييگاونپل بل د مال او ناموس طمع مه كوه، د خ

څه مه ه ړووينځي، غوايي، خره او مال د الس ته راو

بني اسرائيلو رعد و برق او له غره  چي( ... كله كوه.

 وېدې واورږ ئۍ غېلپاو د ش ېدا وليدهپورته كړو د لوخ

ېدل او موسى ته ودر لريېدل او له غره ړزېدل او ولېروو

 موږ ې ووايهته ئ واوره، موږ خبريته د خداى ې وويل: ئ

نه كوي  سره خبري مخامخ له موږ يخداى داطاعت كوو، 

!! موسى ورته وويل: مه وبه مرو! چيږو ېېرځكه و

پل تاسو ته خ چيپاره راكوز شوى ې ل... خداى د دږئېېرو

گناه ږئ او ېېرې ووې وروسته تردڅو له تر  ښييقدرت و

بني  چيښتل !... نو بيا خداى له موسى وغوړئ!ونه ك

له آسمانه گه مي څن چياسرائيلو ته ووايه: تاسو وليدل 

سرو او  لهې وروسته !!! نو له دېړوك له تاسو سره خبري

ې مه ړوئ او عبادت ئان مه جوب ت ځان تهپينو زرو س

ړوئ بايد له ځاى جوۍ كوم باند قر چي... ما ته كوئ

ې سوزېدونك كومي چي څارويوپلو ړ شوى وي، د خجو خاوري

ې ې وړاندي كوئ نو دلته ئۍ هديۍ او د سالمتقربان

ځاى له ۍ د قربان چيښتل ۍ كوئ، ... كه مو غوقربان

و سره وسائلېر( څپه ټك څ)د  ډبريړئ نو دا ړ كډبرو جو

ۍ زما د قربان يډبر ،... داسيې تراشئمه ماتوئ او مه ئ

زينه هم پاره اى لځۍ د ښايي!! د قربانځاى سره نه له 

په پورته تلو زينو د له دغو  چينه  ، داسيړوئمه جو

 ..(ډ نه شي.مهال مو عورت بربن

 ږي:ېپوښتني راجع كڅو ليكونكي ته  بايبلدلته د 

 به د هللا په تورات كي  چي څ شك نشتههيې كي په د

پرته بل جل شأنه له هللا  چيوه  ښوونه داۍ الرړلوم تعالى

څه ُبت به د انسان، حيوان، مارغه او بل معبود نشته، 
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ې نه كوئ، دا د هر الهي دين ړوئ او عبادت به ئنه جو

له منونكو  ۍ خبره ده، خو د بايبلړناساسي او لوم

ه دېكنپرد دغي څرگندي او  بايبلچي تاسو د ښتنه كوو پو

شريك په الوهيت كي  سالمعيسى عليه الپه خالف ولي وينا 

ې مجسم السالم ماد ده او د مريمي عليهړى؟ ولي مو ك

دي؟ ولي  ډكيپه دغو مجسمو مو  كليساوي ټوليې، ړجوړي ك

؟!! ېړړي كر سر جوپد رحمت د صندوق ې مو د فرشتو مجسم

په په وړاندي ستاسو كشيشان د د دغو مجسمو دا ولي 

د  ړي؟!!غوا ېې كوي او مرسته ترږي، عبادت ئېډه كگون

سره  تعالى هللاچا له  چيد وينا معنى خو دا ده  بايبل

په ړه او د هغه ې جود هغه مجسمه ئړ، څه شريك كڅوك يا 

ې، ړښمني كې دسره ئ تعالى هللاډه شو له گونپه  وړاندي

څلور ې او به ده او د ده در هللا تعالى چيښمني د داسي

  پوشته ته سزا وركوي!!

  د دين له بنيادي اساساتو سره  دا خبره بايبلخو د

سزا ښمن ته پل دپوشته خڅلور ې تر درخداى  چيټكر كوي 

پل رحمت او په خپل دوست زر پوشته خاو تر وركوي 

دا باور او نظر هم د ديني اصولو او  ېرزوينو نازوي!!پ

به عادل باورونو خالف دئ او هم د عدل او عقل خالف، ولي 

نيكه په جرم سزا او غور پالر چا ته د خداى يو 

په خاطر د ده به د غور نيكه وركوي؟!! او ولي 

د  تعالى هللاڅه هم د كه بدله وركوي كه ېړوسيانو ته نك

وى نو د  كه داسي ېرزوينو او رحمت مستحق نه وي؟!!پ

د الهي رحمت پوشته اوالد به زر په  آدم عليه السالم

د  چيپله اعتراف كوي په خ بايبلېدلى وو، خو ړسيورى غو

ېر د هللا پوشته كي ډېتو پېرو شپه ت آدم عليه السالم

! د په الهي عذاب اخته شوي!!له رحمته محروم او  تعالى

، السالم عليهد نوح په اساس خو بايد د ادعاء  بايبل

او نورو  السالم عليه، موسى السالم عليهابراهيم 

د  د هللا تعالىپوشته كي په زر  السالم معليهانو پيغمبر

  ېدو!!پيدا كاو عذاب مستحق اوالد نه را لعنت

  پاره د تعطيل ې لځ د ديوه ورۍ كي په اون تعالى هللا

په  پله عالمخپه  ده چيې ځولگرځ نه ده ورۍ او رخصت

گار شو او ې وزځ ترړ او اوومه ورځو كي پيدا كږو ورپش

پيدا ړى او له پيدا كعالم  تعالى هللاړ!! ې وكآرام ئ

ې، نيولپل واك كي په خ يچارعالم  ېې د دكولو وروسته ئ
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گران پالل كه ې عالم ساتل او پيدا كولو د دد عالم تر 

 قرآننه دئ، څ صورت كي په هيوي نو آسان خو  كار نه

ې او هم ئ خالق دئې عالم د دهم  هللا تعالى چيفرمايي 

پيدا له  زمكيد آسمانونو او  ، مالك او حاكم،ټولواك

پر عرش استوى ۍ چايپاد ې عالم د دې ئكولو وروسته 

ې، ې د عالم د ادارگه ئپه توړه او د مالك الملك وك

په او  ېاخيستوپل اختيار كي واگي په خ يپالناو  ساتني

هللا  چيوينا ترديد شوى  غلطيد دغي  بايبلد ې سره د

ږي او استراحت ته ې، ستومانه كويپه انسان قياس تعالى

ځ د يوه ور ۍ كيپه اونپاره د انسان ل ضرورت لري!!

پاره هفته، د ې، د يهودانو لپاره مختص شوعبادت ل

پاره جمعه، پاره يكشنبه او د مسلمانانو لمسيحيانو ل

ځ به ې ورپه دځ فرض شوى، ې لمونپر مسلمانانو د جمع

ځ سره به لمونپه جماعت ږي، ېډراغونپه جومات كي ټول 

د امام او  چيې د ورځي هغه خطبه به اوري كوي او د جمع

د ې كي په هغږي او ېهغه د نائب له لوري وركول كد 

په . ږيېړل كېې څاو اساسي مسئل مهمي ټوليۍ ي اونېرت

پل كارونه متوقف پاره خځه لد لمان ځ به يوازيې ورد

په ځو پل كارونه د نورو ورځه وروسته خكوي، له لمان

ۍ ليكونكي ته وايو: كه د اون بايبلېر كولى شي!! د څ

ځ خو ې وي نو آخري ورټاكل شوپاره لځ د عبادت آخري ور

ڼو نو تاسو گځ وۍ ور!! كه دا وروستهفته نهجمعه ده 

كومه  بايبلځ منئ؟!! د د تعطيل ورځ ې ورولي د يكشنب

 خبر د منلو ده؟  

  خداى  چيې خوا دا ادعاء كوي ليكونكى له يو بايبلد

پر سر راكوز شو... او د غره ړو كي د اور لمبو او لوخ

بني اسرائيلو  خداى د موسى له الري چيليكي خوا  له بلي

ته وويل: تاسو وليدل چي څنگه مي له آسمانه له تاسو 

سرو او سپينو له سره خبري وكړې!!! نو له دې وروسته 

ې زرو ځان ته ُبتان مه جوړوئ او عبادت ئې مه كوئ... د

په آسمان كي ې مهال خداى په دځواب وايي؟ څه تناق  ته 

 ي؟!!ړو كځو او لوخېسر ورپر وو كه د غره 

  ما ته د قربانۍ  چيتاسو ته دا ويلي وي  تعالى هللاكه

اوري جوړ شوى وي، د خپلو كوم ځاى جوړوئ بايد له خ

چي كومي سوزېدونكې قربانۍ او د سالمتۍ هديې څارويو 

وړاندي كوئ نو دلته ئې قربانۍ كوئ، ... كه مو غوښتل 
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دا ډبري )د څټك چي د قربانۍ ځاى له ډبرو جوړ كړئ نو 

و سره مه ماتوئ او مه ئې تراشئ،... وسائلپه څېر( 

داسي ډبري زما د قربانۍ له ځاى سره نه ښايي!! نو 

كيلو زره څو پل معبد او د عهد صندوق له ختاسو ولي 

 تعالى هللاړى؟!! ړ كپينو زرو او ... جوسرو او سگرامه 

ئ، ړكړ ځاى له خاورو جو ۍد قربان چيخو تاسو ته ويلي 

به نه تراشئ... او دا د  ډبريړوئ نو ې جوډبرو ئكه له 

ې له معبدونه ئ چيبد عادت دئ ټولو جاهلو قومونو 

ښايسته او مزين، ېر ډې معنوي لحاظه وران وي خو ظاهر ئ

ې وزلو او غريبو دوكه له ب چيئ گورېر قومونه به وډ

سره او  ؛په نامهشوو ديندارانو د شكرانو او صدقو 

ې گلي بنستر يپر سر سترد قبرونو ډوي او غونپين زر راس

پينو زرو ورته په سرو او سې ې ئړوي او دروازجو

ې د خوښي له معبد سره تراشل تعالى هللاكه د گاروي!! سين

په سرو زرو ې او ښايي نو د سرو زرو دروازهم نه  ډبري

عظيم  ! زموږښوي؟!گه خوڅنبه  د عهد صندوقپوشل شوى 

پين زر ذخيره چا سره او س چي خو فرمايي قرآنالشأن 

له ړل او څ نه كې خرئكي  په الري ړل او د هللا تعالىك

، د ړهډه وكډمرستي ې له مسكينانو او فقيرانو سره ئ

د همدغو سرو او ړخ او شا ې تندى، اځ به ئپه ورقيامت 

 ږي!!ېپه سكو داغل كو رپينو زس

  مأمورې په دپل بنده خ هللا تعالى چيآيا ممكنه ده 

ې بيا ئ چيړي پاره ذبح كې لڅاروي د د چيي ړك

ې ب ې د هللا تعالىښه ئغو چيځاى په ې وي؟!! د دوسوز

په ۍ ړي د قربانگانو ته وركږو او نيستمنو بندو ،وزلو

دين  څ عاقل انسان به داسي! آيا هيوي؟!وسوز ېئځاى كي 

 ېهوده او له عقل او انصاف لريب داسي پهخلك  چيومني 

    وي؟!مكلف بانديامورو 

  چيې ده ېره مسخره او خندونكډدا خبره هم  بايبلد 

ې هم مه زينځاى كي په ۍ وايي: خداى وفرمايل: د قربان

په مهال پر زينو د ختلو ېدى شي ك چيځكه ړوئ، دا جو

ويل كي  انجيلاصلي په ښايي !! ډ شي!ستاسو عورت بربن

 هللاټول بايد د ړ نه وي، پوړ پومعبد بايد  چيشوي وي 

ړ لو ځيني چيږئ، نه دا ېيو برابر ودر په وړاندي لىتعا

 ې موږاسالم ئ چيښوونه ده ټ، او دا همغه الرټي ځينياو 

ې او له ړليكونكي دا خبره تحريف ك بايبلخو د ته كوي، 
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   !ې!ړړه كمسخره خبره جو ې داسيې ئهغ

 ژلښتونكو وانو او عدالت غوپيغمبرد 

په  السالم معليهانو پيغمبربني اسرائيلو يوازي د 

ړه، بلكي د هغوى او د هغوى د صادقو تكذيب بسنه ونه ك

ړ، پوري كې الس ژلو ئپه وپلويانو ښتونكو او عدالت غو

  فرمايي: چي قرآنلكه 
   

   
   
   

   
                                  

 51آل عمران: 

او د هللا  په آيتونو كافران كېږيد هللا چي يقينًا هغه كسان 

 يژنخلكو هغه كسان هم و دژني او په ناحقه وان پيغمبر

ى رېد عدل كولو امر كوي، نو د دردناك عذاب زچي 

  ړه.ورك

، د هللا د يد هللا له آيتونو انكار كوچي هغه كافران 

د دوى د چي ځاى ته رسي هغه كي  په مخالفتانو پيغمبر

چي څوك ، هر يژنآمرين بالقسط و او يړپاره مال تژلو لو

دوى ، ړياو عدالت ته بلنه ورك يړچت كږ اود ظلم خالف غ

آمرين انو او پيغمبرانكار او د  له دې يځينژني، ې وئ

پل خبه سره  په دېچي ژلو دا طمع لري بالقسط له و

ښونه به واگ پېښپي او د دوى اقتدار ته ورځمخالفين و

ړي او د دوى د رياست او قيادت بقاء او دوام به ختم ك

ومان گاو  هيله په دېې دا كار ر ئنو يځينتضمين شي او 

 به هللا پل )حق مذهب( دفاع كوي،سره له خ په دېچي كوي 

په برخه شي!! خو دوى ته د ې ې راضي شي او جنت به ئتر

خالف د  يهيلاو انتظار  ينكوې كاذب او غولودوى د د

پلو د خچي مطمئن وي  يړه، دوى درى وركېناك عذاب زددر

 وانه وري.كله هيڅهيلو د ترسره كېدو زېرى به 
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 55آل عمران: 

حبط او كي  په دنيا او آخرتې عملونه ئچي دوى هغه دي 

 ته.نش مرستندوى ورته هيڅاه شوي او تب

ړى شي څه ترالسه ك څخهعمل  له دېكي  په دنياه نه ب

په چي څوك ومومي داسي نه به  اوكي  په آخرتاو نه 

، دوى يژغورپل شوم عاقبت وله خې ئكي  دنيا او آخرت

په اخالص ړه او ې له زوك ئهيڅ، يرنه ل ىومرستند هيڅ

او حمايت  يډېر د دوى د مرست، كه نن يسره مرسته نه كو

ړ دي، والپه نامه پاره الس ل وىاو د د يپه سينه وه يتيږ

ته  مرستي، نو يو كس به هم د دوى يځ راشښتيا ورد رچي 

 ټه ورونه رسوي.   گې او مرسته به ئ ينه ش وړانديرا
   )له 

 ) ي د چږي ېمعلوم

ځينو ې عملومو دنيوي اهداف درلودل او ځينو له ددوى 

 ې اخروي هيلي او طمعي.ئ

 و نه عملنځيپه او  ځينو برخو عملپه د كتاب 

ې ئ چي قرآندا هم د بني اسراسيلو يو بل انحراف وو 

 گه بيانوي:ې توپه دو كي آيتونپه دغو 
     

    
    

    
                                                                                   

 56آل عمران: 

ړى څه برخه وركد كتاب چي  ئنه د پامته دي آيا هغو 

ځ څو د دوى ترمني تربلل كېږ په لوري، د كتاب ېشو

كي  حالداسي په ، يډډه كوې ډله ئړي، خو يوه ړه وكپرېك

 وي. يعمدًا اعراض كوونكچي 

د چي ، هغه ىوشپه هكله بحث و ءدلته د دوى د علما

ږ علم څه محدود او لپوه شوي، د كتاب برخي څه په كتاب 

ړو پلو شخد هللا كتاب ته د خچي په برخه شوى، خو كله ې ئ

ړى شي او كله ورك بلنهپاره د حل و فصل لاتو عنازماو 

 ړئ، له دېپه كتاب عمل وكد هللا چي شي  ورته وويلچي 

   .ړوياعراض كوي او مخ ا
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 56آل عمران: 

څو شمېرلو ږ ته به له : مونواييچي كبله ې دله دا 

پلو افتراءاتو ېږي، خپرته )د دوزخ( اور راونه رسځو ور

 ړل. دوكه كپل دين كي په خ

په ځاوو او ا ته وغورد هللا كتاب ش كبلهې دله دوى 

جنت د دوى ې كولو ئ ومانگچي ود پرېښكول ې عمل هغه ئ

پاره، دوزخ ته به نه پيدا شوى او دوى د جنت لپاره ل

مارو مذهبي گټدا د دوى ، يورځ يڅو محدودر گي مځ

 گته مذهبي رن خبريې مشرانو ورته ويلي وو، هغوى د

 په كتابدا خبره د هللا  يچهغوى ورته ويلي وو ړى وو، ورك

دا خبره  پيغمبرراغلې،  يپه رواياتو ك، دا ېراغلكي 

ې ئپوهېدو پل دين له په خدغو افتراءاتو وغولول، ، ېړك

  ړل.پروا كې بې په هغه له عمل كولو ئاو  ړلعاجز ك

 فرمايي: قرآنهمدا راز 

    
   

    
  

   
   
    

   
    

     
    

   
   

     
    

   
  

     
    

               :53-58البقرة 

ډله پله يوه ژنئ او خيو بل و يچبيا تاسو همغه ياست 
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 يناه او تېرگپه ضد په پل كور كلي باسئ، د دوى له خ

په د )تېري كوونكو( مرسته كوئ او كه د اسيرانو  يك

د دوى  يچ، حال دا ئې وركوفديه ئ څېر درته راشي نو

 يپه يوې برخآيا د كتاب  ،يدحرام  يدرباند ايستل

ئ؟! او له ې كافران كېږئ يبرخ يپه بلاو  ئړايمان راو

له  يپه دنيا كې ئا ، نو سزڅوك دا كار وكړيهر يچتاسو 

ځ به د په ورقيامت  څه نه ده او دپرته بل پكاوي س

تاسو  يچڅه ځول كېږي او هللا له هغه رگپه لور شديد عذاب 

ې ژوند ئ يدنيو يچدا همغه خلك دي  .ئه دې كوئ غافل نئ

ړى شي پك ك، نو نه به عذاب ترې سروېپو عد آخرت په بي

  مرسته وشي. ېاو نه به ئ

ې ظلمونه ې وزلو به ئې وسه او بپر بپل قوم د خ

د دوى د وينو له ې ايستل، پل كور كلي به ئ، له خكول

 په السكله به د بل چي ډده نه كوله، خو ې هم تويولو ئ

ې پاره به ئل يژغورنپرېوتل نو د هغوى د اسير كي 

په تعصب  يقومپل د خې ، دا كار به ئټولولېرا يپنبس

 گاو مذهبي رن يې ديناساس كولو خو هغه ته به ئ

آيا د كتاب  :ځكه هللا تعالى هغوى ته فرماييوركاوو، نو 

ې كافران ئبرخي  بلي پهاو  ئړايمان راوبرخي په يوې 

 ئ؟! كېږ

عمل كتاب  پهچي ړ ده خبره هم د زيات دقت ودلته دا 

په كتاب له ايمان او كفر سره مترادف ې او نه عمل ئ

ۍ او ړنپه كتاب د ايمان لومچي ې معنى دا ده ڼلى، د دگ

چا د د هغه په كتاب ، يپر هغه عمل كول دښتنه غو ياساس

 نه كوي. باندي عمل ورچي دروغجنه ده  ادعاءايمان 

د يوه ديندار ولس چي ښيي رام دا هږ ته دا آيت مون

پر يوې د كتاب چي پكاوي ستر عامل دا وي د ذلت او س

 ي.وځې شا ته غورعمل كوي او بله ئبرخي 

په يوې شل، ېد هللا كتاب وچي ښيي ږ ته راهمدا راز مون

 ئچا كار دځول د هغه رې شا ته غوې عمل او بله ئئ يبرخ

له كي  خرتپه دنيا او آ، دوى به يپلورپه دنيا دين چي 

ې له دې عذاب څه به ئ الهي عذاب سره مخامخ وي، هيڅ

 ړى.ې مرسته ونشي كڅه به ئ وك او هيڅ، هيڅيژغورونه 

 پلورنهدين 

د دنيا ړه، پلورني ته مخه كد دوى علماءو دين 
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هره ې، څولې خرگاني به ئپلورلو، فتواې دين پاره ئل

ټه گپه پاره وه، د حكامو ې د دنيوي اغراضو لفتوى به ئ

دا  طمعې ې به ئخو سره له دې، گاني وركولې فتوابه ئ

 ړه فرمايي: ې اپه دقرآن ښي!! ې وبخچي خداى به ئوه 

   
   
   

   
   

    
    
     

   
                                                                                             

 61-66قرة: الب

 ئړپه ياد كدر ! زما هغه نعمتونهامنود اسرائيل ز اې

ژمنو  وړپه كړل او له ما سره پېرزو ك ميپر تاسو چي 

 ړمژمنو وفا وكپلو په خڅو زه له تاسو سره تر ئړوفا وك

ړئ څه ايمان راوپه هغه او  .له ما ووېرېږئ يوازياو 

ړى، له تاسو سره د شته )كتاب( ما نازل كچي 

ې مه ئكافر انكار كوونكى او  ىړونكى او لومتصديقو

له  يوازيپلورئ او مه  بيع هږپه لئ او زما آيتونه كېږ

 .ئځان ساتنه او وېره ولرما 

 چي: معلومېږيونو آيت ومبارك ېله د

 د الهي يانحرافات درې د يړند ديندار قوم لوم :

په رول او ناشكري، له هللا سره ېپېرزوينو او نعمتونو ه

چا پرته له بل او له هللا تعالى  يې وفايبكي  ژمنوړو ك

 وېره درلودل. 
  ته له چي  دي؛ هلته به ترسره كېږي يمشروط ژمنيد هللا

 ې.ژمنو وفا وكړړو كپلو په خهللا سره 
 ښمنان هغه دين ټولو خطرناك داو تر  يړند دين لوم

ې څوي، د دخر بيعډېره ارزانه په دين چي كي دي نروپلو

ين مؤيد ړنيتحريك لوم يهر واقعي دين دوى دچي ځاى په 

 يڅوونكدين خرچي  ئورگ او حاميان وي، برعكس تل به

تحريكونو  يد دينكي  خط يړپه لومدكاندار علماء 

په او  ياخل بيعكمه ډېره په ې ښمن به ئمقابله كوي، د
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په  ودينداراناو  علماءوې د واقعي به ئكي  خط يړلوم

  .يوگضد جن

   
  

    
  
  

   
                                                                                          
 66-65البقرة:

او حق له باطل سره مه خلطوئ، ) باطل ته د حق جامه مه 

 .پوهېږئچي كي  حالداسي په ، ئټوپوراغوندئ( او حق مه 

او له ركوع كوونكو  ئړړئ او زكات وركځ قائم كاو لمون

 ړئ.سره ركوع وك

پلو غلطو توجيهاتو سره حق ته د په خدوى به كله 

په او كه  باطل جامه وراغوندي او كله به باطل ته د حق

چي  لونه ش فقوپه دې مپلو غلطو او دروغجنو توجيهاتو خ

، دا كار يټوپحق به  او حق باطل، نوړي باطل حق ثابت ك

او باطل  ئپوهېږي حق كوم دچي كوي كي  حالداسي په 

په سره دا كار نه كوي، د غرض او مرض  ۍپه ناپوهكوم، 

د پل مز، د خياو استخدام شو ي، اخيستل شوې كويوجه ئ

ډېر كم: ې هم مزد ئ دا كار كوي،كي  په مقابل ېاو اجور

 يړۍ او حتى يوازۍ، يو نس مړگپپينه پنه، كومه سچكومه 

 . شيو شابا

ې الرو او منحرفو دين د بكي  تونويمباركو آ په دې

 ږي: ېبيان ځانگړتياوي يڅو نور علماءونكو وڅوخر

 تعلق ضعيف او كمزورى وي، ې له هللا سره ئ 
 په  او يله حقيقي روح عاريا او  ىپرېښيا ې ځ ئلمون

  يا وي،گشكلياتو ل
 ې ترالسه كول ئد زكات زكات وركړي چي ځاى په ې د د

 عادت شي، 
 شي، له نورو سره  يسست يړيكې هم اله عام ولس سره ئ

  .پرېږديځاى عبادت هم يو 
څو خبرو امر شوى: پاره دوى ته د دغو د همدې ل

له نورو ركوع كوونكو سره ړئ او ړئ، زكات وركځ وكلمون

په عالج حرافاتو نټولو اړئ، ستاسو د وع وككځاى ريو 
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 .ئدكي  ېهمد

   
   

    
             :66البقرة 

داسي په وئ، هېر ځانپل ئ او خمارگو ڼگښېآيا خلك په 

 ئ؟ونه ك آيا تعقل ئ!تاسو كتاب لولچي كي  حال

د خير ې ئنورو ته په رياء او نفاق اخته شول، 

خيرات وركولو او احسان او نېكي كولو بلنه وركوله خو 

دوى بايد تر چي كي  حالداسي په ، وړى وې هېر كځان ئ

ې تر هر ئكي  په الرنېك عمل درلودى او د هللا نورو زيات 

په كتاب د دوى خو چي ځكه قرباني وركولى، دا ا زياته چ

ځان ته عالم او د هللا د كتاب حامل پوهېدو دعوى كوي او 

 انو وارث وايي!!پيغمبراو د 

د وينا له مخي د بني اسرائيلو د زوال دور  قرآند 

كتاب شا ته تعالى  هللاچي دوى د پيل شو هغه مهال 

 هللاړه، له شا ك ې دين تهپاره ئ، د دنيا لوځاووغور

ې الس واخيست، ې، له جهاده ئېدړيكي وشلې اسره ئتعالى 

، حالل او حق او باطلړ، د څ كخر بيعارزانه  پهې دين ئ

حق ې پاره ئپه كي ختم شو، د نفسي اغراضو لپير حرام تو

په شكلي مراسمو بدل شول، اصلي ې عبادات ئړ، ټ كپ

هغه د ، ښتلو ونمسائلپر فرعي ړل او ېر كې هئ مسائل

چي له  ړهكپيل پروايي ې او باهمال ې ئړه اه په ځلمان

سره تعالى  هللاخوا د انسان تعلق او رابطه له ې يو

گوي او له بلي خوا د انسان تعلق له انسان سره، د ټين

پل شوه، ځپه كي وۍ جذبه پاره د قربانڅلو اهدافو لېپس

آخرت او اخروي د ته تش شو، او بخل  ، طمعيرصحې ځاى ئ

ېرني گاو انتصورات ې ړه ئاپه مكافات او مجازات 

مشركانه او جاهالنه او د دين د مبانيو او اساساتو په 

په ټ ېدى شي د بل د مچي كې باور شول په د، ېشوخالف 

ې معاف شي، له عذابه په طفيل له محاسبشفاعت زور او د 

شوو  ېر!! د تپه برخه شيړيا ې وژغورل شي او جنت ئو

كول  طمعو لمن نيول او د دوى شفاعت ته صالح شخصيتون

په وخت كي مغرور او  ېاو غلب يد فتحڼل، گې كافي وئ

، د ړك الس پورىې ئستلو يم اخامتكبر شول، په انتق

، يكي لويدوى ترحم، عاطفى، انكسار او خضوع په عوض په 
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تكبر او غرور راپيدا شو، د هجرت او جهاد د ستونزو په 

ې د هللا تعالى ړ، نه ئله السه وركاو ثبات صبر  ړاندي ئېو

ه څخنذار اوعيد او له ې پاته شو او نه ئپر وعدو باور 

له ړ او ړاوى وكې سرغله احكامو ئتعالى  هللاېره، د و

كفر، عصيان او ړه، انكار الر غوره كد ې و ئآيتونالهي 

، د يورسول چي انبياء په قتل ورسواو ته ړپهغه بخل 

، په دوى كي يالقسط( ووژنانبياءو وارثين )آمرين ب

، د دې پر ځاى چي ړديانت او مذهب د مليت شكل غوره ك

ې ئړوبه شي او هم خدين او افكار له الهي  قائدعې هم ئ

ې ئعكس ټاكل شي، په ڼا كي وپه رد دين  هگالرژوند تد 

 ياو د يوه ملې بدل شو، عننعدود او  ييوه قومپه دين 

ځو، څلو ورېپسد  وى كي، په دړهوره كې غڼه ئبپيوند 

ې د هللا ئ علماءواو شعايرهللا احترام ختم شو، اتو مقدس

پرده حق  رپې ټه ئگپه د حكامو ، ړدين تحريف كتعالى 

عالوه له تلبيس ړل، ې سره خلط كچوله، حق او باطل ئوا

په دكان بدل شو، پاره دين ځينو لد او كتمان څخه، 

جامه له  ېچي هم ئ هپيدا شوراپه كي طبقه  خاصه مذهبي

په ېله او هم امتيازات تر نورو زيات، د دين نورو ب

عوام  ې!!ې ترالسه كولې او نذرانله خلكو شكرانې نامه ئ

ړل، له پسي والپه غرضي او مرضي ماليانو او مشايخو ې ئ

ېدل پوهڅه په چي څني ، له دين شول ې خبرهبڅخه دين 

ي چې دا گمانونه، هيلي ئڅه ې او يلي وڅه ه هغه يوازي

چي د ې دا گمانونه ئځي او رڅو وگر ځي مدوزخ ته به نه 

درلودل به  طمعې ې او د هغه لمن نيول او شفاعت ته ئد

ړي پوړي هغي گځي جپلمندوى كي خپه جنت ته رسوي!! ې ئ

ې په كي خوندي نه وو، بژوند د كمزورو چي ې ېدته ورس

څ ظلم ې له هيړل، په هغوى ئې له كور كلي شئوزلي به 

ې پل مؤمن به كتاب سره ئډډه نه كوله، له خي ېراو ت

ې عمل په هغي برخي به ئچي د كتاب معامله داسي شوه 

ه سټه ترالگڅه دنيوي ې ئې د عمل له الري په هغچي كولو 

ې له دوى ئچي ځوله ې شا ته غورهغه برخه به ئكوله او 

هللا ښتنه كوله، د ېښودو غوا يړۍ او حق ته د غاد قربان

ې د ايمان او ي ئبرخې كتاب په يود ، ړك تجزيهې ئين د

په نسبت  ياو د بلى برخې د عمل كولو دعوى كوله په هغ

ې د خداى پاى كي ئپه ړه، غوره كاو انكار الر كفر د  ئې

لكه چي  يداس ځاوو،گه شا ته وغورړه توپپه بشكتاب 
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، او جادو سحر ئې په ځاى دل اوېنه پوه څهغوى په هي

 ۍگد بندتعالى  هللاد  ،هوړاه يوته پنفال او تعويذونو 

له هري گان شول، پل نفس او هوى او هوس بندځاى د خپه 

او هوس  ىى له هود دوچي مخالفت كولو ې هغي بلني سره ئ

پړاو ځلي هغه ېر ډ، دا مخالفت به تصادم كاوو ئې سره

لونكي او او حق لوري ته بتعالى  هللاچي د ېدو ته ورس

يا وژل، ول او يا تكذيب ئې داعيان او آمرين بالمعروف

ژوره او افراطي سره ژوند له ره، ېى كي له مرگ وودپه 

پكاوي له ذلت او سبه څه هم دا پيدا شوه، كه را مينه

ې دوى ئچي وو دا هغه اساسى او مهم عوامل ژوند وو، ډك 

 ړل. پكاوي سره مخامخ كله ذلت او س

 پسي تللگمار مشر ټپه ځنى غيابت او څو ورد قائد 

د السالم  عليهموسى  چي فرمايي يم الشأن قرآنعظ

نه  يڅو ورځال ، ړالولو لپاره د طور غره ته ړراوتورات 

ېر جهل او شرك څپه سامري د په دوى كي چي ې ېري شوې تو

ڼه كي په بې د سخوندر پيدا شو، دوى ته ئراته بلونكى 

ې د معبود ېره شول او هغه ئ، د هغه خوا ته دړړ كب ت جو

سخوندر  ړ شوىېنو زرو جوپونيو، له سرو او سگه په تو

ځ واسطه ې د خداى او بنده تر منې معبود شو او هغه ئئ

 فرمايي: قرآن  ڼلو!!گاو وسيله و

   
    
    
     

    
                                                                

 85-81البقرة: 

پو وعده ېښتو شڅلوموسى ته مو د چي او بيا هغه وخت 

په سخوندر )د معبود ه گظالمانه توپه ړه، بيا تاسو ورك

ړه تاسو ته عفو وكه مو سره سر خو له دې .( ونيوگهتو

 ئ.ړڅو شكر وكتر

د بني اسرائيلو او د هر جاهل قوم يوه ستونزه دا 

په سمه الر كي  په شته واليد صالح مشر او زعيم چي ده 

او  يې الرپه بهغه ترې لږ يوې خوا ته شي، چي راشي، خو 

ي، بني اسرائيل پرېږدډ شي او سمه الر منحرف مشر راغون

كي  په نتيجهد دعوت  ى عليه السالمد موسچي وو داسي خو 



 

                                                                                                               القصص       

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

566 

د كي  الر په دې يبلك ،ړپه هللا ايمان راو يوازيې نه ئ

چمتو هجرت ته هم  هاللو او له مصرگړاوونو او ستونزو ك

ې ته تريقات م موسى عليه السالم يڅو ورځچي شول، خو 

ې ئ يپسپه هغه ډ شول، په شا و خوا راغوند سامري ړ، وال

په سجده ته )سخوندر( په وينا ه ړه او د هغاقتداء وك

ې پون ئ، شيڅېر دپه بوده وو څارويو او پرېوتل، دوى د 

ړ و ينيون يولى شي. د دوى دا جرم د سختېپه هر لوري ب

ې نه وى، هغه دروغجن معبود ئ وو، كه موسى عليه السالم

ى، نو د ړنه وى مجازات كې او سامري ئ ړىنه وى نسكور ك

دو، خو هللا تعالى د همدې ېنازلي باندهللا ستر عذاب به ور

چي تقاضاء خو دا وه ې نعمت د د ړه.په وجه ورته عفو وك

كله مو د شرك او هيڅاو  ىان وگتاسو تل د هللا شاكر بند

 . ېړعصيان الر نه وى غوره ك

په نامه ياد د ظلم شرك  ؛قرآنگورئ دلته چي لكه 

 چيگورو ړو او وږ توقف وكړاندي بايد لپه وې ړى، د دك

دا گه ظلم دئ؟ څنړه او په اچا او دا شرك د  ي؟دا ول

څوك څه او اسي د، چي انسان د خپل عقل او شعور په خالف

په الوهيت او ربوبيت كي شريكوي او د سره هللا تعالى  له

ځنه كوي، دعاء گ د هغه ستاينه او لمانڅنتر تعالى  هللا

ې وسه او ناتوانه چي بړي ې غواورته كوي او مرسته تر

ټه رسولى شي گپيدا كولى شي، نه كومه څه خلوق دئ، نه م

خپل عقل او شعور په دا كولى شي،  دفعاو نه كوم ضرر 

ته مختص صفات د ده مخلوق تعالى  چي هللاستر ظلم دئ، دا 

هغوى د  .ړه ستر ظلم دئپه اتعالى  هللاږي دا د ېته منسوب

 ناجيپل او د خ پيغمبرېر د ستر څپه السالم  عليهموسى 

په لومي كي سامرى گمار ټمكار او د او ېښوده پرالر 

ورته سخوندر زرو داسي پينو له سرو او س يسامرښتل، ون

  .ېدوپورته كې ږ به ترمخصوص غړ چي ړ كجو

 ب ت پينو زروله سرو او س چيته وايي  موږ قرآن

د سرو زرو معبد او  چيواقعًا  ړول د سامري كار دئ!!جو

ېر څپه د سامري  چي ئنو كار دگماراټد هغو ړل معبود جو

 چيې راضي نه شي په دپالونكى به واقعي خداى څ وي!! هي

ېدلو عوامو سره زر ترالسه له غول يپه نامه د د هللا تعالى

مصرف شي، واقعي الهي مواردو كي  په داسي يشي او هغه د

ې وزلو د ب خلكو ته وايي: د هللا تعالى چي ئدين هغه د

د  په كارونو كي،ۍ مو د خير شتمنړئ، گانو مرسته وكبند
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، د بيمارانو ټولو كيپپه ډو د بربن ړولو كي،په مو ږو

گوئ، سره ولپه الس نيوي كي مسكينانو د  كي او په تداوي

ې ځاى ئړل ذخيره ك چيچا پين زر مه ذخيره كوئ، او س

   جهنم دئ!!

ړلو له الس ته راو ۍله مصره له وتلو او د آزاد

ړ وو كتاب ته اښود الر يوه داسي اسرائيل بنيوروسته، 

، هللا ورته ژوند تنظيم كړيد دوى فردي او اجتماعي  چي

ې وو او پكضروري احكام او قوانين هم  چيو، تورات ولېږ

ځ د دو او د مفيد او مضر تر مننپېژښه او بد د هم د 

، د گند معيارونهڅرښانه او روفرق كولو او تفكيك 

په د سامري  چيحكم وشو دوى ته څ كي په ترهمدغه كتاب 

ړولو سره مو معبود جوپه ځان ته سخوندر  لهمتابعت او 

پاره ې لوى جرم د جبران لد د، ېړستر ظلم او جفا ك

گناهونه ځيني  .ړئپوري كبايد په يوه ستر جهاد الس 

د ، يښې هللا تعالى نه بختوبې سره ئ په يوازي چيوي  داسي

د بني اسرائيلو لوازم لري،  شرائط اوې دل ئېقبل ېتوب

 په دېې دا ئېقبل ېد توب چيگناه دومره ستره وه دا 

په خالف وسله به اخلي او د هغو كسانو  چي هو ېمشروط شو

ړه او سخوندر غوره كې شرك الر ئد  چيبه جهاد اعالنوي 

ځينو په  چي معلومېږي له دې ړ.ځان ته معبود كې ئ

يدونكى گناه له كوونكى نه بلكي د اگنيوازي حاالتو كي 

د  چيپاره و لاسرائيل بنيبه هم كفاره وركوي. د هغو 

ړى دا كفاره ې نه وو كمخنيوى ئ يځنسخوندر د لمان

په ضد به وسله وال جهاد د مشركانو  چيشوه  ټاكلو

عنى همدا ده، مگنده څرې مبارك آيت واضح او د دپيلوي. 

 چيگه څنلكه ې وضاحت شوى، و سره هم د دآيتونپه نورو 

راغلي:  ې ته ورته الفاظ داسيديت كي په بل آ

يعني ځانونه )پل "والتخرجون انفسكم من دياركم": خ

ې ې د دپس، او ورړئپلو كورونو مه شپلوان مو( له خخ

تخرجون فريقًا منكم من ديارهم": او وې: "شو تشريح داسي

له  چيښيي پلو كورونو باسئ، دا ډله له خپله يوه خ

همغه قوم پل د خ چيا دئ ه مراد دڅخ"فاقتلوا انفسكم" 

ېز وينا تر اغ د غلطي بايبلژنئ. خو د وومشرك كسان 

ژل اخيستى!! ځان وپل ه مراد خڅخله انفسكم ځينو  الندي

گناه ته ورته و گناه د هغو افغاناند بني اسرائيلو دا 

و ته يانامريكاپه ضد له جهاد وروسته د روسانو  چيده 
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ى سلطه او د دوى ې د دوواد ئېپل هپر ختسليم شول او 

پالونكو ې د خداى ئپرون  پل شوي حكام ومنل.په الس ت

كوله ۍ دعوى گد بند تعالى هللااو د گرتيا مجاهدينو د مل

او د  ړىټ كټيپه وړاندي سر  ب ت ډالرو دد ې ن ئخو ن

 !!ږيېگپه ضد جنپل ولس د خ ې النديو تر قومندامريكايان

گه توې دپه و كي دا بهير آيتونپه نورو  قرآند 

  ځور شوى:ان
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 55-58طه : 

په ستا قوم له تا وروسته مو  چيفرمايل: يقينًا ې وئ

نو ړل، ك الريې چاوو او سامري دوكه او بواكي  ښتېآزم

ې وئستون شو، غصه ناك او افسوس ناك پل قوم ته موسى خ

ژمنه نه وه آيا هللا د غوره وعدو ې زما قومه! ا ويل:

ږده شوه، او بانديموده درې دا( ې، آيا )د وعدړدرسره ك

ځي، نو ېوپررا بانديپل رب غضب درد خ چيښتل ا ومو غوي

 خپليپه  موږې ويل: وئ ړ،ې تخلف وكځكه مو زما له وعد

ه شا شوي، پخه نه يو څې او واك سره ستا له وعد خوښي

په شا شول، نو ومو را ټيېپڼو اگخو د هغه قوم د 

ځول، نو سخوندر ته ورته ځول او سامري هم وغورغور

ې ويل: ې وه او وئئ ړهرمبا چيايسته راوې ورته مجسمه ئ

ېره ه (ېاو )حق خبره ئ ئددا ستاسو او د موسى معبود 

ځوي )د گرڅ خبره نه ورهي چيې نه كتل ې ته ئشوه، آيا د

ټي گ كومي ځواب نه شي وركولى( او نه دوى ته د خبري

ې تر د هارون چي، او يقينًا څه تاواناو نه د  واك لري

ې د په چييقينًا زما قومه! ې د مخه ورته ويلي وو: ا

هماغه  پرتهستاسو رب خو له شكه  سره وآزمويل شوئ او

د امر اطاعت ړئ او زما نو زما متابعت وك دئ،رحمن رب 

موسى  چيكوو ې تل اعتكاف تر هغه به ئې ويل: وئړئ، وك
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ې ړې منع كشي له دڅه هارونه! ې ويل: اې وئځي، گرراو

ړ؟! ونه ك ياطاعت دوموندل او زما  الريې ب يدوى د چي

ې زما د ې ويل: اوئ ړ؟ړاوى وكسرغ يآيا زما له امره د

ې زه له دمه نيسه، مي  ي او تر سرږيرتر چيه! مور ب

كي  واسرائيل په بنيې: ته به )راته( وواي چيېدم ېروو

ړ، ونه ك يړه او زما د وينا خيال دړه كتفرقه راوال يد

 څههغه  يل:ې وحال وو؟ وئڅه ې سامري! ستا ې ويل: اوئ

گو نه شول، نو د د نورو ترستر چيگو شول ترسترمي 

مي  ړل، بياترالسه كټ يو مومي  پيغمبر له آثارو

ې ويل: نو ، وئړښايسته كهمدا راته مي  ځول، نفسغورو

دا ويل وي كي  ژوندپه پاره به د دنيا درومه او ستا ل

ې تر چيې ټاكل شوټه ېن داسيړئ او تا ته : الس مه راوچي

 چيگوره و يپل هغه معبود ته داو خ نشته يا دېدته كشا 

وو، بيا سوزوې ې، خامخا به ئېوتى وپرې خوا ته ئ ىمخړپ

و، خبره دا ده دوشينكي  سيندپه ېر څپه د ايرو ې ئبه 

پرته بل ده له  چي ئستاسو معبود هغه هللا د چيبله نه ده 

  ې.ړك احتواء څهپه هرې ، علمًا ئنشتهمعبود 

ړول د )سامري( كار ( جوب ت )طاليي آنقر چيگورئ  

حقيقت  ومعبدونمعبودانو او ټولو طاليي د ته  موږڼي، گ

 تاسو ته داسيچېري كه  چيښوونه راته كوي الروي او بيان

پينو زرو سرو او سله  چيپه نظر درشي معبد او معبود 

حتمًا د كوم ړولو كي په جوې د د چيپوه شئ ړشوى نو جو

د هغه او سامري ته  موږ قرآنسامري الس وو!! 

پوهه او ې معرفي كوي: تر عامو خلكو ئ داسي ړتياويگځان

بصيرت نسبتًا زيات دئ، يعني شيخ او مال دئ، هم خلك 

ځان تر نورو پله په خگوري او هم گه په سترپوه ورته د 

ې ئ او علومو ، شعارونوښوونوالرغمبر له يپڼي، د گپوه 

ټول شا ې كي ئ الري ميپه نيخو ې، ړڅه برخه ترالسه كهم 

ې ړى او د خلكو غولولو ته ئ، نفس دوكه كځوليته غور

مذهبي مشرانو  ماروگټد هغو ټ يعني د شرك بنس څولى.ه

له آثارو او د دين له  پيغمبرد  چيښودل شوى په الس اي

ځولي ې شا ته غورڅه برخه درلوده، خو دا ئې ويناوو ئ

 ې، د سرو زروړلې مال تپاره ئاو د خلكو د دوكه كولو ل

ڼو گاپله د دوى له په خړى، هغه هم ړ كې ورته جوئ ب ت

په  او ئې دي: دا ستاسو رب داو ورته ويلي ئ پيسواو 

د )سخوندر( عبادت ځاى په  تعالى هللاد ې خلك گه ئې تود
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د مطلب د  چيې مناسبته به نه وي بښايي !! ړيچمتو كته 

ه دوست يوړم، له يوه قصه رانقل كپاره مزيد توضيح ل

كي  په الريښور ته راتلم، ېپ سيمي يمان نومناگسره له 

ښتنه پوگو شوه، په نامه لوحه ترسترگي بابا مي د جون

چي ته ښ بخو د او څوك وو؟ موږگى بابا جون چيړه وكمي 

ړك گى وايو، هغه راته وويل: څو كاله مخكي دلته د سجون

و، ژلى وژاندو كسانو وېپړى وموندى شو، نامړه يو په غا

چو وه، زمكه پر ې خوا ته ئښه ورسره وه، او ،چى ووكو

ځايه  پلهټومبله خو هغه له خې ښه ئډ شول اوخلك راغون

ڼه گوڼه گد خلكو  چيې حال كي په همدېده، ځخونه 

ې په يوېده او ې ولگ راغى، دا صحنه ئېده، يو ملنزيات

چوئ د ړ: واې كږ ئړاوو او غڅادر وغوپل ې خئې كي ښگو

گي چوئ د جونښه واپه نامه، خداى مو وبخ گي باباجون

ې مجاور گ ئښخ او هغه ملنهمدلته ړى په نامه!! مبابا 

ېر زيارتونه د ډړ شو!! ې جوپرزيارت ورو ورو شو او 

په گانو ې د ملنئ ړ شوي!! ځينيېر جوڅپه گي بابا جون

د ړو په الس!! دواچايانو ملكانو او پاې د ئ ځينيالس او 

  .ړىدا كار ك پارهكولو لخلكو د غولولو او ش

ږدو په او د الرياسرائيل له مصره وتل، ي كله چي بن

درلودل،  ئېان ب ت ر شول چيېتخوا ته داسي قوم د كي 

 ب ت كوم همداسي چيښتل وغو السالم عليه موسىدوى هم له 

ې د ټل او دا ئسخت ور السالم عليهړي، موسى ړ كورته جو

سامري د قوم دا له، ڼگښتنه وپوه قوم غويوه جاهل او نا

كوم چي په  ړه، منتظر ووتلوسه او د ضعف نقطه درك ك

تر دا خلك  چيپوه شو ، يټه واخلگې ترمناسب فرصت كي 

ې او د د ولس جاهالنه تلوسړي، ېدونكى خداى غواگو كستر

ړه، په په الس وركغيابت دا موقع موقت السالم  عليه موسى

په نورو قومونو بايد د ې وويل: و ته ئ، خلكېدڅاه پړبي

 مخي ځور زموږخداى انپر مهال د ېر د دعاء او عبادت څ

د خداى قدرت او ښه ده، ړ وي، سخوندر د قوت نته وال

ړو، كه تاسو ځور كانڼه كي په بځواكمني بايد د سخوندر 

ې د سخوندر دوى ته ئړئ، ې راوڼگا خداى منئ نو خپلي

پورته  ېړه ترباله به رمككله  چيړه ړه كمجسمه جو داسي

ې تاسو ئ چي ئدا همغه خداى دوويل: ې قوم ته ئېده، ك

 چيږي ېډولو معلومڼو له غونگاد له مصره وايستئ!! 

ډه تر نارينه وو زياته ځو ونښې كار كي د په دښايي 
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 وه!!

 جاهل ته وايي موږڅ كي په ترې ې قصد د قرآن :

گمارو او دوكه مارو مذهبي مشرانو ټژر د ېر ډقومونه 

په نامه ې د دين پلورونكي ئښكار شي، دين ي په لومو ك

د سرو زرو ې مذهبي مشر شي او سامري ئړي، دوكه ك

په ې د سخوندر ځاى ئپه د خداى  ې معبود!سخوندر ئ

ې واخلي ړي، هم ايمان ترچمتو كټولو ته ټيسر  وړاندي

ړي خو له ړ كشتمنۍ، د سرو زرو ُبت ورته جوې او هم ئ

 !!ې برخيړې وه يودوى د اخيستل شوو سرو زرو ل

 عليهد موسى  قرآنچي پام وي ته مو هم بايد ې د

ښيي، وايي ېر توند، جدي او غضبناك ډعكس العمل السالم 

ې لري په ليدلو سره هغه د تورات لوحې ې صحنچي د د

له  يږيرې د سر او ئالسالم  عليهې او هارون ځولوغور

 الفاظ دا دي:ښتانو ونيو، د قرآن ېو

    
    

   
    
    
    
      

  
   

    
   

    
    

     
                        

 181- 186االعراف: 

پل قوم ته غصه ناك او اسفناك موسى خ چياو كله 

ېر بد ډې ويل: له ما وروسته مو زما ېدو وئځگرراو

مو دومره تلوار په كار كي پل رب آيا د خړى، نيابت ك

پيل عبادت  ُبت ځاى دپه  تعالى هللاژر مو د  ړ؟ )داسيوك

ې تر سر پل ورور ئې او خي وغورځولې لرالواح ئړ؟( ك

ې( وويل: )ورور ئ ښكود،راې په لوري ئد ځان ونيو او 

 ې وو وميږدڼلم، نگقوم كمزورى و ه!يچزما د مور ب
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ښادوه او د ظالم قوم له  ښمنان مه رابانديژني، نو دو

ښنه ويل: زما ربه! ما ته بخې ځوه! وئگر مه مي ډلي

مو داخل پل رحمت كي په خزما ورور ته هم او ې او ړوك

رحم ټولو رحم كوونكو زيات تر  چيې او ته خو يقينًا ړك

  ې.كوونكى ي

 ږ ته وايي:مو ونهدا آيت

  پل قوم ته غصه ناك او اسفناك خ عليه السالمموسى

ې د ې خوا سخت غصه وو او له بلي خوا ئ، له يوېدځگرراو

گه دومره ژر څنپوه قوم په حالت تأسف كولو چي ې ناد

 ېوتل.ډ كي پرډندوكه شول او د شرك په گنده 

 ړى.ي كې وويل: زما بد نيابت دورور ته ئ 

  ې.ځولوغورې الواح پر زمكه ې ئېري غصډله 

 ېښتانو ونيولو له و د سرېري او ږله ې خپل ورور ئ

 .ښكودځان ته راې په زور ئاو 

  د يوه مطيع او صالح ورور په  عليه السالمهارون

ې، دوى مي له ړتوگه ورته وويل: ما خپله دنده ترسره ك

ې وو ما ږدړي، خو راباندي برالسي شول، نك منعې كاره د

ې چي ته به مي پر دېښنه وه ووژني، له ما سره دا اند

ړ او زما ړ كې چي ولي دي په قوم كي اختالف راوالمالمتو

، خو د انتظار خالف گورم چي ړتر راتلو دي انتظار ونه ك

د مه مي  ،ښادوه ښمنان مه رابانديې، دټته مي ر

ړ كوه داسي كار ته ا ميېره او مه شم ډليله انو ظالم

 !ې كويچي ظالمان ئ

  ېدو وروسته د خبرو له اور عليه السالمد هارون

ږني مخكي ېگوښتني حقيقت ورته جوت شوى، له تحقيق او پو

پله غلطي او ې خئړه دا كار په ا عليه السالمد هارون 

ې د مغفرت او پل ورور لپاره ئځان او خې، د ڼلگباه تاش

  ې.ړرحمت دعاء ك

 همت، جالل او ړ لو لسالمعليه اې كي د موسى ې قصپه د

چي د ده قوم د ې نشو زغملى ، دا ئځور شوىديني غيرت ان

عليه ړى چي هارون ې كځي، گمان ئېوډ كي پرډنشرك په 

 د سرېري او ږې له ځكه ئې، نو ړتساهل او نرمي ك السالم

. هيبت ښكودځان ته راې په زور ئېښتانو ونيولو او له و

رېدى شو او نه د ودې سامري مخي ته چي نه ئې هومره ئ

  هغه مشرك پلويان.
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 186-185االعراف: 

گه( ونيولو، د په تود معبود ې )چي سخوندر ئيقينًا هغه 

ې كي به ئژوند دنيوي  پهاو په غضب به اخته پل رب خ

شي، افتراء كوونكو ته همداسي سزا وركوو. په برخه ذلت 

ې وروسته د لهې ړي، بيا ئې كچي بد كارونه ئاو هغو 

ې له دچي ستا رب ې شكه ړى، بې راوې او ايمان ئړتوبه ك

 ښونكى دئ.وروسته مهربان بخ

 ې:دلته د مرتد شوو سزا بيان شو

  ې غضب وضاحت ې كي د دپه سور ېغضب، د بقر تعالى هللاد

ژل شوي. دا د په ضد د جهاد اعالن شوى او وشوى، د دوى 

په په دين كي هم د مرتد سزا وه او  السالم عليهموسى 

 اسالم كي هم.

 ېښته په تژغورل شي او ژلو ودنيوي ذلت، كه له و

 ژوند كوي. پكاوي كي په ذلت او سنو تل به  ،شي يبريال

  چي د ارتداد مترادف وي، كار هغه بد چي له څوك خو

 تعالى هللااميد دئ ړي، نو ېرته ايمان راوړي، بتوبه وك

  ښونكى دئ.مهربان بخچي هغه ځكه ړي، ښنه وكورته بخ

پل جدي وو، له خچلن السالم  عليهد موسى چي  گورئ

پلويانو سره سامري له د نائب سره هم او له سامري او 

په قهر نيسي، انو تښېوېري له ږاو خپل ورور د سر هم، 

ولي وايي:  ته، ورږياراكپه لوري د ځان  ئې سره ېاو غص

سكوت ړاندي په وپلويانو د شرك دي د سامري او د هغه د 

ځاى د سخوندر په هللا تعالى د دي دوى وليدل چي كله  ؟كړو

 ېا هغه ورته وايي:ړ؟ كوي ولي دي مخنيوى ونه كعبادت 

م، ړوسه كې ه قوم بوروره!" ززما زما د مور زويه! "اى 

خوشحالوه! راباندي  منان مهښد، يوو چي ما ووژن ېدږن

ما مه د دوى وه! ځڅخه مه گر ېجمل لهاو ما د ظالمانو 
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په چي ستا ړ كوه ڼه او مه مي داسي كار ته اگگرى مل

څخه شم، ورته ړم او له ظالمانو ې ادبي وكړاندي بو

 له ما، حتى هكړومقابله وى د دېره حده ډتر ما وايي: 

ېدو وروسته ځگرته به له راچي ړه شوه راوالره ېسره دا و

ي دي زما تر راتلو انتظار ولچي ې ړې مالمت كپه دما 

ړ؟ ولي دي د ړ كپه ولس كي اختالف راواللي دي و ؟ړونه ك

 ؟او يووالي خيال ونه ساتووحدت ولس د 

ې سوزوي ې كوي، بيا ئټټوې ټټو السالم ب ت عليهموسى 

ځوي، او سامري ته داسي سزا ه اوبو كي غورپې ې ئاو اير

ړو به ځي او له الس وروگرې لري څوك به ترچي هر وي اعالن

  ځان ساتي.

ي او ندامت توبه كوپه ليدو سره ې ې صحند دقوم 

 ئ،سنت دهللا تعالى دا د ي، توبه قبلو ښيي، هللا تعالى ئې

، د خير طرف ته بلنه يو يداع تر څو چي په يوه قوم كي

په ولس كي  ي،امر بالمعروف او نهى عن المنكر و، يو

په لوري ي ڼگښېد خير، صالح او چي دوى داسي خلك وي 

ې او اصالح امكان وي، هللا تعالى په دوى كي د توببلي، 

 ېې نازلوي، د توبپرعذاب نه  ىپل نهائي او ورستخ

 د موسى ي،قبلو ې، توبه ئيدږپري يورته خالص ېدرواز

 يرېتر تېر د سڅپه شرك د له امله  د شتونالسالم  عليه

وى په توبه كي دا د، خو د يوى توبه قبلودسره سره د 

چي ې سره مشروطوي ې له دېدا ئې قبلگڼي او د توبي الزم

په ضد به د جهاد اعالن كوي شرك كوونكو او مفسدينو د 

هغه دا به د دوى ې جهاد كي برخه اخلي، په دټول به او 

ې هللا تعالى توبه گه به ئې توپه دړي او گناه جبيره ك

 ړه فرمايي:ې اپه د قرآنړي. قبوله ك
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ې وويل: اې زما قومه! بپل قوم ته خموسى چي او كله 

پل پر ختاسو نيولو سره )معبود( په د سخوندر  يچشكه 

 ئړوكتوبه مخه او ته لوري پل رب نو د خ، ىړكځان ظلم 

 نزدپه رب پل ژنئ، دا د خوو وان موپلخ( شرك شوي)م او

ې شكه ، بيړدرته غوره دئ، ستاسو توبه به قبوله ك يك

 ډېر مهربان توبه منونكى دئ.هغه  چي
عبادت او  ب ت وويشل شول، هغه چي د په څو ډلودوى 

كړي وو،  ئې ي وه، هغه چي د دوى مخالفتكړ ئېلمانحنه 

 ب ت د ئې او نه ىعبادت كړ ب ت د ئې او هغه چي نه

ځلى لمانوو ې نه ئ ب ت مخالفت. هغه كسان چيالونكو پ

ه خالف بايد جنگ پيل كړي، مشرك شوو پشول چي د  مأمور

: . ذالكم خيرلكم عند بارئكميهغوى بايد په قتل ورسېږ

ې سره په همددئ،  اسو ته غورهت ه وړانديهمدا د خداى پ

مهربان توبه  هغهچي ، يقينًا به ستاسو توبه قبلوي

منلو  ېد توببلكي  يتوبه قبلودئ، نه يوازي  ىمنونك

په  رحمت هم د توبه كوونكيېرزوينه او پپله خترڅنگ 

 ي.حال شاملو

 پايلهې ذلت، مسكنت او د خداى غضب ئ

يله داسي پاۍ سزا او ې صبرد بني اسرائيلو د ب قرآن

 ځوروي:ان
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 31البقرة: 

خوراك  يوه رنگپه تاسو وويل: اې موسى!  يچاو هغه وخت 

ږ زمون يپل رب ته دكله صبر نه شو كولى!! نو خهيڅ

زمكه  يچڅه راوباسي ږ ته هغه مون يچړه كو ءدعاپاره ل

، ېئ تره او بادرنگ ،ېسابه ئ ساگې راشنه كوي: له ئ

څه ې ويل: آيا د هغه ، وئېپياز ئې او ئ نسكې، غنم ئ

او ټ ټيرا چي ئړڅه غواهغه  ئغوره د چي كيپه عوض 

څه ترالسه هغه هلته  چي، ئته كوز شنو مصر  ،ئدناغوره 

او خواري پكاوى نو س ړه،ښتنه وكې غوتاسو ئ يچړئ ك

په دې په غضب اخته شول، دا پل شوه او د هللا ورباندي وت

په ې ان ئپيغمبرې تكذيبول او د هللا آيتونه ئ چيخاطر 

ړ او تېرى ې وكعصيان ئ يچهم په دې سبب ژل، دا ناحقه و

 ې كاوو.ئ

په او د هللا  قناعت ونكړيپل حالل رزق په خچي څوك هر 

له نو ، صبر له السه وركړي يرونو كگنپه سد جهاد  يالر ك

په دوى  ې مخامخ كوي.سره به ئ ۍپكاوي او خوارذلت، س

ټولو د مخه د عصيان او د دين له حدودو تېرى به تر كي

، دا د تجاوز او تعدي بيماري خورېږيپه حقوقو او د بل 

پالونكو او حق  پيغمبرد چي  يبيماري به هغه حد ته رس

او د هللا  يړمال وتبه پاره ژلو لوداعيانو د مخالفت حتى 

م وي اپمطلب ته مو بايد  ېله آيتونو به انكار وكړي. د

م په جائز رزق عدهم  يپه قصې كد آدم عليه السالم  يچ

ه د وتو څخول له جنت ځته الس غ ېاكتفاء او ممنوعه شجر

باعث شو او ورته وويل شو )اهبطوا( او بني اسرائيلو 

)اهبطوا(، له دې شو:  په همدې سبب وويلته هم 

ړو د پوړو د انسان د سقوط او له لوچي  معلومېږي

پل جائز په خاو  يې صبرپرېوتو يوه اساسي وجه همدا برا

 يقصې ك په دې. د بني اسرائيلو يرزق قناعت نه كول د

د  كيجنت په چي په الزيات تفصيل سره راغلى هغه مطلب 

د له هغه  بياځاى كېدو او په ځاى آدم عليه السالم د 

 يپه اختصار سره راغلى. دا قصه د هغ يپه قصې كوتو 

ه شوى، گډاپه ممنوعه حقيقت  ۀد شجر يك په دېشرح ده، 

ممنوعه هر بل ۀ څه، له شجردا يوه مېوه وه نه بل 

 يشرح ياو د قرآن د دغ ئټه او غلط دې بنستعبير ب

، پيدايښتد  السالم عليهمخالف. شكاك ذهنيتونه د آدم 
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او له جنت  شجرۀ ممنوعهځاى كېدل، په ځاى  كي په جنت

ړوي څه جو يټولو برخو داسقصې له ې ده كوزېدل او د څخ

څه غير طبيعي، خارق العاده او د ده د اوالد له هر  يچ

په  قرآن د آدم عليه السالم يچپير ولري، حال دا سره تو

 ينداريه په دېځان رامعرفي كوي، پل ږ ته خمو كيقصه 

ورو او د انسان د عروج او گڅېره وپله ږ خبايد مون يك

 پوه شو!!په عواملو زوال 

 ټي او تعللكي لاو تعميل په منلو د الهي احكامو 

ړاندي په وگندو احكامو څرد صريح او تعالى  هللادوى د 

 ې او بليپه يوپه يوه او بله بهانه او تعلل كاوو، 

ولو په حكم عمل نه كځان خالصولو او ې د توجيه سره به ئ

په ښي ېپې د هغي گه ئېلې انحراف يوه بد دڅه كوله، ه

 ذبحد ې غوا چي دوى ته د يوږدي ږ مخي ته څ كي زموتر

د سامري د سخوندر  ىچي هغوځكه كولو امر وشو، دا 

ې د ېده، له دړه ته ولوې زهغه مينه ئړ، د عبادت وك

ې څلېپچي سړي ك ذبحغوا دوى هغه چي خالصون الره دا وه 

ې حكم له ڼي كي د دببلي ې او په يوخو دوى ڼله، گې ئ

 فرمايي:  قرآنړاوى كاوو، ه سرغڅختعميل 
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 51-35البقرة: 

چي پل قوم ته وويل: هللا درته امر كوي موسى خچي او كله 

؟ ېوه يږ ملنډپه مونې ويل: آيا ړئ، وئيوه غوا ذبح ك

څخه وم. له جاهالنو چي ړم پناه وهللا ته له دې يل: وې وئ

ږ چي مونړه وك ءدعاپاره ږ لزمونپل رب ته ويل: خې وئ

ي: ې ويل: هغه فرماي؟ وئهڅه ددا چي  گنده كړيڅرې ته ئ

د دې  ؛ځوانه ړه،زړه ده، نه ونه چي غوا ده دا داسي 

ې وئ .ئړل شوي يئ هغه ترسره كگمارچي څه په ځ، نو ترمن

ې ږ ته ئچي مونړه وك دعاء پارهږ لزمونپل رب ته ويل: خ

ې ويل: هغه فرمايي: ؟ وئئدگه ې څنگ ئچي رن گنده كړيڅر

ويل: ې ي. وئښادوليدونكي چي غوا ده ړه ېتكه زدا داسي 

ې ږ ته ئچي مونړه وك دعاء پارهږ لزمونپل رب ته خ

په شك كي غوا  ېږ خو دمونڅه ده، چي دا  گنده كړيڅر

موندونكي هدايت  حتماً ږ به چولي يو او كه هللا كول مونا

نه چي غوا ده ې ويل: هغه فرمايي: دا داسي شو. وئ

ړوبه كوي، ښت خه يوې كوي او نه كزمكچي ده  ۍخوارك

 يې ويل: اوس دوئ نشته،پى په كي ټا هيڅچي ټه روغه رم

حال كي په داسي ې نو هغه ئړه، سمه )د حق( خبره راو

 .ې نه كړيوو وئ نږدېچي ړه ذبح ك

د هغو خلكو حالت كي  څېرهپه لته د بني اسرائيلو د

په د سخوندر  ړ مقامد هللا د عبادت له لوچي  توضيح كېږي

مقام  يتپرېوټ او ټيد عبادت  دوڅېر د يوه دروغجن معب

كلك داسي په دې دروغجن معبود ، بيا يځپرېوته را

 په منلو خبري د هغي پيغمبرپه ضد د د هغه چي  ودرېږي

بني چي ورئ گ ئدا د، ېهللا ورته ويلچي ړه وي ړه ناززكي 

ې موسى عليه دوى ته ئچي  ځاىپه و د هغه )هللا( لياسرائ

 )سخوندر( غورهژغورل، ې وئو او له فرعون السالم ولېږ

د  خبريعليه السالم ورته وويل: د دې موسى چي او  ړك

او د  ئي يلرځېدگتاسو بېرته هللا ته راچي پاره اثبات ل

ړئ، خو دوى نو يوه غوا ذبح ك ،ىپرېښسخوندر عبادت مو 
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ې ويل: چمتو نه وو نو كله به ئكار ته  ېدړه له زچي 

ې عمر ئچي ؟ او كله دا ېنه وه ږ خو به ملنډېمون په

؟ څه كار ترې اخيستل كېږي، ئه دگڅنې ئ گ، رنئد څومره

چي اصلي خبره دا وه  ،وې ېبهاناو  ېحيل ېخوش يټولدا 

د دې دروغجن معبود احترام او مينه كي  ړونوپه زد دوى 

. د چمتو نه ووې ودلو ته ئپرېښپاتې وه او پل حال په خ

پل شرك په خ، ويداسي هر جاهل او مشرك قوم وضع هم

 وپلخله چي  پرېږديې دې ته نه ان ئار كوي، شيطگټين

الس واخلي. د ايمان  (انوودبمع ودروغجن او يجعل)

كله چي څېر وي، په دروغجن مدعيان هم د بني اسرائيلو 

او صريح حكم عملي كولو ته ند گڅرداسي د دين د كوم 

تصادم كوي نو ښتنو سره د دوى له نفسي غوچي شي  راوبلل

 خپلياو  يړك يپور په راز راز بهانو او حيلو الس

 . يمذهبي توجيهات برابرو گرن گته رن يړونسرغ

 ه او له قاتل دفاعقتلون يځپل منخ

بني په ړاندي وبعثت  تر السالم عليهد موسى       

 يځپلمنخپه وجه د د انحراف  ځنيله دين اسرائيلو كي 

 ېپيل شوړۍ ل ، له قاتل دفاع او د بل د تورنولوقتلونو

 فرمايي: قرآن وه.

   
    

     
   

    
   

                                          
 56-55البقرة: 

په ړه په اژلو او بيا د ده يو كس وو تاسوچي او كله 

ره كوونكى وو چي ېرابرسڅه هغه  اختالف اخته شوئ او هللا د

، ئپه يوې برخي ووهې نو ومو ويل: هغه ئ ټولو.پتاسو 

څو ښيي تردر ينښ كوي او خپلي يژوندي راړهمدا راز هللا م

 ړئ. تعقل وك

ژلو، يوه كس بل ووكي  زمانه په السالم عليهد موسى 

وه د دوو  ړ، نږدېپه قتل تورن كڅوك بل  ېد قاتل قبيل

ړه گړۍ جځ يوه بله خونكورنيو او بيا د دوو قبيلو ترمن

 عليهړه د موسى دا شخچي ړه هللا تعالى اراده وكپيل شي، 
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ې د يوې غوا د بني اسرائيلو ته ئپه الس حل شي،  السالم

ښتنو پوډېرو ډ او ځنډېر ه ړ، دوى لذبح كولو امر وك

ړه، ورته ې ذبح كاو هغه ئشول چمتو كار ته  ېدوروسته 

ړى دا مبرخي  په يوېغوا  ياوس نو د دغچي وويل شو 

ژوندى پاره راڅو شېبو لړل، هغه د ې وكئداسي ووهئ، هم

 يسره له يوې خوا د هغ په دېښود، ې وپل قاتل ئشو او خ

خوا بني  بلي و لهشوه ا نيولمخه و يړگجړۍ خون يمحتمل

ستاسو د دغه دروغجن مقدس چي ښودى شوه اسرائيلو ته و

ې ، نه هغسحل كېږي ېذبح كولو سره ستاسو النجپه معبود 

د ې ې احترامي به ئبمعمولي چي كولو  ومانگتاسو چي 

دا مبارك آيت پرېوتو باعث شي. سترو سترو مصيبتونو را

كولى شي  دين ييوازچي وته كوي گپه دغه مطلب ږ ته مون

په او ړي ل تضمين ككېد هپاتد خلكو د سر او مال خوندي 

ن نه وي نه به يدچي رته ېچمخه ونيسي،  ييوه بل د تېر

ه ه نه دممكند خلكو سر خوندي وي، نه مال او نه عزت. 

پر يوه بل د څه امنيت راشي او په بل پرته له دين چي 

 تېري مخه ونيول شي. 

 كي تحريفپه كتاب د هللا 

د كتاب له ړ، دوى علماءو د هللا كتاب تحريف كد 

نه چي ړاندي كاوو ې داسي تعبير او تفسير وو به ئآيتون

گاوو او نه له ړخ لې د آيت له الفاظو سره ابه ئ

ې و سره ئتعبيرونو او تأويلون وغلط، په محتواء سره

تعالى  پاره هللاې لې حرامول، د همدحرام حاللول او حالل ئ

چي كوئ  طمعې گه د دڅنچي له دوى ي مؤمنانو ته واي

 فرمايي:  قرآنړي؟! ستاسو دعوت ومني او ايمان راو

    
    

    
    

                                                                                               
 58البقرة: 

دا حال  ړي،راودرته  ايماندوى به چي آيا دا طمع لرئ 

مطلب له  هغه په ډله د هللا كالم اوري خو دد دوى يوه چي 

 .چي پوهېږيحال كي په داسي تحريفوي ې وروسته ئ پوهېدو

د بني اسرائيلو له مذهبي چي ته ويل شوي  مسلمانانو

چا ړي، له هغه ايمان به راوچي مشرانو دا طمع مه كوئ 
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پوه شوى، خو سره په كتاب دلى، د هللا ېې اورد هللا كالم ئچي 

او  يې تعبيروي، غلطتحريف كوي، غلط ئكي  په هغه له دې

له دوى د  ،يترې راباس گانيټه فتواگپه المو حكامو ظد 

 ده. ځايهې ب طمعړو اوايمان ر

    
  
    

    
       
     

        
                                                                     

 55آل عمران: 

او كتاب  يليكن خپليپه چي ده داسي دوى يوه ډله  او د

ته هغه د هللا د كتاب يوه برخه چي اړوي داسي  يژب خپلي

نه  هغه د هللا د كتاب برخهكي چي  حالداسي ، په ېوبول

داسي د هللا له لوري دي په  يټول خبريوايي: دا ه، دوى د

دروغ تړي سره  يي، په هللا پورنه د د هللا له خواكي چي  حال

 ښه پوهېږي.چي له دې 

او  يليكن يماره ډله خپلگدا مكاره او ټچي ورئ گ

د هللا تعالى كتاب ته منسوبوي، خپل غلط او  يخبر يخپل

ايي، دوى دا مغرضانه تفسير او تعبير ته الهي تعبير و

 يدا خبر يغلطي قصدًا او په لوى الس كوي، ښه پوهېږي چ

 معنىشته او نه د الهي كتاب كي  نه د هللا تعالى په كتاب

له ذكر شوو  يدوى ئې وايي. په دې آيت پسچي هغه ده 

په دې رنځ اخته چي ه معلومېږي گنورو آيتونو دا په ډا

رته كول ټه پوگله دين ناوړه چي كسان يا هغه خلك دي 

له چي ورته په ميراث رسېدلي او يا هغه واكمنان دي 

ه د خپل زعامت او واكمنۍ د اثبات لپاره وسيله څخدين 

رځوي او يا هغه گجوړوي او دين د خلكو د غالمۍ آله 

انو عليهم السالم او ديني پيغمبرغواړي چي كسان دي 

امتيازات السته راوړي،  الري مشرانو ته د انتساب له

شخصيتونه د الوهيت تر مقامه  يځينچي كسان دي همدا 

پورته كوي، د هللا شريكان ئې جوړوي، د علم غيب خاوند او 

د تصرف حق ورته ثابتوي، له دوى كي  د عالم په امورو

 چي يوازيكوي  ءڼي او ادعاگمرسته او پردوى توسل الزمي 

!! يد هللا تعالى دربار ته الر موندل ممكن د الري د دوى له



 

                                                                                                 ې                      پلوش ند قرآ

 القصص

 

 

 

 

 

515 

له دغو درنو شخصيتونو سره د محبت او  يانگى دا ادعادو

ئې هدف ې ده ل بلكيهغوى ته د درناوي له امله نه كوي، 

وي، غواړي په همدې سره خپل مقام اوچت كړي،  گټي خپلي

ځكه دوى ځان د دغو شخصيتونو د مادي او معنوي مقام 

ټه ئې گد هغوى لپاره ثابت كړي چي ڼي، هر كرامت گوارث 

زاتو د السته د امتيا ځنيرځي، له همدې گرادوى ته 

 راوړلو وسيله جوړوي. 

 په باب فرمايي: علماءوقرآن د دوى د 

    
    

    
   

    
                                                                   

 161البقرة: 
چي له دوى  ىلرغواستازى هللا له لوري داسي كله چي د او 

دغو خلكو چي  وو نو دتصديق كوونكى سره د شته كتاب 

شا ته  يد خداى كتاب داس يوې ډلي ؛كتاب وركړي شوى

 لكه چي په هيح څه نه پوهېږى. ولى غورځ

 ئې په خالف دعوتگر نويهر دعوت او  ينوهر د يعني 

لكه په كتاب د نه ړى غوره كچلن او سلوك  يداس

 ړىر كېه يداس ئې پوهيدونكو خلكو، د خداى كتاب او كالم

څه څ په هيكتاب اصالً د اكي چي گوى غورځول ئې ته او شا

په كتاب څه څه نا چي  چا حال ووږي، دا د هغه ېپوهنه 

په لكه چي  ړركېهي كتاب داسد هللا ځينو ، د دوى ېدلپوه

پل په خچي داسي وه ډله ږي، خو د دوى بله ېپوهڅه نه 

له لوري ې د هللا تعالى څه وليكل او هغه به ئې الس به ئ

 ړه فرمايي: په اد دوى  قرآنڼل! گ

    

   

     

   

     

    

                    

 55البقرة: 
پل الس ليكي بيا په خب كتاچي په حال افسوس د هغو 
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ترالسه پرې  بيعڅيزه څو نا، ترئ له لوري دد هللا: دا وايي

په هغه او افسوس  يد السونو پر ليكن، افسوس د دوى يړك

 ې ترالسه كوي. دوى ئچي څه 

 ېپل الس ليكلپه خچي دي داسي ې علماء او اهل كتاب ئ

هللا او د هغه  ؛فتوى ېدلېټپل غرض او مرض راخواو له خ

څه متاع، ې سره په دچي ې دا وي ، هدف ئيدين ته منسوبو

، خو ړۍ ترالسه كړيگپپنه او چاو كومه  ۍډډوټوك يو 

ه ښوونو خبر نپه الرپه كتاب او د هغه داسي چي ې عوام ئ

 په دوىچي ي ړپه كتاب د ايمان دعوى فقط دومره ك، يد

څه ړي او ړ كاو اميدونه راوال يهيل يڅه دروغجنې ئكي 

جنت ته ي چ ديې دا ئ هيلي پيدا شوي،ونه ورسره راومانگ

ښوونو د كتاب او الهي الرچي دا ې ئ ومانگاو  يبه دروم

 مذهبيپلو منحرفو خ ى كوم تصور لري اووړه دپه ا

او د الهي حقيقي  ئد، همدا حقيقت يڅه ويلمشرانو ورته 

مار او دين گټ) يډلړه دا دواښتنه، دين اصلي غو

ړ عوام( د تأسف وې خبره علماء او له دين ب يپلورونك

چي ړ هغه علماء دي ډېر تأسف وصلي مجرمان او د دي خو ا

 پلوري!! ې په متاع ئاو د دنيا  يدين تحريفو

هللا د دوى چي ځيني مفسرين وايي ړه په اثمنًا قليالً د 

څه هم چي كه څوي خر بيعپه داسي ه آيتوند كتاب تعالى 

 بيعڅيزه پرتله ناپه و ې آيتونړه وي خو د دېره لوډ

 بيعگانو چي د دوى د فتواا ده ده، خو غوره توجيه د

پل ږي، د خداى دين او خېېر كمه وي، ارزانه اخيستل كډ

 بيعپه ارزانه خو همدا پلوري.  بيعپه ارزانه آخرت 

صف  يلومړپه  حق په مخالفت كياخيستل شوي مفتيان به د 

ځكه نو  ې كوله!!پالو مقابله به ئاو د حقوو  ړكي وال

ړي ول كافر به: او لومورته وايي: و ال تكونو اقرآن 

چي تاسو په كار دا ده  ږئ!!ېې مه كاو منكران ئكافران 

ې ايمان پرټولو مخكي تاسو تر او ، ئړني مؤمنان ولوم

 ړى وى.راو

، په ئته متوجه د علماءو وخطاب د اهل كتابدلته 

خرڅولو څخه يا مراد دا  لهد آيتونو  د خداى بيعقليله 

 يفتواگان ئې يمت بهاو ق بيعچي په ډېره ارزانه  ئد

هللا د دې لپاره د دوى چي  ئمراد دا دې ئ، او يا ېوركول

ې ئ آيتونهاو د هللا د كتاب  ته غورځول شااحكام تعالى 

سره خطر له كوم چي ډه كوله ډې گندولو ئرڅټول او له پ
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له ړي، له السه ورنه ك معاشه وظيفه او پلخ، ينشمخامخ 

كار همدا قرآن شي، مخ نسره كوم مالي تاوان او زيان 

آيتونه  د خداى بيعپه قليله څوك چي بولي ته ورته  ېد

 پلوري. و

 (و اياى فاتقون)ې دا فقره راغلد آيت په پاى كي 

ونو او مالي رښونو، خطگواچي د هم دغه مطلب افاده كوي 

ورته تعالى  هللاځكه كاوو نو كار ې دا ئي ېرتاوان له و

 ږئ.ېېرچي يوازي له ما ووفرمايي 

ې له باطل سره ټولو او كله به ئپدوى به كله حق 

ڼي كي په داسي بې چي باطل به ئې معنى په دډولو، گ

چي خلكو به ې وراغوستو به ئداسي لباس ړاندي كاوو او و

ڼي كي په داسي بې به ئحق ، او كولوې پرگمان د حق 

په ځي او د باطل ې راووچي باطل ترړ تعبير او تفسير ك

توجيهاتو او تعبيرونو سره به غلطو  پلوپه خټه وي، گ

پلورونكي علماء تل دين ړل. او باطل سره خلط كحق ې ئ

گه ېلړاو كي همدا كار كوي، يوه بپپه هر ې او د زمان

 په افغانستانږدم: ټولني كي ستاسو مخي ته په ږ زموې ئ

د  قرآنكي همدغو خلكو د ړيو په لومكي د جهاد او هجرت 

ې استناد كاوو او له جهاد ئ په نيمايي برخي آيتيوه 

 خلك منع كول، آيت داسي دئ: 

     

   
    

    
   

                                                                                 

 158البقرة: 

په  نځاپل الس په خړئ او انفاق وككي  په الراو د هللا 

 . هللا محسنين خوښويچي  ړئچوئ او احسان وكمه اكي  هالكت

مال له او سر د به كي  په الرد هللا چي دا آيت وايي 

په وجه ۍ د عدم قربانكه نه نو ۍ دريغ نه كوئ، قربان

 يتباه په دېځان پل الس په خ، ږئسره مخامخ كې ۍله تباه

ۍ له قربانكي  په الراو د هللا له جهاد ځوئ، مه غوركي 

په الس د ښمن او هالكت باعث او د د د تباهيكول ډډه 

پلمه او بهانه به  هيڅپه ، او تذليل سبب كېږي يپكاوس

او منحرف  يې الرب يځينچي ئ. عجيبه ده كوه ډډه نله دې 

چي غلطه سره دا استدالل كوي  پهند آيت گڅر په دېخلك 
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له چول، ځان اكي  په خطرښمن سره مقابله، له زورور د

ن مښپه وسلو سنبال دځواكمن او كم عدد او عدة سره د 

غورځول دي او قرآن كي  په هالكتځان دل، ېته ودر يمخ

 شهادت طلبانه عمليات رواچي ړي او يا دا هغه تحريم ك

، دلته عدم ئاستدالل دډېر ناروا او غلط ډېر دا ي، نه د

ډډه كول د هالكت باعث معرفي شوي، ۍ انفاق او له قربان

ځواكمن د زورور او چي ه دا مفهوم اخيستل څخ له دې

سره د  په دېډډه وشي او يا بايد  ېمقابلله ښمن د

ډېر غلط او په ضد استدالل كول شهادت طلبانه عملياتو 

استدالل  ينه د ايمان خاوند داس، ئشرمناك استدالل د

وي نو داسي خاوند، كه  يپوهكولى شي او نه د عقل او 

نه مكلف  ېپه مقابلقرآن به يو مسلمان د لسو كافرانو 

ابراهيم ې د پاره به ئكولو، د مسلمانانو د ترغيب ل

ې د سر ئ يوازيپه چي نه بيانوله  هغه قصه السالم عليه

م ې: كچې نه ويل دا به ئ ړل،ان رانسكور كُبت نمروديانو

 مِّن ِفَئة  َقِليَلة  َغَلبَت ِفَئًة كِثيَرَة ِبِإذ نِ هللاَِّ َو هللاَُّ َمَع الصبِرينَ 

 ويگټول لويو په گيټول يكږومره لڅسره په اذن * د هللا 

په وجه  ۍې صبر. د بئهللا خو له صابرانو سره د، يغالب شو

په وجه شهادت  يمين يژنه او له هللا سره د كلكځان و

لري، يو پير ډېر توډېر له بله يو يات كول طلبانه عمل

په سبب دا كار كوي او  ۍد يأس او نااميدتعالى له هللا 

د  ځنيبل په هللا او آخرت د كلك باور او د هللا له دين 

په جذبه دا كار كوي، كولو  يد سر قربانكي  په الردفاع 

شهادت طلبانه كي  په حقيقتد لسو مقابله كوي چي يو كس 

چي ته نش فرق هيڅځ چا ترمنوي، د ده او هغه عمليات ك

ځان ځاى ته ښمن هغه ړي او د دت وريپځان په بمونه 

ورته ممكن  بلي الري لهچي وزار وركوي داسي گرسوي او 

  نه وي.

په تاسو تېرى څوك كه چي ويل شوي ړاندي ودې آيت تر 

 ف م ن  اْعت د ى  ) ئړځواب وركړي نو تاسو هم بالمثله وك

له دې  (ف اْعت د وا ع ل ْيه  ب م ْثل  م ا اْعت د ى ع ل ْيك مْ  ع ل ْيك مْ 

مراد د  انفاق دكي  آيت يپه دې وروستچي ږي معلومې

. كه دا هدځاني قرباني ي او مالكي  په ضد جهادښمن د

په او د يوه مضمون د متصلو برخو  ىځاآيتونه يو ړه دوا

 :ږيمعلومې خبريولرو نو له دې دوه كي  پامپه گه تو

په ښمن د دكي  ىځاپه دې ه څخله انفاق چي ۍ دا ړلوم
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په او دا مطلب  ئدد مال انفاق مراد كي  په جهادخالف 

د مال باندي  ووسائلپه سامان او د جهاد چي وته كوي گ

ته  گځان مرپل الس په خصرفولو عاقبت خطرناك او نه مد 

ښمن سره بالمثله له دچي دا خبره پارل دي او دوهمه س

 ده. هجائز معامله

 منافقت

په د مؤمنانو منافقتونه پيل شول، په دوى كي 

په د كافرانو او  هې د ايمان دعوى كولبه ئړاندي و

په ڼل، د قرآن گې كافران تر مؤمنانو غوره به ئړاندي و

گوته په ډول منافقتونه ډول و كي د دوى آيتونېر ڼ شمگ

 ږدو: ړاندي په وستاسو گي ېلې څو بشوي، دلته ئ

   
   

    
   
    

   
     

     
                                                                                                            

 55-53البقرة: 

: ايمان مو له مؤمنانو سره مخامخ شي واييچي كله او 

آيا : ښه شي واييگوپلو كي سره چي په خكله ړى او راو

څو د ؟، تر ېپرانيستهللا تاسو ته چي ه كوئ هغه خبري ورت

ړي، آيا له عقل كار نه ړ كپپرې  مو يړاندپه وپل رب خ

ږي ېپوهڅه په هر هغه هللا چي  پوهېږينه  په دېآيا اخلئ. 

 ؟ندويگڅرې يا ئ يټوپې دوى ئچي 

پوه( په كتاب ځان ته )اهل كتاب او چي له هغو خلكو 

په ړى، دين ړ كن جوكاځان ته دُ ې ئ څخهين دله خو  وايي

په منانو ؤتحريف كوي، د مكي  په كتاب، يڅودنيا خر

گ كي څنپه باطل د خو تل  ؛د ايمان دعوى كوي وړاندي

دا طمع كول رتيا كوي، له دوى گړ وي او د ظالمانو ملوال

رتيا گد مخلصو داعيانو او مجاهدينو مل الري د هللا دچي 

ې ب درېږي،ه مخلصانه وبگ كي څنپه او د حق  به وكړي

دا كي  په خلوترو ته گپلو ملدوى خو تل خځايه طمع ده. 

چي  ئچتوپرده مه اوڅخه د )كتاب( له هغو برخو چي وايي 
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ستاسو د  وړانديپه ي باعث او د هللا ستاسو د رسوائ

ځي او واقعي داعيانو او مجاهدينو ته رگمالمتيا موجب 

كي  ابځوپه برالسى وركوي!! هللا تعالى دوى ته پر تاسو 

څه په هر هغه هللا چي  پوهېږينه  په دېآيا  :فرمايي

 ندوي.گڅرې يا ئ يټوپې دوى ئچي ږي ېپوه

    
  

   
    
   

     
     
      

                                                                                            

 115آل عمران: 

سئ ښه نه ايخو تاسو د دوى  وئښه ايس دا دئ تاسو دوى

چي او ږ ايمان لرو! : موندرسره مخامخ شي واييچي او 

 خپليكبله له  ېغيظ او كين پلپرتاسو د خښه شي نو گو

ې شكه پل غيظ سره ومرئ، بپه خ، ورته ووايه: چيچي يگوت

 . ئپوه دښه په شته وو هللا د سينو چي 

ري، نه ل تاسو ورسره محبت كوئ، خو هغوى درسره محبت

تاسو ڼي، گخو هغوى مو دوستان نه ڼئ گې دوستان تاسو ئ

 ږ ته رانږدېښه دي، موندوى تر مشركانو چي كوئ  ومانگ

وي، تاسو تر نه ك فكرداسي په هكله ، خو هغوى ستاسو دي

ډك دي، مخامخ  ېې له كينئ هړونڼي، زگښه نه مشركينو 

، برعكس د ايمان دعوى كوي او يښمني نه اعالنوپله دخ

تاسو چي يانو ايمان لرو ټولو هغو شپه ږ مونچي  وايي

پلي خ ېكينېري ډله كي  په خفاايمان لرئ، خو  بانديور

ستاسو كي  پلو سينوپه خچي  پوهېږيښه هللا  چي.چي گوتي

 څومره كينه لري.پاره كوم بد عزايم او ل

ژمنو نه پلو په خگه ېلد دوى د منافقت يوه بله ب

ې ډلي ئې ې يوړژمنه كچي كومه ې ځلي ئېدل وو، هر ودر

ړ مالتد دوى ې مخالفت كي په همدې ړى او نورو ئمخالفت ك

  ړى:ك
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 166البقرة: 

ې )دا ئ يډلنو يوې  ېړژمنه ككومه  هم دوىچي كله او 

 ي. ړې ايمان نه راواكثر ئ يبلك، ېځول( غوريژمنه لر

 موالىكړاندي د حساسيت وپه د كفر او كافرانو 

د كفر  چيړاو ته رسوي پگناهونه ورو ورو انسان هغه 

ړ شي، ځه والله منې حساسيت ئړاندي وپه او كافرانو 

پر كافرانو ته  او ړيږد كۍ الس اوكافرانو ته د دوست

 فرمايي: ړي، قرآن مؤمنانو ترجيح ورك

    
     

    
    

                                                                               
 56المائدة: 

كوي، دوستي به له كافرانو سره  چيې گورې ئ ېرى بهډ

هللا  چيړل، وړاندي كد دوى نفسونو ور چيڅومره بد دئ هغه 

 وي. يپاتبه تل په عذاب كيپه قهر شو او ې پر

ږ گه زموېلد انحراف يوه بله بد اهل كتابو دلته 

د كركي او  ځنيله كافرانو هغه چي ې، ېښودل شوكمخي ته 

فرمايي  قرآندي،  كولدوستي  له هغوى سرهځاى په نفرت 

له قهر او غضب او  د هللا تعالىپه سبب گناه ي چي د دغ

چي له ږي ېې معلومله د ل،ي عذاب سره مخامخ شوپاتتل

په نزد كي  تعالى هللاكافرانو سره دوستي او مواالت، د 

چي انسان هغه وخت د گناه ده، حقيقت دا دئ څومره ستره 

چي ږي ېه دوستي ته تيارښمن سرې له دپل دين او عقيدخ

ې پسپلو اغراضو په خښته شي، ې ارزدين او عقيده ورته ب

په راشي او د هغوى ېز الندي ، د كافرانو تر فكري اغشي

په نظر ېدو امكانات پلو منحطو موخو ته د رسگ كي خڅن

 ورشي.

د  يكافرانو سره دوستچي له ږي ېه معلومتې آيله د

 يلته د انسان ټولهغه مرحله ده چي هضاللت سقوط او 

ئې خپل نفس ته  ى، خداىېږهللا تعالى سره قطع كاريكي له 

د سقوط هر قوم د ړ شي، د غضب وتعالى  هللاد ، يحواله كو

ه چي ده او عالمه همدا ښن ۍروسته د وتلو وڅخله دين او 

څ وايي: هي قرآن .يپيل كړ يهغوى له كافرانو سره دوست
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خداى او د هغه د چي د ې مؤمن قوم به داسي ونه موم

د  وىهغهم څه كه  ړيښمنانو سره دوستي وكپيغمبر له د

 پلوان وي. ې خږدده ن

    
   

   
   

                                                                                                                
 51المائدة: 

څه ايمان درلودى پيغمبر او هغه پر خداى، او كه دوى 

ې دوستان نه دوى ته نازل شوي وو نو هغوى به ئ چي

 نيول، خو اكثر د دوى فاسقان دي.

له كافرانو سره  چيپه قاطع الفاظو حكم كوي دا آيت 

پيغمبر او الهي كتاب پر خداى، چي كوي څوك دوستي هغه 

ۍ ې د كافرانو دوستپل فسق ئفاسق وي او خايمان نلري، 

 څوي.ته ه

انسان حساسيت د  ده نه يوازي كبلگناهونو له د 

ورو ورو  يړ شي بلكځه والړاندي له منپه وكافرانو 

ړي، له د كږالس وراو ۍپاى كي د دوستپه ې شي او ږدورن

ايماني خصلتونو ، دا ځكه چي يهغوى سره ناسته پاسته كو

ل كړي وو، خوكله چي په ېه بڅخاو مواصفاتو له دښمن 

 ، اخالق او خصلتونهصفاتمواهغوى كي دښمن ته ورته 

د دوى ړاندي وكي د دښمن په ړي سر په لومراپيدا شول، 

 ېرڅپه ښمن ځان د دځي، ځه له منتنفر  ، كركه اوحساسيت

و، گناهونو او د خيانتونگوري، ېر څپه ځان او هغه د 

 ځي چي دېوپرله دومره الندي كبله  ېله دين څخه د فاصل

 ي.حساسيت ختم شې ړاندي ئودښمن په 

 ړي كي خيانتړي وركپه تجارتي راك

نت كي اپه امټه، گدوى كي سود، رشوت، حرامه په 

ي ژمني پلخچل ول، ړي كي ړي وركپه تجارتي راكخيانت، 

ې ږ كسان ئپښو الندي كول، دروغ او دوكه عام شول، لتر 

ړي او له حرامو په حالل رزق قناعت وكچي شول  يپاتداسي 

و آيتونځينو  قرآنړه د ې اپه دځان لري وساتي، راشئ 

 ږ شو: ته غو
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 58آل عمران: 

 ېخزان كومي كه دچي دي داسي  يځيناهل كتابو  داو 

دي داسي ې ئ ځينيړي او ې دركبېرته به ئ، ېړكې امين ئ

ې نو بېرته به ئ ېړې امين كپه يوه دينار ئكه چي 

ړ ار كوونكى( والگټين) بانديتل ورچي ر دا گړي مدرنك

ږ د نالوستو پر مون: دوى واييچي پاره ې لد د دا. ېو

په  نسبت دروغ واييپه او د هللا  تهنش څه الزامپه هكله 

 ي.پوهېږچي كي  حالداسي 

له چي پلو مذهبي مشرانو ويلي وو اهل كتابو ته خ

په هللا مو ړئ تاسو هره معامله وكچي غير اهل كتابو سره 

يانت، كه كه له دوى سره خدعه كوئ يا خ، ينه نيس دې

د دې ته، نش ېپروا ئمال خورئ ې دروغ ورته وايئ يا ئ

دا كارونه هللا چي ې به ئويل ورته ې وركوله، فتوى به ئ

ړي، د هللا د كتاب د فالن فالن آيت معنى همدا درته روا ك

په په هللا او د هللا ې دا فتوى وركوله، په دروغو به ئده، 

ې دا كار دًا به ئاو عم ې افتراء كوله، قصداً ئ يپسكتاب 

كتاب خالف ده، د هللا د د دوى فتوى د چي پوهېدل كاوو، 

په پاره كه به كوم غير يهودي يو دينار هم ې لهمد

مخلص كي  په دوىې نه وركاوو، خو ړ بېرته ئامانت ورك

ړه ې له زپه هللا او آخرت ئاو صادق اهل كتاب هم وو، 

انت په امڅه چا كوم باور وو، امين وو، كه به هر 

څه هم دا ، كه ې مسترد كولپرته به ئله خيانت ړل ورك

په اندازه.  ېقيمتي شى وو، د يوې خزانبه زيات مال او 

ي، ځاى كېږد اسالم له نظره ايمان او خيانت سره نه يو 

، ال ايمان لمن ال رينه ل ايمانهغه امين نه وي چي څوك 

 .امانة له
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  36-35المائدة: 

په ېري او د حرامو گناه، تپه  چيې گورې وېرى به ئډاو 

ې ى ئود څه چيڅومره بد دئ هغه تلوار كوي،  ړلو كيخو

گناه له وينا او علماء د  يپالونكخداى ې ئ كوي. ولي

څه ېر بد دئ هغه ډه منع كوي؟! نړلو له خو او د حرامو

 ې كوي.دوى ئ چي

گوته په ې ستر ستر كارونه دلته د ايمان منافي در

 شوي:

 گناه كي تلواره پ. 

  ېري او تجاوز كي تلوارپر حق تد بل. 

  ړلو كي تلوارپه خود حرامو. 

گه د څن تعالى هللاړو سره سره به ړو وله دغو بدو ك

 ؟ دوى د ايمان دعوى قبلوي

    
   
    
    

   
   
    

   
                                                                                                                        

 131النساء: 

چي ړل حرام كپاكيزه شيان هغه  ځينييهودانو مو پر نو 

 هللا له الري او دله كبله ؛ د دوى د ظلم ورته حالل شوي وو

او د دوى د سود اخيستو . سببپه مخنيوى  ډېرد د دوى 

په منع شوي وو او  ېترچي ال كي حپه داسي په وجه، 

په وجه او دغو كافرانو ړلو د خلكو د مال خوې ئناحقه 

   ړى.ته مو دردوونكى عذاب تيار ك

ناهونو ته گځينو هغو سترو سترو دلته د يهودانو 

د هللا له دردناك عذاب سره مخامخ  ېدوى ئچي ې اشاره شو
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 ړل:ك

 ې كاوو.ظلم ئ 

 ډډه كوله او له تلو  الري يپه سم د هللا پخپلهې هم ئ

 .منع كولې نور هم ئ

 ړي منع ك ېترهللا چي كي  حالداسي په ړلو، ې خوسود ئ

 وو.

  ې د خلكو مالونه ناحقه او له ناراوو الرو ئپه

او د جنت  نيگااخيستل، فتوا ېړل، دوكه، رشوت، شكرانخو

 .اسناد پلورل

   
    

  
   

     
   
    

    
    

    
   

    
    
                  

 68-66التوبه: 

( پيرانومؤمنانو! د احبار )ماليانو( او رهبان )ې ا

 يپه ناحقه خوري او د هللا له الرېرى د خلكو مالونه ډ

پين زر ذخيره كوي او د سره او س چيمخنيوى كوي او هغه 

ېرى ې نه مصرفوي نو د دردناك عذاب زئ يپه الر كهللا 

او شي  هسربه كي په اور چي د دوزخ ځ هغه ورړه. ورك

ې وداغل شي، دا پري گانړخونه او شاندي، اې تبيا به ئ

ړي وو، نو د هغه ېرمه كپاره مو زځان لچي د څه دي هغه 

 ېرمه كول مو.چي زڅكئ څه خوند و

  ژوند سره افراطي مينهېره او له گه سخته وله مر

او له ره ېوسخته مرگه  لههمدا راز په دې قوم كي 

ژوند ا څه هم دپيدا شوه، كه ژوند سراه افراطي مينه را

تلوسه او د د شهادت ژوند وو، ډك پكاوي به له ذلت او س
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ړه شوه، په كي مۍ جذبه پاره د قربانڅلو اهدافو لېپس

ځان په جنت د ايمان دعوى كوله او ې ې به ئخو سره له د

گېرني دي اناې متضد دڼلو، قرآن گې د جنت مستحق به ئ

 ړه فرمايي: په ا

     
     

   
    

    
     
   

   
    

     
     

   
     

                         
 53-56البقرة: 

، د آخرت كور، له خلكو يخوا كپه ورته ووايه: كه د هللا 

ړئ كه گ تمنا وكپاره وي نو د مرستاسو ل يوازيته پر

 يړك وړانديڅه پلو السونو ئې چي په خاو  ياست. ينيښتر

په دې او هللا  گ تمنا ونكړيد مركله هيڅپه وجه به د هغه 

ژوند په ټولو زيات . او دوى به تر ئپوه دښه ظالمانو 

چي  يښوهم، هر يو ئې دا خواو له مشركانو  ېحريص وموم

 ىلاږدومدا د عمر اوړى شي، خو هر كاله عمر ورككاش ز

ښه څه ډېر او هللا د هغه  ئژغورونكى نه دله عذابه د دوى 

 ې كوي. دوى ئچي  ئليدونكى د

د  ،ډډهه څخله جهاد ټول شرك، عصيان، پل سره له خ

پالونكو او حقانو پيغمبررتيا او د گظالمانو مل

ورته  ېوو او مذهبي مشرانو ئاك ومانگدوى  مخالفت،

پيدا شوى او تاسو پاره ستاسو ل يوازيجنت چي همدا ويل 

وي داسي ويل شوي: كه كي  ځوابپه پاره، د دوى د جنت ل

كي  په الره نه وېرېدى او د هللا گنو تاسو خو بايد له مر

 ي، دا ولېوړه شنه وى مكي  ړونوپه زد شهادت تلوسه مو 

 رگه سنپمذهبي مشر  هيڅستاسو  يئ؟ دا وله وېرېږگله مر

 په جهادغمبران يپپل مو تل خولي  ليدل شوى؟ ئنه دكي 

په چي  ه معلومېږيگډاپه خو  له دېي؟ پرېښ يوازيكي 
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او دې ته كي  آيتونو په دې .دعوى باور نه لرئ خپلي

ږده او ه وېره، د ډېرگله مركي  نورو ډېروپه ورته 

، د كول ډډهه څخله شهادت كي  په الرد هللا  ژوند تمنا او

دروغجن كي  په دعوىد ايمان چي  ېڼل شوگ نښيه قوم هغ

د چي  په دېپه آخرت او جنت باور لري او نه ، نه ئد

 هللا كوي. يپرېكړژوند  گمر

ره او د دنيا حب ېله مرگه و په هر هغه قوم كي چي

د ، يپيدا شعالقه را يژوند سره افراطله او مينه او 

زت د ساتلو د خپل عبه مري، شور او شوق  يهغه قوم معنو

كه څه هم د  يوند به غواړ، ژيهمت به له السه وركو

ېري او افراطي سختي و ې، د همديوي پرديو تر اسارت الند

ې پرد شمن به  ي اوسپك او ذليل وتل ميني له امله به 

 يخپلو يارانو ته همداسالسالم  عليه . پيغمبريحكومت كو

ښمنان چي د يحالت راش يبه داس يفرمايي: په تاسو باند

يو بل  يبه له هرى خوا ستاسو د ختمولو لپاره داس

لو او هضمولو ړد خو سوستاالسونه ټول به  ي، داسيرابول

ه كاسه ړپه غو ، لكه څوك چييوي ده شوږلپاره او

 آيا په هغه وخت كي به موږ ولېږى. صحابه وو وويل:ټرا

 وفرمايل: نه! تاسو به ډېرالسالم  عليه و؟ پيامبرو ږل

ېر څاو د خس او خاشاكو په  گځ، خو د اوبو د ئزيات و

، اصحابو وويل: پيدا شيراكي به وهن  ، په تاسوبه وئ

هغه  ؟يا رسول هللا ئد ما الوهن يا رسول هللا؟ دا وهن څه

له مرگه كراهيت او كركه او له ژوند سره وفرمايل: 

په يوه قوم كي خصلتونه دا دوه چي ، يعني كله مينه

ې پك، بېر به سڅپه او خاشاكو ، د خسو يش راپيدا

او د  حكومت كوىې ردښمن به پښته او ذليل شي، ارز

 ي.روېتځي ې ورپمحكوميت كي به شپه اسارت او پرديو 

 مذهبي تعصب ړوند 

له حقيقي دين چي وند مذهبي تعصب يوه بله فتنه ده ړ

محرف ړلى پل شرك لږي، خېې مبتال كپرې خبره دينداران ب

غلط ړه په ا ښتونوي ارزدين دمذهب، ناقص علم او 

ډول تبديلي څ په هغه كي به هيڼي او گتعبيرات به كافي 

كوي چي گر مقابله به نه مني او د هر هغه دعوت او دعوت

ټكر كوي، و او محرف مذهب سره قائدد دوى له غلطو ع

 فرمايي: قرآن 
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 55البقرة: 

داسي نه نه، ، يدپه پرده كي ړونه مو ې ويل: زاو وئ

، لىپر دوى لعنت لېږپه وجه د دوى د كفر هللا  بلكي ،ده

 .ږ ايمان راوړيځكه لنو 

ستا باندي  ږپه مونبه ويل:  علماءود دوى لجوجو 

ډك ړونه له علومو ږ ززموني كولى، شنه  تبليغات تأثير

حايل دي، د دې  ېپرد يډېرځ ږ او ستا تر منزمون ،يد

د هللا تعالى  ،ړوند مذهبي تعصب وووجه ۍ گبملجاجت او سرت

و او قائدعاو مشركانه پلو كافرانه د خاو ې تعصب همد

، نو وو يلوځرگې ئړ د لعنت واو  يټلرپه سبب ړو ړو وك

 وم شوي وو.ړو محره له ايمان راوكځ

     
    

    
   

    
    
    

   
    
     
     

     
     

   
                              :56-55البقرة 

له دوى چي كتاب ورته راغى د هللا لخوا داسي چي كله  او

وو او دوى د هغه )له نكى وتصديقو سره د شته )كتاب(

پر په راتلو سره( يوه كتاب داسي همراتلو( د مخه )د 

څه ورته همغه چي خو كله ، كولهښتنه د بريا غوكافرانو 

په دې ، په هغه كافران شول، نو ندوپېژ ېښه ئچي راغى 

پل خچي څه هغه  ئڅومره بد د د هللا لعنت وي. يدكافرانو 

پر ما گه چي په باغيانه تو په دېپلورو، وې پرې ځان ئ

پلو له خولي  هللاچي له بې كله دانزل هللا كافران شول، 

له  ې غواړيدى ئچي چا پر هغه  (پرتهگانو )له دوى بند



 

                                                                                                 ې                      پلوش ند قرآ

 القصص

 

 

 

 

 

561 

پر له په ي، نو د هللا څه رانازلو يپېرزوينپل فضل او خ

پكوونكى عذاب دغو كافرانو ته س ب اخته شول اوې غضپس

  .ئد

تل دا تلوسه كوله  ړانديتر راتلو و پيغمبردوى د 

مبعوث شي او  پيغمبركوم كي  په دوىځل بيا يو كاش چي 

راغى  پيغمبركله چي ژغوري، خو ې وئ ېد كافرانو له سلط

غمبرانو پيمخكنيو چي ړو څه راوې همغه ئځان سره او له 

دا د دوى د چي پوه شول ښه و بني اسرائيل وو ا يړراو

ړ ې ايمان رانه وئامله  دېله خو ، ئڅېر دپه اصلي دين 

دوى مذهبي د څخه نه وو، د دوى له قوم  پيغمبرچي 

ې له ئالندي  د دين ترنامهچي  يټگقيادت او هغه 

 ،ولوېدېكي  په خطر ېدليو مذهبي عوامو ترالسه كولېغول

او د هللا  ړلهمال وتې ئره پاد مخالفت ل پيغمبرنو د 

دل. هم له مخكني كتاب ېځرگړ وې غضب وپسپرله تعالى د 

په كتاب سره د مخالفت  يپه وجه او هم له نود مخالفت 

 سبب.

    
    
    

   
    

     
     

       
                                                                                                 

 51البقرة: 

ړي هللا نازل كچي څه په هغه ويل شي: ورته و چيكله او 

پر چي ړو څه ايمان راوپه هغه : ، واييئړايمان راو

څه كافران كېږي، هر په له دې عالوه ږ نازل شوى او مون

څه هم هغه حق وي او له دوى سره د شته كتاب كه 

ولي  كه تاسو مؤمنان وئتصديقوونكى، ورته ووايه: نو 

 ؟ژلو انپيغمبرد هللا له دې د مخه مو 

صالح داعي ورسره هر چي ډونو يو له هغو سترو خن

ڼه كله كله مذهبي بچي  ئقومي تعصب د، هغه مخامخ كېږي

د كي  په الساو قوم  يډل يمذهب د يوې خاص او غوره كړي

الس ته متيازاتو د اسياسي، اقتصادي او اجتماعي ناروا 

ډله بيا د هر دعوت مقابله د ړو وسيله شي، دغه راو
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ب هد دوى مذچي ، حتى د هغه دعوت هم توره كوي پهمذهب 

ته ورته وي او د دوى د اصلي مذهب تائيد او تصديق 

قرآن چي پوهېدل ښه كوي. د بني اسرائيلو مذهبي مشران 

 او محمد عليه السالم ې واييتورات ئچي  څه واييهمغه 

ويل، خو سره له دې  موسى عليه السالمچي  څه واييهمغه 

 ځوابپه . د دوى ووكاد اسالم مخالفت ت چا زياتر هر ې ئ

ويل شوي: له اسالم سره ستاسو دا مخالفت نه د هللا كي 

 په خاطر او نه د موسى عليهتورات ، نه د ئپاره دل

د  ېتر دچي تاسو خو همغه خلك ياست په خاطر،  السالم

او د تورات او  السالم ماعليهاو عيسى مخه مو د موسى 

تاسو ته د چي  ئوم ايمان ددا كړ، انجيل مخالفت وك

  ؟سخوندر د عبادت اجازه دركوي

    
    

    
   

    
    

   
   

    
   
   
    

   
     

     
     

    
    
     

     
    

    
     

     
     
                              

 165-161البقرة: 
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ورته راغلى  پيغمبرداسي د هللا له لوري كوم چي كله او 

، نو د اهل ب( تصديقوونكى ووله دوى سره د شته )كتاچي 

په ځاوو لكه )ورغوشا ته كتاب داسي د هللا  يډلكتابو يوې 

چي ړ پيل كې څه متابعت ئاو د هغه  ل.پوهېدهيڅ( چي نه 

( نامهپه ) ۍچاهپاد  السالم عليهشيطانانو به د سليمان 

سليمان د كفر الر نه وه چي حال كي په داسي ، دا للوست

ه دا شيطانان كافران شوي وو، پلپه خ بلكي، ېړغوره ك

په دوو د بابل چي ښودل څه ورې جادو او هغه خلكو ته ئ

مالئكو( به  ېمالئكو: هاروت او ماروت نازل شوي وو، )د

ورته ويل به چي گر دا څه تعليم نه وركاوو مچا ته هي

( يو، نو ته ېپاره راغلږ )خو د يوه( امتحان )لې: مونئ

چي څه زده كول ړو هغه واخو دوى له دې د ،هېږمه كافرك

په دا ، سره بېل كړيې نارينه او مېرمنه ئپه هغه سره 

چا پرته هيسره دوى د هللا له اذن  په دېچي حال كي داسي 

څه هغه چي حال كي په داسي  او رسوونكي نه ووته تاوان 

نه ې ټه ئگې وررساوو او تاوان ئچي زده كول ې ئ

څوك دا هرچي پوه شوي وو په دې وررسوله او يقينًا 

برخه نه وي او يقينًا  ې هيڅبه ئپه آخرت كي ري نو ېپو

پلورو، كاش وې پرې ځان ئپل خچي څه هغه  ئچي ډېر بد د

 . لىپوهېد

د يوه كي  څېرهپه د بني اسرائيلو كي  په اصلدلته 

انحرافاتو ته اشاره سترو سترو ديندار ولس څو  الري ېب

شا ته داسي كتاب  د هللاژمنو نه ودرېدل، پلو په خ: شوې

د هللا د كتاب  او پوهېږيې نه څه ئ هيڅپه چي غورځول لكه 

دا حرام  ،ډو، جادو او تعويذونو ته مخه كولځاى كوپه 

 السالم عليهد سليمان  بلكيڼل گحالل  يوازيكارونه نه 

ه نه دكي  په تاريخې ه ئگبېلچي  ي،واكمنهغه ستره 

ډو او منتر وڅه كاو د  ېوتگ يد يوې جادوئ، ېليدل شو

ڼل، نه د ده او د ده د مجاهد پالر داؤد عليه گنتيجه 

چي لويه مشغله دا شي  السالم د جهادونو نتيجه، د دوى

ې بېلتون ځ ئترمن او مېرمنيه ډو سره د مېړپه كو

شول،  يدين لرالهي له  ورو ورو راولي. بني اسرائيل هم

 پيدا شول، لهراانحرافات او اخالقي  يفكركي  په دوى

په موس ته ايو د بل نچي پرېوتل لحاظه هومره را ياخالق

ه د گڅنچي وو كي  ټهپه دې لښيناستل، يو به ككي  كمين

ې د هللا كتاب ئ ،ې رابېله كړيپاره ترځان لد رمن ېبل م
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ې مخه ډو، جادو او تعويذونو ته ئځاوو، كوشا ته وغور

 د يمالئك ېپاره دوى ته دوهللا تعالى د اتمام حجت ل .ړهك

انحرافاتو،  هڅو دوى ل، ترېږلېولكي  څېرهپه انسانانو 

ژغوري او دوى ته و ومشغل هكافرانجاهالنه دودونو او 

مه ړلو سره پناه وپه ډو او جادو ته كوچي  ووايي

څه زده كولو هم د هغه ، خو دوى له مالئكو ئكافران كېږ

 .ړى شيبېله كڅخه پل خاوند ځه له خښچي څه كوله ه

خپل ه افتراءاتو وغولول چي پكي هغو په حقيقت دوى 

 زموږ ئې ويل بهړي ول، نسوب كړ او دين ته مجوې الس ئ

او لياءهللا  كي په قوم كي پيغمبران مبعوث شوي، په موږ

 د خداى په وړاندي زموږدوى به ، ير شوېكان تېاو ن

ږ تر الس نيسي او جنت ته به مو ي، دوى به موشفاعت كو

، ابناء هللا او د خداى دوستان يو، اولياء هللا موږبيايي، 

و لپاره، جنت خاص و مگر د څو ورځځدوزخ ته نه  موږ

 لهعوام)پاره، ږ د جنت لاو مو شوى لپاره پيدا ږزمو

ى، هغوى د ځ( به دوزخ ته نور قومونه بني اسرئيلو پرته

ات او غلطي تصورغلط ، دا توكي ديدوزخ د اور د سوند 

دين له اصلي چي  يراپيدا كېږ په هرهغه قوم كي رنيېگان

مارو گټې خبره وي، د ه لري شي، د دين له حقيقته بڅخ

ږي، اصل ېپه لومو كي ولوعلماءو او غولوونكو مشايخو 

گمان كوي ښلي، او پسي ونپه شكلياتو ړي او ېر كدين ه

ې سره هللا تعالى په همدچي همدا شكليات ورته كافي او 

 ي!!راضي كولى او جنت ترالسه كولى ش

چي خبره اوري ڼي گري مستحق ېهغه مؤمنان د ز قرآن

 اَلذ ين   ع ب اد  ف ب شرْ ټولو د غوره خبري متابعت كوي: او تر 
 أ ول ئك هللاَ  و   ه د اه م   اَلذ ين   أ ْحسن ه  أ ول ئك ف ي َتب ع ون   اْلق ْول   ي ست م ع ون  

چي ړه ركېرى وگانو ته ز: زما هغو بنداأل ْلب ب   أ ول وا ه مْ 

دوى ټولو د غوره خبري متابعت كوي، خبره اوري او تر 

ړي او همدا دوى د عقل چي هللا هدايت كهغه خلك دي 

 خاوندان دي.

مذهبيان هغه كمعقله متعصب كي په مقابل خو د دوى 

ته د دين، مذهب او د حق ږ موړه! كبس : واييخلك وي چي 

، يد ېنونه د علم خزاړز زموږاو حقيقت خبره مه كوه، 

دو ته ېاور وخبرد د بل چا پاته، پكي نه دئ ځاى تش 

 و چي پر موږړپه هغه څه ايمان راويوازي چمتو نه يو، 

ې ته افي دئ، دته دا خپل مذهب ك نازل شوى، يعنى موږ
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و. ړستا دعوت قبول كي واورو او ضرورت نلرو چي ستا خبر

دي،  ېېدلټړانده تعصب راخوټولي خبري له د دوى دا 

پالر ورته له قوم كي چي دين هغه هر په چي  ئيقت دا دحق

فقط ځني او له دين  يعنعنه شه او نيكه په ميراث پات

او بيا د دې عنعنى، اسم و  يش هپاتورته اسم و رسم 

حق د ، هغه بيا يش رسم په نسبت په هغه كي تعصبات پيل

څه مني ، يوازي هغه ښييگون ړاندي همداسي غبرپه وي خبر

كه څه هم ، جاهالنه تعصب سره تصادم ونكړيله  چي د دوى

له  پرېوتي وي اوپه خرافاتوكي دوى تعصب سره  ېدپه 

او په سلو كي سل عنعنه، دود او دستور  ېپالر نيكه پات

 ي.د دين خالف وگه ړه توپپه بش

 د روميانو او بابليانو بريدونه

چي بني اسرائيلو د شرك، فساد او عصيان الر ځل هر 

 هللاې، ړهاد ته شا كجې په الر كي ئاو د هللا  ېړغوره ك

ې كي د روميانو او په دړى، ې مسلط كپرښمن يو دتعالى 

بني ټول چي يدونه داسي وو بابليانو دوه ستر بر

پل كور ژل شوي، يا اسيران شوي او يا له خيا واسرائيل 

ړۍ كي خواره واره ټولي سيمي او نپه ړل شوي او كلي ش

ې مذهبي كتابونه ئې وران شوي او ئ ځايونهشوي، عبادت 

په په الس د سياسي رقابتونو ښمن بيا د بل د .ېدليسوز

چي نن د لكه ې سيمي ته راوستل شوي، څ كي دتر

ې شيطاني په الس او د برتانوي استعمار د يوېزانو گران

په فلسطين كي مستقر او له همغي څ كي په ترمنصوبي 

په مانانو سره ې تر ننه له مظلومو فلسطيني مسلټني

ې د مخه هم كله د بابليانو تر تر د ،ړو بوخت ديگج

، په السسيوري الندي دلته مستقر شوي او كله د روميانو 

د چي ړل ې سيمي كي مستقر كپه دپاره ې لېزانو د دگران

ې په ضد د يوگه د عربو په خاصه تواسالم، مسلمانانو او 

ې د قرآن ې كار واخلي،گه ترپه توېرو د سرتې ډنظامي ا

 ته اشاره كوي او فرمايي:
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 115آل عمران: 

گر د مپل شوى، شي، ذلت ورباندي ت ځاى وموندلكه هر 

په سبب )له ۍ د كومي رس ۍ او يا د خلكوكومي الهي رس

په الهي غضب اخته او  شي( ژغورلوپكاوي او سدې ذلت 

د هللا  يچكبله  دېله شو، دا  پلشول او مسكنت ورباندي وت

ې د هللا په ناحقه ئاو  اووې انكار كله آيتونو ئ

ړ او ې وكړاوى ئسرغچي  پارهې لژل، دا د دان وپيغمبر

 وو.اې كتېرى ئ

هللا چي  ر داگ، مذليل ويكي  ځاىپه هر دوى به تل او 

ړي، كېدى شي كله پناه وروته خلكو  يااو  پناه وركړي

او موقتًا له ذلت كي  پناه او حمايتپه  نوروكله د 

د  په غضب اخته وي اوشي، خو تل به د هللا  ژغورلوپكاوي س

له كي  ټولو برخوپه ژوند مسكنت آثار به د دوى د 

ې او مسكنت اسباب ئ ې ذلت، الهي غضب، د دورايه برېښي

 دا دي:

 .د هللا له آيتونو انكار 

  پېغبرانو مخالفت.د 

 ړاوىعصيان او سرغ. 

 او تېرى.  يتعد 

ې انسان دچي  ده يعصيان او تعددا كي  حقيقتپه او 

ړي او د انكار وكتونو د هللا له آيچي  ته ورسوي ېمرحل

 ړي.ښمني او مخالفت ته مال وتانو دپيغمبر
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 5-6االسراء:               

ړه واوروله چي ېكته پرپه كتاب كي مو بني اسرائيلو 

كي كي فساد كوئ او ستره لويي او كبر مپه زځلي به دوه 

ږي؛ ېۍ وعده راورسړړو لومد دوى دوا چيبه كوئ، نو كله 

او چي شديد ږو ېگان به درباندي راولپل داسي بندخ

ځي، چي )ستاسو( كورونو ته به ننوگيالي دي، جنړي پياو

پر بيا به تاسو ته  ې وعده ده.ېدونكاو دا يوه ترسره ك

په مالونو او اوالدونو سره به ستاسو او ړو دوى برى درك

كه مو  ړو.پلوه زيات كېر له مبه د شړو او تاسو مدد وك

ړې وي او كه مو پاره به مو كځان لپل ړه د خگڼه وكښې

دوهمه وعده چي پاره به مو وي، نو كله ځان لړل د بد وك

ړي، ېره كپچي( ستاسو مخونه سې دا وي راشي )موخه به ئ

ځل ړي په لومچي ځي لكه او مسجد االقصى ته همغسي ننو

   وي.   ړچي لوړي ور كنسكښه څه ننوتلي ول او هر هغه 

ژوند ډك ېښت كلن عبرتناك او له ذ لته څلودوى د  

پر مهال او د د نبوت السالم  عليهوروسته د اشموئيل 

ې ېدل او بريا ئگښمن سره وجنۍ الندي له دطالوت تر مشر

چي ړه ړه كې جوچايي ئپاپه برخه شوه، ستره تاريخي 

 ږدي: ږ مخي ته گه زموې توپه ددا برخه  قرآن
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 565-563القرة: 

له موسى چي  ونه ليده يډله دآيا د بني اسرائيلو هغه 

ږ ته وويل: مونته  پيغمبرپل خې ئچي  وروسته وه، كله

ېږو، ورته گوجنكي  په الرڅو د هللا ، تر كهاټچا وپايو 

 بانديدل درېگجنچي  خو به نه وي يې ويل: آيا داسوئ

به څه ږ په مونې ويل: نو ېږئ؟ وئگفرض شي نو ونه جن

 حال يپه داسېږو، گبه نه جنكي  په الرد هللا چي  شوي وي

چي  خوټبر ايستل شوي يو؟ پل كور كلي او له خچي كي 

په شا شول غير له ټول نو ړى شو فرض كې پردل ېگه جنكل

. او ئپوه دښه په حال و ظالماناو هللا خو د  ېئږ شمېر ل

ټاكلى، چا پادرته ې ورته وويل: هللا خو طالوت ئ پيغمبر

 چايي وي،پاده لره  بانديږ ه به پر مونگڅنې ويل: وئ

او مستحق ړ ډېر وتر ده كي  چاييپاپه ږ مونچي  داحال 

ې وئ ؟ړى شوىورك ئپراخوالى هم نه دو ده ته د مال ا يو

په علم او ړى او پرتاسو غوره كهغه هللا چي  ې شكهيل: بو

چا ته چي  هللا ړى اواو زياتوالى ورك والىپراخې ئكي  جسم

  .ئپوه واسع دښه او هللا  وركوي يچايپا وغواړي

بني چي  وروسته او هغه وخت السالم عليهله موسى 

منحرف  يالر يرك او فساد اخته او له سمپه شاسرائيل 

چا پاې رحمه په نامه يو ظالم او بشول، نو د جالوت 

ټ ې لو، د دوى كورونه ئژلې ووډېر ئمسلط شو،  بانديور

 په دې، ړلكور كلي وشپل ې له خئدوى او  ړلاو تاراج ك

نه كوله، هغه وښود دوى الر السالم عليهاشموئيل كي  وخت
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د كي  په الرړو او د هللا ړو وخكنيو كپلو م، له خته راغلل

په ې د هللا له هغه ئاو  وښودندامت وې ئنه كولو له جهاد 

ښته، هغه مبارك د دوى مخكني وغو هد جهاد اجازكي  الر

 بانديپام سره ورته وويل: مبادا جهاد درپه حالت ته 

دوى ورته وويل:  ړئ،ډډه وكشي او بيا تاسو له هغه فرض 

پل كور ږ ظلمونه شوي، له خمون رپي چكي  حال يپه داس

 په الرد هللا چي  وروگدليل نه  يداس ړل شوي يو، هيڅشكلي 

اوس نو وسله چي  ورته وويل شوچي  ېږو، خوگونه جنكي 

محدودو كسانو  يوازي، ږئېگښمن سره وجناو له د ئواخل

كي  په الراو د هللا  يژمن يټول له خپلښود، نور تيارى و

ورته وويل: تاسو د  پيغمبر. د هللا شولډډه په دو ېگله جن

هللا تعالى  ئوه، دا د ېړښتنه كټاكلو غوچا د پايوه 

قوم ورته  يښته اوڅخړى، د هللا له دين طالوت درته غوره ك

ب له س، نه د نئړ نه دۍ وږ د مشرپر مونوويل: دى خو 

ټول ولس قيادت ، د يله مخ ۍمال او شتمند او نه  يمخ

قيادت او چي  پارل شيچا ته وس اسيداو زعامت خو بايد 

 شوى وي، د هپاتپه ميراث پالر نيكه ورته زعامت له 

ډېر مال او ښه ړى وي، ۍ غكورن ياو معتبر ېدرن كومي

: دى خو هللا واييكي  ځوابپه د دوى  پيغمبردولت ولري!! 

پوه ښه ، ېړړتيا هغه وركړى، د زعامت او قيادت وغوره ك

غوره ، د مشرتابه ئن خاوند دښه صحت او قوي بداو د  ئد

 دچي  ې ته تيار نه ووخو دوى دمواصفات خو همدا دي، 

طالوت قيادت ومني، د دوى معيارونه بدل شوي وو، د 

ې بچي  لهېرگان يې همغسړه ئپه ازعامت د مواصفاتو 

ا وينا د پيغمبرري، د ېگې اندينه او الروركي قومونه ئ

نسب او ئ چي ېر نه دڅى په دو د تعالىهللا چي  ې نه منلهئ

څېر يو په او د طالوت  ڼيگپاره ضروري ومال د قيادت ل

پاره ل ۍمشرد د دوى  يڅوك دښانه ننوم ې نادار او ب

 ښتنه كوله: ې د ثبوت غوئ پيغمبرڼي، له گمناسب ونه 
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 565البقرة: 

چي  ښه دا دهن ۍچايپاوويل: د ده د ې ورته ئ پيغمبراو 

ستاسو د رب كي  په هغهچي  تاسو ته به هغه صندوق راشي

 هپات ېډينه او د موسى او هارون د اوالدډاله لوري يوه 

تاسو كي  په دېې حمل كوي، ئبه  يمالئكچي  هغهدي،  يشون

 ښه ده كه مؤمنان ياست. نده نگڅرته 

په يو صندوق  داسيپالر نيكه بني اسرائيلو ته له 

مبارك شيان لكه د  هڅكي  هغهپه چي  شوى وو هپاتميراث 

څه ا السالم د الس ماو د موسى او هارون عليه ېتورات لوح

په ږ څو دا صندوق زمونتر چي  ڼلهگ داسي، دوى ېو نښي

ږ پر مونښمن به وو او د يوي نو تل به بريالكي  واك

په بريد په سيمو د پي د دوى څا، ناغلبه نه شي موندلى

سره  په دې، وتپرېوكي  په السښمن دا صندوق د دكي  څتر

ښمن له ، د داو همت هم ختم شو هانپاتې مېړد دوى 

ې ورته ئ پيغمبر دل،ېښتې الس واخيست او وتئ ېمقابل

، ته مسترد كړي وويل: دا صندوق به هللا تعالى بېرته تاسو

چي  ڼئگښه ې ناو دا به د د ې تاسو ته راوړيبه ئ يمالئك

وشول. د  داسيطالوت د هللا له لوري تاسو ته غوره شوى، هم

 ښوونه كويهللا تعالى مؤمنانو ته دا الركي  څپه ترې قصې د

مبادا د جهاد له فرض كېدو وروسته ترشا شئ، مبادا چي 

 نوموجاهلو قوچي  روئپاره هغه معيارونه وكاد قيادت ل

ړتيا پياوكارولي، مبادا له علمي استعداد او جسمي 

ړئ، ځانته قيادت غوره ك يپرته د نورو مواصفاتو له مخ

هللا چي  ړئچا سره د مخالفت الر غوره كمبادا له هغه 

 عليهړي وي. تاسو د آدم تعالى د قيادت غوره صفات ورك

هللا تعالى د چي  هم وليدلكي  په بحثد خليفه كېدو  السالم

نوم ندل او مناسب پېژڅه د هر استعداد او  يده علم

 ښودو. ړتيا دليل ود خالفت د وورته غوره كول 
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 585-565البقرة: 

په يوې ې ويل: هللا ، وئېي راوايستطالوت لښكرنو كله چي 

ترې اوبه چا چي ې سره ستاسو آزمويونكى دئ، نو ويال

ې خوند( ونه ئچا چي )او  دئن څخهډلې ې زما له ښلڅو

الس يوه پل گر دا چي د خ، مئدگرى( )ملڅكو، نو هغه زما 

ږو كسانو پ كړي، خو د دوى له لړ)اوبه( غوپه يوه ل

مؤمن ه دد او دى كله ، نو چي ېښلڅپرته نورو هغه و

الوت او دږ د جنن خو مونې ويل: وئښتل، ترې واو يگرمل

ښكرو )د مقابلې( توان نه لرو، خو هغو كسانو ل ده د د

دي  يله هللا سره مخامخ كېدونكباور وو چي ې ئ چي په دې

كي ډېر پهسره په اذن گي د هللا ټولكي ږومره لڅ وويل:

هللا خو له صابرانو سره دئ. او كله چي ، يغالب شوگيو ټول

ې ويل: اې ، وئگند شولڅرې رائښكرو ته او لجالوت 

گ ټينگامونه مو او  ړهصبر نازل كږ ر مونپږ ربه! زمون

ې په حكم سره ئې كافر قوم برى را، نو د هللا پر دړه او ك

ژو او هللا ورته ړه او داؤد جالوت ووادوى ته ماتې ورك

ښتل هغه ې غوڅه ئړ او چي په برخه كورحكمت  ي اوچايپا
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 وځينو نورپه ځيني دا د خلكو  ښودل او كه د هللاې وروئ

 ۍپه نړوه، خو هللا  ېمكه به تباه شوز ى، نودفع كول نه و

ې پر تا ئې چدا د هللا آيتونه دي والو د فضل خاوند دئ. 

  څخه يې.انو پيغمبرې ته له چاو يقينًا  ولول

جهاد د صابرانو چي ښوونه كوي ږ ته الره موآيتوندا  

او هغه  ېې ارادعزمه، ب ېې همته، بې صبره، بكار دئ، ب

او حوصله گاللو همت ړاوونو د د كضعيف النفسه كسان چي 

پل نه لري، جهاد نه شي كولى، د جهاد مشران بايد خ

په دوى كي څوك د ستونزو چي  يگوري او وويممجاهدين وآز

ښتلى ټي، غم ېړپياوگاللو ته تيار دئ، ړاوونو او ك

زغم خاوند  ړ همت، كلك عزم لري او د صبر اوړه، لوز

په  همدوىد او  غو كسانو حساب وكړئ، يوازي په دئد

 ې صبره كسان د نيميې همته او بړئ، بگرتيا بسنه وكمل

 ځنيپل صف له خپه سختو شېبو كي وي او  يرملگ الري

كسانو  ، د داسييپرېږدښمن ته گر دپل سناو خ بېلېږي

پاره طالوت ځاى تاوان كوي، د همدې لپه  گټيگرتيا د مل

گرتيا كولى څوك ملگرو ته وويل: له ما سره هغه لو ملپخ

په تنده كي ښي، څې راتلونكي نهر اوبه ونه شي چي د د

پ ړ، هغه هم راسره تلى شي چي په يوه غوصبر وكړي

ښي، زما د څډك نس اوبه ، خو هغه چي اكتفاء وكړي

ده لكه  وړ نه دي. )د طالوت دا آزموينه داسيگرتيا مل

 ېژد روپه اصل كي لف شوي يو، دا مك ېږ چي په روژمون

په انسان كي سره  ېژپه روه ده، پاره يو مثال او بېلگل

كر ښځان ساتني خصلت وده كوي( د ده له لوى لد صبر او 

بريالي وختل او آزموينه كي  په دېگى ټولړوكى ه يو وڅخ

ړ. برى ښمن برى وركپر هغه مغرور او ظالم دهمدغو ته هللا 

ې باور وي، د ، هغه چي پر هللا ئېږيپه برخه كد صابرانو 

كي  گرپه سنتعالى  په الر وي، له هللا يسترگته هغه نصرت 

ښتنه كوي، د صبر او استقامت غو په وړانديښمن او د د

ت وي. ې زيائ و شمېريگيالپه برخه چي د جنچا نه د هغه 

گي ته هللا ټولړوكي يوه وچي  ېپه وار وار ليدل شودا 

ځكه چي هللا د ړى، دا فتح او برى وركښكر په لوى لتعالى 

  .ئصابرانو مل د

 عليهځ ساالر د داؤد فود ښمن د دكي  ينښت په دې

په  ۍاتلول يړه ورژل شو او د همدغه زپه الس وو السالم

چايي او پاته د دغه ملك  السالم وجه هللا تعالى داؤد عليه
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 ۍپيغمبرړ او د ې وركپارو، علم او حكمت ئاقتدار وس

 په دېاو  ئد هللا تعالى سنت دا دې ورساوو، ه ئت ممقا

مشرانو مجاهدو  يسد مؤمنانو قيادت د دغچي  راضي كېږي

 . ويكي  په الس

ډېر وضاحت سره په  يه دوه خبرڅخآيت  له دې

د ساتلو  يمكزه د څخۍ تباه لهچي  ړى داږي: لوممعلومې

د په الس  يډلصالح مؤمنانو د د چي  دا دهالر يوازينۍ 

په تعالى د دوى  مخنيوى وشي، هللا يډل يفاسد نو دكافرا

ۍ ه له تباهزمكسره  په دېذريعه د هغوى شر دفع كوي او 

د دغه الهي سنت مطابق به تل د چي دا  هاو دوهم ژغوري.

، د مفسدو يپيدا كېږډله رامؤمنانو يوه مجاهده 

هللا تعالى به هغوى ته د شر  اوځواكونو مقابله به كوي 

 :راغليكي  بخاريپه  ځواكونو غلبه وركوي.پر او فساد 

 ال   » وسلم عليه هللا صلى هللاَ   ر س ول   ق ال   ق ال   ث ْوب ان   ع نْ 

 م نْ  ي ض رُّه مْ  ال   اْلح قِّ  ع ل ى ظ اه ر ين   أ َمت ى م نْ  ط ائ ف ة   ت ز ال  

 ك ذ ل ك   و ه مْ  هللاَ   أ ْمر   ي ْأت ى   ح َتى خ ذ ل ه مْ 
رسول هللا صلى هللا عليه هللا عنه روايت دئ چي  له ثوبان رضي

وي چي  ډله داسيوفرمايل: تل به زما د امت يوه وسلم 

ې نه شي زيانمن څوك به ئپه حق سره به برالسي وي، هغه 

پله تر هغه چي هللا تعالى خ، پرېږدي دوى يوازيكولى چي 

 وي.ې حالت كي په همدړي او دوى ړه وكپرېك

 

مَّ َوِبحَم ِدكَ، أشهد أن الَ ِإٰلَه ِإالَّ َأن َت َأس َتغ ِفُركَ سُب حَاَنكَ اللَّهُ 

 َوَأُتوُب ِإَلي كَ 

9/0/6833 
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