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بسم هللا الرحمن الرحيم

االنبياء
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (األنبياء) دئ ،دا نوم له دې
كبله ورسره مناسب گڼل شوى چي په دې كي د گڼ شمېر
انبياوو يادونه شوې .يو سل دولس آيتونه لري ،د
آيتونو فواصل ئې د لومړي آيت (معرضون) او د درېيم
آيت (العليم) او د اتم آيت (خٰلدين) ته ورته دي،
يوازي شپږشپېتم آيت ئې په (يضركم) پاى ته رسېدلى خو
دا آيت هم په اصل كي له ورپسې آيت سره تړلى دئ او په
گډه په تعقلون پاى ته رسېدلي ،د آيتونو اوږدوالى ئې
متوسط او هغو سورتونو ته ورته دئ چي د مكي دور په
وروستيو كلونو كي نازل شوي.
كوم مطالب چي د سورې په لومړيو لسو آيتونو كي
زموږ مخي ته ځلېږي؛ همدا مطالب په ټولي سورې كي په
مشرح او مفصله توگه راغلي ،د لومړنيو لسو آيتونو
خالصه مطالب دا دي:
 له دغو خلكو سره د الهي محاسبې ورځ رانږدې شوې،
خو دوى ترې غافل او بې اعتناء دي .گمان نه كوي چي د
خپل كفر ،ظلم او فساد له بدو پايلو سره به مخامخ شي،
په الهي مكافات او مجازات باور نه لري ،نو ځكه د حق
له منلو ډډه كوي.
 ظالمانو ته چي كله هم كوم پيغمبر ورغلى او نوى حق
دين ئې خلكو ته وړاندي كړى نو د هغه په ضد ئې ډول
ډول تبليغات پيل كړي ،كله ئې ويلي :دا خو ستاسو په
څېر يو انسان دئ ،څنگه ئې د هللا د پيغمبر په توگه منئ؟
كله ئې ويلي :آيا يوه ساحر او كوډگر ته د پيغمبر په
سترگه گورئ! په داسي حال كي چي د بصيرت خاوندان
يئ؟!! كله به ئې د دوى د پيغام په اړه ويل :دا هسي
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څه پرېشان خوبونه دي ،كله به ئې ويل دا خبري ئې له
ځانه په تكلف سره او په دروغو جوړي كړې او هللا تعالى
ته ئې منسوب كړې!! ،كله به تر دې هم وړاندي والړل او
ويل به ئې :دى يو شاعر دئ او وينا ئې شعر ،كه دى په
رښتيا د هللا تعالى رسول وي نو د لومړنيو لېږل شوو
پيغمبرانو په څېر دي كومه څرگنده نښه او معجزه موږ
ته راوړي!! د دوى په ځواب كي ويل شوي :تر دوى وړاندي
هيڅ داسي قوم ايمان نه دئ راوړى چي موږ هالك كړ نو
آيا دوى به ايمان راوړي؟!!
 قريشو د رسول هللا ﹽ په اړه ويل :محمد (عليه السالم)
خو د نورو سړو په څېر يو سړى دئ ،له نورو سره ئې خاص
توپير نشته ،داسي څرگنده نښه نه تر سترگو كېږي چي
وښيي دا د هللا تعالى استازى او پيغمبر دئ!! د دوى په
ځواب كي ويل شوي :تر رسول هللا ﹽ وړاندي ټول پيغمبران
همداسي د نورو انسانانو په څېر انسانان ول .كه تاسو
اې قريشو! د نورو پيغمبرانو په اړه معلومات نه لرئ
نو د تورات خاوندان وپوښتئ.
 د مخالفينو بل اعتراض دا وو چي رسول هللا ﹽ خو زموږ
په څېر خوراك كوي ،ووړ وو ،ځوان شو ،ورو ورو د زړښت
په لور درومي ،د خداى پيغمبر خو بايد داسي نه وي چي
هم خوراك ته اړ وي او هم ئې حالت بدلېږي او د زړښت
په لور درومي!! د دوى په ځواب كي ويل شوي :مخكني
پيغمبران هم د ده په څېر ول ،يو ئې هم داسي نه وو چي
خوراك ئې نه كولو او تلپاتي ول.
 د مخالفينو بل اعتراض دا وو چي كه محمد (عليه
السالم) د هللا تعالى پيغمبر وى نو دى او پلويان به ئې
له كړاوونو ،ستونزو او مخالفتونو سره مخامخ نه ول،
هيچا به د دوى مقابله نشوى كولى ،د فرشتو فوځونه به
ئې په څنگ كي ول او هر مخالف ته به ئې كلكه څپېړه
وركوله!! د دوى په ځواب كي ويل شوي :له مخكنيو
پيغمبرانو سره هم هللا تعالى په خاص پړاو كي مرسته كړې
او له دوى سره ئې خپله ژمنه ترسره كړې ،دوى او د دوى
ځيني پلويان ئې ژغورلي او تېري كوونكي ئې هالك كړي.
له رسول هللا ﹽ سره به هم الهي وعدې ترسره كېږي او
مخالفين به ئې له همغه برخليك سره مخامخ كېږي چي
مخكني ورسره مخامخ شول.
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قريشو ته ويل شوي :ولي د قرآن او د هغه د حامل
رسول هللا ﹽ په اړه دا رنگ رنگ پوښتني او شكونه وړاندي
كوئ ،كله د شعر نسبت ورته كوئ ،كله ئې افتراءات گڼئ،
كله ئې پرېشان خوبونه ،كله يوه او كله بله مطالبه
ترې كوئ او معجزې ترې غواړئ!! په دې پيغمبر او د ده
په پيغام كي مو كوم داسي څه تر سترگو شوي چي د حيرت
او تعجب او نه منلو وړ وي؟ دا كتاب خو تاسو ته خپل
ځان درښيي ،ماضي او مستقبل مو درښيي ،ستاسو د مخكنيو
برخليك ستاسو په وړاندي ږدي ،ستاسو د نېكو او بدو
كړنو ،سمو او غلطو تگالرو پايلي په گوته كوي ،د سعادت
او شقاوت الري درښيي ،د فالح او بريا په لوري مو بلي،
نو آيا تعقل نه كوئ؟
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دغو خلكو ته خپل حساب ورنږدې شوى ،حال دا چي دوى
په غفلت كي (پراته) اعراض كوونكي دي .د خپل رب له
لوري چي كوم نوى ذكر (پند) دوى ته راغلى په داسي
حال كي ئې اوري چي لوبي (ورسره) كوي .زړونه ئې
(په همدې لوبو كي) بوخت ،او دغو چي ظلم ئې كړى دا
د راز خبره ئې په پټه (يوه بل ته) وكړه چي آيا دا
ستاسو په څېر له بشر پرته بل څه دئ؟ آيا سحر ته
(تسليمېدونكي) درومئ په داسي حال كي چي د بصيرت
خاوندان يئ؟!!
( -)6-1د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 دلته ويل شوي چي دغو خلكو ته خپل حساب ورنږدې
شوى ،بايد وگورو چي دا كوم حساب دئ ،د قيامت د ورځي
حساب كه په دنيا كي له دوى سره الهي محاسبه؟ له شپږم
آيت چي وايي :تر دوى وړاندي هيڅ داسي قوم ايمان نه
دئ راوړى چي موږ هالك كړ نو آيا دوى به ايمان
راوړي؟!! له دې معلومېږي چي دلته له حساب څخه هغه
الهي محاسبه مراد ده چي بېلگي ئې تر دوى وړاندي تېري
شوې دي ،ډېرو نورو ايمان رانه وړ او له الهي مجازات
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سره مخامخ او هالك شول.
 دوى له الهي محاسبې غافل دي ،گمان نه كوي چي د
خپل كفر ،ظلم او فساد له بدو پايلو سره به مخامخ شي،
په الهي مكافات او مجازات باور نه لري ،نو ځكه د حق
له منلو ډډه كوي.
 د خپل رب له لوري چي كوم نوى ذكر او پند دوى ته
راغلى او كوم داعي د حق لوري ته بللي ،تل ئې د دې
پند او بلني په وړاندي بې اعتنائي كړې ده ،د داسي څه
په سترگه ئې ورته كتلي لكه كوم ماشوم چي د لوبو توكى
وموندي ،په لوبو لوبو او بشپړه بې اعتنائي سره ئې د
بلني او پند په وړاندي چلن كړى.
 زړونه ئې په همدې لوبو كي بوخت وي ،بېهوده
مشغولتياوي د غور او دقت مجال نه وركوي ،دې ته ئې نه
پرېږدي چي د زړه سواندو دعوتگرانو د بلني محتوى ته
ځير شي او خپلي كړني ،باورونه ،انگېرني ،تگالره او
پايلي ئې په غور سره وڅېړي.
دوى ظالمان دي ،له نورو سره په خپل چلن كي هم

ظلم كوي او د خپل ځان او خپل عقل په اړه هم ظلم كوي.
 د ظلم يوه بېلگه ئې دا ده چي د رسول هللا ﹽ په څېر د
يوه زړه سواند مرشد په اړه به ئې هغو مؤمنانو ته چي
ايمان به ئې راوړى وو؛ پټ پټ ويل :دا خو ستاسو په
څېر يو انسان دئ ،له تاسو څه توپير لري چي هغه ته په
پام سره ئې د هللا تعالى له لوري غوره شوى پيغمبر
گڼئ؟!! مگر جادو درباندي شوى؟! مگر سترگي مو ړندې
دي؟!! گورئ چي له يوې خوا رسول هللا ﹽ له دې كبله نه
مني چي هغه يو انسان دئ او د دوى په زعم د هللا تعالى
پيغمبر بايد له نورو انسانانو په هر څه كي توپير
ولري!!! او له بلي خوا هغه مؤمنان وسوسه كوي چي
ايمان ئې راوړى او رسول هللا ﹽ د هللا تعالى رښتينى پيغمبر
گڼي ،دوى ته وايي :آيا كوډو ته سر ټيټوئ؟!! آيا
سترگي مو ړندې دي او نه گورئ چي محمد (عليه السالم)
ستاسو په څېر يو انسان دئ؟!!
د درېيم آيت له الفاظو په ډېر وضاحت سره معلومېږي
چي د دوى دا نجوى خپل منځي سري غونډي نه وې ،همغسي
چي ځينو درنو مفسرينو انگېرلې بلكي په دې سره د دوى
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هغو وسوسو ته اشاره شوې چي د مؤمنانو په زړونو كي به
ئې اچولې ،چا چي به ايمان راوړ نو دوى به ورپسې شول،
پټ پټ او په دې او هغي گوښې كي به ئې هغوى ته ويل:
دا خو ستاسو په څېر يو انسان دئ ،څنگه ئې د هللا پيغمبر
گڼئ؟ مگر جادو درباندي شوى؟! مگر سترگي مو ړندې
دي؟!!

   
   
  

وئې ويل :زما رب د آسمان او زمكي په خبري پوهېږي
او هغه پوه اورېدونكى دئ.
( -)6د دوى د دغو تبليغاتو په ځواب كي رسول هللا ﹽ
وفرمايل :زما رب پوه اورېدونكى دئ ،هم ستاسو وينا
اوري او هم زما ،نه په آسمان كي كومه وينا ترې پټه
پاتې كېږي او نه په زمكي كي .زما او ستاسو د ويناوو
په اړه قضاوت به هللا تعالى ته پرېږدو .د هللا تعالى په
ټولو كتابونو كي وگورئ چي زما وينا څنگه ده او ستاسو
څنگه ،كومه وينا سمه او د هللا تعالى خوښه ده؟!!
دې ته مو پام وي چي په زمكي او آسمانونو كي له
انسان عالوه د ډېرو نورو مخلوقاتو غږونه هم شته ،علمي
تحقيقاتو ښودلې چي اكثر ژوي په خپلو منځونو كي د
افهام او تفهيم لپاره ځانگړي غږونه او الفاظ لري،
قرآن هم دې مطلب ته د مېږي په ارتباط اشاره كړې او
  
وايي... :
  







 : يوې مېږۍ نورو ته غږ كړ :خپلو كورونو ته

ننوځئ ،داسي نه چي سليمان مو په خپلو لښكرو سره تر
پښو الندي كړي په داسي حال كي چي نه به پوهېږي.
دغه آيت هم وايي چي هللا تعالى په هر هغه قول پوهېږي
چي په آسمانونو او زمكي كي ويل كېږي.
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بلكي وئې ويل :دا څه پرېشان خوبونه دي ،بلكي له
ځانه ئې جوړ كړى ،بلكي هغه يو شاعر دئ ،كه نه نو
د لومړنيو لېږل شوو په څېر دي كومه څرگنده نښه
موږ ته راوړي!! تر دوى وړاندي هيڅ داسي قوم ايمان
نه دئ راوړى چي موږ هالك كړ نو آيا دوى به ايمان
راوړي؟!!
( -)3-8دلته د مخالفينو ځينو نورو خصمانه او
معاندانه تبليغاتو ته اشاره شوې او ويل شوي چي دوى
به كله د قرآن او رسول هللا ﹽ د ويناوو په اړه ويل :دا
هسي څه پرېشان خوبونه دي ،كله به ئې ويل هسي پرېشان
خوبونه نه دي بلكي له ځانه ئې په تكلف سره او په
دروغو جوړ كړي او هللا تعالى ته ئې منسوب كړي!! ،كله به
تر دې هم وړاندي والړل او ويل به ئې :دى يو شاعر دئ
او وينا ئې شعر ،كه دى په رښتيا د هللا تعالى رسول وي
نو د لومړنيو لېږل شوو پيغمبرانو په څېر دي كومه
څرگنده نښه او معجزه موږ ته راوړي!! د دوى په ځواب
كي ويل شوي :تر دوى وړاندي هيڅ داسي قوم ايمان نه دئ
راوړى چي موږ هالك كړ نو آيا دوى به ايمان راوړي؟!!
دغو مخكنيو قومونو ته خپل خپل پيغمبران له گڼ شمېر
معجزو سره ورغلل ،د سترو سترو معجزو له ليدو سره سره
ئې ايمان رانه وړ ،نو آيا دوى به د داسي معجزو په
ليدو سره ايمان راوړي؟!! غافل انسان ،ظالم انسان ،په
بېهوده لوبو كي بوخت انسان د معجزو په ليدو سره نه
بلكي د عذاب په ليدو سره ايمان راوړي ،دوى نه دالئلو
ته اعتناء كوي او نه معجزو ته ،د معجزو مطالبه ئې
خوشې پلمه ده.
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او تر تا وړاندي مو له سړو پرته (څوك) نه دي
لېږلي چي وحي مو ورته كوله ،نو كه نه پوهېږئ د
ذكر (تورات) خاوندان وپوښتئ ،او دوى مو داسي
جسدونه نه وو گرځولي چي خوراك نه كوي او تلپاتي
هم نه ول ،بيا مو خپله ژمنه ورسره رښتينې كړه او
دوى او هغه خلك مو وژغورل چي غوښتل مو ،او تېرى
كوونكي مو هالك كړل.
( -)5-5په دې مباركو آيتونو كي هم د پغمبرانو عليه
السالم په اړه د مخالفينو دا اعتراضات او د هغوى
ځوابونه زموږ په وړاندي ځلېږي:
 دوى به ويل :دا محمد (ﹽ) خو د نورو سړو په څېر يو
سړى دئ ،له نورو سره ئې خاص توپير نشته ،داسي څرگنده
ً د هللا
نښــه نه تر سترگو كېږي چي وښيي دى واقــعا
تعــالى استازى او پيغمبر دئ!! كه دى د هللا تعالى رسول
وى نو هرو مرو به ئې له نورو انسانانو څخه واضح
توپير درلودى!! د دوى په ځواب كي ويل شوي :تر رسول هللا
ﹽ وړاندي ټول پيغمبران همداسي د نورو انسانانو په
څېر انسانان ول .كه تاسو اې قريشو! د نورو پيغمبرانو
په اړه معلومات نه لرئ نو د تورات خاوندان وپوښتئ.
په دې اړه بايد څو خبري په پام كي ولرئ -1 :د تورات
له خاوندانو څخه مراد يهودان او نصارا دي ،تورات د
دواړو گډ كتاب دئ ،عيسى عليه السالم ته د دواړو علم
وركړى شوى وو ،هغه تورات منسوخ كړى نه دئ بلكي د هغه
مصدق وو ،هم ئې تورات خلكو ته ښودو او هم انجيل،
يوازي هغه څه ئې بېرته خلكو ته حالل كړي چي د يهودانو
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مذهبي مشرانو له ځانه تحريم كړي وو -5 ،مسيحيان
اوسنى بايبل د تورات او انجيل مجموعه گڼي ،خو په
حقيقت كي په بايبل كي نه اصلي تورات شته او نه اصلي
انجيل ،ځيني متصوفين اهل الذكر د ذاكرينو (متصوفينو)
په معنى تعبيروي ،خو دا بې بنسټه او غلط تعبير دئ ،د
ذاكرينو ئې له دې سره څه چي مخكني پيغمبران سړي وو
كه فرشتې؟!! ځيني نور بيا اهل الذكر د علماوو په
معنى اخلي او وايي :كه نه پوهېږئ نو له علماوو
پوښتنه وكړئ ،خو د آيت معنى دا نه ده!! دلته (الذكر)
يا تورات دئ يا د (يادښت) په معنى دئ؛ نو اهل الذكر
يا اهل تورات دي او يا هغه خلك چي له مخكنيو تاريخي
واقعاتو خبر دي او پوهېږي چي مخكني پيغمبران د رسول
هللا ﹽ په څېر سړي ول.
 د مخالفينو بل اعتراض دا وو چي رسول هللا ﹽ خو زموږ
په څېر خوراك كوي ،ووړ وو ،ځوان شو ،ورو ورو د زړښت
په لور درومي ،د خداى پيغمبر خو بايد داسي نه وي چي
هم خوراك ته اړ وي او هم ئې حالت بدلېږي او د زړښت
په لور درومي!! د دوى په ځواب كي ويل شوي :مخكني
پيغمبران هم د ده په څېر ول ،يو ئې هم داسي نه وو چي
خوراك ئې نه كولو او تلپاتي ول،
 د مخالفينو بل اعتراض دا وو چي كه محمد (عليه
السالم) د هللا تعالى پيغمبر وى نو دى او پلويان به ئې
له كړاوونو ،ستونزو او مخالفتونو سره مخامخ نه ول،
هيچا به د دوى مقابله نشوى كولى ،د فرشتو فوځونه به
ئې په څنگ كي ول او هر مخالف ته به ئې كلكه څپېړه
وركوله!! د دوى په ځواب كي ويل شوي :له مخكنيو
پيغمبرانو سره هم هللا تعالى په خاص پړاو كي مرسته كړې
او له دوى سره ئې خپله ژمنه ترسره كړې ،دوى او د دوى
ځيني پلويان ئې ژغورلي او تېري كوونكي ئې هالك كړي.
له رسول هللا ﹽ سره به هم الهي وعدې ترسره كېږي او
مخالفين به ئې له همغه برخليك سره مخامخ كېږي چي
مخكني ورسره مخامخ شول.
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ً چي تاسو ته مو داسي كتاب نازل كړ چي په هغه
يقينا
كي ستاسو ذكر او يادونه شوې نو آيا تعقل نه كوئ؟
او څومره هغه كلي (وال) مو مات مات كړل چي ظالمان
ول ،او ترې وروسته مو د نورو قوم پيدا كړ ،نو كله
چي ئې زموږ عذاب احساس كړ ناڅاپه ترې تښتېدل .مه
تښتئ او هغه څه ته ستانه شئ چي په هغه كي مو
سوكالي په برخه شوې وه او خپلو هستوگنځيو ته؛ چي
وپوښتى شئ!! وايي به :زموږ پر حال افسوس! يقينا
ً
چي موږ ظالمان وو .نو تر هغه به ئې تل دا وينا وه
چي موږ رېبل شوي مړاوي (يخ او ساړه) كړل.
( -)18-16په دې مباركو آيتونو كي څو الرښووني شوې دي:
 قريشو ته ويل شوي :ولي د قرآن او د هغه د حامل
رسول هللا ﹽ په اړه دا رنگ رنگ پوښتني او شكونه وړاندي
كوئ ،كله د ده پيغام ته د شعر نسبت كوي ،كله ئې
افتراءات گڼئ ،كله ئې پرېشان خوبونه ،كله يوه او كله
بله مطالبه ترې كوئ او معجزې ترې غواړئ!! په دې كي
مو كوم داسي څه تر سترگو شوي چي د حيرت او تعجب او
نه منلو وړ وي؟ دا كتاب خو تاسو ته خپل ځان درښيي،
ماضي او مستقبل مو درښيي ،ستاسو د مخكنيو برخليك
ستاسو په وړاندي ږدي ،ستاسو د نېكو او بدو كړنو ،سمو
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او غلطو تگالرو پايلي په گوته كوي ،د سعادت او شقاوت
الري درښيي ،د فالح او بريا په لوري مو بلي ،نو آيا
تعقل نه كوئ؟ مگر خبر نه يئ چي تر تاسو وړاندي مو
څومره هغه كلي وال وځپل چي ظالمان ول ،او تر دوى
وروسته مو نور قومونه راپيدا كړل؟!! مگر نه پوهېږئ
چي كله به الهي عذاب پر دوى سيورى وغوړاوو او په دې
به پوه شول چي ژر به په سخت عذاب اخته شي نو هر څه
به ئې شا ته پرېښودل او د تېښتي الر به ئې ونيوله ،كه
به هرڅومره دوى ته ويل كېدل چي مه تښتئ او خپلو
هستوگنځيو او د چړچو او عيش عشرت سامان ته ستانه شئ،
هغه څه ته بېرته وگرځئ چي سوكالي ئې درپه برخه كړې
وه؛ ښايي وپوښتى شئ!! يعني بيا به ستاسو خادمان الس
په نامه درته ودرېږي او له تاسو به وپوښتي :باداره
څه حكم دئ؟! بيا به د مخكي په څېر پټي غونډي جوړي
كړئ چي پلويان مو وپوښتي :جنابه! له دې حقپالو او حق
غوښتونكو سره څه وكړو او څنگه ئې مخه ونيسو؟!! خو د
ً چي موږ
دوى ځواب به دا وو :زموږ پر حال افسوس! يقينا
ظالمان وو .نو تر هغه به ئې دا وينا تكراروله او پر
خپل بد حال به ئې افسوس كولو چي جرړي به ئې
وايستىشوې او د رېبل شوو بوټو په څېر به شول ،د ژوند
حرارت او شيمه به ئې مړاوې شوه او په مرگ به محكوم
شول.
 د دې آيتونو له فحوى داسي معلومېږي لكه چي يوازي
مترفين به په الهي عذاب اخته او په دوزخ كي به پراته
وي ،د قرآن ځيني نور آيتونه هم داسي ښيي لكه چي په
دوزخ كي به يوازي مترفين تر سترگو كېږي ،د دې وجه دا
ده چي همدغو مترفينو او مستكبرينو د پيغمبرانو عليهم
السالم مخالفت ته مالتړلې او نور ئې مخالفت ته هڅولي،
د كفر او شرك اصلي بانيان او حاميان دوى ول ،هر
پيغمبر چي كوم ولس ته لېږل شوى نو تر ټولو وړاندي او
تر ټولو زيات مترفينو او مستكبرينو د دوى مخالفت
كړى ،د قريشو د مخالفت قيادت او الرښوونه هم د دوى د
صناديدو او د زر او زور خاوندانو په الس كي وه ،په دې
آيتونو كي دوى ته ويل شوي چي پايله مو د دوزخ كنده
ده .د سبا په سورې كي لولو:
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سبا66 :
او هيڅ كلي ته مو كوم خبردارى وركوونكى پيغمبر نه
دئ لېږلى مگر دا چي مترفينو ئې وويل :مونږ په قطعي
توگه ستاسو له رسالته منكر يو.







   



   









    
   
او آسمان ،زمكه او څه چي د دوى په منځ كي دي د
لوبي كوونكو په توگه مو نه دي پيدا كړي ،كه مو
غوښتى چي د بېهوده مشغولتيا په توگه ئې ونيسو نو
له خپل لوري به مو (همداسي) نيولى وو كه (د داسي
كار) كوونكي وى ،بلكي پر باطل د حق گوزار كوو نو
سر ئې وروځپي ،نو همدا مهال هغه له منځه تلونكى
شي ،او تاسو ته د هغه څه له كبله افسوس دئ چي
بيانوئ ئې.
( -)15-13په دې مباركو آيتونو كي د دې الرښوونو
شاهد يو:
 هللا تعالى آسمان ،زمكه او څه چي د دوى په منځ كي دي
داسي نه دي پيدا كړي لكه څوك چي په لوبو لوبو او په
بې مقصده توگه الس يوې بلي خوا ته خوځولو سره څه پيدا
كړي ،دلته نه بېهوده او بې مقصده شى شته او نه د
باطل لپاره د بقا او دوام مجال ،هر څه ئې د دقيقي
منصوبې له مخي په سمه توگه پيدا كړي ،كه خبره داسي
وى لكه كفار چي گمان كوي او وايي دلته نه د حق او
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باطل په نامه څه شته ،نه د ښه او بد په نامه كوم
كار ،نه د حالل او حرام په نامه كوم شى ،نه د مكافات
او مجازات په نامه كوم الهي سنت ،نو هللا تعالى به
آسمانونه او زمكه همداسي پيدا كړي ول ،هري خوا ته به
د بېهوده او عبث شيانو شاهد وو ،نه به كله حق
غالبېدو او نه به د باطل ټغر ټولېدو ،خو دا دئ تاسو
په خپلو سترگو گورئ چي د تاريخ په اوږدو كي په وار
وار د حق گوزارونو د باطل سر ځپلى او د هغه ټغر ئې
ټول كړى!! دا پېښي كه د كومي خبري شهادت وركوي نو
هغه دا ده چي هللا تعالى آسمانونه او زمكه بېهوده او
خوشي نه دي پيدا كړي .ستاسو په حال افسوس چي دا
حقيقت نشئ درك كولى او هغه څه وايئ چي په ټول عالم
كي د هغه په تأييد كي هيڅ شاهد نشئ موندلى.

   
    












او هغه څه ټول د ده دي چي په آسمانونو او زمكي كي
دي ،او هغه چه له ده سره دي نه ئې له بندگۍ ځان
لوړ گڼي او نه ستومانه كېږي .شپه او ورځ په تسبيح
لگيا وي او نه سستېږي.
( -)56-15دا مبارك آيتونه د مخكني مطلب مزيد وضاحت
كوي او وايي :د آسمانونو او زمكي هر څه د هللا تعالى
دي ،ده پيدا كړي او د ده په واك كي دي ،د ده په
وړاندي خاضع او منقاد دي ،د ده په عبادت او بندگۍ
بوخت دي ،همغه څه كوي چي هللا تعالى پرې گمارلي ،نه يوه
شېبه د ده له عبادت او بندگۍ سرغړاوى كوي او نه
ستومانه كېږي .شپه او ورځ په تسبيح لگيا وي او د
خپلي دندي په ترسره كولو كي سستي او لټي نه كوي.
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آيا داسي زمكني خدايان ئې نيولي چي هغوى مړي
راژوندي كوي؟
( -)51آيا په زمكي كي داسي كوم معبود ښودلى شي چي
مړي راژوندي كولى شي؟ كه داسي څوك نشي موندلى چي يوه
وړه حشره او د يوه بوټي يوه پاڼه راپيدا كړي او كوم
مړى راژوندى كړي نو څنگه له هللا تعالى پرته په بل
معبود باور كوي او له هللا تعالى سره ئې شريكوي؟!!

   











كه په دوى دواړو (آسمان او زمكي) كي له هللا پرته
ً تباه كېدل ،نو د دوى
نور خدايان وى؛ دواړه حتما
له ستايلو د عرش پالونكي هللا لره پاكي ده.
( -)55په دې مبارك آيت كي ويل شوي :كه چېري په
آسمانونو او زمكي كي له هللا تعالى پرته نور آلهه او
ً به دواړه تباه شوي وو ،د زمكي
معبودان وى ،نو حتما
او آسمانونو بقا او دوام او په هغوى كي د تباهي له
رامنځته كېدا مخنيوى ښيي چي د آسمانونو او زمكي
ټولواك رب نه كوم شريك لري او نه كوم څه د ده د سلطې
له عرشه بهر دي ،له ټولو هغو عيبونو لوړ دئ چي
مشركان ئې هللا تعالى ته منسوبوي.
دا د توحيد د اثبات او د متعددو خدايانو د غلطي
انگېرني د ترديد په ارتباط دومره مضبوط دليل دئ چي
هر عاقل او باضميره انسان قانع كوي او د انكار هره
پلمه ترې سلبوي ،دا آيت وايي :د دې زمكي او آسمانونو
پيدا كوونكى او پالونكى رب يو دئ ،د عالم په ادارې
او سمبالولو كي هيڅوك له هغه سره شريك نه دئ ،په
آسمانونو او زمكي كي د يوه هللا حكم نافذ دئ او له همدې
يوې مرجع د ټولو ساتنه او پالنه كېږي ،له همدې كبله
د عالم د دې بې حسابه اجسامو او اجرامو ترمنځ ټكر او
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تصادم نه راځي او هر څه په خپل خپل مدار او مسير كي
اداره كېږي ،د دې پراخ عالم په هيڅ برخي كي توپير،
تضاد ،بې نظمي ،تشه ،خأل او تعارض نه موندل كېږي ،كه
چېري د دې خور او پراخ عالم اداره ،حفاظت او ساتنه
په مختلفو السونو كي وى ،هرومرو به د ارادو اختالف په
ټكر او تصادم منتج كېدو او د دنيا نظم به متالشي
كېدو .د زمكي او آسمان ترمنځ يووالى او هم جهتي دا
ثابتوي چي د دواړو خالق ،پالونكى او ساتونكى يو دئ.

    
 
له هغه څه؛ نه پوښتل كېږي چي دى ئې كوي او دوى
پوښتل كېږي.
( -)56هللا تعالى د دې عالم مطلق ټولواك دئ ،نه په خپلو
تصرفاتو كي د بل موافقې او تأييد ته اړ دئ او نه د
چا په وړاندي مسئول او ځواب ويونكى دئ ،په ټول عالم
كي داسي ځواك نه موندل كېږي چي د هللا تعالى پرېكړي تر
اعتراض الندي ونيسي او د عملي كېدا مخه ئې ونيسي ،خو
له هللا تعالى پرته بل هر څوك،كه هر څومره ځواكمن او
واكمن وي ،هم د بل مرستي او مالتړ ته اړ وي ،هم ئې
كړني تر پوښتنو او اعتراض الندي راځي او هم ئې د
پرېكړو ممانعت او مخالفت كېدى شي .آيا څوك كولى شي
په دې اعتراض وكړي چي لمر ولي له مشرقه راپورته كېږي
او په مغرب كي پرېوځي ،آيا دا اعتراض ئې څه ځاى نيسي
او څه نتيجه پرې مرتب كېږي او د لمر په مسير كي
تبديلي راوستى شي؟!!
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آيا له ده پرته ئې نور معبودان نيولي؟ ووايه :خپل
دليل وړاندي كړئ ،دا د هغه ذكر دئ چي له ما سره
دئ او د هغه ذكر چي له ما وړاندي وو ،بلكي د دوى
ډېرى حق نه پېژني ،نو ځكه دوى اعراض كوونكي دي،
او تر تا وړاندي مو هيڅ پيغمبر نه دئ لېږلى مگر
دا چي هغه ته مو وحي كوله چي له ما پرته بل معبود
نشته نو زما عبادت وكړئ.
( -)58-56د دې مباركو آيتونو په اړه دا خبري په پام
كي ولرئ:
 په مخكنيو آيتونو كي د توحيد مضبوط او انكار نه
منونكي دالئل وړاندي شول ،دلته د مشركينو په اړه ويل
شوي چي آيا له دغو څرگندو دالئلو سره سره ئې له ده
پرته نور معبودان نيولي؟ ووايه :خپل دليل وړاندي
كړئ ،دا وينا خو يوازي د قرآن وينا نه ده چي په
آسمانونو او زمكي كي له هللا تعالى پرته بل معبود نشته،
په ټولو مخكنيو الهي كتابونو كي دغه خبره شوې ،د دوى
د انكار وجه دا نه ده چي د خپل شرك لپاره كوم عقلي
او نقلي دليل لري ،وجه ئې د دوى ناپوهي ده ،د دوى
ډېرى حق نه پېژني ،نو ځكه اعراض كوي.
 هللا تعالى تر محمد عليه السالم وړاندي هيڅ داسي
پيغمبر نه دئ لېږلى چي هغه ته د هللا تعالى له لوري دا
وحي نه وي شوې چي له ده پرته بل معبود نشته او يوازي
زما عبادت وكړئ.
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او وئې ويل :رحمن خداى يو زوى نيولى! پاكي ده
ورته (له دې عيبه) ،بلكي عزتمن بندگان دي ،په
وينا كي ترې وړاندي والى نه كوي ،او دوى د ده په
امر كار كوي ،په هغه څه پوهېږي چي د دوى وړاندي
او وروسته دي او شفاعت نه كوي مگر د هغه چا چي
ترې راضي وي ،په داسي حال كي چي له هيبته ئې
وېرېږي .او كه د دوى كوم څوك ووايي چي زه له ده
پرته معبود يم نو دا به هغه وي چي د دوزخ سزا به
وركړو ،ظالمان همداسي مجازات كوو.
( -)55-53د دې مباركو آيتونو په اړه الندي خبري بايد
په پام كي ولرو:
 دلته ويل شوي چي دوى وويل :رحمن خداى يو زوى
نيولى! د دوى په ځواب كي ويل شوي :له دې عيبه هللا
تعالى ته پاكي ده ،دا پوښتنه راوالړېږي چي دلته د چا
وينا ته اشاره شوې؟ د قريشو چي فرشتې ئې د هللا تعالى
لوڼي گڼلې؟ كه د نصاراوو او يهودو چي عيسى عليه
السالم او عزير عليه السالم ئې د خداى زامن گڼل؟ كه د
آيت الفاظو ته ځير شو نو راته جوته كېږي چي دلته د
يوه زوى يادونه شوې ده ،او دا ښيي چي دلته هغه چا ته
گوته نيول شوې چي هللا تعالى ته يوازي يو زوى منسوبوي،
نه گڼ شمېر زامن يا لوڼي ،نصاراوو عيسى عليه السالم د
هللا تعالى يوازينى زوى او ځاى ناستى گڼلى او يهودو
عزير عليه السالم يوازينى زوى او ځاى ناستى ،نو اشاره
دوى دواړو ته ده ،البته ټولي هغه فرقې په كي راځي چي
د دوى په څېر كوم نازولى د هللا تعالى يوازينى زوى او
ځاى ناستى گڼي.
 د دوى په ځواب كي مزيد ويل شوي :دا د هللا تعالى
زامن او ځاى ناستي نه دي ،بلكي د هللا داسي عزتمن او
مكرم بندگان دي چي -1 :په خپلو ويناوو كي تر هللا تعالى
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وړاندي والى نه كوي ،همغه خبره كوي چي هللا تعالى ورته
كړې ،نه له خپله ځانه څه وايي او نه خپل قول د هللا
تعالى تر قول وړاندي كوي -5 ،همغه څه كوي چي هللا تعالى
پرې گمارلي .هللا تعالى د دوى په اړه دا وينا د هغه علم
له مخي كوي چي د دوى په اړه ئې لري ،هم د دوى په
مخكنيو كړنو او ويناوو پوهېږي او هم ئې په وروستنيو،
 -6يوازي د هغه چا شفاعت كوي چي هللا تعالى ترې راضي
وي ،خو دا شفاعت هم په داسي حال كي كوي چي د خپل رب
له هيبته وېرېږي.
 هللا تعالى فرمايي :كه له دغو مكرمو بندگانو څخه څوك
ووايي چي زه له هللا تعالى پرته معبود يم! نو هغه ته به
د دوزخ سزا وركړو ،داسي ظالمانو ته همداسي سزا
وركوو.










  
   
    
آيا كافرانو دې ته پام نه دئ كړى چي آسمانونه او
زمكه سره نښتي ول ،نو موږ سره بېل كړل او هر ژوى
مو له (اوبو) پيدا كړى ،نو آيا ايمان نه راوړي؟!
( -)66د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 دا مبارك آيت په ډېر صراحت او وضاحت سره وايي چي
په سر كي ټول كائنات ،زمكه ،لمر او د آسمان ټول
اجرام يوه كتله وه او هللا تعالى په يوې چاودني سره دوى
بېل بېل كړل او اوسنۍ بڼه ئې وركړه .د (رتق) معنى
پيوستون او يو له بل سره نښتل ده ،او د (فتق) معنى
بېلتون او جال كېدا ده ،يعني د عالم هر څه كه دا په
آسمانونو كي دي او كه په زمكي كي سره پيوست او نښتي
ول او هللا تعالى سره جال جال او بېل بېل كړل.
 د ټولو ژوو د پيدايښت لومړۍ او اساسي ماده اوبه
دي ،هللا تعالى ټول ژوي له اوبو پيدا كړي.
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 د ايمان راوړو لپاره دغه دوه دالئل كافي دي ،آيا د
دغو دوو څرگندو دالئلو له ليدو او اورېدو سره سره
كافران ايمان نه راوړي؟!! (افال يؤمنون؟!!)
مخكي له دې چي د قرآن دا وينا وڅېړو بايد ووايو
چي دا څه عادي او معمولي خبره نه ده ،د دې خبري په
ارزښت او اهميت هغه څوك ښه پوهېږي چي د عالم د
پيدايښت په اړه ئې ژور علمي تحقيقات او څېړني كړې ،د
ډېرو ساينسپوهانو نظريات او تحليلونه ئې لوستلي،
تجربې ئې كړې او له كلونو كلونو تحقيق وروسته دغي
نتيجې ته رسېدلى چي د قرآن په پورتني آيت كي ورته
اشاره شوې ،كه تاسو د قرآن دغه آيت د همداسي كوم
ساينسپوه مخي ته كېږدئ او ورته ووايئ :زموږ په دغي
ديني كتاب كي څوارلس پېړۍ مخكي ليكل شوي چي آسمانونه
او زمكه سره نښتي او پيوست ول او هللا تعالى سره بېل
ً چي هغه به يا اعتراف كوي چي دا د هللا
كړي ،نو يقينا
تعالى له لوري لېږل شوى كتاب دئ ،انسان نشو كولى چي
له شلمي پېړۍ وړاندي د عالم د پيدايښت په اړه داسي
علمي او دقيقه وينا وكړي ،يا خو به دا خبره هغه ته
لږ تر لږه دومره حيرانوونكي وي چي د څه ويلو توان به
ترې سلب كړي.
كه څوك په شفاف ذهن سره دې آيت ته ځير شي نو له
الفاظو ئې څو نتائج تر السه كوي:
 په سر كي به دا زمكه ،لمر ،سپوږمۍ او ټول ستوري
سره نښتي وو ،د بېلېدو پر مهال به زمكه ،سپوږمۍ او
نور ستوري داسي ځالنده او تاوده ول لكه لمر ،ورو ورو
به ځينو خپله رڼا او تودوخه له السه وركړې وي!!
 البد به زموږ زمكه له نورو د رابېلېدو په وخت كي د
لمر په څېر گرمه او سره وه ،دا ځكه چي دواړه يو ځاى
وو او په يوه وخت كي سره بېل شوي .لمر چي ستر دئ خپل
حرارت ئې تر ننه حفظ كړى ،خو زمكه چي تر لمر ډېره
وړه ده ،ورو ورو سړه شوې ،سر ئې سوړ او زړه ئې
التراوسه تود او سخت گرم پاته شوى ،هومره تود چي هرڅه
په كي ويلي ،د قرآن په اصطالح هر څه په كي (نحاس:
ويلي) دي .او دا هغه څه دي چي هم ئې زموږ عقل راته
وايي او هم ئې ساينس د تجربو او مشاهداتو له مخي
وايي .د زمكي پر سر هره ورځ د داسي صحنو شاهد يو چي
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دلته او هلته د زمكي له زړه څخه دغه نحاس او ويلي
سره او خوټېدونكي مواد راوځي ،بهېږي او د اور د
سكروټو په څېر شيندل كېږي او موږ د زمكي د زړه له
تودوخي خبروي ،تحقيقات ښيي چي د زمكي د زړه تودوخه د
سانټي گرېډ په حساب څو زره درجې ده.
 د دې وينا بله طبيعي نتيجه دا ده چي د زمكي بهرنى
قشر به له سړېدو وروسته د ډبري په څېر كلك وو ،داسي
لكه د اورشيندو په ترڅ كي چي د زمكي د زړه ويلي مواد
راوځي او د زمكي پر سر له بهېدو وروسته كلكه ډبره
ترې جوړېږي ،د زمكي دا ډبرين پوستكى به ورو ورو په
خاوري بدل شوى وي ،دا هم هغه څه دي چي زموږ عقل ئې
راته وايي او د ساينسي څېړنو په ترڅ كي ثابت شوي ،د
زمكي اصلي برنى پوستكى ډبرين دئ ،دا پوستكى په ځينو
برخو كي په ډېري خاوري او په ځينو كي په لږ خاوري
پوښل شوى ،دغه پوستكي د زمكي د زړه ويلي او تاوده
توكي داسي په خپلي غېږ كي راتم كړي لكه د بخار په
ديگ كي خوټېدونكي مواد ،د زمكي پر سر اورشيندي هغه
مهال او په هغه سيمه كي راڅرگندېږي چي دا پوستكى
وچوي او له چاودونو ئې د زمكي د زړه ويلي مواد بهر
راووځي.
 د زمكي او د زمكي پر سر د ژوو د پيدايښت په اړه
محققين وايي :زمكه له خپل پيدايښت وروسته سخته توده
او سره وه ،د زمكي قشر او پوستكى ورو ورو سوړ شو ،خو
د سختي تيږي په څېر وو ،لومړى اوبه راپيدا شوې ،د
زمكي ټولي اوبه د پرېړو ورېځو په بڼه كي تر زمكي
راتاو وې ،د بارانونو ورېدا پيل شوه ،د باران او گڼ
شمېر نورو عواملو په وجه د زمكي د سر دا ډبرين
پوستكى ورو ورو په خاوره بدل شوى ،سيالبونو دا خاوره
له ځان سره د زمكي آوارو او ژورو برخو ته انتقال
كړه ،د زمكي تودوخه ال هومره وه چي اوبه ئې د ځان د
پاسه نه پرېښودې ،د اوبو د تبخير په نتيجه كي سېالب
راوړې خټه په كړنگېدونكې وچي خټي او كودړي بدله شوه،
خو د زمكي د مزيد سړېدو او مزيد بارانونو په نتيجه
كي داسي حالت راپيدا شو چي له يوې خوا د پرېړو ورېځو
پرده څېري شي او د لمر وړانگي زمكي ته ورسي او له
بلي خوا د زمكي د سر خاوره په لومړي سر كي نمجنه خټه
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او وروسته توره بوى ناكه خټه شي ،د زمكي پر سر د ژوو
پيدايښت په دغه مرحله كي پيل شو.
راشئ د محققينو او ساينسپوهانو دا وينا د قرآن د
وينا په څنگ كي كېږدو او وگورو چي قرآن د دغو
نظرياتو په اړه څه ويلي ،آيا په قرآن كي داسي څه
مومو چي دغو بېلو بېلو مراحلو او د زمكي د سر
تغييراتو ته ئې اشاره كړې وي؟ كه داسي وي چي قرآن
دغو خبرو ته په واضح الفاظو اشاره كړې وي ،همغسي لكه
چي د پيدايښت د پيل او د زمكي او آسمانونو د پېوستون
او بېلتون په اړه ئې ويلي ،نو آيا د دې معنى به دا
نه وي چي ساينسپوهان په هغه څه ډېر وروسته پوه شوي
چي قرآن څوارلس سوه كاله د مخه ويلي؟!!
راشئ وگورو چي قرآن د زمكي د زړه د ډېري تودوخي
او په هغه كي د ويلي شوو توكو په اړه څه ويلي ،د
قرآن الندي آيتونو ته لږ ځير شئ:



   

























الرحمن68-66 :

اې د انسانانو او پېريانو ټولگيو! كه كولى شئ چي
دآسمانونو او زمكي له اقطارو ووځئ نو ووځئ ،وتلى نشئ
مگر په ځانگړي ځواك سره ،نو د خپل رب كوم كوم
نعمتونه تكذيبوئ؟ پر تاسو به د اور داسي شعلې او
داسي ويلي مس لېږل كېږي چي مقابله ئې نشئ كولى.
په دې آيتونو كي د قرآن دوه ستر ستر علمي اعجاز
زموږ مخي ته ځلېږي :يو دا چي وايي :كه آسمان ته بر
والړ شئ نو له داسي بې دوده لمبو سره به مخامخ شئ چي
مقابله ئې نشئ كولى ،يعني د آسمان په برنۍ برخي كي د
شهاب ثاقب تېزي او تودې لمبې دومره زياتي او زوروري
دي چي تاسو ئې له مقابلې عاجز يئ!! او دا هغه حقيقت
دئ چي انسان اوس او هغه مهال پرې پوه شو چي سپوږمۍ
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او ستورو ته ئې د ختلو لړۍ پيل كړه او متوجه شو چي
دا شهاب ثاقب د فضائي سفرونو په وړاندي داسي ستر
ً چي دا د قرآن
گواښ دئ چي مقابله ئې نشي كېدى .يقينا
يو بل علمي اعجاز دئ ،نن او له ډېرو ژورو تحقيقاتو
وروسته انسان ته جوته شوې چي آسمان ته د لوړ تلو په
الر كي تر ټولو ستره مانع او خنډ هغه شهاب ثاقب (د
اور د لمبو په څېر لوېدونكي آسماني اجرام) دي چي هره
شېبه ،له هر لوري راغورځي ،ځان ترې ساتل او خوندي
ترې تېرېدل ممكن نه دي ،د دغو لمبو حرارت ،سرعت ،زور
او فشار دومره لوړ وي چي هر څه ويلي كوي او هيڅ څه
ئې مخي ته تم كېدى نشي .انسان تر نن پوري د خپل واړه
شمسي نظام څو ستورو ته رسېدلى يا نږدې شوى ،تر دې
وړاندي تگ يوازي په هغه صورت كي ورته ممكن دئ چي
وسيله ئې له شهاب ثاقب سره له تصادم كولو خوندي پاته
شي.
او د الملك په سورې كي لولو:
    
    


الملك13 :

آيا له هغه چي په آسمان كي دئ له دې پلوه خوندي شوي
يئ چي په زمكي كي مو ښخ كړي چي ناڅاپه به بيا خوځي؟
په دې مبارك آيت كي چي د قرآن يو ستر علمي اعجاز
زموږ مخي ته ايښودل شوى څو اساسي مطالبو ته اشاره
شوې:
الف :مگر گمان كوئ دا آواره زمكه چي تاسو ته ئې پر
خپلو اوږو ځاى دركړى ،او ستاسو د رزق او روزي د
تأمين وسيله ده ،همداسي به د تل لپاره ستاسو په خدمت
كي وي او دا اوسنى حالت ئې تلپاته ،مستمر او ثابت دئ
او هيڅكله به تغيير په كي نه راځي؟ مگر له دې هيڅ
وېره نه لرئ چي د عالم ټولواك رب له بره دا فرمان
صادر كړي چي د زمكي دا آرام او ډاډمن حالت بدل كړي،
داسي چي نه نور ستاسو په خدمت كي وي ،نه تاسو پر
خپلو اوږو يوسي ،او نه رزق او روزي دركړي ،بلكي
برعكس ستاسو په هدېرې بدله شي ،تاسو تر خاورو الندي
كړي ،سخته خوځېدا او لړزېدا ئې په خپلو سترگو
وگورئ؟!! څه شي ډاډه كړي يئ؟ څه شي د داسي حالت له
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راتلو مطمئن كړي يئ؟ د دې كاذب ډاډ او اطمئنان لپاره
څه دليل لرئ؟
ب :په دې آيت كي د خسف :د زمكي كښېناستل او ننوتل له
(لړزېدا او خوځېدا) سره يو ځاى ذكر شوي ،د بيان
اسلوب داسي دئ چي ښيي كه د زمكي كومي برخي كي خسف
رامنځته شي نو لړزېدا به ورپسې وي ،او دا هماغه خبره
ده چي ساينس ئې نن د زمكي د زلزلو د عواملو په اړه
كوي.
علمي تحقيقات ښيي چي د زلزلې يو اساسي سبب خسف
دئ ،وايي چي د زمكي منځنۍ برخه ،د سختي تودوخي په
وجه د خوټېدو په حالت كي ده او هر څه ئې ويلي او ذوب
شوي دي ،دا توده او ويلي برخه په كلك پټوكي چي كلكي
ډبرې ته ورته دئ ،احاطه شوې ،د زمكي پورتنۍ خاورينه
برخه د همدې ډبرين پوټكي په ذريعه له منځنۍ برخي
بېله شوې ،كله چي دا ډبرين پوټكى ،د زمكي په كومي
برخي كي  ،د برني يا داخلي فشار او د نورو عواملو په
نتيجه كي مات شي او د زمكي هماغه برخه د مذاب او
ويلي موادو د پاسه واقع شي ،هلته زلزلې پيل شي.
كوم مطلب چي په دې آيت كي د خسف او زلزلې په اړه
ويل شوى ،يوازي په تېري پېړۍ كي او له ژورو څېړنو او
تحقيقاتو وروسته انسان ته معلوم شو.
همدا راز دا آيت ښيي چي كله زمكه خسف شي نو داسي
برخه ئې راڅرگنده شي چي خوځېږي ،د زمكي د زړه ويلي
او خوځېدونكي توكي راڅرگند شي ،او دا هغه حقيقت ته
په واضح توگه اشاره كوي چي وايي :د زمكي د زړه توكي
مذاب او ويلي دي.
تاسو د األنبياء د سورې په دېرشم آيت كي وليدل چي
د آسمانونو او زمكي له پيدايښت سره متصل د اوبو او
له اوبو د ټولو ژوو پيدايښت ته اشاره كوي او وايي:
آيا كافران په دې نه پوهېږي چي آسمانونه او زمكه سره
(نښتي) وو ،نو موږ سره (بېل) كړل او هر ژوى مو له
(اوبو) پيدا كړى ،نو آيا ايمان نه راوړي؟! په دې آيت
كي او يو په بل پسي د زمكي او آسمان له پيدايښت سره
متصل د اوبو او له اوبو د هر ژوي د پيدايښت ذكر دا
مطلب په گوته كوي چي د زمكي پر سر تر ټولو د مخه
اوبه پيدا شوې .او دا هغه حقيقت دئ چي قرآن څوارلس
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سوه كاله مخكي بيان كړى دئ او ساينس اوس پرې
پوهېدلى .نن چي ته له هر ساينس پوه د زمكي ،آسمان او
اوبو د پيدايښت په اړه پوښتنه وكړې ،نو ځواب به ئې
همدا وي چي قرآن ويلي .ساينسپوهان وايي چي هايډروجن
تر ټولو سپك عنصر دئ چي اتم ئې له يوه پروټون او يوه
اليكټرون جوړ شوى او د زمكي پر سر له لومړنيو جوړ
شوو عناصرو څخه دئ ،هيليوم ورپسې دئ چي اتم ئې يو
پروټون او دوه اليكټرون لري ،هايدروجن د اوبو د
تركيب دوه درېيمه برخه ده ،دوه ماليكول هايدروجن له
يوه ماليكول آكسيجن سره يو ځاى شوي او اوبه ترې جوړي
شوې .نور عناصر وروسته جوړ شوي او اړوند مركبات ئې
هم وروسته وروسته راپيدا شوي .قرآن د هود د سورې په
اوم آيت كي فرمايي:



   




  












    


هود5 :

او دى (هللا) هغه ذات دئ چي آسمانونه او زمكه ئې په
شپږو ورځو كي پيدا كړل ،او عرش ئې پر اوبو وو ،تر څو
تاسو وآزمويي چي كوم يو مو د عمل له مخي تر ټولو
غوره دئ ،او كه ته ووايې چي تاسو به له خپلي مړيني
ً به
وروسته هرومرو راپاڅئ نو هغه چي كفر ئې كړى حتما
ووايي :دا له څرگند جادو پرته بل څه نه دئ!!
په دې مبارك آيت كي ويل شوي چي هللا تعالى آسمانونه
او زمكه په شپږو ورځو كي پيدا كړل ،په داسي حال كي
چي عرش ئې پر اوبو وو .د دې آيت په تفسير كي د درنو
مفسرينو تر منځ ژور اختالف تر سترگو كېږي ،هم په دې
اړه چي آيا له شپږو ورځو همدا زموږ اوسنۍ ورځي مراد
دي او كه شپږ تكويني مرحلې؟ او هم په دې اړه چي د دې
فقرې معنى څه ده چي د آسمانونو او زمكي د پيدايښت پر
مهال د هللا عرش پر اوبو وو؟ آيا عرش او اوبه د زمكي او
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آسمانونو له پيدايښته مخكي پيدا شوي؟ آيا عرش داسي
شى دئ چي د بل څه پر سر والړ وي همغسي لكه د زمكي كوم
تخت؟ او كه معنى ئې دا ده چي هغه مهال يوازي اوبه د
هللا تعالى تر واكمنۍ الندي وې او نور څه نه وو؟ آيا له
اوبو څخه مراد همدا زموږ اوسنۍ د څښلو اوبه دي كه دا
چي هغه مهال آسمانونه او زمكه د اوبو په څېر (ويلي
او مايع) وو؟
د دې مبارك آيت په اړه څو خبري په پام كي ولرئ:
 دلته د هللا تعالى په اړه د (عرش) او (ورځي) يادونه
شوې ،انسانانو دا دوه نومونه د خاصو شيانو لپاره وضع
كړي ،كله چي دې ته ورته نومونه د هللا تعالى په اړه
راځي نو موږ ئې په هغه متبادره معنى نشو اخيستى چي
انسانان ئې ورته كاروي ،نه عرش داسي شى دئ چي د زمكي
كوم تخت ته ورته وي او نه دا ورځ هغه موده ده چي
زموږ له دولسو ساعتونو سره برابره وي ،په كومو
آيتونو كي چي داسي الفاظ د غيبي امورو لپاره راشي
هغوى ته متشابه آيتونه ويل كېږي ،په هغوى كي داسي
غيبي شيان چي انسان ورته نوم نه لري په داسي الفاظو
ياد شوي چي انسان د ليدل كېدونكو شيانو لپاره وضع
كړي ،په دې سره موږ ته د غيبي شيانو په اړه نسبي
معلومات راكول كېږي ،د دې يو مثال همدا د (ورځ)
اصطالح ده چي قرآن ئې يو ځاى د داسي مودې لپاره راوړي
چي زموږ له زرو كلونو سره برابره ده ،او بل ځاى ئې د
پنځوسو زرو كلونو اوږدې مودې لپاره كارولې ،نو دا
شپږ ورځي هم دا زموږ شپږ ورځي نه دي چي نږدې دوه
اويا ساعتونه كېږي بلكي شپږ تكويني مراحل دي چي
اوږدوالى ئې يوازي هللا تعالى ته معلوم دئ .د دې تفصيل
د االعراف د سورې د  86آيت په تفسير كي ولولئ.
د آيت د دې فقرې (وكان عرشه على الماء) په اړه
درنو مفسرينو بېل بېل آراء وړاندي كړي ،د ځينو له
تعبيرونو داسي معلومېږي چي گواكي د هللا تعالى عرش به د
زمكي د سر كوم تخت ته ورته شى وي او پر اوبو باندي
ئې اوسېدا همغسي وه لكه د اوبو پر سر د كوم تخت
ودرېدا!! په داسي حال كي چي نه د هللا تعالى عرش د زمكي
كوم تخت ته ورته دئ او نه ئې پر اوبو اوسېدا داسي ده
لكه پر اوبو د زمكي د كوم تخت ودرېدا ،نه عرش ازلي
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شى دئ او نه اوبه ،نه د دغو الفاظو مراد او معنى دا
ده چي د هللا تعالى عرش د اوبو له پاسه وو او نه د هللا
تعالى عرش داسي شى دئ چي د ودرېدو لپاره كومي آواري
سطحي ته ضرورت لري ،هللا تعالى دا آسمانونه له كومي
ستني پرته ودرولي نو عرش به ئې څنگه داسي څه ته اړ
وي؟! دا غلطي انگېرني او ناسم تصورات د هغه چا د تنگ
او تياره ذهن زېږنده دي چي هللا تعالى او عرش ئې د زمكي
د سر له مخلوقاتو سره تشبيه كوي ،د آيت معنى دا نه
ده چي د آسمانونو او زمكي د پيدايښت پر مهال د هللا
تعالى عرش د اوبو پر سر داسي والړ وو لكه د زمكي كوم
تخت چي پر اوبو والړ وي!! څوك چي د دې آيت په تعبير
كي دغه غلط اسلوب غوره كوي له داسي پوښتنو سره مخامخ
كېږي چي هيڅ ځواب ورته نشي موندلى ،لكه دا چي :عرش
تر اوبو مخكي چېري وو او پر څه والړ وو؟ هللا تعالى تر
عرش مخكي چېري وو او پر څه ئې استوى كړې وه؟
 د يوه آيت په اصلي مطلب هغه مهال ښه پوهېدى شو چي
وگورو په كوم مناسبت راغلى؟ د بحث اصلي موضوع ئې څه
ده؟ تر هغه مخكي او وروسته څه ويل شوي؟ كه دلته لږ
ځير شو نو راته جوته كېږي چي دا آيت له مخكني آيت
سره ژور ارتباط لري ،په مخكني كي ويل شوي چي د ټولو
ژوو او ساكښو روزي د هللا تعالى پر ذمه ده ،همغه هللا چي د
دوى د پيدايښت او مړيني له نېټې خبر دئ ،ورپسې ويل
شوي چي هللا همغه ذات دئ چي آسمانونه او زمكه ئې پيدا
كړي ،تاسو پوهېږئ چي د رزق او روزي اصلي اسباب آسمان
او زمكه دي چي له يوه باران راورېږي او لمر ئې زمكي
ته رڼا او تودوخه وركوي او بله ئې دانه او مېوه
راشنه كوي ،او بيا په آسمان او زمكي كي د رزق تر
ټولو مهم او اساسي توكى اوبه دي چي ورېدا ،ذخيره
كيدا ،د زمكي پر سر روانېدا ئې د هللا تعالى په حكم دي،
ً هللا تعالى د
چي خبره داسي ده نو بايد پوه شې چي واقعا
ټولو ژوو د رزق او روزي ذمه وار دئ ،او دا همغه مطلب
دئ چي په همدې توگه د العنكبوت په سوره كي په دې بڼه
راغلى:
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العنكبوت36-36 :

او څومره ژوي داسي دي چي خپله روزي نه وړي ،هللا هغوى
ته روزي وركوي او تاسو ته هم ،او هغه پوه اورېدونكى
دئ ،او كه ئې وپوښتې چي آسمانونه او زمكه چا پيدا
ً به ووايي:
كړي او لمر او سپوږمۍ چا مسخر كړي؟ حتما
هللا؛ نو څنگه دوكه كېږئ ،دا خو هللا دئ چي په خپلو
بندگانو كي هغه چا ته روزي پراخوي چي دى ئې غواړي او
ً چي هغه پر هر
يا ئې ورته محدوده او تنگه كوي ،يقينا
څه ښه پوه دئ ،او كه ئې وپوښتې چي له آسمانه څوك
اوبه راكوزوي او په همدې سره زمكه له خپلي مړيني
ً به ووايي :هللا؛ ووايه:
وروسته راژوندۍ كوي؟ حتما
ستايني ټولي هللا لره دي خو د دوى ډېرى نه پوهېږي.
په دې آيتونو كي هم گورئ چي لومړى ژوو ته د رزق
او روزي وركولو خبره شوې او بيا د آسمانونو او زمكي
د پيدايښت ،د لمر ،سپوږمۍ د تسخير (چي شپه او ورځ په
گوته كوي او دا دواړه د رزق او روزي مهم اسباب دي)،
بيا له آسمانه د اوبو راورېدا او بيا په زمكي كي د
ژوندون پيلېدا ته اشاره شوې او په دې توگه موږ ته
ويل شوي چي رزق او وسائل او اسباب ئې د هللا له لوري
پيدا شوي او ذمه وار ئې هللا تعالى دئ ،هغه دا پرېكړه
كوي چي چا ته څومره رزق او روزي وركړي .كه لږ ځير شئ
نو درته جوته به شي چي د دغو دواړو سورتونو په دغو
آيتونو كي بشپ ړ ورته والى او يو د بل شرح او تفسير
دئ.
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دې ته مو هم بايد پام وي چي لكه په (على هللا رزقها)
كي (على) د فوقيت او بروالي په معنى نشو اخيستى او
داسي نه شو ويلى چي رزق ئې د هللا د پاسه دئ بلكي وايو
رزق ئې د هللا پر (ذمه) دئ ،همداسي په (كان عرشه على
الماء) كي نه شو ويلي چي عرش ئې د اوبو له پاسه والړ
وو ،بلكي بايد ووايو :اوبه د هللا تعالى د واكمنۍ تر
عرش الندي وې .ځكه دلته د بحث اصلي موضوع همدا ده چي
د رزق او روزي وسائل د هللا تعالى په واك كي دي.
تاسو پوهېږئ چي اوبه د ژوو د رزق تر ټولو مهمه
برخه ده ،دانه ،مېوه او واښه هم په اوبو راټوكېږي،
په دې آيت سره موږ ته الرښوونه شوې چي هللا تعالى د ژوو
له پيدايښته مخكي د دوى روزي پيدا كړې ،داسي لكه د
ماشوم له پيدا كېدو مخكي چي د مور په تي كي شيدې
ورته پيدا كوي.
ځينو درنو مفسرينو ويلي چي دا عالم د آسمانونو او
زمكي له پيدايښته مخكي د مايع (اوبو) په څېر وو ،كه
څه هم دا تعبير تر يوه حده د پام وړ دئ ،خو دا تعبير
به يوازي په هغه صورت كي د منلو وړ وو چي د بحث اصلي
موضوع د عرش د څرنگوالي بيانول وى ،نه ژوو ته روزي
وركول .ځيني بيا په دې عقيده دي چي په سر كي زمكه په
پرېړو ورېځو پوښل شوې وه ،پر له پسې زورور بارانونه
پيل شوي دومره چي ټوله زمكه په اوبو كي پټه شوې ،او
همدا د قرآن د دې آيت مصداق گڼي چي وايي :و كان عرشه
على الماء ،ځكه دا مهال د زمكي پر سر له اوبو پرته
بل هيڅ څه نه وو ،نه نباتات وو ،نه حيوانات او نه
لوړه او وچه تر سترگو كېده .هغوى وايي :د زمكي په
ټولو مركباتو كي د اوبو مقدار تر ټولو زيات دئ ،كه
دا نن د زمكي سطح آواره وى او لوړي ژوري ئې نه
درلودى او ټولي اوبه د مايع په بڼه كي وى نو د ټولي
زمكي مخ به ئې داسي پوښلى وو چي د اوبو ژور والى به
نږدې دوه ميله وو .خو تر ټولو دقيق تعبير همغه دئ چي
اوبه د زمكي لومړنى پيدا شوى مركب دئ.
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او په زمكي كي مو لنگرونه (غرونه) وگرځول (جوړ
كړل) چي دوى ونه خوځوي ،او په هغې كي مو ارتي الري
جوړي كړې چي الر ومومي ،او آسمان مو خوندي چت
وگرځولو دا په داسي حال كي چي دوى ئې له آيتونو
اعراض كوونكي دي ،او دى هغه ذات دئ چي شپه ،ورځ،
لمر او سپوږمۍ ئې پيدا كړل ،داسي چي هر يو په يوه
فلك كي المبو وهي (خوځي).
( -)66-61په دې مباركو آيتونو كي څو خبري جدي توجه
او دقت غواړي:
 دلته د غرونو لپاره د لنگرونو نوم غوره شوى،
رواسي د راسيه جمع ده چي معنى ئې ثابت او ټينگ دئ ،د
كښتيو لنگرونو ته د دې لپاره رواسي ويل كېږي چي كښتۍ
پرې تم كېږي.
 دلته د غرونو د پيدايښت په اړه د (جعل :گرځول)
صيغه كارول شوې ،ولي د جوړولو او پيدا كولو پر ځاى
دا صيغه راغلې؟ ولي د غرونو لپاره د جبال پر ځاى د
(رواسي :لنگرونه) نوم راوړل شوى؟ ولي ويل شوي چي دا
غرونه مو د دې لپاره لنگرونه وگرځول چي زمكه دوى ونه
خوځوي ،آيا د غرونو تر پيدايښت وړاندي زمكه خوځېده؟
غرونو څنگه د هغې خوځښت له منځه يووړ؟ ولي د غرونو
تر څنگ د الرو يادونه شوې؟ آيا د غرونو او الرو تر منځ
كوم تړاو شته؟ دې پوښتنو ته بايد دقيق او علمي
ځوابونه ولټوو.
 علمي څېړني ښيي چي غرونه د زمكي له زړه
راټوكېدلي ،ډېره برخه ئې د زمكي په زړه كي وي او لږ
ئې بهر راوتلې وي ،دا غرونه هغه مهال راوټوكېدل چي د
زمكي بهرنى قشر سوړ او د ډبري په څېر كلك شو ،خو
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نازك وو او د زمكي په سينه كي د متراكمي انرژۍ د
فشار په وړاندي ئې مقاومت نشو كولى او په پر له پسې
توگه چاودېدو ،له دغو چاودونو ويلي مواد بهر شيندل
كېدل او همدا ورو ورو په غرونو بدلېدل ،اوس هم دا
لړۍ روانه ده او د اورشيندو په ترڅ كي غرونه د
جوړېدو په حال كي دي خو په لږ پيمانه ،دا ښيي چي د
غرونو لپاره د (جعل) صيغه كارول ډېر ستر علمي حقيقت
افاده كوي او د قرآن يو ځالنده علمي اعجاز زموږ مخي
ته ږدي .د زمكي پر سر د غرونو د جوړېدو څرنگوالى له
دې سره شباهت لري چي څوك هگۍ په جوش اوبو كي كېږدي،
د هگۍ زېړ او سپين ورو ورو گرم شي او وپړسېږي ،د
داخلي فشار له كبله د هگۍ پوستكى وچوي ،د هگۍ سپين
له چاودونو بهر راووځي او د چاودونو په امتداد لوړ
پاتي شي ،غرونه د زمكي پر سر همداسي جوړ شوي.
 د علمي څېړنو په ترڅ كي دا حقيقت هم ثابت شوى چي
زمكه د پيدايښت په لومړيو مراحلو كي او هغه مهال چي
بهرنى قشر ئې ال مضبوط او پرېړ شوى نه وو او غرونه ال
نه وو پيدا شوي ،د دغو چاودنو له كبله له شديدو او
پر له پسې زلزلو سره مخامخ وه ،دا غرونه د دې باعث
شول چي د زمكي بهرنى قشر مضبوط او دروند شي ،بېلي
بېلي ټوټې ئې سره وصل او ويلډينگ شي او د زلزلو مخه
ونيول شي ،دا داسي وگڼئ لكه چي د يخو اوبو پر سر د
مات كنگل ټوټې له كوم لوى او دروند او ډېر سوړ كنگل
سره ونښلي او په دې توگه ئې ماتېدا او خوځېدا متوقف
شي .د غرونو لپاره د لنگر نوم غوره كول په حقيقت كي
ً چي دا د
دغه ستر علمي حقيقت ته اشاره كوي او يقينا
قرآن يو بل قاطع او ښكاره علمي اعجاز دئ.
 دغو سترو او درنو غرونو د زمكي بېلې بېلې برخي په
خپلو كي سره كلكي نښلولې دي ،داسي لكه د اوسپني تختې
چي د ولډنگ په ذريعه په خپلو كي سره ونښلي ،دا غرونه
د زمكي پر سر هغه درانه پېټي وگڼئ چي نه پرېږدي د
زمكي هغه كلك او ډبرين پوستكى چي تر خاورو څو
كيلومتره الندي دئ ،د هغه فشار په وجه مات شي چي د
زمكي له زړه د خوټېدونكو موادو څخه راوالړېږي ،په دې
ترتيب غرونه د زمكي د زلزلو مخنيوى كوي ،انسان له
ډېرو علمي څېړنو وروسته نن په دې حقيقت پوه شوى چي د
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زمكي تر خاورين قشر الندي ،د كلكي ډبري پرېړ پوستكى
راتاو شوى او د زمكي په زړه كي د ډېر فشار او تودوخي
په وجه هر څه ويلي او د خوټېدو په حالت كي دي ،له دې
چي كوم فشار راپيدا كېږي هغه داسي وگڼئ لكه په سره
اور پروت ،د خوټېدو په حال كي د بخار دېگ چي له
داخله تر سخت فشار الندي وي ،د زمكي ډبرين پوستكى هم
دې ته ورته د ډېر ستر فشار الندي وي ،كه دا غرونه او
د دوى زيات وزن نه وى نو د دې فشار په وړاندي به ئې
د مقاومت تاب نه درلود او دلته هلته به يو په بل پسې
ماتېدو او زلزلې به راوالړېدې .دا د قرآن يو بل ستر
علمي اعجاز دئ چي غرونه ئې د (مېخونو) او (لنگر) په
نامه ياد كړي او دا هغه حقيقت دئ چي انسان فقط په دې
پېړۍ كي ورباندي پوه شو .قرآن دا حقيقت هم بيان كړى
چي د غرونو له راپيدا كېدو د مخه زمكه خوځېده ،له
پرله پس ې زلزلو سره مخامخ وه ،هللا تعالى غرونه ورباندي
راپيدا كړل او دا خوځښت ئې سمبال شو او دا هم د
غرونو په ارتباط يو بل ستر علمي حقيقت دئ چي انسان
اوس ورباندي پوه شوى.
 په دې هم پوهېږو چي غرونه د اوبو زېرمي په خپلي
سينې كي ساتي ،د واوري ستر ستر ذخاير له فوري ويلي
كېدو ساتي ،نهرونه ،چينې او كارېزونه له همدې غرونو
رابهېږي ،د مختلفو سيمو د هوا او موسم په تغيير او د
رنگ رنگ نباتاتو په زرغونېدو كي د غرونو ونډه ډېره
اساسي او ټاكونكي ده ،نو غرونه له دې پلوه هم د زمكي
د خېمې لپاره د مېخونو حيثيت لري چي د ژوند د بقا او
ژونديو ته د رزق او روزي په برابرولو كي مؤثره ونډه
لري.
 د علمي څېړنو په ترڅ كي دا حقائق هم ثابت شوي چي
د زمكي د سر نهرونه د غرونو په وجه راپيدا شوي ،دغه
نهرونه د دې باعث شوي چي خوړونه او درې رامنځته شي،
د اوبو د مسير ډبري وسولېږي او خوړونه او درې په كي
جوړ شي ،او بيا په همدغو درو كي انسان ته له يوې
سيمي بلي ته د تلو الري پرانيستل شي ،تاسو كه دا نن د
لويو غرونو په سيمو كي تېري شوو الرو ته ځير شئ نو
وبه گورئ چي ټولي الري د نهرونو په ژۍ كي او په هغو
درو كي تېري شوې چي دغو نهرونو رامنځته كړې دي .او
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چي
په
وى
چي
ته

دا له شكه پرته د قرآن بل ستر علمي اعجاز دئ
غرونه ،نهرونه او الري ئې څنگ په څنگ ياد كړي .كه
غرونو كي د نهرونو له كبله دا ارتي الري نه
پرانيستل شوې نو انسانانو ته به څومره گرانه وه
له دغو دنگو دنگو غرونو واوړي او له يوې سيمي بلي
والړ شي؟!!
 د  65آيت لومړۍ فقره وايي :آسمان مو خوندي سقف
گرځولى ،د قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي آسمان د چت او
محفوظ سقف په نامه ياد شوى ،نن او له څوارلس پيړيو
وروسته انسانان په دې پوهېږي چي د دوى د زمكي په
فضاء كي داسي څه شته چي د زمكي لپاره د يوه محفوظ چت
او سقف حيثيت لري ،چي هم ئې د لمر له ځينو خطرناكو
وړانگو خوندي ساتي او هم له شهاب ثاقب څخه چي په ډېر
سرعت سره د زمكي په لوري خوځي خو له دغه سقف سره د
تصادم په نتيجه كي يا ذره ذره شي او يا ئې مسير بدل
او په بل لوري مخه كړي .كه يوه باانصافه ساينس پوه
ته ووايئ چي زموږ په يوه ديني كتاب كي چي څوارلس
پېړۍ ورباندي تېري شوې ،څو ځايه راغلي چي دا آسمان
ستاسو د زمكي لپاره محفوظ سقف او چت دئ ،خو يو وخت
به په دې كي چاودونه او سوري راپيدا شي! همغه خبره
چي تاسو ئې نن كوئ ،د زمكي فضاء د هغې خوندي سقف گڼئ
او د اوزون پرده ئې د لمر له مضرو وړانگو د خوندي
پاته كېدو وسيله ،همغه پرده چي اوس د كاربن ډاى
اكسايډ گاز د زياتېدو په وجه ځاى ځاى كي سوليدلې او
سوري په كي راپيدا شوي ،ما ته ووايئ چي د هغه عكس
العمل به څه وي؟ د دې دقيقي علمي وينا او وړاندويني
په اړه به څه وايي؟ د قرآن او د هغه د راوړونكي په
اړه به څه قضاوت كوي؟ آيا له دې پرته د بلي خبري
مجال ورته شته چي ووايي :دا خبره د يوه انسان خبره
نشي كېدى ،هغه څوك ئې كولى شي چي زموږ د فضاء له
ډېرو اسرارو خبر وي .او په قرآن كي د دغسي خبرو په
استناد ويل شوي چي د دې كتاب رالېږونكى هغه ذات دئ
چي د زمكي او آسمانانو په اسرارو پوه دئ.
 پدې خور او ستر آسمان كي ،دا دقيق او كلك نظم ،دا
بې شمېره ستوري چي هر يو ئې په خپل خپل مدار كي ساتل
كېږي ،له تصادم او ټكر ئې مخنيوي كېږي او نه پرېږدي
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چي ستر ستر ستوري واړه واړه جذب كړي ،يو د بل په
مدار كي داخل شي او هر څه سره گډ وډ شي ،پدې داللت
كوي چي پدې عالم كي نظم حاكم دئ ،خوشى او بيهوده او
بې هدفه نه دئ پيدا شوى ،خپلي مخي ته نه دئ پرېښودل
شوى ،دا ټول داسي واكمن ذات اداره كوي چي هرڅه ئې په
واك كي دي او په هر څه قادر دئ.
 د همدې  65آيت په وروستۍ فقرې كي ويل شوي چي (دا
په داسي حال كي چي دوى ئې له آيتونو اعراض كوونكي
دي) ،د دې فقرې تړاو له مخكنيو سره داسي دئ چي هللا
تعالى دغه ټول نعمتونه د انسانانو په برخه كوي سره
له دې چي دوى اعراض كوونكي دي ،د دوى د اعراض له
كبله دا نعمتونه نه ترې سپموي.
 په دري دېرشم آيت كي ويل شوي چي هللا تعالى هغه ذات
دئ چي شپه ،ورځ ،لمر او سپوږمۍ ئې پيدا كړل داسي چي
هر يو په يوه فلك كي المبو وهي .تاسو پوهېږئ چي يو
مهال خلكو داسي انگېرله چي زمكه والړه ده او لمر
خوځي ،بيا كله چي د لمر پر محور د زمكي چورلېدا ورته
څرگنده شوه داسي ئې انگېرله چي لمر والړ دئ او زمكه
خوځي ،وروسته وروسته ورته جوته شوه چي لمر هم له
ټولو هغو اجرامو سره چي د ده پر محور څرخي په يوه
ستر مدار كي منظم او مسلسل خوځي ،له خپلو دغو اقمارو
سره :عطارد ،زهرة ،زمكه ،مريخ ،مشترى ،زحل ،أورانوس،
نپتون او پلوتون ،چي ځيني د زمكي په څېر اقمار او
سپوږمۍ هم لري ،چي دوى په يوې سطحي كي خو په بېل بېل
مدار او فلك كي د لمر پر محور څرخي ،او بيا ټول له
لمر سره يو ځاى په يوه ستر مدار كي خوځي ،د دې شمسي
نظام سرعت په هر ساعت كي اوه سوه  077كيلومتره دئ.
دا مدار په نږد ې دوه سوه مليونه نوري كلونو كي يو ځل
پلي كوي ،دې ته مو پام وي چي لمر د زمكي او نورو
ستورو په څېر پر خپل محور هم څرخي ،دا څرخېدا په
شپږويشتو ورځو كي بشپړوي ،دا حقائق د شلمي پېړۍ په
وروستيو كي ستور پېژاندو ته څرگند شول .دا مطلب په
بل آيت كي په دې توگه راغلى:
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 دا د پوه،او لمر په خپل مستقر او تمځاى كي درومي
 او سپوږمۍ ته مو منازل،ځواكمن ذات مقدره ټاكنه ده
،ټاكلي تر هغه چي د كجوري د وچي زړې څانگي په څېر شي
نه لمر ته ښايي چي سپوږمۍ الندي كړي او نه شپه پر ورځ
 او هر يو په خپل خپل فلك كي المبي،وړاندي كېدونكي ده
.)(په فضاء كي درومي
دا مبارك آيتونه څو ستر ستر علمي اعجاز زموږ مخي
:ته ږدي
 او دا هغده. لمر د حركت ثابت او ټاكلى مددار لدري
.حقيقت دئ چي انسان په شلمي پېړۍ كي پرې پوه شو
 په هر پړاو كي، سپوږمۍ د حركت ټاكلي پړاوونه لري
 د نرۍ سپيني گاري په،موږ ته په يوې بڼي كي راښكاري
 بيا، بشپړه شي، ورو ورو ستره شي،څېر راڅرگنده شي
. تر هغه چي له سترگو پټه شي،ورو ورو وړېږي
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او تر تا وړاندي مو هيڅ انسان ته تلپاته پايښت نه
دئ گرځولى ،نو آيا كه ته ومرې دوى به تلپاتي وي؟
هر نفس د مرگ خوند څكونكى دئ ،او په شر او خير مو
د يوې فتنې په توگه آزمويو ،او زما لوري ته
راگرځول كېږئ ،او كله چي كافران تا وويني له
استهزاء پرته بل څه نه درباندي كوي( ،وايي) آيا
دا همغه دئ چي ستاسو د معبودانو يادونه كوي په
داسي حال كي چي دوى په خپله د رحمن رب د يادوني
كافران دي ،انسان له تلوار او عجلې پيدا شوى ،ژر
به خپل آيتونه دروښيم ،نو عجله مه كوئ.
( -)65-66د دې مباركو آيتونو په اړه بايد دا خبري په
پام كي ولرو:
 له لومړي آيت داسي معلومېږي چي د رسول هللا ﹽ
مخالفينو يا د ده د مرگ انتظار او طمع درلوده چي په
دې سره ئې ز ړونه آرام او تشويشونه رفع شي ،او يا خو
دوى ويل :څنگه ومنو چي محمد (عليه السالم) د خداى
پيغمبر دئ حال دا چي ماشوم وو ،ورو ورو ستر او دا دئ
د عمر په وروستيو كلونو كي دئ او بيا به مري؟!! د
خداى پيغمبر خو بايد تل ځوان ،پياوړى او مضبوط وي او
حالت ئې له عادي انسانانو ژور توپير ولري ،ښايي ځينو
هغه څه ويل او ځينو دا ،د دوى په ځواب كي ويل شوي:
تر تا وړاندي مو هيڅ انسان ته تلپاته پايښت نه دئ
گرځولى ،نو آيا كه ته ومرې دوى به تلپاتي وي؟ هر نفس
د مرگ خوند څكونكى دئ ،د شر او خير پرېكړه د هللا تعالى
له لوري كېږي ،دواړه د انسان لپاره الهي آزموينه وي.
په پاى كي به ټول د هللا تعالى لوري ته گرځول كېږئ.
 د كافرانو چلن له رسول هللا ﹽ سره داسي وو چي كله به
ئې هغه وليد نو استهزاء به ئې پرې كوله او په خپلو
منځونو كي به ئې ويل :آيا دا همغه كس دئ چي ستاسو
معبودان په بدو بدو نومونو يادوي؟!! څنگه د دې جرأت
او جسارت كوي؟! دا په داسي حال كي چي دوى په خپله د
رحمن رب داسي يادوني كوي چي كافران ئې كوي.
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 په اوه دېرشم آيت كي ويل شوي :انسان له تلوار او
عجلې پيدا شوى ،ژر به خپل آيتونه دروښيم ،نو عجله مه
كوئ .بايد وگورو چي په دې سره كافرانو ته ويل شوي چي
عجله او تلوار مه كوئ ،او كه رسول هللا ﹽ او مؤمنانو
ته؟ له ورپسې آيت معلومېږي چي د آيت مخه كافرانو ته
ده او هغوى ته ويل شوي چي د هغه الهي عذاب د ژر
راتلو غوښتنه مه كوئ چي رسول هللا ﹽ تاسو پرې گواښي او
ً موږ
تاسو ورته وايئ :كه دا گواښ حقيقت لري او يقينا
د الهي عذاب مستحق يو نو څه ته معطل دئ او تراوسه
ولي رانه غى؟!! په ځواب كي ورته ويل شوي :عجله مه
كوئ ژر به ئې نښي په خپلو سترگو وگورئ.
 بايد دې ته متوجه وو چي له تلوار او عجلې د انسان
پيدايښت هيڅكله دا معنى نلري چي عجله او تلوار كومه
ماده ده او انسان له دغي مادې پيدا شوى ،معنى ئې له
دې پرته بل څه نه ده چي انسان عجول او بېړنى پيدا
شوى ،په فطرت او خټه كي ئې عجلت او تلوار ايښودل
شوى .ځيني متأسفانه په داسي مواردو كي اشتباه كوي او
د الفاظو ظاهر ته په پام سره د اصلي معنى په ځاى د
خپل تنگ ذهن غلط تعبير ترې راباسي .د مثال په توگه
رسول هللا ﹽ فرمايلي چي ښځه له پوښتۍ پيدا شوې ،يعني د
هغې په فطرت او خټي كي ځيني نيمگړتياوي شته ،نارينه
بايد دا يو طبيعي او فطري امر وگڼي او هغه تحمل كړي،
كه هغه حساسه ده او ژر ناراضه كېږي ،دا بايد وزغمي
او ترې تنگ نشي .ځينو دا حديث د هغه غلط ذهنيت تر
سيوري الندي چي له محرف بايبل ئې اخيستى وايي :حواء د
آدم عليه السالم له كيڼي پوښتۍ پيدا شوې!! دا په داسي
حال كي چي نه رسول هللا ﹽ دا خبره كړې چي حواء د آدم
عليه السالم له كيڼي پوښتۍ پيدا شوې ،نه په قرآن كي
داسي الفاظ راغلي چي دا تعبير ترې واخيستى شي ،بلكي
قرآن په ډېر صراحت سره وايي چي انسان ،كه ښځه وي او
كه نارينه له خاوري پيدا شوى ،هللا تعالى ئې اوس هم له
خاوري پيدا كوي او د انسان د پيدايښت په لومړي سر كي
ئې هم له خاوري پيدا كړ .هلته ئې له يوه نفس يوه
جوړه پيدا كړه او اوس له دوو نطفو يو انسان جوړوي.
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او وايي :دا وعده به كله وي كه رښتيني يئ؟ كاش
كافران پوهېدلي وى چي هغه مهال به نه له خپلو
مخونو اور دفع كولى شي او نه له خپلو شاگانو او
نه به ئې مرسته كېدى شي .بلكي ناڅاپي به ورته
راشي نو حيران به ئې كړي ،نو نه به ئې پر ردولو
توانېدى شي او نه به مهلت وركول كېږي.
( -)66-65هغه څه چي كافرانو له رسول هللا ﹽ څخه په
تلوار او عجلې سره غوښتو الهي عذاب وو ،كله به ئې د
قيامت له راتلو انكار كولو او كله په دنيا كي د هللا
تعالى له مؤاخذې او عذابونو ،ويل به ئې :دا د الهي
عذاب او قيامت گواښونه به كله رښتيني كېږي؟ څنگه
باور وكړو چي تاسو رښتيا وايئ؟!! دلته د دالئلو پر
ځاى هغوى ته ويل شوي :هغه ورځ هرومرو راتلونكې ده،
تلوار مه كوئ په خپل وخت به راځي ،دا تلوار د انسان
يوه فطري كمزوري ده .كاش پوهېدى چي تاسو په دې بې
ځايه تلوار سره د څه غوښتونكي يئ :د داسي اور چي
لمبې به ئې درباندي راتاو وي ،نه به ئې له خپلو
مخونو دفع كولى شئ او نه له خپلو شاگانو ،نه به داسي
څوك مومئ چي مرسته مو وكړي او له عذابه مو وژغوري،
ناڅاپي به راځي ،له ناڅاپي راتلو به ئې هك پك او
حيران شئ ،نه به دا ورځ ځنډولى شئ او نه به مهلت
دركول كېږي.
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ً چي تر تا وړاندنيو پيغمبرانو باندي هم
يقينا
ملنډي ووهل شوې ،نو پر هغو چي د دوى په اړه ئې
ملنډي وهلې وې همغه څه (عذاب) محقق شو چي ملنډي
ئې پرې وهلې.
( -)61په دې مبارك آيت كي رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :پر
هغو پيغمبرانو هم ملنډي وهل شوې دي چي تر تا وړاندي
تېر شوي ،چا چي پر دوى ملنډي وهلې وې همغه عذاب پرې
نازل شو چي دوى ئې اړوند گواښونه د ملنډو وړ گڼل ،د
پيغمبرانو دا خبري ئې د خندا وړ گڼلې چي د هللا تعالى
عذاب به پر دوى نازل شي ،خو ناڅاپي او د خپل انتظار
خالف دغه عذاب پرې نازل شو.

   














    






   












  
   
ووايه :څوك مو له رحمن رب څخه د شپې او ورځي له
لوري ساتي ،بلكي دوى د خپل رب له يادوني ډډه
كوونكي دي .آيا له موږ پرته داسي معبودان لري چي
وئې ساتي ،نه د ځان مرسته كولى شي او نه زموږ
ملتيا ورسره شته ،بلكي دوى او د دوى پلرونه مو

66پلوشې
د قرآن
األنبياء

دومره متمتع كړل چي موده پرې اوږده شوه ،نو آيا
دې ته نه گوري چي موږ په داسي حال كي زمكي ته
رادرومو چي له څنډو ئې راكموو ،نو آيا دوى به
برالسي وي؟
( -)66-65د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 كافرانو ته ووايه :هغه به څوك وي چي كه هللا تعالى
وغواړي د شپې يا ورځي له لوري پر تاسو عذاب نازل كړي
ترې ومو ساتي؟ آيا داسي ځواك په نظر درځي چي تاسو له
الهي عذاب څخه وژغوري؟ ښه پوهېږي چي په ټول عالم كي
نه داسي ذات شته او نه داسي ځواك چي د الهي عذاب په
وړاندي د دوى مرسته وكړى شي ،خو سره له دې نه غواړي
پر دې حقيقت اعتراف وكړي او ووايي :له هللا تعالى پرته
بل داسي ځواك نشته ،وجه ئې دا ده چي دوى د هللا تعالى د
نامه له يادولو ډډه كوي ،دغه شيطاني هوډ ئې دې
اعتراف ته نه پرېږدي.
 آيا له هللا تعالى پرته داسي معبودان لري چي وئې
ساتي؟ آيا داسي معبودان لري چي د هللا تعالى د عذاب په
وړاندي د دوى ساتنه وكړي؟ هغه څه چي د معبود په
سترگه ورته گوري او د مرستي طمع ترې لري ،دا جعلي او
دروغجن معبودان نه د ځان مرسته كولى شي او نه د هللا
تعالى ملتيا ورسره شته.
 د دوى د انحراف ستره وجه دا ده چي هللا تعالى دوى او
د دوى پلرونو ته د دنيا مال او متاع وركړل ،له اوږدې
مودې رادېخوا مرفه او سوكاله ژوند لري ،د ټولني
موجود اجتماعي ،اقتصادي ،مذهبي او سياسي جوړښت دوى
ته كافي امتيازات وركړي ،هر تغيير د خپلو شته
امتيازاتو په ضد گڼي ،نو ځكه ئې د مخالفت مال كلكه
تړلې.
 خو دوى دې حقيقت ته متوجه نه دي چي د ټولني موجود
وضعيت د بدلېدو په حال كي دئ ،ټغر ئې له څنډو
راټولېږي ،كچه او بې ځايه طمعي غولولي او گمان كوي
چي همداسي به د تل لپاره برالسي او غالب وي! دې ته نه
گوري چي موږ په داسي حال كي زمكي ته رادرومو چي له
څنډو ئې راكموو ،نو آيا دوى به برالسي وي؟
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ووايه :زه يوازي په وحي سره تاسو ته خبردارى
دركوم ،او كوڼ بلنه نه اوري كله چي انذار كړى شي.
( -)68دلته رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي له يوې خوا
مخالفينو ته ووايي :زه له ځانه تاسو ته څه نه وايم،
څه چي وايم دا د هللا تعالى له لوري وحي ده ،د دې الهي
وحي په رڼا كي تاسو ته وايم چي يوازي په وحي سره
تاسو ته خبردارى دركوم ،ستاسو د اوسنۍ وضعي د بدو
پايلو په اړه دا گواښونه زما له لوري نه دي ،د هللا
تعالى له لوري دي ،له بلي خوا ورته ويل شوي چي ځيني
د كڼو په څېر دي ،بلنه هيڅ اغېز پرې نه كوي ،كه هر
څومره حكيمانه او اغېزمنه وي .دوى هغه دي چي له خپلي
تگالري په هيڅ توگه الس نه اخلي ،له دې ډېر ناروا او
حرامي مادي گټي تر السه كوي ،باور ئې نه راځي چي د دې
كړنالري پايلي به بدي وي نو ځكه انذار هيڅ اغېز او
تأثير پرې نه كوي.

   






 
او كه ستا د رب د عذاب تاو او بړاس ورورسېږي حتما
ً
ً چي موږ
به وايي :اى واى! افسوس پر موږ  ،يقينا
ظالمان وو.
( -)63دوى د الهي عذاب مطالبه كوي او په تلوار سره
ئې غواړي خو كه د دې عذاب هسي له لري كوم تاو او
بړاس ورورسېږي نو هغه مهال به له ځنډ پرته وايي :موږ
ً چي موږ ظالمان وو.
بدبخته وو ،افسوس پر موږ  ،يقينا
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او د قيامت د ورځي د انصاف تلي به كېږدو نو پر
هيچا به هيڅ ظلم نه كېږي ،او كه د سپيلني د داني
په مقدار څه (عمل) وي نو رابه ئې وړو .او موږ د
محاسبه كوونكو په توگه كافي يو.
( -)65د قيامت په ورځ به د انصاف او عدل هغه تلي
ودرول شي چي هر عمل په دقيقه توگه پرې تلل كېږي ،پر
هيچا به له هيڅ پلوه ظلم نه كېږي ،كه چا د سپيلني د
داني په مقدار ښه يا بد عمل كړى وي نو څرگند به شي،
هللا تعالى د محاسبه كوونكي په توگه كافي دئ.






















   
 
ً چي موسى او هارون ته مو فرقان ،رڼا او د
او يقينا
متقيانو لپاره ذكر او پند وركړ ،د هغو لپاره چي
له خپل رب څخه په غياب كي وېرېږي په داسي حال كي
چي د قيامت له نېټې وېرېدونكي دي .او دا مبارك
ذكر دئ چي نازل مو كړ ،نو آيا تاسو ترې انكار
كوونكي يئ؟
( -)86-65د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 موسى او هارون عليهما السالم ته هغه كتاب وركړى
شوى وو چي له يوې خوا د حق او باطل ،مفيد او مضر،
حالل او حرام ،ښه او بد تر منځ د توپير محك او معيار

األنبياء
63
د قرآن پلوشې
 له بلي خوا د داسي روڼ څراغ په څېر وو چي په،وو
 له تورتم د وتلو مشعل،تيارو كي انسان ته سمه الر ښيي
 يعني،او الرښود او د متقيانو لپاره ذكر او پند وو
هغه كتاب د هر چا لپاره فرقان او روڼ څراغ وو خو د
 يعني د تورات له الرښوونو هغه،متقيانو لپاره پند وو
 دا متقيان،چا گټه اخيستى شوى چي په هغه كي تقوى وه
هغه وو چي هم له خپل رب څخه په غياب كي وېرېدل او هم
.د قيامت له نېټې
 قرآن د تورات په څېر مبارك ذكر دئ چي د همغه هللا
 نو آيا غواړئ د هغه له،تعالى له لوري تاسو ته راغلى
الهي پند څخه همغسي انكار وكړئ چي يهودانو د تورات
له منلو او عملي كولو انكار وكړ؟!! آيا غواړئ تاسو
هم له همغه تور او سپيره برخليك سره مخامخ شئ؟
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ً چي ابراهيم ته مو تر دې وړاندي د ده رشد
او يقينا
او الرښوونه ورپه برخه كړه ،او موږ پرې پوه وو،
هغه مهال چي خپل پالر او خپل قوم ته ئې وويل :دا
انځورونه (بتان) ځه دي چي تاسو ئې لمانځونكي يئ؟
وئې ويل :خپل پلرونه مو داسي موندلي چي د هغوى
ً چي تاسو او ستاسو
لمانځونكي ول ،وئې ويل :يقينا
پلرونه په څرگندي بې الرۍ كي يئ ،وئې ويل :آيا موږ
ته دي حق راوړى او كه له لوبي كوونكو څخه يې ،وئې
ويل :بلكي ستاسو رب د آسمانونو او زمكي هغه رب دئ
چي دغه ئې پيدا كړي او زه پر دې له گواهي
وركوونكو څخه يم ،او پر هللا قسم چي ستاسو د بتانو
څه بندوبست به كوم ،له هغه وروسته چي تاسو مخ
واړوئ او تر شا شئ ،نو له ستر پرته ئې هغوى ټوټې
ټوټې كړل ،د دې لپاره چي هغه ته به رجوع وكړي.
( -)85-81د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى ابراهيم عليه السالم ته الرښوونه وكړه ،رشد
او كمال ته د رسېدو الر ئې وروښوده ،هللا تعالى چي د ده
په اړه څه وايي د هغه كامل علم له مخي دي چي د ده په
اړه ئې لري ،هللا تعالى ښه پوهېږي چي ده خپل پالر او قوم
ته څه وويل ،هغه مهال ده خپل پالر او خپل قوم ته
وويل :دا انځورونه (بتان) ځه دي چي تاسو ئې
لمانځونكي يئ؟
 د ده د پالر او قوم ځواب دا وو :خپل پلرونه مو
داسي موندلي چي د دغو بتانو لمانځونكي ول ،د دوى
لمانځنه له پالر نيكه موږ ته په ميراث پاتې ده ،اې
قريشو! تاسو نن رسول هللا ﹽ ته همغه ځواب وركوئ چي
ابراهيم عليه السالم ته خپل جاهل قوم وركړى وو ،همغه
د ټولو جاهلو ولسونو گډ ځواب ،په ميراثي مذهب
ټينگار ،كه څه هم د حق او عقل خالف وي!!
ً چي تاسو
 د ابرهيم عليه السالم ځواب دا وو :يقينا
او ستاسو پلرونه په څرگنده توگه تېروتي يئ ،سمه الر
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مو وركه كړې او بې الري شوي يئ.
 پالر او قوم ئې گمان نه كولو چي ابراهيم عليه
السالم به خپل پلرنى دين پرېښى وي ،د ده وينا ئې داسي
وگڼله لكه چي هسي ټوكي كوي ،وئې ويل :ته موږ ته
رښتينې خبره كوې او كه هسي لوبي كوې؟!! ابراهيم عليه
السالم وويل :ټوكي نه كوم ،جدي يم ،ستاسو رب هغه ذات
دئ چي د آسمانونو او زمكي رب دئ ،همغه چي آسمانونه
او زمكه ئې پيدا كړي او زه پر دغه رب ايمان لرم،
ستاسو په وړاندي په واضح الفاظو د دې خبري گواهي
وركوم.
 كله چي ابراهيم عليه السالم احساس كړه چي قوم ئې د
بتانو له لمانځلو الس نه اخلـي ،پـه دالئلـو نـه قـانع
كېږي ،دې نتيجې ته ورسېدو چي د ټولني د ټولو بدمرغيو
بنسټ د دغو بتانو لمانځنـه ده ،د دې پټـي ټـول گنـده
بوټي له دغي گنده چينې خړوبه كېـږي ،كـه دا د نمـرود
واكمني ده ،كه په ټولني كي ظلم او بې عدالتي ده ،كـه
يوه لوري ته ځيني په عيش او عشرت كـي غـرق دي او بـل
لوري ته لوږه او فقر ده ،كـه ځينـي د حرامـو شـتمنيو
ډېرښت مست كړي او ځيني د الس په تڼاكو او د تنـدي پـه
خولو سره خپل نس نشي ډكولى ،وجه ئې دغه شركي مذهب دئ
چي دا ظالمانه نظام پرې والړ دئ ،نو له ځـان سـره ئـې
وپتېله او لوړه ئې وكړه چي دا بتان به ماتوم ،په يوې
داسي ورځ كي چي خلك له معبده په شـا شـوي وي ،د هغـه
جشن په ورځ چي خلك له معبده لري راغونـډېږي ،هلتـه د
نمرود مخي ته سر ټيټوي او دا ژوندى بـت لمـانځي او د
ورځي په پاى كي او وړاندي تر دې چي خپلو كورونـو تـه
ستانه شي ،معبد ته درومي او دلتـه د مـړو بتـانو پـه
وړاندي سر ټيټوي ،هغه ورځ راورسېده ،خلك د غونډي ځاى
ته روان شول ،ځوان ابراهيم چي ال د ځوانۍ پـه لومړيـو
كي وو له دوى سره ملگرتيا ونه كړه ،ځينو ترې وپوښـتل
چي ولي د جشن په مراسمو كي برخه نه اخلې؟!! د ناروغۍ
پلمه ئې وړاندي كړه ،په ښار كي پاته شو ،كله چـي ئـې
معبد له خلكو تش وموند نو له خپل تبـر سـره ورننـوت،
واړه بتان ئې يو په بل پسي وځپل ،په پاى كي ئـې خپـل
تبر د لوى بت په غاړي كي ځوړند كړ ،دا د دې لپاره چي
خلك به معبد ته لـه راتلـو سـره سـم وگـوري چـي ټـول
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معبودان ئې پړمخي ټوټې ټوټې پر زمكه پراته دي ،تبر د
لوى بت په غاړي كي دئ ،دى تر نورو زيات تـوهين شـوى،
دى د نورو په ځپلو تورن دئ خو د اتهام په وړاندي لـه
ځانه دفاع نشي كولى!! دا صحنه به هر چا ته وايي چي د
ـه لـه
بتانو د ماتولو جرم دغه لوى بت كړى ،خو هغـه نـ
ځانه دفاع كولى شي او نه خلكو ته ويلى شي چي دا كـار
ما نه دئ كړى او نه هغه څوك ښودلى شي چي د ده ملگـري
ئې په دې برخليك اخته كړي .د وروستي آيت په پـاى كـي
راغلي (لعلهم اليه يرجعون :ښـايي هغـه تـه بـه رجـوع
وكړي) ،يعني خلك به د لوى بت په وړانـدي ودرېـږي ،دا
ـي خبـر كـړي او ورتـه
هيله به كوي چي هغه ئې لـه پېښـ
ووايي :اې زموږ ستر خدايه! دا واړه خدايان تـا ټـوټې
ټوټې كړي كه بل چا؟ كه تا دا كار كړى وي نو ولي؟ كـه
بل چا دا كار كړى هغـه څـوك دئ؟ خـو دا دروغجـن سـتر
معبود به نه د يوې پوښتني ځواب وركـولى شـي او نـه د
بلي!!





  






   
   



 
وئې ويل :چا زموږ له معبودانو سره دا كار كړى؟
ً چي هغه له ظالمانو څخه دئ .وئې ويل:
يقينا
اورېدلې مو دي چي يو زلمي ئې يادونه كوي ،هغه ته
ابراهيم ويل كېږي .وئې ويل :د خلكو د سترگو په
وړاندي ئې راولئ چي خلك ئې شاهد شي (د ابراهيم د
مجازات صحنه په خپلو سترگو وگوري).
( -)16-95د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 خلك له مېلې راستانه شول ،كور ته تر تلو وړاندي
معبد ته والړل ،خپل معبودان ئې داسي وموندل چي واړه
ئې ټوټې ټوټې پر زمكه پراته دي او ستر بت ئې تر
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اتهام الندي دئ ،د لوى بت په وړاندي داسي والړ ول لكه
چي هر يوه پر خپل سر او خپل ايمان د دروند تبر گوزار
خوړلى وي ،يوازي يوه خبره ئې له خولو وتلى شوى :دا
كوم ظالم زموږ له سپېڅلو معبودانو سره دا ستر ظلم
كړى؟!! ځواب څرگند وو ،له ابراهيم عليه السالم پرته
ئې بل داسي څوك نه تر سترگو كېدو چي د داسي جسارت شك
پرې وكړي ،له يوې او بلي خوا دا ځواب وركړى شو :يو
زلمى دئ چي د ابراهيم په نامه يادېږي؛ له هغه مو
اورېدلي چي زموږ د معبودانو په ضد تبليغات كوي.
 اوس نو د ابراهيم عليه السالم په ضد د نمروديانو
پرېكړه څرگنده وه ،سخته سزا ،داسي چي د نظام او مذهب
هر باغي ته د عبرت وسيله شي ،د خلكو په وړاندي سزا،
همدلته په معبد كي ،او له ځنډ پرته ،وئې ويل :د خلكو
د سترگو په وړاندي ئې راولئ چي خلك د ده د مجازات او
شديد عذاب صحنه په خپلو سترگو وگوري.
 ابراهيم عليه السالم همدا غوښتل چي ټول خلك د خپلو
دروغجنو معبوادنو نسكورېدا په خپلو سترگو وگوري ،ده
ته د ټولو خلكو په وړاندي او په څرگنده توگه د څه
ويلو فرصت په الس ورشي ،همداسي وشول ،دى معبد ته
احضار شو ،او د قهرجنو خلكو په وړاندي تر پوښتنو
الندي ونيول شو!!




















  






   
   
   
    

81پلوشې
د قرآن
األنبياء

   
   
    




   
وئې ويل :اې ابراهيمه! آيا زموږ له معبوادانو سره
دا كار تا كړى؟ وئې ويل :بلكي دا كار خو د دوى
دغه ستر بت كړى ،نو دوى وپوښتئ كه خبري كولى شي!!
نو خپلو نفسونو ته ئې رجوع وكړه او وئې ويل:
ً چي تاسو په خپله ظالمان يئ ،بيا ئې سرونه
يقينا
ً چي ته
نسكور او ټيټ كړى شول( ،او وئې ويل ):يقينا
پوهېږې چي دوى خبري نشي كولى ،وئې ويل :نو آيا له
هللا پرته داسي څه لمانځئ چي نه كومه گټه دررسولى شي
او نه ضرر دررسولى شي؟!! افسوس پر تاسو او پر هغه
څه چي تاسو ئې له هللا پرته لمانځئ! نو آيا تعقل نه
كوئ؟! وئې ويل :وئې سوزوئ او د خپلو معبودانو
ملتيا وكړئ كه (د كوم كار) كوونكي يئ.
( -)35-35د دې آيتونو په مطالبو د ښه پوهېدا لپاره
الندي خبري په پام كي ولرئ:
 دوه شپېتم آيت وايي چي ابراهيم عليه السالم هملته
احضار شو او دا پوښتنه ترې وشوه :اې ابراهيمه! آيا
زموږ له معبوادانو سره دا كار تا كړى؟ په دري شپېتم
آيت كي ويل شوي چي ابراهيم عليه السالم دوى ته دا
ځواب وركړ :بلكي دا كار خو د دوى دغه ستر بت كړى ،نو
دوى وپوښتئ كه خبري كولى شي!! بايد وگورو چي د دې
ځواب معنى څه ده! آيا معنى ئې دا ده چي ابراهيم عليه
السالم انكار كړى؟ آيا په دغو الفاظو كي داسي څه تر
سترگو كېږي چي وښيي ابراهيم عليه السالم دا تور رد
كړى او داسي څه ئې ويلي وي چي وښيي ده دا كار نه دئ
كړى؟ له ورپسې آيتونو په ډېر صراحت سره معلومېږي چي
ابراهيم عليه السالم نه يوازي د بتانو په ماتولو
اعتراف كړى بلكي قوم او د دوى بتان ئې په كلكه غندلي
او هغوى ته ئې ويلي :آيا له هللا پرته داسي څه لمانځئ
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چي نه كومه گټه دررسولى شي او نه ضرر دررسولى شي؟!!
افسوس پر تاسو او پر هغه څه چي تاسو ئې له هللا پرته
لمانځئ! نو آيا تعقل نه كوئ؟! د ده دغه اعتراف او
نيوكو ته په پام سره ټولو د ده د مجازات پرېكړه وكړه
او وئې ويل :وئې سوزوئ او د خپلو معبودانو مرسته
وكړئ ،كه د څه كولو اراده او همت لرئ نو همدا اوس
اوس دا كار وكړئ.
 دا پوښتنه راوالړېږي چي د دې فقرې معنى څه ده :بل
فعله كبيرهم هذا؟ په دې اړه بايد ووايو :ځينو درنو
مفسرينو ويلي چي دا په حقيقت كي د استدالل په موخه د
واقع خالف خبره كول دي ،هدف ئې دروغ ويل نه وو بلكي د
استدالل لپاره ئې ويلي چي تبر د لوى بت پر اوږه پروت
دئ او دا خو ښيي چي دا نور بتان ده مات كړي ،له ده
او له نورو وپوښتئ چي دا كار چا كړى ،متأسفانه ځينو
نورو ويلي چي دا د ابراهيم عليه السالم يو له هغو
دريو درواغو څخه وو چي ده په خپل ژوند كي ويلي ،په
دې اړه په يوه غريب روايت استناد كوي چي شرح او
تفصيل به ئې وروسته وگورئ!! خو كه الفاظو ته ځير شو
نو داسي معلومېږي چي ابراهيم عليه السالم د دغي وينا
(بل فعله كبيرهم هذا) سره هغوى ته ويلي :د دې پر ځاى
چي ما تورنوئ او دا پوښتنه كوئ چي آيا دا كار تا
كړى ،په كار خو دا وه چي تاسو ويلي وى :دا كار دغه
لوى بت كړى چي تبر ئې پر اوږه ځوړند دئ!! اوس له ده
او له مات شوو بتانو وپوښتئ چي دا كار چا كړى .تاسو
بايد له ما پوښتنه نه وى كړې ،زما په اړه خو هيڅ
شاهد او دليل نه لرئ ،بلكي دا كار مو بايد د هغه چا
گڼلى وى چي ستاسو مخي ته والړ دئ او د بتانو د ماتولو
وسيله (تبر) ئې پر اوږه!!
 په  36آيت كي ويل شوي :نو خپلو نفسونو ته ئې رجوع
ً چي تاسو په خپله ظالمان يئ،
وكړه او وئې ويل :يقينا
ځيني وايي چي د دې آيت معنى دا ده چي دوى له ځان سره
فكر كړى ،خپل زړه ته ئې رجوع كړې ،خو په دې تعبير دا
نيوكه كېږي چي د آيت د لومړۍ او وروستۍ فقرې تر منځ
تړاو نشي رامنځته كېدى ،دا تعبير په هغه صورت كي
صحيح گڼل كېدى شو چي د آيت په پاى كي ويل شوي وى :زه
ظالم يم ،يا موږ ظالمان يو ،حال دا چي دلته ويل شوي:
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تاسو ظالمان يئ .له وروستۍ فقرې معلومېږي چي دوى د
ابراهيم عليه السالم د وينا له اورېدو وروسته په دوو
ډلو وېشل شوي ،يوې ډلي بلي ته ويلي :تاسو ظلم كوئ چي
ابراهيم (عليه السالم) د بتانو په ماتولو تورنوئ ،ولي
له لوى بت پوښتنه نه كوئ چي دا كار چا كړى؟!! يعني د
لومړۍ فقرې معنى دا ده چي دوى په خپلو منځونو كي يوه
بل ته مخه كړه.
 همداراز په  38آيت كي راغلي چي سرونه ئې نسكور او
ټيټ كړى شول ،ځينو ويلي چي معنى ئې دا ده :د دوى
سرونه له شرمه ټيټ كړى شول ،ځينو ويلي چي په اندېښنو
كي ولوېدل ،خو دا تعبيرونه له ورپسې فقرې سره اړخ نه
لگوي ،له وروستۍ فقرې معلومېږي چي په مخكنۍ كي د دوى
لجاجت او سرټمبگۍ ته اشاره شوې او معنى ئې دا ده چي
لجاجت او مذهبي تعصب پرې غالب شو او دې خبري كولو ته
ً چي ته پوهېږې چي دوى خبري
ئې وهڅول چي ووايي :يقينا
نشي كولى.
 چا چي د ابراهيم عليه السالم دې وينا ته د درواغو
نوم وركړى نه ئې دې ته پام كړى چي دا تعبير سل په
سلو كي غلط او د قرآن خالف دئ ،ابراهيم عليه السالم نه
انكار كړى او نه ئې دروغ ويلي ،څنگه ومنو چي هغه
لومړى انكار كړى او بيا څو شېبې ال نه وې تېري چي نه
يوازي اعتراف ئې كړى بلكي قوم ته ئې د بتانو د
لمانځولو په ضد هغسي انقالبي وينا كړې؟!!! نه ئې دې
ته كتلي چي د ابراهيم عليه السالم په څېر ستر موحد او
بت ماتوونكي ته د دروغو نسبت كول څومره لوى جسارت
دئ؟!! او نه ئې د هغه روايت د الفاظو او اسنادو په
اړه غور كړى چي ابراهيم عليه السالم ته د دريو درواغو
نسبت كوي!! راشئ وگورو چي دا روايت څومره د اعتبار
وړ دئ؟!! روايت داسي دئ:

عن أبي هريرة :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لم
يكذب إبراهيم النبي عليه السالم قط إال ثالث كذبات
ثنتين في ذات هللا قوله إني سقيم وقوله بل فعله
كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارة ....
له ابو هريرة رضي هللا عنه روايت دئ چي رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم وفرمايل :ابراهيم عليه السالم له دريو
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درواغو پرته هيڅ درواغ نه دي ويلي ،دوه ئې د هللا
تعالى د ذات په اړه وو ،چي يو ئې د ده دا وينا وه
چي وئې ويل :زه ناروغ يم او بل ئې دا وينا چي وئې
ويل :د دوى دغه لوى بت دا كار كړى او يو ئې د
ساره په هكله چي ويلي ئې وو دا مي خور ده...
دا روايت د سند له مخي غريب دئ ،په صحابه وو كي يو
او په تابعينو كي دوه راويان لري ،د متن له پلوه نه
يوازي له قرآن سره تعارض لري بلكي گڼ شمېر نوري
ستونزي لري .د قرآن له مخي د ابراهيم عليه السالم
پنځه خبري داسي گڼل كېدى شي چي يا ئې توريه كړې او
يا ئې د استدالل لپاره داسي څه ويلي چي وروسته ئې په
خپله رد كړي:
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االنعام01 :
كله چي د شپې تياره پرې راغله او ستورى ئې وليد وئې
ويل :دا مي رب دئ ،خو كله چي پرېوت وئې ويل:
پرېوتونكي نه خوښوم.
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االنعام00 :
كله چي ئې سپوږمۍ د راختو په حال كي وليدله وئې ويل:
دا مي رب دئ ،خو چي پرېوته وئې ويل :كه مي خپل رب
الرښوونه ونه كړي له الروركي قوم څخه به وم.
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االنعام03 :
كله چي ئې لمر د راختو په حال كي وليد وئې ويل :دا
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مي رب دئ ،دا خو تر ټولو ستر دئ ،خو چي پرېوت وئې
ويل :اې زما قومه! زه له هغو (معبودانو) بې زاره يم
چي تاسو ئې له (خداى) سره شريكوئ.
 -0غوښتل ئې د بتانو د ماتولو لپاره په ښار كي پاته
شي ،خلكو ته ئې وويل :إني سقيم (زه ناروغ يم) ،مېلې
ته نه ځم.
 -9كله چي ئې بتان مات كړل او تبر ئې د لوى بت په
غاړي كي وځړاوو ،خلكو ترې وپوښتل چي دا كار تا كړئ،
وئې ويل :بل فعله كبيرهم :بلكي د دوى دغه ستر بت دا
كار كړى .خو ورپسې ئې ورته وويل آيا د هغه څه عبادت
كوئ چي نه گټه دررسولى شي او نه تاوان درنه دفع كولى
شي؟!!
په حقيقت كي دا پنځه پورتنۍ خبري دروغ نه وې ،د
درواغو اطالق نه شي پرې كېدى ،خو كه د دغه روايت له
مخي په هغوى د درواغو اطالق كېږي ،نو بيا خو درې
كذبات نه بلكي پنځه دي او د هللا تعالى په اړه خو دوه
نه بلكي درې دي ،د خپلي مېرمني په هكله دا خبره ده
ته منسوبول چي ويلي ئې وو دا مي خور ده ،په دې هكله
نه يوازي په قرآن كي كومه اشاره نه مومو ،بلكي د دې
خبري په كولو سره د قرآن د وينا مخالفت كېږي ،ځكه
قرآن هغه پنځه خبري يادوي او دا روايت دغه درې ترې
حذفوي او په ځاى ئې هغه خبره راوړي چي قرآن نه ده
كړې!! د قرآن له مخي خو د هللا تعالى په هكله درې ځلي
درواغو ته ورته خبره شوې ،درې ځلي ئې ويلي :هذا ربي،
هذا ربي ،هذا ربي ،دا ولي دوه ځلي گڼل شوي ،په روايت
كي خو دې درې ځلي وينا ته هيڅ اشاره نه ده شوې ،كه
په تكلف سره دا درې يو وگڼو نو دوهم ئې كوم دئ( ،إني
سقيم) او كه (بل فعله كبيرهم)؟ دا دواړه خو في ذات هللا
نه دي!! يو ئې د بت په اړه دئ او بل ئې د ځان په
اړه ،په روايت كي خو ويل شوي چي :لم يكذب إبراهيم
النبي عليه السالم قط إال ثالث كذبات ثنتين في ذات هللا...
او دا دواړه في ذات هللا گڼي( :إني سقيم)( ،بل فعله
كبيرهم) ،حال دا چي دا دواړه (في ذات هللا) نه دي ،د
هللا تعالى د ذات په اړه خو يوازي هغه درې ځلي (هذا
ربي) ويل دي ،د ساره د قصې لپاره خو په دې روايت كي
هم مجال نه پاته كېږي!! قرآن ابراهيم عليه السالم په
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ً :رښتينى نبي وو ،خو
ً نبيا
دې صيغه ستايي :كان صديقا
روايت هغه په داسي كذب تورنوي چي د هللا تعالى په اړه
دئ!!
د ساره اړوند قصه خو نه يوازي په قرآن كي نه مومو،
بلكي منشأ ئې محرف بايبل دئ ،او په بايبل كي په داسي
بڼه راغلې چي د ابراهيم عليه السالم د ستر شخصيت په
اړه ډېر كركجن تور او د ده پر لمن تور داغ گڼل كېږي،
بايبل وايي چي ابراهيم عليه السالم د دې لپاره چا ته
نه ويل چي ساره زما مېرمن ده چي داسي نه د ساره
ترالسه كولو لپاره دى ووژني ،خو كه د خور په نامه ئې
معرفي كړي نو خلك به د ساره لپاره د ده درناوى كوي!!
دا طمع به ترې كوي چي ساره به ده ته په نكاح وركړي!!
متأسفانه ځينو د بايبل دا غلطه او دروغجنه قصه
راوړې ،او رسول هللا ﹽ ته ئې منسوب كړې!! ښايي د دې
اشتباه وجه دا وي چي راوي د بايبل خبره كوله خو
اورېدونكي گمان كړى چي دا د ده خبره ده!!
دا بايد ووايم چي په بايبل كي تر تحقيق وړاندي ما
څو ځلي د دې حديث په اورېدو سره ژړلي او ويلي مي دي:
يا هللا! آيا تا ابراهيم عليه السالم ،خپل خليل ،په دې
سره هم ابتالء كړى؟!! خو د بايبل له مطالعې وروسته چي
كله ما په دې روايت كي غور وكړ او د قرآن په رڼا كي
ورته ځير شوم راته معلومه شوه چي دا روايت له قرآن
سره تعارض لري او د بايبل خبره يو دروغجن او بې
بنسټه تور دئ .راشئ وگورو چي بايبل په دې اړه څه
ويلي:
بايبل دوه ځلي دا خبره ابراهيم عليه السالم ته منسوب
كړې چي د سفر په دوران كي ئې خپله مېرمن د خور په نامه
معرفي كړه او د پاچا عسكرو ترې بوتله ،يو ځل وايي چي
له ابراهيم عليه السالم سره دا معامله په مصر كي او د
مصر د فرعون لخوا شوې ،خو څو پاڼي وروسته ليكي چي دا
پېښه د فلسطين په جرار نومي ښار كي واقع شوې او دا كار
د فلسطين د پاچا ابيملك له لوري شوى ،هلته ليكي چي په
دې وخت كي ابراهيم پنځه نوي كلن وو!! او دلته ليكي چي
په دې وخت كي ابراهيم پنځه اويا كلن وو!! او لږ وروسته
همدا پېښه اسحاق عليه السالم ته منسوبوي او وايي چي له
ده سره دا معامله د ابيملك له لوري شوې!!
بايبل ليكي:
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"خداى ابرام ته وفرمايل :خپل واليت ،پلرنى كور او
خپلوان پرېږده او هغه ځاى ته والړ شه چي زه به ئې
درته الرښوونه وكړم ،ابرام وخوځېدو ،لومړى كنعان ،بيا
د كنعان جنوب او په پاى كي مصر ته والړ ،كله چي مصر
ته ورسېدو ،خپلي مېرمن ته ئې وويل :ته ښكلې يې ،كه د
مصر خلك پوه شي چي ته زما مېرمن يې نو ستا د تصاحب
او ترالسه كولو لپاره به ما ووژني ،خو كه ووايې چي
زما خور يې نو ستا لپاره به خلك له ما سره ښه چلن
كوي او سر به مي خوندي وي!! فرعون ته ځينو درباريانو
اطالع وركړه چي سارا ډېره ښكلې ده ،د دې د ښايست ډېره
ستاينه ئې وكړه ،فرعون امر وكړ چي زما قصر ته ئې
راولئ ،بيا فرعون د سارا په خاطر ابرام ته ډېري هديې
لكه پسونه ،غوايي ،اوښان ،خره ،غالمان او وينځي
وركړې ،خو خداى فرعون او د ده په قصر كي اوسېدونكي
په سخت مصيبت اخته كړل ،دا ځكه چي د ابرام مېرمن ئې
قصر ته بېولې وه ،فرعون ابرام وروغوښت او ورته وئې
ويل :دا څه كار وو چي تا له ما سره وكړ ،ولي دي ما
ته ونه ويل چي سارا ستا مېرمن ده؟ ولي دي هغه خپله
خور وښوده چي ځان ته ئې په نكاح كړم؟ اوس ئې درسره
بوځه او له دې ځايه والړ شه!!
د ابراهيم عليه السالم او د ده د پاك لمني مېرمني
په شأن كي دې گستاخۍ ته او د داسي عظيم الشأنه
شخصيتونو په اړه د داسي سپكو او رذيالنه خبرو په
اورېدو سره د انسان وېښتان ځېږ شي ،دا هغه ابراهيم
عليه السالم دئ چي قرآن ئې د مؤمنانو جد ،ستر بت
ماتوونكى ،ستر موحد او د كعبې معمار معرفي كوي او
وايي چي د عراق د ستر ظالم حاكم په وړاندي ئې سر ټيټ
نه كړ ،له گواښونو ئې ونه وېرېدو ،په اور كي له
لوېدو ونه وېرېدو ،په منجنيق كي د كښېنولو په وخت كي
ئې ويل حسبنا هللا و نعم الوكيل ،نمرود په مرگ تهديد
كړ ،ده په ځواب كي ورته وويل :د مرگ ژوند پرېكړه زما
رب كوي ،نه ته ،داسي لكه لمر چي د ده په اراده له
ختيځه طلوع كوي او په مغرب كي پرېوځي ،نه ئې ته وخت
او مسير بدلولى شې او نه بل څوك .ابراهيم عليه السالم
هغه وخت هم دروغ ونه ويل او ونه وېرېدو چي په يوازي
سر معبد ته ننوت ،ټول بتان ئې مات مات كړل ،كله چي
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خلك معبد ته راغلل او خپل بتان ئې نسكور وموندل او
ژر پوه شول چي دا كار له ابراهيمه پرته د بل چا نه
دئ ،نو دى ئې راحاضر كړ او وئې پوښتو :دا كار تا
كړى؟ هغه د انكار په ځاى وويل :تبر خو د ستر بت په
غاړه كي دئ ،ترې وپوښتئ كه خبري كولى شي؟ هغوى وويل:
ته پوهېږې چي دوى خبري نه شي كولى ،نو ده ورته وويل:
افسوس پر تاسو او ستاسو پر دغو معبودانو ،نه خبري
كولى شي ،نه له ځانه دفاع كولى شي او نه د ځان په
خالف اتهام ردولى شي ،څنگه د هغه څه عبادت كوئ چي نه
گ ټه رسولى شي او نه تاوان دفع كولى شي؟!! داسي يو
ستر ،زړه ور او پر خپل رب متوكل پيغمبر به څنگه له
وېري دروغ وايي؟!! بايبل نه يوازي د ابراهيم عليه
السالم د قصې دا مهمي برخي نه رااخلي او له نمرود سره
د ده د مبارزې په اړه هيڅ نه وايي بلكي د نمرود
ستاينه كوي ،هلته چي وايي :د نوح عليه السالم يو لمسى
(د كوش زوى) نمرود نومېدو ،چي يو زړه ور او نوميالى
اتل وو ،د هغه قدرت په سبب چي خداى وركړى وو ،ډېر
ماهر غشي ويشتونكى شو ،د همدې لپاره ده چي كه نن څوك
وغواړي د غشو په ويشتو كي د چا مهارت وستايي نو
وايي :خداى دي تا د نښي په ويشتو كي د نمرود په څېر
كړي!!
بايبل وايي چي كنعان ته د تلو په وخت كي ابرام
(ابراهيم عليه السالم) پنځه اويا كلن وو ،طبيعي ده چي
مېرمن به ئې هم همدومره عمر درلود ،په داسي زړښت كي
د دې د ښايست خبره كول او دا بې بنسټه ادعا او
دروغجنه دعوى كول چي فرعون هغه ځان ته په دې خاطر په
نكاح كړه چي ابراهيم عليه السالم ويلي وو دا زما خور
ده ،ډېره مسخره خبره ده ،مگر فرعون ته د مصر ښايسته
او ښكلې پېغلي كمي وې چي يوه پنځه اويا كلنه بوډۍ په
نكاح كړي؟ بايبل دلته ليكي چي له ابراهيم عليه السالم
سره دا معامله په مصر كي او د مصر د فرعون لخوا شوې،
خو څو پاڼي وروسته ليكي چي دا پېښه د فلسطين په جرار
نومي ښار كي واقع شوې او دا كار د فلسطين د پاچا
ابيملك له لوري شوى ،هلته ليكي چي په دې وخت كي
ابراهيم پنځه نوي كلن وو!!
بايبل ليكي چي ابرام ډېر شتمن وو ،ډېري رمې ئې
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درلودې ،پوښتنه كوو چي د رمو خاوند خو په صحرا او
غرونو كي اوسېږي ،هغه په مصر كي څه كول؟ مصر خو هغه
وخت هم لوى ښار وو او د همدې لپاره د مصر (ښار) په
نامه يادېدو؟!! كه بايبل ليكلي وى چي ابراهيم عليه
السالم د دعوت په ارتباط مصر ته تللى وو ،چا ورباندي
اعتراض نه كاوو خو هغه ليكي چي ابرام د خپلو څارويو
او له رمو سره د مصر په لوري وخوځېدو!! دې ته مو پام
وي چي قرآن د ابراهيم او لوط عليهما السالم په اړه
وايي چي د شام او فلسطين په بركتناكي سيمي كي مي
مېشت كړل ،او دا ښيي چي مصر ته د ابراهيم عليه السالم
د تلو ادعاء حقيقت نه لري.
بايبل تر دې عنوان (ابراهيم او ابيملك) الندي يو
ً ليكي چي
ځل بيا د ابراهيم عليه السالم هغه قصه تكرارا
يوه ظالم واكمن د ده مېرمن ساره ترې بوتله ،خو دا ځل
په داسي بڼي كي چي له مخكنۍ سره سل په سلو كي توپير
لري ،لكه چي دا كامالً بله قصه وي ،دا ځل داسي ليكي:
كله چي ابراهيم د جرار په ښار كي وو ،ساره ئې خپله
خور معرفي كړه ،نو ابيملك د جرار پاچا ځيني كسان
ولېږل چي ساره د ده قصر ته راولي ،خو په همدې شپې
خداى په خوب كي ابيملك ته ورڅرگند شو او ورته وئې
ويل :ته به خامخا ومرې ځكه مېړوښه ښځه دي په نكاح
كړې!! ابيملك التر هغه مهاله له دې سره نه وو
څمالستلى ،نو عرض ئې وكړ :خدايه! زه بې تقصيره يم،
آيا ته به ما او زما قوم وژنې؟ په خپله ابراهيم ما
ته وويل چي دا مي خور ده او ساره هم د ده خبره تأييد
كړه او وئې ويل چي دى مي ورور دئ ،ما هيڅ بد نيت نه
درلود ،خداى وويل :هو؛ ستا خبره صحيح ده؛ د همدې
لپاره مي پرې نښودې چي گناه وكړې او هغې ته الس
وروړې ،اوس نو دا ښځه خپل خاوند ته وسپاره ،هغه به
دعاء درته وكړي او ته به ژوندى پاته شې!! پاچا سبا
سحر وختي پاڅېدو ،په تلوار ئې خپل درباريان
راوغوښتل ،خپل خوب ئې ورته تېر كړ او ټول سخت
ووېرېدل ،نو دغه وخت پاچا ابراهيم خپل دربار ته
راوغوښت او ورته وئې ويل :دا څه كار وو چي تا له موږ
سره وكړ؟ ما له تا سره څه بد كړي وو چي زه او زما
ملك دي په داسي لويي گناه اخته كړو؟ ...ابراهيم ځواب
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وركړ :گمان مي دا وو چي د دې ملك خلك به له خدايه نه
وېرېږي او د دې لپاره چي زما مېرمن تصاحب كړي ما به
ووژني ،پر دې سربېره دا زما ناسكه خور هم ده ،له يوه
پالره يو او ما دا ځان ته په نكاح كړه!!! كله چي زما
خداى زه له خپل ټاټوبي نورو ملكونو ته ولېږلم ،له
ساره مي وغوښتل چي دا ښېگڼه له ما سره وكړي چي په هر
ځاى كي ځان زما خور معرفي كړي!! نو ابيملك ډېر
پسونه ،غواگاني ،غالمان او وينځي وركړې ،د ده مېرمن
ساره ئې وروسپارله او ورته وئې ويل :زما په ټول ملك
كي وگرځه ،د اوسېدو لپاره چي دي كوم ځاى خوښ شو هلته
مېشت شه!!
د بايبل په دې دواړو قصو كي دومره ژور اختالف او
توپير شته چي هيڅوك ئې نه شي توجيه كولى ،په مخكنۍ
كي ويل شوي چي دا د مصر فرعون وو او دلته ويل شوې چي
دا د جرار پاچا ابيملك وو او ورپسې ويل شوي چي
ابيملك د فلسطين پاچا وو ،هلته ويل شوي چي ساره ئې
په نكاح كړه او ډېر وروسته ورته معلومه شوه چي دا د
ابراهيم خور نه بلكي مېرمن ده ،خو دلته ويل شوي چي
خداى پاچا ته د نكاح په همغي لومړۍ شپه په خوب كي
وويل چي دا د ابراهيم مېرمن ده ،هلته ويل شوي چي
فرعون؛ ابراهيم او مېرمن ئې د همدې غلطۍ په سبب له
خپل ملكه د فوځيانو په الس وشړل او دلته ويل شوي چي
ابيملك ورته وويل :زما د ملك په هر ځاى كي چي خوښ دي
وي مېشت شه!!
عالوه پر دې د بايبل له وينا خو داسي معلومېږي چي
ابيملك هيڅ تقصير نه درلود ،تقصير د ابراهيم او د
ساره وو چي ده ته ئې حقيقت نه وو ويلى او دا نكاح د
ساره په خوښه تر سره شوې!! كه داسي وي نو ابيملك څه
ً مرې؟ او
گناه درلوده؟ ولي خداى ورته ويلي چي ته حتما
كه ده كومه گناه كړې وي ولي به خداى د ده په گناه د
ده قوم هم هالكوي؟ دا ضد او نقيض خبري او هللا تعالى ته
د داسي غيرعادالنه پرېكړو نسبت به د بايبل ليكونكى او
منونكي څنگه توجيه كوي؟؟ څنگه ومنو چي ساره د
ابراهيم عليه السالم ناسكه خور وه او ده ورسره نكاح
كړې وه!! قرآن خو موږ ته وايي چي ستاسو دين همغه د
ابراهيم دين دئ ،څه چي په هغه دين كي حالل وو درته
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حالل دي او څه چي حرام وو حرام دي ،قرآن خو له خور
سره نكاح تحريم كړې ده ،آيا دا كېدى شي چي د ابراهيم
عليه السالم په دين كي داسي نكاح جائز وي؟ نن خو علم
په قاطع الفاظو د قرآن خبره تأييدوي او له داسي نږدې
خپلوانو سره نكاح سخت مضر گڼي ،عليم خداى به څنگه
داسي مضر او تاواني نكاح جائز شمېري؟!!
بايبل د دې قصې په پاى كي ليكي( :دغه مهال ابراهيم
خداى ته دعاء وكړه او خداى پاچا ،د ده مېرمنو او
وينځو ته شفا وركړه ،تر څو وكولى شي د اوالد خاوند
شي ،دا ځكه چي خداى په دې خاطر د ده ټولي مېرمني
شنډي كړې وې چي ابيملك د ابراهيم مېرمن ساره ځان ته
نكاح كړې وه!!)
د بايبل له منونكو پوښتنه كوو :د دې خبري معنى خو
دا ده چي ساره دومره اوږده موده د ابيملك په نكاح كي
پاتې شوې چي ده او مېرمنو ته ئې معلومه شوې چي ټولي
شنډي شوې دي ،د ښځو شنډېدل خو په يوه شپه كي نه ښځو
ته معلومېږي او نه ئې خاوندانو ته!! د پاچا مېرمنو
څه گناه كړې وه چي د مېړه په جرم مجازات كېږي؟ وينځو
څه گناه كړې وه چي هغوى هم د پاچا په جرم ناروغه كړى
شوې؟! آيا دا خبره له انساني عقله سره اړخ لگوي چي د
يوې شپې په څو ساعتونو كي هم د پاچا مېرمني شنډي شي
او هم بېرته روغي ،د ښځي په شنډېدو خو داسي ژر ډېر
حاذق ډاكټر هم له ډېرو پرمخ تللو وسائلو سره نه شي
پوهېدى!! تر ټولو لويه پوښتنه دا ده چي آيا د بايبل
ليكونكي خپله هغه خبره هېره كړې چي ويل ئې د ابراهيم
عليه السالم خېمې ته د خداى او دوو فرشتو د راتلو په
مهال د ده مېرمن ساره هومره عمر خوړلې بوډۍ وه چي د
اوالد درلودو طمع ئې ختمه شوې وه او حتى د فرشتو او
حتى خداى په دې خبري ئې باور نه شو كولى چي په
راتلونكي كال كي به د اوالد خاونده شي ،د ابيملك په
ً
څېر پاچا چي گڼ شمېر نوري مېرمني ئې درلودې او حتما
به ټولي ډېري ښايسته او پېغلي وې ،ولي به يوه بوډۍ
ځان ته نكاح كوي؟ د بايبل د وينا مطابق دا مهال
ابراهيم عليه السالم نه نوي كلن او د ساره عمر به تر
نوي زيات وو ،كوم عقل به دا خبره ومني چي يوه داسي
پاچا دا په زور ځان ته نكاح كړه چي گڼ شمېر نوري
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مېرمني ئې هم درلودې؟!
 قرآن چي د ابراهيم عليه السالم په هكله څه ويلي د
بايبل ټولي خبري حرف حرف ردوي .بايبل په دې هكله هيڅ
نه دي ويلي چي ابراهيم عليه السالم د خپل پالر او قوم
پر غلط دين اعتراض وكړ ،د خپل پالر او قوم له مخالفت
سره مخامخ شو ،خپل پالر له كوره په شړلو وگواښو ،بتان
ئې مات كړل ،زنداني شو ،نمرود په مرگ تهديد كړ ،په
اور كي واچول شو او له عراقه ئې هجرت وكړ ،بايبل د
دې ټولو خبرو په هكله ساكت دئ او حتى له عراقه د
ابراهيم عليه السالم د وتلو په هكله ليكي چي تارح (د
ابرام پالر) له خپل زوى ابرام ،له خپلي نږور ساراى او
له خپل لمسي لوط سره يو ځاى له اوركلدانيان نه د
كنعان په لوري وكوچيدو او په حران كي ځاى په ځاى
شول!! قرآن د ابراهيم عليه السالم د پالر د نوم په
هكله هم د بايبل ادعا غلطه گڼي او هغه د تارح په ځاى
د آزر په نامه يادوي ،متأسفانه زموږ ځيني مفسرين
هومره د دغه جعلي بايبل تر اغيز الندي تللي چي د قرآن
د دغي صريح وينا په خالف وايي چي د ابراهيم عليه
السالم د پالر نوم تارح وو او آزر د بت نوم وو!!
يوه محترم ورور ما ته د دې آيت د تفسير په اړه
خپل مالحظات ليكلي وو چي ما ئې ځواب ورلېږلى ،دا راته
مناسب برېښي چي د ده ځواب دلته رانقل كړم.
د (بل فعله كبيرهم) په اړه ستا لومړۍ توجيه داسـي ده
لكه چي دا دروغ نه وي ،بلكي كـامالً رښـتيا وي او د دې
ـه سـره د ثـالث كـذبات
معنى دا ده چي تاسو په دې توجيـ
روايت ردوئ!! دا تعبير امام طبري په سختو الفاظو سره
رد كړى ،د هغه الفاظ دا دي :ځيني خلك چي روايـات نـه
مني او يوازي داسي آثار قبلوي چي په عوامو كـي خولـه
هم
َبِيـر
ُ ك
َه
َل
َع
بل ف
په خوله خورېږي ،وايي چي د دې آيت ( َ
ُُ
َا) معنى گواكي دا ده چي (كه دا بوتان خبري كولى شي
هذ
َ
نو د دوى د ماتولو كار به دغه لوى بوت كـړى وي ،حـال
دا چي دا تعبير د هغو رواياتو خالف دئ چي له رسول هللا ﹽ
څخه روايت شوي چي وايي  :ابراهيم عليه السـالم يـوازي
ـه اړه
ـالى پـ
ـول ئ ـې د هللا تعـ
ـي او ټـ
ـي دروغ ويلـ
درې ځلـ
ول!! ...دا مستحيل نه ده چي هللا تعـالى بـه هغـه تـه د
همداسي ويلو اجازه وركړې وي ،ترڅو خپل قوم پرې قـانع
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كړي او پر خپلو اشتباهاتو او غلطو نظريـاتو ئـې پـوه
كړي ،همداسي لكه د يوسف عليـه السـالم مـؤذن چـي د ده
ـال دا
وروڼو ته وويل :اې كاروانيانو! تاسو غله يئ ،حـ
يصـدق
چي دوى غال نـه وه كـړې!! وقـد زعـم بعـ مـن ال
ق
باآلثار ،وال يقبل من األخبار إال ما استفاض به النقل من
َا ) إنمـا
هـذ
َبِيـر
ُ ك
َه
َل
َع
بل ف
العوامق ،أن معنى قوله( َ
هم َ
ُُ
هو :بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقـون فاسـألوهم،
أي إن كانت اآللهة المكسورة تنطق ،فإن كبيرهم هو الذي
كسرهم ،وهذا قول خالف ما تظاهرت به األخبار عن رسـول هللا
صلى هللا عليه وسلم أن إبراهيم لم يكـذب إال ثـالث كـذبات
نـي
َا ) وقولـه( إ
هذ
َبِير
ُ ك
َه
َل
َع
بل ف
ِِّ
كلها في هللا ،قوله( َ
هم َ
ُُ
ِيم ) وقوله لسارة :هي أختي  ،وغير مستحيل أن يكـون
سَق
ِّع قومـه بـه،
هللا تعالى ذكره أذن لخليله في ذلـك ،ليقـر
قفهم موضـع خطـئهم ،وسـوء نظـرهم
ويحتجق به عليهم ،ويعر
نكُـم
ُ إ
ِير
ها الع
يت
قن يوسف إلخوته( أ
ألنفسهم ،كما قال مؤذ
َِّ
ََّ
َُ
َ ) ولم يكونوا سرقوا شيئا.
ُِقون
لسَار
َ
 تاسو ليكلي چي په دې سره د روايت او آيت تر منځ
تعارض له منځه ځي ،حال دا چي خبره كامالً د دې عكس ده،
دا توجيه نه يوازي ډېره كمزورې ده بلكي هم د قرآن
خالف ده او هم د دغه روايت خالف.
 تاسو د مفتي تقي عثماني تعبير ته اشاره كړې ،خو د
ده د تعبير معنى دا ده چي گواكي د ابراهيم عليه
السالم وينا كذب نه ده ،او د دې معنى دا ده چي هغه هم
دا روايت رد كړى چي وايي :دا يو كذب وو!! ستاسو
دوهمه توجيه چي وايي :بل حرف د ايجاب په معنى د
استفهام دئ او معنى ئې دا ده چي آيا دا كار دې غټ
كړى دئ؟ كه څه هم له دې تعبير سره توافق كول د هر
انسان لپاره گران كار دئ خو د دې معنى هم دا ده چي
گواكي دا كذب نه دئ .او په دې سره هم تاسو د روايت
خالف خبره كړې.
 او درېيمه توجيه خو ال ډېره عجيبه او د حيرانتيا
وړ ده چي وايي له كبير نه مراد هللا تعالى دئ!! خو د دې
تعبير معنى هم دا ده چي د روايت خالف خبره ئې كړې.
حقيقت دا دئ چي كه څوك د ابراهيم عليه السالم

وينا ته له كذب پرته هره جامه ورواغوندي او په هري
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بڼي كي ئې تعبير كړي ،توريه ،كنايه او تعري ئې وگڼي
د ټولو معنى دا ده چي ابوهريره ﹽ ته منسوب روايت ئې
نه دئ منلى او له دې سره ئې توافق نه دئ كړى چي دا
دروغ وو!! ځكه هغه روايت دې ته د كذب نوم وركوي!!
 كذب كبيره گناه ده ،د هللا تعالى په اړه كذب د كفر
مترادف ده ،پيغمبران عليهم السالم له گناه معصوم دي،
څنگه به داسي روايت منو چي د ابراهيم عليه السالم په
څېر ستر موحد ته د كذب نسبت كوي او هغه هم د هللا تعالى
په اړه كذب؟!! آيا دا به لوى جسارت وي چي څوك د
ابراهيم عليه السالم په څېر يوه پيغمبر ته د كذب نسبت
وكړي او كه يو غريب او له قرآن سره متعارض روايت ونه
مني؟
 دا روايت له سره تر پايه غلط او د قرآن خالف دئ،
يا به قرآن منو يا دا روايت ،هيڅ عقلمن مؤمن نه د
قرآن خالف خبري منلى شي او نه دوه متعارضي او متضادي
خبري همزمان منلى شي .عجيبه ده چي څوك له يوې خوا دا
روايت مني او وايي :ابراهيم عليه السالم درې ځلي دروغ
ويلي!! او له بلي خوا وايي :ابراهيم عليه السالم دروغ
نه دي ويلي بلكي توريه ئې كړې!! دا خو صريح تناق
دئ!! څوك چي دا روايت مني نو د هغو مفسرينو رأيه
بايد ونه مني چي وايي :ابراهيم عليه السالم دروغ نه
دي ويلي بلكي توريه ئې كړې!!
 تاسو ليكلي چي د دې روايت پر متن يوازي امام رازي
په تفسير كبير كي تنقيد كړى ...بايد ووايم چي د امام
رازي تر څنگ ډېر نور شته چي دا روايت په بشپړه توگه
غلط گڼي ،تاسو په پاكستان كي اوسئ ،تفهيم القرآن يو
له هغو تفاسيرو څخه دئ چي د امام رازي په څېر ئې په
دې روايت سختي نيوكي كړې دي او نه يوازي دا چي هغه
ئې بې اعتباره گڼلى بلكي هغو خلكو ته حيران شوى چي
څنگه داسي روايات مني .تفهيم القرآن ليكي:
"له بده مرغه په يوه روايت كي دا خبره راغلـې ده چـي
ـه دروغ
ابراهيم عليه السالم په خپـل ژونـد كـي درې ځلـ
ويلي دي ،لـه هغـو نـه يـو (دروغ) خـو دا (بـل فعلـه
ـه سـوره صـافات كـي د
كبيرهم) دئ ،او دوهـم (دروغ) پـ
نی سقيم)) وينا ده او درېيم
ابراهيم عليه السالم د ((إق

38پلوشې
د قرآن
األنبياء
(دروغ) خپلي مېرمني ته د هغه د خور ويلو خبره ده ،چي
په قرآن كي د هغې ذکـر نشـته بلكـي د بايبـل کتـاب د
ـه پـه
(پيدايښت) په باب كي ئې يادونه شوې ده .يوه ډلـ
روايت پالنه كي تر دې کچي غلـو کـوي چـي هغـوى تـه د
بخاري او مسلم د يو څو راويانو صداقت ډير ارزښت لـري
او دا خبره له پامه غورځوي چي په دې سره په يوه نبـي
باندي د دروغو تور لگېږي .دوهمه ډله د دې يوه روايـت
ـوي او
له مخي د احاديثو په درسته زېرمه باندي بريد کـ
وايي چي گرد احاديث راواخلئ او پر ديوال ئې وولئ ځکه
چي په هغو كي داسي داسي روايتونـه مونـدل کېـږي ،پـه
داسي حال كي چي په يوه يا څو روايتونو كي د خرابۍ په
موندلو سره دا نه الزمېږي چي ټول روايات دي د اعتمـاد
وړ نه وي ،او نه هم د حديثو د فن له مخي د کوم روايت
د سند قويتوب د دې خبري مستلزم دئ چي د هغه مـتن كـه
څه هم هر څومره د اعتراض وړ وي خو هغه دي هرو مرو او
په پټو سترگو ومنل شي .د سند د قويتـوب او بـاوريتوب
ـې يـو
سره سره ډېر اسباب داسي کېدى شي چي له كبلـه ئـ
متن په غلطه بڼه نقـل شـوى وي او پـه داسـي مضـامينو
مشتمل وي چي قباحت ئې پخپله د دې څرگندونه کوي چي دا
د نبي کريم صلى هللا عليه وسلم فرمايلې خبري نشي کېـدى.
نو له همدې كبله د سند تر څنگ متن ته کتل هم اړين دي
او که په متن كي رښتيا هم څه قباحت وي نو بيا هرومرو
د هغه په صحت ټينگار کول ،سم نه دي.
دا روايت چي په هغه كي ابراهيم عليه السالم ته درې
(دروغ) منسوب شوي ،يوازي له دې کبله د اعتراض وړ نـه
دئ چي دا يو پيغمبر درواغجن گڼي بلكي له دې كبله هـم
ـوې ده
غلط دئ چي په دې كي د کومو دريو پېښو يادونه شـ
هغه درې واړه د بيا كتني او نقد وړ دي .په هغوى كي د
يوه (دروغ) حال اوس تاسو وليد ،چي د ډېر لـږ عقـل او
ـراهيم
پوهي خاوند سړى هم په دې سياق او سباق كي د ابـ
عليه السالم په دې وينا د ( درواغو) اطالق نشـي کـولى،
دا خو ال ډېره لري ده چي مونږ نعوذ باهلل پر نبـي کـريم
صلى هللا عليه وسلم د داسي خبري كولو گمان وکړو.
نی سقيم)) واال خبره؛ نو لـه دې نـه
پاتې شوه د ((إق
ـي چـي
(دروغ) نشي ثابتېـدى ،تـر څـو دا ثابتـه نـه شـ
ـل روغ
ابراهيم عليه السالم په حقيقت كي دغه مهال بالکـ
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ـم نـه
رمټ او صحتمن وو ،او ان چي معمولي شکايت ئـې هـ
درلود ،دا خبره نه په قرآن مجيد كي چېري ياده شوې ده
او نه له دغه روايت پرته چي تر بحث النـدي دئ پـه بـل
کوم معتبر روايت كي د هغې يادونه شوې ده.
اوس پاتې کېږي مېرمني ته د خور ويلو واقعه ،نو دا
په خپله يوه داسي مهمله واقعه ده چي هر څوك دا واوري
ـه صـحيح نـه ده .دا د
نو هرومرو به ووايي چي دا واقعـ
هغه وخت کيسه ده چي کله ابراهيم عليه السالم له خپلـي
مېرمني ساره بي بي سره مصر ته الړ ،د بايبـل لـه مخـي
هغه وخت د ابراهيم عليه السالم عمر  58کاله او د ساره
بي بي عمر له  38کلونو څخه اوښتى وو او په دې عمر كي
ابراهيم عليه السالم ته دا وېره پيدا کېږي چـي د مصـر
واکمن به د دې حسيني مېرمني دالسـته كولـو لپـاره مـا
ووژني ،نو هغه خپلي مېرمني ته وايي چي کله تـا مصـري
ونيسي او بادشاه ته دي بيايي نو ته هم مـا خپـل ورور
وښيه او زه به هم تا خپله خور وښـيم ،تـر څـو زه لـه
وژلو خوندي پاته شم (پيدايښت  :باب .)15تر بحث النـدي
روايت كي د درېيم ځل (دروغو) بنسټ همدا څرگنـد لغـوه
او مهمل اسرائيلي روايت دئ ،آيا دا کومه عقلمنه خبره
ده چي موږ داسي روايت چي متن ئې په داسـي كمـزورو او
ناسمو خبرو مشتمل وي رسول هللا ﹽ تـه ئـې يـوازي پـه دې
دليل منسوبوو او پرې ټينگار كوو چي د هغه سند مجـروح
نه دئ؟!
دا ډول افراط خوښونه نه يوازي كار خرابوي بلكي هغه
تفريط ته الر آواروي چي د احاديثو منکرين ئې مرتكب
كېږي( .تفهيم القرآن مزيد ليكي :د زيات تفصيل او
وضاحت لپاره زما د رسايل و مسائل د کتاب د دوهم ټوک
 65-68مخونه وگورئ)"
رازي هم وايي :څو راويانو ته د كذب نسبت تر دې اولـى
دئ چي پيغمبرانو عليهم السالم ته د درواغو نسبت وشـي،
د روايت د ردولو قاطع دليل دا دئ چي كه پيغمبرانو ته
د درواغو ويل د كوم مصلحت لپـاره جـائز وگنـل شـي او
ومنو چي هللا تعالى دا اجازه وركوي نو بيا خو دا احتمال
د ټولو هغو خبرو په اړه واردېـږي چـي دوى ويلـي او هللا
تعالى موږ ته خبر راكړى ،په دې سره خو د ټـول شـريعت
په اړه وثوق او باور كول له منځـه ځـي او تـر اتهـام
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ً دا روايـت صـحيح وي نـو
الندي راځي ،او بيا كه احيانا
كېدى شي په داسي څه حمـل شـي چـي الفـاظ ئـې همزمـان
متعارضي معاني لري ،همغسي لكه چي رسول هللا ﹽ فرمايي« :
إن في المعاري لمندوحة عن الكذب :په معاريضـو يعنـي
تورييو سره له دروغو ډډه کېدی شي» ،نـو د ده دا وينـا
چي زه بيمار يم ،ښايي هغه په دې وخت كي څه بيماري هم
درلوده ،او د ساره په اړه د ده دا وينا چي دا مي خور
ده نو مراد ئې دا دئ چي هغه مي په دين كي خور ده ،او
د بل فعله كبيرهم هذا وضاحت مي تر دې وړاندي وكړ .نو
كله چي د كالم حمل په ظاهر ئې ممكن وي ،پرته له دې چي
انبياء عليهم السالم ته د درواغو نسبت وشي نـو پـه دې
صورت كي به يوازي يو زنديق دوى ته د كذب نسبت كـوي!!
"أما الخبر األول وهو الذي رووه فألن يضاف الكـذب إلـى
رواته أولى من أن يضـاف إلـى األنبيـاء علـيهم الصـالة
والسالم  ،والدليل القاطع عليه أنه لو جاز أن يكـذبوا
لمصلحة ويأذن هللا تعالى فيه  ،فلنجوز هذا االحتمـال فـي
كل ما أخبروا عنه  ،وفي كل ما أخبر هللا تعالى عنه وذلك
يبطل الوثوق بالشرائع وتطرق التهمة إلى كلها  ،ثم إن
ذلك الخبر لو صح فهو محمول على المعاري على ما قـال
عليه السالم  « :إن في المعاري لمندوحـة عـن الكـذب »
ِيم } فلعله كـان بـه سـقم
نى سَق
فأما قوله تعالى  { :إ
ِق
قليل واستقصاء الكالم فيه يجيء في موضعه  .وأما قولـه
هم } فقد ظهر الجواب عنه  .أما قوله
َبِير
ُ ك
َه
َل
َع
بل ف
َ { :
ُُ
لسارة  :إنها أختي  ،فالمراد أنها أخته فـي الـدين ،
وإذا أمكن حمل الكالم على ظاهره من غيـر نسـبة الكـذب
إلى األنبياء عليهم السالم فحينئذ ال يحكم بنسبة الكـذب
إليهم إال زنديق"
دا دئ گورئ چي امام رازي پيغمبرانو عليهم السالم ته د
كذب نسبت كول د زنديقانو كار گڼي!! تاسو (اني سـقيم)
او (هذه اختي) كي د امام رازي قول ليكلى ،دا په داسي
حال كي چي امام رازي دا خبره د روايت په رد كـي كـړې
او ويلي ئې دي چي د دې دواړو معنى دا ده چي دا كذبات
نه دي ،خو عجيبه ده چي تاسو ئې د روايت په تأييد كـي
كوئ!!
 تاسو د تفسير بالرأى يادونه كړې ،نه پوهېږم په
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كوم مناسبت!! بايد ووايم :تفسير بالرأى حرام دئ ،خو
ً پوهېږئ چي تفسير بالرأى دا نه دئ چي
تاسو به حتما
څوك د قرآن د كوم آيت په اړه خپله رأيه وړاندي كړي،
يا د څو مفسرينو د آراوو له منځه يوه غوره وگڼي ،كه
دې ته څوك تفسير بالرأى ووايي نو بيا خو ټول مفسرين
همداسي دي ،بيا خو تا په خپله د همدغه آيت په اړه
څلور ځلي تفسير بالرأى كړى ،د هغو مفسرينو رأيه دي
رانقل كړې چي د دغه آيت په اړه ئې بېل بېل تفسيرونه
كړي ،او د ټولو تفسيرونه د هغه روايت خالف دي چي ته
ئې صحيح گڼې او هغه چا ته د پرويزي خطاب كوې چي دا
روايت نه مني ،په دې سره خو تا پر خپل ځان د پرويزي
حكم كړى ،دا روايت وايي چي (نعوذ باهلل) ابراهيم عليه
السالم درې ځلي دروغ ويلي چي په دې كي دوه ځلي ئې د هللا
تعالى په اړه ول!! خو بيا د هغه چا تفسيرونه رانقلوې
او هغه هم صحيح گڼې چي دا روايت كامالً ردوي او وايي
چي د ابراهيم عليه السالم ويناوي دروغ نه بلكي سل په
سلو كي رښتيا وې!!! كه داسي تفسير ناجائز وى نو رسول
هللا ﹽ به له صحابه وو داسي پوښتنه نه كوله چي د قرآن د
فالن مطلب په اړه څه وايئ؟ عمر ﹽ به له صحابه وو
همداسي پوښتنه نه كوله ،كه دا كار جائز نه وى نو دا
پوښتني به نه كېدې!! مفسرينو به د قرآن د آيتونو په
اړه خپل خپل آراء نه وړاندي كول .دغو درنو مفسرينو د
دغو آراوو په وړاندي كولو سره نه يوازي كومه گناه نه
ده كړې بلكي طمع مو دا ده چي هللا تعالى به دوى ته د
صحيح تفسير په صورت كي دوه او د اشتباه په صورت كي
يو اجر وركوي .تفسير بالرأى دې ته وايي چي څوك له
ځان سره كومه خاصه رأيه ولري او بيا د دغي رأيي
لپاره په تكلف سره د قرآن كوم آيت تأويل او تحريف
كړي ،داسي لكه چي څوك يو غريب روايت واوري يا د
مذهبي تعصب له مخي كومه رأيه قبوله كړي او بيا د
قرآن كوم آيت د خپل ظاهري او څرگند مفهوم په خالف د
همدې غريب روايت او همدې مذهبي رأيي په تأييد كي
تحريف كړي ،د دې پر ځاى چي آيت معيار وگڼي او روايات
د هغه په تله وتلي برعكس همدا كمزوري روايات معيار
گڼي او د قرآن آيتونه د هغوى په تأييد كي تحريفوي!!
د دې پروا هم نه كوي چي وينا ئې د قرآن خالف ده ،د
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مثال په توگه دغه تر بحث الندي آيت چي د ابراهيم عليه
السالم په اړه ئې مفهوم ډېر واضح دئ او هيڅوك ترې دا
معنى نشي راايستلى چي ابراهيم عليه السالم درواغ
ويلي ،تا چي د كومو مفسرينو توجيهات رانقل كړي هغوى
هم وايي چي دا دروغ نه دي ،خو متأسفانه ځيني په تكلف
سره هڅه كوي چي له دې څخه كذب جوړ كړي!! د دې پروا
هم نه كوي چي تعبير ئې د قرآن د ظاهر او څرگند مفهوم
خالف دئ او په دې سره يوه پيغمبر ته د كبيره گناه
نسبت كوي!! همدا تفسير بالرأى دئ!!






















  







  
  
  




   
 
ومو ويل :اې اوره! پر ابراهيم سوړ او سالمتي شه،
او هغوى د پټ تدبير اراده ورته وكړه نو موږ تر
ټولو ډېر تاوانيان كړل ،او دى او لوط مو هغي سيمي
ته وژغورل چي په هغې كي مو د عالميانو لپاره
بركتونه اچولي ،او ده ته مو په اضافي توگه اسحاق
او يعقوب ورپه برخه كړل ،او هر يو مو له صالحينو
څخه وگرځولو .او له دوى مو داسي مشران جوړ كړل چي
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زما په امر سره ئې (د خلكو) الرښوونه كوله ،او دوى
ته مو د نېكو كارونو كولو ،لمونځ قائمولو او زكات
وركولو وحي وكړه ،او دوى زما عبادت كوونكي ول.
( -)08-15د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 دښمن دا پرېكړه وكړه چي ابراهيم عليه السالم په
اور كي واچوي ،ټول خلك د ده د سوزېدو صحنه په خپلو
سترگو وگوري ،چي په دې سره په ټول ملك كي د وېرې
داسي فضا رامنځته شي چي له دې وروسته هيڅوك له حاكم
نظام څخه د بغاوت او د دې نظام د رعيت د معبودانو د
سپكاوي او اهانت جرأت ونه كړي ،د ابراهيم عليه السالم
د سوزولو كار ته بايد مذهبي رنگ وركړى شي ،ټول خلك
بايد دا د ثواب كار وگڼي ،د خاشاكو او لرگيو په
راوړو سره د ثواب په دې كار كي برخه واخلي ،همداسي
وشول ،د ابراهيم عليه السالم لپاره ستر اور بل شو ،په
منجنيق كي ئې كښېنولو ،له لري ئې اورته وغورځولو،
دغه مهال هللا تعالى اور ته امر وكړ چي د ابراهيم لپاره
سوړ شه ،داسي چي هيڅ تاوان ورونه رسېږي او په بشپړه
توگه روغ رمټ پاته شي .هغه مهربان رب چي په اور كي
ئې د سوزولو استعداد اېښى؛ كولى شي په يوه امر سره د
اور دا د سوزولو استعداد په سړولو بدل كړي ،همداسي
وشول ،د سره اور كنده په داسي سړې غېږي بدله شوه چي
كه هللا تعالى دا الرښوونه نه وى ورته كړې چي د سړېدا تر
څنگ د سالمتيا باعث شه نو ابراهيم عليه السالم ته به د
اور سرو لمبو دومره تاوان نه وو رسولى لكه د دې سړې
غېږي يخي هوا!!
 دا دئ گورئ چي ابراهيم عليه السالم د قهرجنو خلكو
د لويي غونډي په وړاندي د توحيد غږ اوچت كړ او په
مېړاني او جرأت سره ئې د حق دفاع وكړه او هللا تعالى تر
هغې د ستري غونډي او تر هغوى د الزياتو قهرجنو خلكو
په وړاندي له ده دفاع وكړه او د اور لمبې ئې د ده
لپاره سړې كړې!!
 دښمن ابراهيم عليه السالم ته د پټ تدبير اراده
وكړه ،د ده د سوزولو دا هيبتناكه صحنه ئې د همدې
لپاره جوړه كړې وه چي له دې وروسته هيڅوك د ابراهيم
د خداى نوم په خوله وانه خلي او د بتانو په ضد څه
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ونه وايي ،خو په خپلي لومي كي ونښتل ،خلكو په خپلو
سترگو وليدل چي د ابراهيم رب هغه د اور په سرو لمبو
كي روغ رمټ وساتو .نمروديانو په دې پټ تدبير كي د
گټي پر ځاى تاوان وكړ!! له دغو الفاظو داسي معلومېږي
چي د دې صحنې په ليدو سره ډېرو خلكو ايمان راوړى ،او
د نمروديانو د اقتدار نسكورېدا له همدې ځايه پيل
شوې.
 په پلرني ملك كي د ابراهيم عليه السالم مأموريت
بشپړ شوى وو ،هغه څه چي بايد د ده په الس خلكو ته
ښودل شوي وى هغه وښودل شول ،اوس بايد بلي سيمي ته
والړ شي ،نو ځكه هللا تعالى دى او لوط عليهما السالم د
شام او فلسطين سيمي ته بېولل ،قرآن دا سيمه داسي
راپېژني :هغه سيمه چي هللا تعالى په هغې كي د عالميانو
لپاره بركتونه اچولي ،خو بايد وگورو چي دا مادي بركت
دئ او كه معنوي ،دا سيمه له مادي پلوه هم بركتناكه
سيمه ده ،خو د آيت له سياق و سباق معلومېږي دلته د
هغې معنوي بركتونو ته اشاره شوې ،په دې سيمي كي گڼ
شمېر پيغمبران مبعوث او د پېړيو پېړيو لپاره د وحي
مهبط او د پيغمبرانو مبعثت پاتې شوې او له همدې سيمي
د نړۍ گوټ گوټ ته د هدايت پلوشې خورې شوې .ورپسې
آيتونه هم ښيي چي دلته له بركت څخه مراد معنوي
بركتونه دي ځكه په دغو آيتونو كي ويل شوي :ابراهيم
عليه السالم ته مو په اضافي توگه اسحاق او يعقوب ورپه
برخه كړل او هر يو مو له صالحينو څخه وگرځولو او له
دوى مو داسي مشران جوړ كړل چي زما په امر سره ئې
الرښوونه كوله ،او دوى ته مو د نېكو كارونو كولو،
لمونځ قائمولو او زكات وركولو وحي وكړه ،او دوى زما
عبادت كوونكي ول.
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او لوط چي حكمت او علم مو ورپه برخه كړ او له هغه
كلي مو وژغورو چي پليت پليت كارونه ئې كول ،يقينا
ً
چي هغوى د فاسقانو يو بد قوم وو ،او په خپل رحمت
ً چي هغه له صالحانو څخه وو.
كي مو ننايست ،يقينا
( -)58-56په دې مباركو آيتونو كي د يوه فاسق او
بدكار قوم له شر څخه د لوط عليه السالم د ژغورني قصه
د بلي عملي او تاريخي بېلگي په توگه زموږ په وړاندي
اېښودل شوې او ويل شوي :هللا تعالى لوط ته حكمت او علم
ورپه برخه كړ او له هغه كلي او كليوالو ئې وژغورو چي
ً چي هغوى د فاسقانو
پليت پليت كارونه ئې كول ،يقينا
يو بد قوم وو ،هللا تعالى د خپل پراخ رحمت وزر پر لوط
عليه السالم وغوړاوو دا ځكه چي هغه له صالحانو څخه
وو.

    





  











  
او نوح چي تر دې وړاندي ئې (د دعاء لپاره) غږ كړ،
نو موږ د ده دعاء قبوله كړه ،نو دى او د ده ټبر
مو له هغه ستر كړاو وژغورل .او د هغه قوم له
(شره) مو (د ده د ژغورني) مرسته ورسره و كړه چي
ً چي دوى يو بد قوم
زما آيتونه ئې تكذيبول ،يقينا
وو نو ځكه مو ټول غرق كړل.
( -)55-53په دې مباركو آيتونو كي د نوح عليه السالم
ژغورني ته اشاره شوې او ويل شوي :هللا تعالى تر مخكنيو
پيغمبرانو وړاندي د نوح عليه السالم دعاء قبوله كړه،
او دى او د ده ټبر ئې له هغه ستر كړاو وژغورل او د
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هغه قوم له شره ئې د ده د ژغورني مرسته ورسره و كړه
 بد قوم وو نو ځكه،چي د هللا تعالى آيتونه ئې تكذيبول
.هللا تعالى غرق كړل




   
   
  
  


























  






   









   




 
او داؤد او سليمان چي كله ئې د هغه كښت په اړه
پرېكړه كوله چي د هغه قوم د مېږو رمه په كي ننوته
، موږ ئې د پرېكړي شاهد وو،)(او هغه ئې تباه كړ
نو سليمان مو پرې پوه كړ او هر يوه ته مو حكمت او
 داؤد ته مو هم غرونه داسي،علم ورپه برخه كړى وو
،مسخر كړي وو چي تسبيح به ئې ويله او هم مارغان
او كوونكي ئې موږ وو او هغه ته مو د داسي پوښاك
(زغري) جوړول ورزده كړل چي تاسو د خپلو جگړو (په

األنبياء
56
د قرآن پلوشې

مهال) ساتي ،نو آيا شكر كوونكي يئ؟ او سليمان ته
مو توند باد مسخر كړ چي د ده په امر به هغي سيمي
ته خوځېدو چي بركت مو وركړى او موږ په هر څه پوه
يو .او له شيطانانو هغه چي د ده لپاره به ئې (په
سيند كي) غوټې وهلې ،او پر دې سربېره به ئې نور
كارونه كول ،او موږ د دوى ساتونكي وو.
( -)38-03په دې مباركو آيتونو كي د داؤد او سليمان
عليهما السالم څو ځانگړتياوي بيان شوې:
 د خلكو د شخړو د حل و فصل ښه بصيرت او حكمت ئې په
برخه شوى وو .په دې كي سليمان عليه السالم تر خپل پالر
هم وړاندي وو .بېلگه ئې د هغي نزاع او شخړي حل و فصل
ده چي د يوه كس رمه د بل د انگورو تاكونو ته د شپې
لخوا ننوتله ،ټول تاكونه ئې له پاڼو ،مېوو او ځانگو
سره وخوړل ،د منازعې د حل لپاره داؤد عليه السالم ته
راغلل ،هغه پرېكړه وكړه چي د تاكونو د تاوان په بدل
كي دي د رمې د خاوند مېږي د باغ خاوند ته وركړى شي،
سليمان عليه السالم دا پرېكړه عادالنه ونه گڼله او خپل
پالر ته ئې وويل :په كار ده د رمې خاوند په دې مكلف
شي چي په باغ كي كار وكړي او بېرته ئې خپل مخكني
حالت ته ورسوي ،تر هغه دي د ده رمه د باغ د خاوند په
واك كي وي چي له شيدو او نورو محصوالتو ئې استفاده
كوي ،بيا دي رمه او باغ خپل خپل خاوند ته وسپارل شي.
داؤد عليه السالم د ده پرېكړه غوره وگڼله او شخړه په
دې توگه حل شوه.
 له اوسپني د زغري جوړول د دوى لخوا پيل شوي.
 د لومړي ځل لپاره بادي كشتۍ د سليمان عليه السالم
لخوا جوړه شوې .ده ته د توند باد د مسخر كېدو معنى
همدا ده چي بادي كښتۍ ئې جوړي كړې.
 له يمن څخه تر شام پوري د ده ملك غزېدلى وو ،د
فلسطين او لبنان خوا ته د مديترانې اوبه هم د دوى په
ملك پوري مربوطي وې او همدلته به د دوى بادي كشتۍ
تلې راتلې.
 د نظامي موخو او د خطونو وړو راوړو لپاره له
مارغانو د استفادې لړۍ د ده په دور كي پيل شوې .د
سبا ملكې ته د ده ليك د هدهد په واسطه لېږل شوى.
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 داؤد عليه السالم ته داسي خوږ او اغېزناك غږ وركړى
شوى وو چي د تسبيح او ذكر په وخت كي به غرونو هم خپل
غږ ورسره يو ځاى كړ.
 هللا تعالى سليمان عليه السالم ته پېريان مسخر كړي
ول ،چي د ده لپاره به ئې په سيند كي غوټې وهلې ،او
ډېر نور كارونه به ئې ورته كول ،د ده تر واك او سلطې
الندي د پېريانو ساتل د هللا تعالى يوه ځانگړې پېرزوينه
وه چي د سليمان عليه السالم په برخه شوې وه .دا كار
نه انسان ته ممكن دئ او نه له سليمان عليه السالم
پرته د بل چا په برخه شوى.
د دې مزيد تفصيل د سبا په سوره كي راغلى.












  













 
او ايوب چي خپل رب ته ئې (د دعاء لپاره) غږ كړ چي
ً ما ته كړاو رارسېدلى او ته تر ټولو رحم
يقينا
كوونكو زيات مهربان يې ،نو موږ د ده دعاء قبوله
كړه او په كوم كړاو چي اخته وو هغه مو ترې لري
كړ ،او ده ته مو د ده خپله كورنۍ او مثل ئې ورسره
يو ځاى ورپه برخه كړ ،د خپلي پېرزويني له مخي او
عبادت كوونكو ته د پند او يادوني په توگه.
( -)56-56دلته د ايوب عليه السالم د ژغورني په قصې كي
د صالح بندگانو په اړه د هللا تعالى د رعايت او عنايت
يوه بله عبرتناكه بېلگه زموږ په وړاندي ځلېږي .ايوب
عليه السالم له سخت الهي آزمېښت سره مخامخ شو ،دومره
چي له وفاداري او صابري مېرمني پرته ټولو دوستانو او
خپلوانو يوازي پرېښود او خپلي اړيكي ئې ورسره
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وشلولې ،هر څه ئې په سړه سينه زغمل ،مصيبتونو دومره
تنگ كړ چي مجبور شو د خپل مهربان رب په وړاندي د دعا
ء السونه اوچت كړي او ووايي :زما ربه! كړاوونو محاصره
كړى يم ،او ته تر ټولو رحم كوونكو زيات مهربان يې!!
هللا تعالى د ده دعاء قبوله كړه ،كړاوونه ئې ترې لري
كړل ،نه يوازي مخكني دوستان او خپلوان ئې بېرته پر
شاوخوا راغونډ شول بلكي هللا تعالى همدومره نور دوستان
او خپلوان هم ورپه برخه كړل .هللا تعالى د خپلي
پېرزويني له مخي دا احسان پرې وكړ او په همدې كي د هللا
تعالى د ټولو مخلصو بندگانو لپاره د پند او عبرت لوى
درس دئ ،دوى بايد ډاډه او مطمئن وي چي كه د آزموينو
په وړاندي د صبر او استقامت لمن پرې نږدي ،بې حوصلې
نشي ،د ايوب عليه السالم په څېر صبر وكړي او د مشكالتو
حل له خپل مهربان رب څخه وغواړي نو هللا تعالى به تر هر
مهربان زيات مهربان ومومي.
راشئ وگورو چي بايبل د ايوب عليه السالم په اړه څه
ويلي او د دې جليل القدره صابر پيغمبر شخصيت ئې څنگه
انځور كړى:
بايبل تر دې سرليك الندي (د ايوب د ايمان آزموينه)
يوه مهمه اعتقادي مسئله د پنځو څېرو د ويناوو په ترڅ
كي څېړي ،دا بحث په ټول بايبل كي ځانگړى او استثنائي
حيثيت لري ،د بحث موضوع او د څېړني څرنگوالي دې
عنوان ته د بايبل په ټولو نورو عنوانو غوره والى
وركړى ،په دې هكله ئې بحث كړى چي انسان ولي له
كړاوونو او مصيبتونو سره مخامخ كېږي ،څوك او څه ئې
مخامخ كوي؟ او د مصيبتونو په وړاندي د چا غبرگون
مثبت او صحيح دئ او د چا ناسم او غلط؟ څوك د صبر او
قناعت الر غوره كوي او څوك د شكايت او اعتراض الر؟ د
پنځو كسانو په ويناوو كي ئې دې ته پنځه ځوابونه
وركړي ،خو متأسفانه په دې نه دئ توانېدلى چي دې
پوښتني ته واضح او معقول ځواب ووايي ،تاسو به وگورئ
چي بېل بېل نظريات ئې سره خلط كړي ،په داسي حال كي
چي غواړي يو كس د صابر او قانع په توگه معرفي كړي او
د هغه په وينا او عمل كي صبر او قناعت انځور كړي،
هغه ته ئې شكايت او اعتراض هم منسوب كړى ،له دې بحث
څخه لوستونكى دا نتيجه نه شي ترالسه كولى چي د چا
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وينا سمه ده او د چا ناسمه؟ او په هللا تعالى د ايمان
او باور تقاضا څه ده؟ ...
بايبل ليكي  :يوه ورځ چي فرشتې د خداى په وړاندي
حاضري شوې وې ،شيطان هم ورسره وو ،خداى له شيطانه
وپوښتل :چېري وې؟ شيطان ورته وويل :د زمكي چارچاپېر
گرځېدم ،خداى وويل :آيا زما بنده ايوب دي وليد؟ د
زمكي پر سر د ده په څېر انسان نشته ،نېك ،له خدايه
وېرېدونكى ،له گناه څخه ځان ساتونكى ،شيطان وويل :كه
له خدايه وېري ده ته گټه نه رسولى نو دا كار ئې نه
كاوو!! هرڅه دي وركړي ...شتمني ئې ترې واخله بيا
وگوره چي په څرگنده به له تا انكار كوي!! خداى شيطان
ته وويل :الړ شه ،د شتمنيو په اړه ئې چي څه غواړې هغه
وكړه خو ده ته تاوان مه رسوه ،شيطان ووت ...يوه ورځ
چي د ايوب زامن د ده د مشر زوى په كور كي مېلمانه
وو ،يو كس ايوب ته راغى او وئې ويل :موږ يوې كوله،
خره څرېدل چي سابيانو ناڅاپي بريد وكړ ،كارگران ئې
ووژل او څاروي ئې له ځان سره يوړل ،يوازي زه ژوندى
پاته شوم ،د ده خبري ال پاى ته نه وې رسېدلې چي بل
قاصد راغى او وئې ويل :له آسمانه اور راپرېوت ،ټول
شپانه او رمې ئې وسوزول ،يوازي زه ژوندى پاته شوم...
د ده خبره ال نه وه ختمه شوې چي بل كس راغى او وئې
ويل :كلدانيانو پر موږ بريد وكړ ،ستا اوښان ئې يوړل
او نوكران ئې ووژل ،يوازي زه ترې ژوندى پاته شوم ،په
همدې كي بل كس راورسېدو او وئې ويل :ستا ټول زامن او
لوڼي د مشر زوى په كور كي مېلمانه وو ،چي ناڅاپي
تونده سيلۍ راغله او كور ئې وران كړ ،ټول تر چتونو
الندي شول ،يوازي زه ترې ژوندى پاته شوم ،په دې وخت
كي ايوب پاڅېدو ،له ډېره ويره ئې خپلي جامې څيري
كړې ،د سر وېښتان ئې وخرېيل او د خداى په وړاندي په
خاورو كي پرېوت او وئې ويل :د مور له رحمه لوڅ دنيا
ته راغلم او لوڅ به ځم ،خداى راكړي وو او خداى
واخيستل ،د خداى نوم دي مبارك وي!! له دې ټولو سره
سره ايوب گناه ونه كړه او خداى ته ئې نامناسبه خبره
ونه كړه!! بيا مالئكي د خداى په وړاندي حاضري شوې،
شيطان هم ورسره وو ،د شيطان او خداى ترمنځ همغه
مخكنۍ خبري تكرار شوې او دا ځل خداى ورته وويل :ځه د
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ده د بدن په اړه چي څه غواړې ورسره وئې كړه خو وژنه
ئې مه!! نو شيطان د خداى له حضوره ووت او ايوب ئې په
دردوونكو دانو اخته كړ ،ايوب په ايرو كي كښېناست او
يو كودړى ئې راواخيست او ځان ئې پرې گراوو ،مېرمني
ئې ورته وويل :آيا سره له دې چي خداى دا ټول
مصيبتونه درباندي راوستل بيا هم ورته وفادار يې ،په
خداى لعنت ووايه او ومره!! ايوب ورته وويل :ته د يوې
بې عقلي ښځي په څېر خبري كوې ،آيا يوازي ښه شيان به
له خدايه موږ ته رسېږي او بد نه؟!! د دغو ټولو
مصيبتونو سره سره ايوب د خداى په اړه بده خبره ونه
كړه .خو وروسته د ايوب په اړه ليكي :ايوب په شكايت
كولو پيل وكړ ،وئې ويل :په هغي ورځي هم لعنت چي زه
په كي دنيا ته راغلم او په هغي شپې هم چي زه د مور
په رحم كي پيدا شوم ،كاش دا ورځ د تل لپاره هېره شي،
د خداى له ياده هم ووځي!!  ...محوه شي او نور نو د
مياشتي په ورځو كي حساب نه شي!!  ...په دې شپې لعنت
ووايئ چي زما د زېږېدو سبب شوه او له دغو مصيبتونو
سره مخامخ شوم ،ولي په دې ورځ مړ نه شوم؟!!  ...كاش
مړ پيدا شوى وى...ځكه د مرگ په دنيا كي انسان آرامه
وي او د شريرو خلكو له ځورونو خوندي ،زنداني د زندان
د ساتونكي چيغي نه ځوروي ،غني او فقير يو شاني وي،
غالم د ارباب له السه آزاد وي ... ،ولي بايد پر هغو
خلكو د ژوند رڼا ولگېږي چي په بدبختۍ كي ژوند كوي؟
ولي هغو خلكو ته مرگ نه راځي چي د مرگ په انتظار كي
دي ،داسي لكه څوك چي د گنج په لټه كي وي؟  ...گورئ
چي دلته ايوب عليه السالم داسي ښودل شوى :له خپل
پيدايښته بې زار ،مرگ تر ژوند غوره گڼي او تمنا ئې
كوي ،د هغو خلكو په پېدا كولو اعتراض لري چي بدمرغيو
كي ژوند كوي!! دا خبري نه له يوه پيغمبر سره ښايي او
نه له يوه صابر بنده سره ،دا يوازي د يوه شاكي او بې
صبره بنده خبري كېدى شي.
د بايبل په دې ويناوو كي څو خبري د پام وړ دي:
 شيطان داسي معرفي كوي چي كولى شي د مالئكو په څنگ
كي د هللا تعالى په حضور كي په وار وار ودرېږي ،د خبرو
كولو مجال او د هللا تعالى د مخلصو بندگانو د ځورولو او
په مصيبتونو د دوى د اخته كولو اجازه ترالسه كړي!! دا
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خبري نه له الهي كتابونو سره اړخ لگوي او نه د هللا
تعالى له شأن سره ،له مقربو فرشتو سره يو ځاى د هللا
تعالى په حضور كي د شيطان په وار وار حاضرېدل او د هللا
تعالى د يوه مخلص او صالح بنده د ځورولو اجازه ترالسه
كول ،له ديني ارشاداتو سره متصادمه رأيه ده ،هللا تعالى
له دې ډېر لوړ دئ چي شيطان په خپل حضور كي ومني او
هغه ته د مصيبتونو د نازلولو واك وركړي ،قرآن ،شيطان
داسي معرفي كوي چي هللا تعالى رټلى ،لعنت ئې پرې ويلى
او آسمان ته د ختلو الر ئې پرې تړلې .همدا راز قرآن
فرمايي چي په آسمان او زمكي كي هللا تعالى داسي څوك نه
دئ پيدا كړى چي د گټي او تاوان رسولو واك ئې هغه ته
سپارلى وي ،شيطان خو پرېږده مقربو فرشتو او
پيغمبرانو عليهم السالم ته هم دا واك نه دئ وركړى
شوى .په الهي دين كي د شرك او توحيد ترمنځ توپير په
دې كي دئ چي يو ئې هللا تعالى ټولواك گڼي او بل ئې د
هللا تعالى ترڅنگ نور ذوات د واك خاوندان او د هللا تعالى
شريكان.
 له يوې خوا ايوب عليه السالم د يوه شاكر او صابر
بنده په توگه معرفي كوي خو له بلي خوا ئې د يوه
شاكي ،ناراضه او د هللا تعالى په پرېكړو د اعتراض
لرونكي په توگه!! له يوې خوا ده ته دا خبره منسوبوي
چي مېرمني ته ئې وويل :آيا له خدايه به يوازي ښه
شيان رارسي او بد شيان نه؟ خو له بلي خوا ئې داسي
معرفي كوي چي په هللا تعالى باندي سخت اعتراض لري چي
ولي ئې له كړاوونو سره مخامخ كړى!! خو قرآن د ايوب
عليه السالم په هكله فرمايي:
او ايوب درياد كړه چي كله ئې خپل رب ته داسي دعاء
وكړه :ما ته تكليفونه رارسېدلي او ته تر هر رحم
كوونكي ډېر مهربان يې! نو د ده دعاء مو قبوله كړه او
هغه كړاو مو ترې دفع كړ چي پرې اخته شوى وو ،د ده
كورنۍ مو وركړه او له مثل سره ئې ،زموږ له لوري د
يوې پېرزويني په توگه او عابدانو ته د يوه تذكار او
يادوني په توگه.
گورئ چي دلته ايوب عليه السالم د هللا تعالى د واقعي
بندگانو لپاره د يوې بېلگي په توگه معرفي شوى ،خپل
رب ته يوازي دومره وايي :په مصيبت اخته شوى يم او ته
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تر هر مهربان زيات مهربان يې!! په الفاظو كي ئې
شكايت خو پرېږده حتى دا هم نشته چي مصيبت رانه لري
كړه ،بلكي د دې له يادولو ئې ډډه كړې او هغه ئې د
خپل مهربان رب پېرزويني ته پرېښې ،خو بايبل له يوې
خوا ده ته دا خبره منسوبوي چي وئې ويل :د مور له
رحمه لوڅ دنيا ته راغلم او لوڅ به ځم ،خداى راكړي وو
او خداى واخيستل ،د خداى نوم دي مبارك وي!! خو له
بلي خوا ليكي چي په دې وخت كي ايوب پاڅېدو ،له ډېره
ويره ئې خپلي جامې څيري كړې ،د سر وېښتان ئې وخرييل
او د خداى په وړاندي په خاورو كي ورغښت!!! او تاسو
پوهېږئ چي د يهودانو له نظره د سر وېښتان خرېيل د
بغاوت او عصيان ستره نښه ده!! يوه كس ته په يوه وخت
كي دا دواړه خبري منسوبول صريح تناقض دئ.
قرآن د ايوب عليه السالم په اړه فرمايي چي هغه نېك
انسان ،صبرناك او هللا تعالى ته ډېر مخه كوونكى وو:
  ...




 




ص00-06 :
بايبل د ايوب عليه السالم مېرمني ته دا وينا
منسوبوي چي گواكي هغې ايوب عليه السالم ته وويل :آيا
سره له دې چي خداى دا ټول مصيبتونه درباندي راوستل
بيا هم ورته وفادار يې ،په خداى لعنت ووايه او
ومره!!
په يقين سره ويلى شو چي په اصلي تورات كي به د
ايوب عليه السالم يادونه په همغه توگه شوې وي چي په
قرآن كي راغلې ،خو د بايبل كمزوري ليكوال له هغه
داسي بې محتوى قصه جوړه كړې! كه د بايبل ليكوال په
دې قصې كي د قرآن اسلوب غوره كړى وى ،ايوب عليه
السالم ئې د صبر او قناعت بېلگه ،مېرمن ئې د وفادار
دوست په توگه ،زامن او خپلوان ئې د بې وفا خپلوانو
او دوستانو په توگه او دا څلور كسان ئې داسي انځور
كړي وى چي يو ئې د مصيبتونو او كړاوونو په وخت كي په
مصيبتونو اخته دوست مالمتوي او مصيبتونه د ده د
اشتباهاتو او گناهونو نتيجه گڼي ،بل ئې له كړاوونو د
وتلو لپاره د غلطو الرو چارو غوره كولو ته هڅوي او بل
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ئې په خپلو كړنالرو كي تجديد نظر ته تشويقوي ،د قصې
په ترڅ كي ئې د شيطان ونډه ښه تمثيل كړې وى او هللا
تعالى ئې هغسي معرفي كړى وى چي له هغه سره ښايي ،نو
دا كتاب به د بايبل تر ټولو غوره او مفيد كتاب وو،
خو متأسفانه هغه اشتباه كړې او قصه ئې په ناسم لوري
غزولې ده.
 د بايبل د نظر په خالف قرآن شيطان داسي معرفي كوي
چي كار ئې يوازي د انسان وسوسه كول ،گناه او بد كار
ته هڅول ،بد عزايم او غلط افكار ئې په سينه كي
راپيدا كول دي ،نه پر انسان څه تسلط لري او نه د
تاوان او ضرر رسولو توان.
 د حوادثو ،مصيبتونو او پېښو په هكله څلور نظريې
وړاندي كيږي:
 .1يوه د بايبل دغه نظريه چي وايي :په انسان باندي
چي كوم مصيبتونه راځي ،دا د شيطان كار دئ ،خداى
شيطان ته دا اجازه وركوي چي انسان له كړاوونو او
مصيبتونو سره مخامخ كړي.
 .5بله دا چي انسان د خپلو گناهونو په سبب له
مصيبتونو سره مخامخ كېږي ،هر په مصيبت اخته انسان په
حقيقت كي يو گناهگار انسان دئ!! دا ځكه چي مصيبتونه
يوازي يو عامل لري او هغه د انسان گناه ده او بس.
 .6درېيمه نظريه هغه ده چي وايي :ټولي پېښي تصادفي
حوادث دي ،كه دا ستر ستر طوفانونه دي ،كه سيالبونه،
كه زلزلې او وچ كالي او كه وړې وړې پېښي ،د يوه
انسان له عادي بيمارۍ نيولې تر هغو لويو لويو پېښو
چي په ميلونونو خلك ترې متاثره شي ،دا ټول طبيعي
اسباب او عوامل لري ،د خلكو له كړو وړو او گناهونو
سره ئې هيڅ تعلق نشته ،هم گناهگار نيسي او هم بې
گناه ،نه ئې د انسان بد عمل په راتلو كي څه ونډه لري
او نه ئې ښه عملونه په مخنيوي كي.
 .6خو قرآن فرمايي چي د ښه او بد ،راحت او مصيبت،
نعمت او نقمت پرېكړه د هللا تعالى له لوري كېږي ،نه
شيطان په دې كي څه تصرف او مداخله كولى شي او نه په
زمكي او آسمان كي له هللا تعالى پرته بل څوك .د هري
پېښي پرېكړه د هللا له لوري كېږي ،هره حادثه د هغه په
اراده رامنځته كېږي ،هللا نه په چا ظلم كوي او نه د
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عدالت خالف پرېكړه ،له هر فرد او ټولني سره همغه څه
كوي چي د عدالت له مخي ئې مستحق وي ،نه ستر ستر
حوادث تصادفي پېښي دي او نه واړه واړه مصيبتونه ،كله
د انسان بد عملونه د دې مصيبتونو د راتلو باعث وي او
نېك عملونه ئې د تم كيدو باعث او كله هللا تعالى غواړي
د مصيبتونو په ترڅ كي انسان وروزي ،كمال ته ئې ورسوي
او هغه استعدادونه په كي راويښ او ځالنده كړي چي
يوازي له كړاوونو سره د مخامخ كېدو په صورت كي په
انسان كي وده كوي ،لكه هغه ماشوم چي د لومړي ځل
لپاره په خپلو پښو تگ زده كوي نو په وار وار لوېږي
او لټېږي او په همدغو لوېدلو او لټېدلو كي د ده
روزنه كېږي ،ډېر څه ورښودل كېږي ،هډوكي ئې مضبوطېږي
او په لوړو ژورو كي د تلو هنر زده كوي.
قرآن فرمايي:











الشورى66 :

او په كوم مصيبت چي تاسو اخته كېږئ نو دا ستاسو د
خپلو الس ته راوړنو په وجه دي او له ډېرو ئې (هللا)
تېرېږي.
دا آيت په ډېر صراحت او قاطعيت سره وايي چي
مصيبتونه ستاسو د كړو وړو په سبب راځي او دا چي دا
ستاسو د گناهونو يوازي د يوې برخي سزا ده ،كه هللا عفو
ونه كړي او له تاسو سره د فضل او عفوي په ځاى د عدل
له مخي معامله وكړي نو تر دې به ئې ستر ستر مصيبتونه
درباندي نازل كړي وو.
همدا راز فرمايي:










    
   

التغابن11 :
هيڅ مصيبت نه راځي مگر د هللا په إذن سره او څوك چي پر
خداى ايمان لري ،زړه ئې ورهدايت كړي او هللا په هر څه
ښه پوه دئ.
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دا آيت هم په ډېر تأكيد او
هيڅ مصيبت په خپل سر او تصادفي
او إذن راځي ،د ايمان خاوندان
پوهېږي او په دې اړه ئې هللا زړونه
او اعتراض ئې خوندي ساتي.

قاطعيت سره وايي چي
نه راځي ،د هللا په حكم
ئې په وجه او حقيقت
روښانه كوي او له شك

  












 
او اسمعيل ،ادريس او ذالكفل ،چي هر يو ئې له
صابرانو څخه وو ،او موږ په خپل رحمت كي ننايستل،
ً چي له صالحانو څخه ول.
يقينا
( -)53-58دلته د دريو نورو پيغمبرانو يادونه شوې او
دا ئې ځانگړتياوي ښودل شوې :صابران ول ،د هللا تعالى د
رحمت وزر پرې غوړېدلى وو او صالحان ول ،په دوى كي
اسمعيل او ادريس عليهما السالم مشهور پيغمبران دي خو
د ذالكفل په اړه د مفسرينو بېل بېل آراء زموږ مخي ته
راځي ،د دغو آراوو له منځه د يوې غوراوى ممكن نه دئ،
د ترجيح لپاره كوم مضبوط دليل ورته نشو موندلى .دې
ته مو پام وي چي په ورپسې آيت كي يونس عليه السالم د
ذالنون (كب وال) په نامه ياد شوى ،له دې معلومېږي چي
ذاالكفل (بختور يا برخمن) هم لقب دئ نه اصلي نوم ،خو
دا چي دا به د چا لقب وي څه نشو ويلى.
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او هغه كب وال چي كله غضبناك روان شو او گمان ئې
وكړ چي مونږ به هيڅكله تنگي پرې رانه ولو ،نو په
تيارو كي ئې غږ كړ :له تا پرته بل معبود نشته،
ً چي زه له ظالمانو وم!! نو د
پاكي تا ته ده ،يقينا
ده دعاء مو قبوله كړه او له غمه مو وژغورو او
مؤمنان همداسي ژغورو.
( -)33-30په دې مباركو آيتونو كي د يونس عليه السالم د
دعاء د اجابت او له كړاوونو د نجات قصه د بلي تاريخي
بېلگي په توگه انځور شوې ،ده ته د (ذالنون :كبوال
لقب) وركړى شوى ،يعني هغه يونس چي ستر كب له خپل
ستوني ژوندى تېر كړى وو ،هغه چي د خپل قوم مخالفتونو
غصه كړى وو ،وړاندي تر دې چي خپل مأموريت بشړ كړي ،د
خپل قوم له ايمان راوړو ناهيلى شو او ترې والړ ،گمان
ئې دا وو چي كېدى شي په دې سره له هغه ستونزمن او له
كړاوونو ډك ژوند څخه وژغورل شي ،په بل ځاى كي سوكاله
او له مخالفتونو فارغ ژوند ورپه برخه شي ،خو د خپل
گمان خالف د سيند څپو ته وغورځول شو او كب له خپل
ستوني تېر كړ!! رڼا ورځ ئې تياره شپه شوه ،غمونو او
اندېښنو خپل تور وزر پرې وغوړاوو ،دغه مهال خپلي
اشتباه ته متوجه شو ،خپل رب ته ئې دعاء وكړه :الهي!
يوازينى معبود ته يې ،زما په اړه ستا پرېكړه عادالنه
ده ،زه پر ې قانع يم او اعتراض نه لرم ،اعتراف كوم چي
له ما څخه تېرى شوى!! هللا تعالى ورته عفو وكړه ،د كب
له نسه روغ رمټ ووت ،خپل قوم ته ستون شو ،هغوى الهي
عذاب د نازلېدو په حال كي ليدلى وو ،ايمان ئې راوړ
او هللا تعالى هغه عذاب تم كړ,
د آيت په پاى كي ويل شوي :نو د ده دعاء مو قبوله
كړه او له غمه مو وژغورو او مؤمنان همداسي ژغورو.
يعني همدا د هللا تعالى نه بدلېدونكى سنت دئ ،د مؤمنانو
توبه او دعاء به داسي قبلوي لكه چي د يونس عليه
السالم توبه او دعاء ئې قبوله كړه ،مؤمنان به له
كړاوونو داسي ژغوري لكه چي يونس عليه السالم ئې
وژغورو.
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او زكريا چي خپل رب ته ئې (د دعاء په توگه) غږ
كړ :اې زما ربه! ما يوازي مه پرېږده او ته تر
ټولو غوره وارث يې .نو د ده دعاء مو قبوله كړه او
يحيى مو ورپه برخه كړ او د ده مېرمن مو ورته
ً چي دوى په ښېگڼو كي تلوار كولو او
ورغوله ،يقينا
له رغبت او وېري سره ئې موږ ته دعاء كوله ،او
زموږ په وړاندي خشوع كوونكي ول.
( -)56-55دلته له يوې خوا د زكريا عليه السالم دعاء،
د هللا تعالى له لوري د ده د دعاء اجابت ،په زړښت كي ده
ته د يحيى عليه السالم په څېر زوى وركول او شنډه
مېرمن ئې د زېږولو جوگه كول ،د دعاء د قبلېدو د يوې
بلي تاريخي بېلگي په توگه زموږ مخي ته اېښودل شوې،
او له بلي خوا د يوې مؤمني او صالح كورنۍ ځانگړتياوي
په دې توگه راښيي:
 په ښېگڼو كي تلوار كوي.
 له رغبت او وېري سره خپل رب لمانځي او د هغه په
وړاندي دعاء كوي.
 د هللا تعالى په وړاندي خاشع او خاضع وي.
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او هغه (مېرمن) چي د خپل عورت او عفت ساتنه ئې
وكړه ،نو موږ خپله روح په كي پو كړه ،او موږ دا
او د دې زوى د عالميانو لپاره يوه ښكاره نښه
وگرځوله.
( -)51له هغه وروسته چي د مخكنيو انبياوو عليهم
السالم د عبرتناكو قصو په ترڅ كي؛ د دعاگانو د اجابت
او د حق د الري له داعيانو سره د هللا تعالى د مرستو گڼ
شمېر تاريخي بېلگي زموږ په وړاندي انځور شوې ،د دغو
قصو په لړ كي او د وروستۍ بېلگي په توگه د مريمي
عليها السالم داسي يادونه شوې :هغه مېرمن چي د خپل
عورت او عفت ساتنه ئې وكړه ،نو هللا تعالى دغي پاك لمني
او عفيفي مريمي ته په خارق العاده توگه زوى وركړ ،دا
او د دې زوى ئې د ټولو عالميانو لپاره يوه ښكاره نښه
وگرځوله.

   



 
ً چي همدا ستاسو امت دئ ،يوازينى امت؛ او زه
يقينا
مو رب يم؛ نو زما عبادت وكړئ.
( -)55دلته د قرآن مخاطبينو ته ويل شوي چي همدا
ستاسو امت دئ ،يوازينى امت ،لړۍ ئې له آدم عليه
السالم پيل شوې ،د تاريخ په اوږدو كې بېلو بېلو
پيغمبرانو د دوى الرښوونه كړې ،د ټولو الر يوه وه ،له
ټولو سره د هللا تعالى معامله يو شاني وه ،كوم څه چي ئې
له مخكنيو سره كړي له تاسو سره ئې هم كوي ،كه په
سختو سختو حاالتو كي ئې د هغوى دعاگاني قبولي كړي ،له
كړاوونو د وتلو الر ئې ورته پرانيستې او د دښمنانو په
وړاندي ئې د دوى مرسته كړې ،ډاډه اوسئ چي له تاسو
سره به همداسي كوي .ستاسو ټولو رب يو دئ ،ستاسو اسالف
د همدې يوازيني رب عبادت كاوو؛ تاسو هم د خپل رب پر
عبادت گمارل شوي يئ.
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او په خپلو منځونو كي ئې خپل كار (ملت او دين)
ټوټې ټوټې (بېل بېل) كړ ،ټول زموږ په لور
راگرځېدونكي دي ،نو چا چي نېك عملونه وكړل په
داسي حال كي چي هغه مؤمن وي نو د هڅي ناسپاسي به
ئې نه كېږي ،او موږ ئې ورته ليكونكي يو.
( -)56-56په داسي حال كي چي د ټولو ملت او دين يو
دئ ،ټولو ته د هللا تعالى وينا دا وه چي زه مو رب يم او
يوازي زما عبادت وكړئ ،خو ځينو د تفرق الر غوره كړه،
هم ئې واحد امت ټوټې ټوټې كړ او هم ئې واحد دين ،كه
څه هم دوى په بېلو بېلو كږو الرو سر شول خو په پاى كي
به د هللا تعالى په وړاندي رايوځاى كېږي ،مرجع ئې يوه
ده ،د مزل پاى يو دئ ،د هللا تعالى په وړاندي ودرېدل،
نېكان د تاريخ د ټولو نېكانو په څنگ كي او بدان د
تاريخ د ټولو بدانو په خوا كي ،هغه مهال به هر څوك
په خپلو سترگو وگوري چي د صالح مؤمنانو د هڅو قدرونه
كېږي ،په دنيا كي ئې ټولي كړني ليكل كېدې او د قيامت
په ورځ به ئې پايلي خپلي مخي ته حاضر ومومي.







   


























  

األنبياء
55
د قرآن پلوشې

او پر يوه داسي كلي چي موږ هالك كړى دا حرامه ده
چي بېرته به نه راگرځي ،تر هغه چي يأجوج او مأجوج
پرانيستل شي ،په داسي حال كي چي له هري لوړي به
راكوزېږي .او هغه رښتينې وعده به رانږدې شوې وي،
نو ناڅاپه به د هغو وگړو سترگي رډي رډي پاتې شي
چي كفر ئې كړى (وايي به) افسوس زموږ په حال؛
ً چي موږ له دې غافل وو؛ بلكي ظالمان وو.
يقينا
( -)55-58د دې مباركو آيتونو په اړه څو خبري دقت او
توجه غواړي:
 د  58آيت څو تعبيرونه په تفسيرونو كي مومو ،ځيني
وايي :د كوم كلى خلك چي د كفر او عصيان له كبله هالك
كړى شي دنيا ته بېرته راگرځېدا پرې حرامه ده ،ځيني
وايي :ايمان او توبې ته راگرځېدا پرې حرامه ده ،د
توبې كولو او د ايمان راوړو توفيق به ئې هيڅكله په
َام) د (حِرم او عزم) په معنى
برخه نشي ،ځينو (حَر
اخيستى او آيت ئې داسي تعبير كړى :كله چي هللا تعالى د
يوه كلي د هالكولو إراده وكړي نو هيڅكله به د ايمان
او توبې په لوري راونه گرځي ،په دغو تعبيرونو كي
ځيني داسي دي چي ډېر كمزوري برېښي ،له هالكت وروسته
بېرته دنيا ته راتگ او يا د توبې توفيق ترالسه كول؛
داسي څه نه دي چي په اړه ئې څه ويل ضروري وي ،طبيعي
ده چي داسي خلك نه د توبې مجال لري او نه ئې تر
قيامت وړاندي د بيا ژوندون گمان او تصور كېدى شي ،په
ځينو كي (ال) زائد گڼل شوې او اليرجعون د يرجعون په
معنى اخيستل شوې او آيت داسي ژباړل شوى :او پر يوه
داسي كلي چي موږ هالك كړى حرامه ده چې بېرته راوگرځي
(ايمان ته ،يا توبې ته ،يا دنيا ته ،او يا خپل مخكني
مقام ته) ،ځيني ئې داسي دي چي شاذ قرائت معتبر گڼل
شوى او د لفظ غير معروفه ژباړه شوې ،خو كه دا آيت د
مخكنيو آيتونو په رڼا كي وڅېړو نو د (يرجعون) معنى
همغه ده چي په  56آيت كي راغلې (كل الينا راجعون:
ټول زموږ لوري ته راگرځېدونكي دي) ،هلته په دې مطلب
پسي متصل ويل شوي چي د صالح مؤمنانو د هڅو ناسپاسي
به نه كېږي ،خو هلته د كافرانو د هڅو په اړه څه نه
دي ويل شوي ،له هر چا سره دا پوښتنه راوالړېږي چي نو
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له كافرانو او له هغو سره به څه كېږي چي هللا تعالى هالك
كړي؟ په دغه آيت كي دغي پوښتني ته ځواب ويل شوى او د
آيت مطلب دا دئ :دوى به هم د هللا تعالى په لوري درومي،
د هللا تعالى په لوري نه گرځېدا پرې حرامه ده .دا ثابته
او نه بدلېدونكې الهي پرېكړه ده ،دوى به هغه مهال له
نورو سره يو ځاى د هللا تعالى په وړاندي ودرېږي چي
قيامت راشي ،د قيامت تر راتلو وړاندي به د يأجوج او
مأجوج هغه ستره فتنه راڅرگنده شي چي د فساد او تباهي
خورولو لپاره به له هري لوړي راكوزېږي .تر هغه به
دوى په خپلو قبرونو كي پراته وي چي يأجوج او مأجوج
بيا د فساد خورولو مجال ترالسه كړي ،دا الر يو ځل بيا
ورته پرانيستل شي ،هغه مهال به بيا پر نورو سيمو د
دوى يرغل پيل شي ،يرغل به ئې داسي وي چي له هري لوړي
به راكوزېږي او بريدونه به كوي ،خو دا به هغه مهال
وي چي قيامت به ډېر رانږدې شوى وي ،او د هللا تعالى په
وړاندي د دوى ودرېدا به ډېر ژر ترسره شي.
ځينو له دغي فقرې (  
 : تر هغه چي يأجوج او
مأجوج پرانيستل شي ،دا انتباه اخيستې ده چي ښايي د
ذوالقرنين هغه سد به د قيامت تر رانږدې كېدو پوري
همداسي روغ پاته وي او د يأجوج او مأجوج د راتېرېدا
مخه به نيسي ،خو هغه مهال به نسكور شي او دوى ته به
د تېرېدا او پر نورو د يرغلونو مجال په الس ورشي .خو
دا انگېرنه له يوې خوا د آيت له الفاظو سره اړخ نه
لگوي؛ ځكه آيت وايي چي هغه مهال به دوى له هري لوړي
راكوزېږي ،يوازي د هغه يوه بند له لوړي د راكوزېدا
خبره نه كوي ،له بلي خوا دا جوته ده چي دلته د دوى د
شمېر زياتوالي ته اشاره شوې او د دومره زياتو خلكو
مخنيوى په يوه ووړ بند ،هغه هم د يوې وړې سيمي په
يوه ناو او خوړ كي نه ممكن دئ او نه ئې عقل مني ،له
بلي خوا دا انگېرنه له الهي سننو سره اړخ نه لگوي،
قومونه مري ،ستر ستر او مضبوط مضبوط بندونه د وخت په
تېرېدو سره شړېږي او نسكورېږي ،د انسان وسائل او
امكانات وده كوي ،يو وخت په اوبو كي تگ ،له غرونو
اوښتل ،په هوا كي الوتل ورته محال وو ،خو اوس په
لويو لويو سمندرونو كي اوږده اوږده سفرونه كولى شي،
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له غرونو او بندونو تېرېدا څه چي له يوې وچي بلي ته
د هوا له الري درومي ،فضاء ته سفرونه كوي او پر
سپوږمۍ كوزېږي .د قرآن د يوه آيت داسي تعبير چي له
واقعيتونو سره اړخ نه لگوي نه يوازي صحيح تعبير نه
دئ بلكي د دې ستر او عظيم الشأن الهي كتاب په اړه بې
ځايه شكونه راوالړوي .قرآن د هغه هللا تعالى كتاب دئ چي
دا ټول عالم ئې پيدا كړى او له ټولو اسرارو ئې خبر
دئ ،په د ې كتاب كي يوه كلمه داسي نشته چي د
واقعيتونو خالف وي او د انسان عقل ئې نشي منلى .يأجوج
او مأجوج د نورو انسانانو په څېر انسانان دي ،ژوند
او مرگ لري ،د دوى په اړه به همغه څه وايو چي په بل
هر انسان ئې اطالق كېدى شي ،د قرآن له نظره دا يو
مفسد قوم وو ،په زمكي كي ئې فساد او تباهي خوروله ،د
دوى خوا ته پراته خلك ترې تنگ ول ،تل به ئې پر دوى
غلچكي بريدونه كول او بېرته به تښتېدل ،دوى ذو
القرنين ته شكايت وكړ ،هغه د دغو بريدونو د مخنيوي
لپاره په يوه ناو كي داسي اوسپنيز بند او سد جوړ كړ
چي د هغوى بريدونه ئې تم كړل .دا د هغه مهال يو مؤثر
تدبير وو ،د دې معنى دا نه ده چي همدا سد به تر
قيامته پوري د دوى مخنيوى كوي .د دې تفصيل د الكهف
په سوره كي وگورئ.
كه له علمي او تاريخي پلوه دې آيت ته ځېر شو نو
ً چي دا د قرآن داسي يوه وړاندوينه ده چي څو
يقينا
پېړۍ وروسته ترسره شوه ،د مغولو هغه پراخ يرغل ئې
مصداق دئ چي په ترڅ كي ئې په لكونو مسلمانان ووژل
شول ،ستر ستر ښارونه ئې وران شول ،لوى لوى جوماتونه
ئې نسكور شول ،بې شمېره كتابونه او كتابتونونه
وسوزول شول او د ډېرو مظلومو مسلمانانو د وينو
سيالبونه روان شول .ښايي تر قيامت وړاندي يو ځل بيا
دا قومونه فساد ته مخه كړي او د قرآن د دغي
وړاندويني مصداق وگرځي.
 دا آيت وايي چي د يأجوج او مأجوج فتنه به هغه
مهال رامنځته شي چي قيامت به ډېر نږدې شوى وي ،د دوى
يرغل به دومره پراخ وي چي هر لوري ته مخه كړې نو وبه
گورې چي دوى له هري لوړي راكوزېږي ،آيت داسي وايي:
او هغه رښتيني وعده به رانږدې شوې وي ،نو ناڅاپه به
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د هغو وگړو سترگي رډي رډي پاتې شي چي كفر ئې كړى،
ً چي موږ له دې
(وايي به) افسوس زموږ په حال؛ يقينا
غافل وو؛ بلكي ظالمان وو .يعني كافران به په ناڅاپي
توگه او د خپلو انگېرنو خالف د قيامت هيبتناكي صحنې
وگوري ،هغه مهال به اعتراف كوي چي له حقائقو غافل ول
او د ظلم الر ئې غوره كړې وه.

   




   
   
    
   




 
ً چي تاسو به او هغه چي تاسو ئې له هللا پرته
يقينا
لمانځئ د دوزخ سون وئ ،تاسو به ورننوتونكي وئ ،كه
دوى معبودان وى نو نه به ورننوتل ،او ټول به په
كي تلپاتي وي ،هلته به ئې زگېروى او كوكاري وي او
دوى به په هغه كي څه نشي اورېدى.
( -)166-55په دې مباركو آيتونو كي د قيامت په ورځ د
دوزخي مشركينو او د دوى د جعلي معبودانو حالت داسي
انځور شوى:
 دوى او هغه جعلي معبودان به ئې چي له هللا پرته ئې
لمانځل د دوزخ سون وي .دې ته مو پام وي چي حصب په
اصل كي وړو ډبرو ته ويل كېږي ،د دوزخ سون به ډبري او
دوزخيان وي ،د دې تفصيل د البقره د سورې د  56آيت په
تفسير كي وگورئ .د مشركينو بتان هم له ډبرو جوړ شوي
وو.
 دوزخ ته د دوى ننوتل به ورته جوته كړي چي نه دا
جعلي معبودان د عبادت وړ وو او نه د مشركينو شركي
مذهب صحيح او د منلو وړ ،دا دئ گورئ چي دواړه په
دوزخ كي پراته دي.
 په دوزخ كي به ټول تلپاتي وي ،هيڅكله به ترې وتلى
نشي.
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 هلته به زگېروي كوي او چيغي او كوكاري به وهي ،د
دوى زگېرويو او د دوزخ لمبو به داسي شور جوړ كړى وي
چي دوزخيان به څه نشي اورېدى.

   


  
   





  










 
ً هغه چي زموږ له لوري ال له وړاندي حسنى
يقينا
(ښېگڼه) ورته ټاكل شوې ،ترې لري كړى شوي ،د لمبو
كښهار به ئې نه اوري ،او دوى به په تلپاتي توگه
په هغه څه كي وي چي زړه ئې غواړي .هغه لويه وېره
به ئې غمجن نه كړي ،مالئكي به (له دې وينا سره) د
دوى مالقات كوي چي :دا ستاسو همغه ورځ ده چي وعده
ئې دركول كېده.
( -)166-161په دې مباركو آيتونو كي د جنتيانو په اړه
ويل شوي:
 هللا تعالى د دوى په اړه ال له وړاندي پرېكړه كړې چي
ښكلې بدله او پايله به ئې په برخه شي .دا ښكلې پايله
د حسنى په نامه ياده شوې ،چي ښكال او غوره والى افاده
كوي .يعني ښكلى جنت او ښايسته مقام به ئې په برخه
شي.
 له دوزخه به دومره لري وي چي نه به ئې تاو وررسي
او نه به ئې د اور د لمبو كښهار.
 تل به ئې هغه څه په برخه كېږي چي د دوى زړه ئې
غواړي.
 د قيامت د ورځي هيبتناك او وېرونكى حالت به دوى
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غمجن او اندېښمن نه كړي.
 مالئكي به په داسي حال كي ورسره مخامخ كېږي چي دوى
ته به وايي :دا همغه څه دي چي په دنيا كي ئې له تاسو
سره وعده شوې وه.




   
   
   
    
هغه ورځ چي آسمان به داسي راونغاړو لكه د ليكل
شوو پاڼو نغاړل ،لكه چي لومړى پيدايښت مو پيل كړ
بيا به ئې اعاده كړو ،دا زموږ پر ذمه يوه ژمنه
ً چي موږ ئې كوونكي يو.
ده ،يقينا
( -)166د دې مبارك آيت مهمي الرښووني دا دي:
 هللا تعالى به د قيامت په ورځ آسمان داسي راونغاړي
لكه د ليكل شوو پاڼو نغاړل.
بيا به هللا تعالى د لومړي پيدايښت په څېر يو ځل

بيا نوى آسمان او نوې زمكه پيدا كړي.
 هللا تعالى دا په خپله ذمه اخيستې ده چي قيامت به
راولي ،د عالم دا خور ټغر به ټولوي او نوى عالم به
پيدا كوي ،دا د ده قطعي ژمنه ده ،هرومرو به ئې ترسره
كوي.
دې ته مو پام وي چي دلته د آسمانونو رانغاړل د
ليكل شوو پاڼو له رانغاړلو سره تشبيه شوي ،په سطحي
نظر سره خو دا تشبيه داسي برېښي لكه چي د خور آسمان
ټغر به ټول شي او له منځه به والړ شي ،خو د قرآن په
دغي تشبيه كي يو ستر علمي اعجاز مضمر دئ ،او هغه
داسي :زموږ شمسي نظام او اړوند ستوري ئې يوې داسي
دائرې ته ورته دي چي لمر ئې په منځ كي او ستوري ئې
پر شاوخوا په يوې آواري سطحي كي خوځي ،مثال ئې داسي
دئ لكه چي تاسو څو پړي درواخلئ ،چي اوږدوالى ئې
توپير لري ،د هر پري په سر كي يوه گرده ډبره وتړئ،
بيا دا پړي په زور سره داسي تاو كړئ چي ستاسو شاوخوا
وڅرخي ،وبه گورئ چي ټول په يوې سطحي كي څرخي ،هم د
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پړو استقامت او سطح يوه ده او هم د ډبرو ،د لمر
اړوند ستوري همداسي د لمر شاوخوا څرخي ،بيا زموږ
شمسي نظام په مجموع كي د يوه بل محور شاوخوا همداسي
خوځي ،زموږ اړوند ستور ليكى همداسي جوړښت لري ،ټول
ستوري ئې په يوې سطحي كي پراته دي ،د عالم ټول ستور
ليكي دې ته ورته هيئت لري ،يعني په ډېري پراخي مستوى
په يوې سطحي كي خوځي ،نه زموږ شمسي نظام د توپ په
څېر گرد دئ او نه زموږ ستور ليكى او نه د عالم ټول
ستور ليكي په گډه ،د دوى لپاره تر ټولو دقيقه او
غوره تشبيه همدا ده چي له غوړېدلو پاڼو سره تشبيه
شي ،او رانغاړل ئې د پاڼي له رانغاړلو سره .كه تاسو
د شپې له لوري آسمان ته ځېر شئ نو د ستورو يوه داسي
كرښه به وگورئ چي ليندۍ ته ورته برېښي ،دا د ستور
ليكو مجموعه ده ،كه ستور ليكي د يوې صفحې په څېر
پراته نه وى نو داسي كرښه به نه تر سترگو كېده!! كه
دا آسمان له يوه حوض سره تشبيه كړو ،نو د عالم د
ټولو اجرامو د خوځېدو او خورېدو هيئت ئې دې ته ورته
دئ چي تاسو د حوض په منځ كي كومه ډبره واچوئ ،دا
ډبره په اوبو كي د دائرې په بڼي كي څپې رامنځته كړي،
چي هم ئې شمېر ورو ورو زياتېږي او هم ئې د دائرې
پراخوالى ،د اوبو پر سر چي د څپو كوم هيئت جوړېږي؛
دا عالم او ستور ليكي ئې دې ته ورته هيئت لري .د
قرآن د دغي وينا په اهميت او عمق هغه څوك پوهېږي چي
د سترو سترو تلسكوپونو په مرسته ئې د ستور ليكو هيئت
د يوې سطحي او صفحې په بڼي كي موندلى.












   



 
ً چي له توراته وروسته مو په زبور كي هم
او يقينا
وليكل چي زمكه به زما صالح بندگان په ميراث وړي.
ً چي په دې كي عابدو وگړو ته يو (اغېزمن)
يقينا
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تبليغ دئ.
( -)671-679په دې مياركو آيتونو كي د مخكنيو بحثونو
نتيجه او پايله په دې الفاظو بيان شوې:
 په مخكنيو الهي كتابونو؛ تورات او زبور كي د هللا
تعالى دا ثابت او دائمي سنت ليكل شوى چي زمكه به د هللا
صالح بندگان په ميراث وړي.
 په دې وينا كي د هغو عابدانو لپاره يو اغېزمن
تبليغ دئ چي د خپل رب د بندگۍ الر ئې غوره كړې .دوى
بايد ډاډه وي چي هللا تعالى به خپله زمكه دوى ته په
ميراث وركوي.
 د مخكنيو تاريخي قصو په ترڅ كي دغه ځالنده حقيقت
او د هللا تعالى دغه ثابت او دائمي سنت انځور شوى وو ،د
هري قصې په پاى كي مو وليدل چي د هللا تعالى دغه نه
بدلېدونكې پرېكړه ترسره شوې وه او صالح بندگانو ته
زمكه په ميراث رسېدلې وه.
كه تاسو د قرآن دا وينا د بايبل له هغي وينا سره
مقايسه كړئ چي وايي :خداى له ابراهيم عليه السالم سره
ژمنه كړې وه چي د شام او فلسطين سيمه به د ده اوالد
ته په ميراث وركوي ،دا ژمنه د يوه خوب په ترڅ كي له
ده سره شوې وه!! او قرآن وايي چي هللا تعالى له كوم خاص
قوم او قبيلې سره نه بلكي د نړۍ له ټولو صالحو
بندگانو سره وعده كړې چي زمكه به دوى ته په ميراث
وركوي ،د بايبل او د قرآن د وينا ترمنځ هومره ژور
توپير شته لكه د زمكي او آسمان ترمنځ ،لكه د هللا تعالى
د كالم او د يوه متعصب انسان د كالم تر منځ!! يو وايي
چي زمكه د ټولو صالحانو گډ كور دئ او بل وايي چي
خداى له فالن كس سره ژمنه كړې چي د زمكي دا پراخه
برخه ستا نسل ته سپارم!! او د دې زمكي قباله په خوب
كي وركړى شوې ،ليكلى سند هم نه لري!! نن اسرائيليان
په همدې خوب استناد كوي او نور قومونه له هغي سيمي
شړي ،كورونه ئې ورورانوي او بېرته ستنېدو ته ئې نه
پرېږدي!!
دې ته مو بايد پام وي چي د دې الهي سنت معنى دا نه
ده چي هر هغه څوك صالح دئ چي اقتدار ئې په الس كي وي
او د زمكي په كومي برخي حكومت كوي ،گواكي په هري
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سيمي او هېواد كي تر ټولو غوره او د حكومت كولو
لپاره تر نورو زيات وړ او مناسب خلك هغه دي چي
اقتدار ئې په الس كي دئ!! قرآن د صالح او طالح لپاره
ځانگړي معيارونه لري ،د هر يوه فكري او اخالقي
مواصفات او ځانگړتياوي ئې موږ ته راښودلې ،نه يوازي
دا چي اقتدار او واكمني د چا د وړتيا او ښه والي
ً د اقتدار خاوندان،
معيار او مالك نه گڼي بلكي اكثرا
مترفين او مستكبرين د فساد او ورانۍ اصلي عاملين
بولي او دا د پيغمبرانو او موحدينو اساسي دنده گڼي
چي د دغو واكمنانو په ضد مبارزه وكړي او د ټولني
مستضعفين د دوى له منگولو وژغوري .د آيت معنى دا ده
چي هللا تعالى د زمانې په هر پړاو كي د صالحانو داسي
ټولگى راپيدا كوي چي د مفسدو او ظالمو واكمنانو
مقابله وكړي ،هللا تعالى له دوى سره دا ژمنه كړې چي
زمكه به دوى ته په ميراث وركوي.




  
او ته مو نه ئې ليږلى مگر د ټول عالم لپاره رحمت.
( -)165دا مبارك آيت وايي چي رسول هللا ﹽ د ټولو
عالميانو لپاره د رحمت په توگه لېږل شوى ،په څو
معنى:

 د ده رسالت عالم شمول دئ ،ټوله نړۍ او ټول
انسانان احتوى كوي ،نه د يوې خاصي سيمي لپاره دئ
او نه د كوم ځانگړي قوم لپاره.
 دى د رحمت پيغام له ځان سره لري ،هغه څه ته
بلنه وركوي چي د رحمن رب د پراخ رحمت دروازه
ستاسو پر مخ پرانېزي.
 هغه څوك به له الهي رحمت او پېرزويني محروم وي
چي دا د رحمت پيغمبر خپل امام ونه نيسي او د ده
الرښووني د خپل ژوند مشعل.
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ً چي له دې پرته بل څه نه دي چي ما ته
ووايه :يقينا
دا وحي كېږي چي ستاسو معبود يوازينى معبود دئ ،نو
آيا تاسو مسلمانېدونكي يئ؟ نو كه ئې مخ واړاوو نو
ووايه :په سمه توگه مي درته اعالن كړه ،او نه
پوهېږم هغه څه به نږدې وي چي وعده ئې درسره كېږي
ً چي هغه هم په څرگندي وينا
او كه لري! يقينا
پوهېږي او هم په هغه څه پوهېږي چي تاسو ئې پټوئ.
( -)116-165په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته څو
الرښووني شوې:
 مخاطبينو ته ووايه :زه يوازي دا خبره تاسو ته كوم
چي د وحي له الري ما ته ويل كېږي چي ستاسو معبود
يوازينى معبود دئ ،نه شريك لري او نه له ده پرته بل
معبود شته .نو آيا تاسو دې ته چمتو يئ چي دا حقيقت
ومنئ او د متعددو خدايانو له بندگۍ الس واخلئ؟!!
 كه دوى د دې حقيقت له منلو ډډه وكړه نو ورته
ووايه :ما خپل پيغام په واضح او سمه توگه تاسو ته
ورساوو ،نور نو زه نه پوهېږم چي هللا تعالى به له تاسو
سره څه معامله كوي ،هغه الهي وعيدونه به كله تحقق
مومي چي تاسو ته متوجه دي ،نه پوهېږم هغه څه به نږدې
وي چي وعده ئې درسره كېږي او كه لري! زما رب هم
ستاسو په څرگندو ويناوو پوهېږي او هم په هغه څه چي
تاسو ئې پټوئ ،د همدې علم له مخي به هم ستاسو د عذاب
د څرنگوالي په اړه پرېكړه كوي او هم ئې د نېټي او
وخت په اړه.
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او زه نه پوهېږم ،ښايي دا به ستاسو لپاره يوه
آزموينه وي او تر يوې نېټې برخمن كېدا.
( -)666د مخكنيو الرښوونو په لړ كي رسول هللا ﹽ ته دا هم
ويل شوي چي مخاطبينو ته ووايي :زه نه پوهېږم چي په
الهي عذاب كي د ځنډ او تأخير سبب څه دئ ،آيا په دې
سره هللا تعالى غواړي تاسو وآزمويي او كه غواړي مزيد
فرصت دركړي او پرېږدي مو چي څو ورځي نور هم د دنيا
له مال او متاع برخمن شئ.









   
وئې ويل :اې زما ربه! رښتينې پرېكړه وكړه ،او
زموږ مهربان رب د هغه څه په وړاندي د استعانت
مرجع دئ چي تاسو ئې وايئ.
( -)668دا مبارك آيت چي د سورې وروستى آيت او د سورې
د مضامينو لپاره يوه ښكلې او جامع تتمه ده ،دوه خبري
زموږ په وړاندي ږدي:
 رسول هللا ﹽ د خپل دعوت په بهير كي هغه ځاى ته ورسېد
چي د خپلو مخكنيو وروڼو پيغمبرانو په څېر ئې خپل رب
ته د دعاء السونه اوچت كړل او وئې ويل :اې زما ربه!
خپله حقيقي او رښتينې پرېكړه وكړه ،همغه چي له دغو
خلكو سره وړ وي ،همغه چي دا خلك ئې مستحق دي.
 قوم ته ئې وويل :د هغه څه په وړاندي چي تاسو ئې
وايئ؛ زه د استعانت يوازي يوه مرجع لرم؛ همغه زموږ د
ټولو مهربان رب ،هغه ته رجوع كوم او له هغه مرسته
غواړم.
او ټولو په خپلو سترگو وليدل چي هللا تعالى د رسول
هللا ﹽ دا دعاء همغسي قبوله كړه لكه چي د نورو
پيغمبرانو دعاگاني ئې قبولي كړې وې ،قريش له همغه
برخليك سره مخامخ شول چي د نورو پيغمبرانو مخالفين
ورسره مخامخ شوي وو.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحج
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (الحج) دئ ،دا نوم د سورې
له اوه ويشتم آيت اخيستل شوى ،دا د سورې د مضامينو
لپاره عنوان نه بلكي يوازي نوم دئ ،اته اويا آيتونه
لري ،د اكثرو آيتونو فواصل ئې د لومړي آيت (عظيم) ته
ورته دي ،لكه شديد ،مريد ،سعير ،بهيج ،قدير ،او له
هرو څو آيتونو وروسته يو په داسي صيغې پاى ته رسي چي
د اوم آيت (القبور) ته ورته دي ،لكه جلود ،سجود،
الزور ،قلوب ،كفور ،يوازي اتلسم آيت ئې په (يشاء)
پاى ته رسېدلى خو دا آيت هم په اصل كي له ورپسې آيت
سره تړلى دئ او په گډه په (الحميم) پاى ته رسېدلي ،د
آيتونو اوږدوالى ئې تر متوسط زيات او هغو سورتونو ته
ورته دئ چي د مكي دور په وروستيو او د مدني دور په
لومړيو كلونو كي نازل شوي.
د سورې له مضامينو معلومېږي چي لومړنۍ برخه ئې له
لومړي آيت تر څلرويشتم آيت پوري د مكي دور په وروستي
كال كي او پاتې برخه ئې د مدني دور په ابتداء كي
نازله شوې ،په دوهمي برخي كي ئې د حج ،هجرت او جهاد
يادونه شوې او دا ښيي چي دا برخه په مدينه كي نازله
شوې .د سورې له لومړي آيت تر لسم پوري د قيامت او
بياژوندون په اړه بحث شوى ،بيا له يولسم آيت تر
شپاړسم پوري د هغو كسانو په اړه وضاحت شوى چي ايمان
ئې په دنيوي گټي او تاوان پوري مربوط وي ،كه په
ايمان كي كومه مالي او مادي گټه ترالسه كړي نو په دې
گټي او ايمان راضي وي خو كه د ايمان په الر كي له كوم
كړاو او ستونزي سره مخامخ شي تر شا شي ،د كفر لوري
ته مخه كړي او له مؤمنانو سره خپلي اړيكي وشلوي .له
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دې وروسته تر څلرويشتم آيت پوري ويل شوي چي خلك په
دوو متخاصمو ډلو ويشل شوي ،مؤمنان او كافران ،يوه
ډله به جنت ته درومي او بله دوزخ ته ،په جنت او دوزخ
كي د دواړو حالت انځور شوى ،له دې وروسته د مسجد
الحرام داسي يادونه شوې چي قريشو مسلمانان ترې منع
كول ،په داسي حال كي چي هللا تعالى دا د ټولو خلكو
لپاره برابر گرځولى ،كه ئې هستوگن وي او كه مسافر او
له بهره راغلى ،بيا د حج ځيني مناسك بيان شوي ،دا
بحث تر اوه دېرشم آيت پوري دوام كوي ،ورپسې د سورې
تر پاى پوري د جهاد اړوند لومړني احكام او د إذن
دالئل ئې او له مجاهدينو سره د الهي نصرت او ملتيا
يادونه او هجرت او له مهاجرينو سره د هللا تعالى وعدې
بيان شوې او د سورې په پاى كي يوه ښكلې تتمه راغلې
چي مطالب ئې دا دي:
 مؤمنانو ته سپارښتنه كوي چي ركوع وكړئ ،سجده
وكړئ ،د خپل رب عبادت وكړئ او د ښېگڼي كارونه وكړئ
چي بريالي شئ ،او د هللا لپاره داسي جهاد وكړئ چي د ده
په الر كي له جهاد سره ښايي ،هللا تعالى تاسو د دغي دندي
لپاره غوره كړي يئ ،په دين كي ئې پر داسي څه نه يئ
گمارلي چي تاسو په زحمت كي وغورځوي .دا له خپل پالر
ابراهيم عليه السالم درته په ميراث پاتې ديني تگالره
ده ،هللا تعالى ستاسو مخكني هم د مسلمانانو په نامه
نومولي وو او تاسو ئې هم په دغه نامه ونومولئ.
 مؤمنانو ته ويل شوي چي پيغمبر به پر تاسو شاهد وي
او تاسو پر خلكو ،داسي چي د پيغمبر شخصيت ،فكر ،قول
او عمل ،تگالره او كړنالره به ستاسو لپاره مالك او
معيار وي او د همدې له مخي به د حق او باطل ،ښه او
بد ،سم او ناسم او حالل او حرام پرېكړه كوئ او ستاسو
قول او عمل به د خلكو لپاره ميزان وي ،د همدې له مخي
به خلك حق او باطل پېژني.
 دوى ته ويل شوي چي د شهادت د دغي ستري دندي ترسره
كولو لپاره څو كارونه كوئ :لمونځ قائم كړئ ،زكات
وركړئ او له هللا سره خپلي اړيكي مضبوطي كړئ ،هغه مو
موال دئ ،څومره غوره موال او څومره غوره مرستندوى.
يعني دغه درې ستر ستر كارونه :لمونځ كول ،زكات وركول
او له هللا تعالى سره خپلي اړيكي مضبوطي ساتل به تاسو د
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دې جوگه كړي چي د شاهد امت په توگه خپلي دندي ترسره
كړئ او د هللا تعالى مرسته او تأييد ترالسه كړئ.
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ً چي د قيامت د
اې خلكو! له خپل رب ووېرېږئ ،يقينا
ورځي زلزله ستره پېښه ده ،هغه ورځ چي هره تى
وركوونكې به گورې چي هغه څه له ياده باسي .چي تى
ئې وركړى او هره حامله به خپل بچى ضائع كوي او
خلك به بې سده گورې خو دوى به بې سده نه وي بلكي
د هللا عذاب به سخت وي.
( -)5-1په دې مباركو آيتونو كي د قيامت د ورځي
هيبتناك حالت انځور شوى ،په لومړي آيت كي ويل شوي:
اې خلكو! د خپل رب له عذاب او مؤاخذې ځان وساتئ ،د
قيامت ورځ راتلونكې ده ،له داسي زلزلې سره چي ډېره
به ستره وي ،دومره به هيبتناكه وي چي هره تى
وركوونكې به له خپل زوى او تي خور بچي تښتي ،هره
حامله به خپل بچى ضائع كړي ،خلك به بې سده گورې خو
دوى به بې سده نه وي بلكي د هللا عذاب به سخت وي.
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او له خلكو ځيني د هللا په اړه له پوهي پرته جدل كوي
او په هر سركښ شيطان پسي درومي ،پر ده الزم شوې چي
څوك ورسره دوستي وكړي نو هغه به ئې بې الري كړي او
د دوزخ د عذاب په لوري به ئې بوځي.

( -)6-6د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 ځيني خلك داسي دي چي د هللا تعالى په اړه له پوهي
پرته جدل كوي ،هللا تعالى او د هغه صفات نه پېژني ،خو
بيا هم په دې اړه بحث او مناقشه كوي ،مناقشه ئې په
حقائقو د پوهېدو په موخه نه وي ،بلكي سركښ شيطان ئې
دې مناقشې ته هڅوي ،د هغه په وينا دا كار كوي.
 هللا تعالى د دې سركښ شيطان په اړه ليكلي چي څوك
ورسره دوستي وكړي نو هغه به ئې بې الري كړي ،په حقيقت
د پوهېدو او د خپل رب د ښه پېژندو امكان به ترې سلب
كړي ،او په هغو الرو به ئې بوځي چي په دوزخ منتهي
كېږي .يعني له علم او پوهي پرته د هللا تعالى په اړه څه
ويل د هغه چا كار دئ چي له سركښ شيطان سره ئې د
دوستۍ اړيكي ټينگي كړې ،د هغه متابعت كوي ،الروركى دئ
او ځاى ئې دوزخ.
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اې خلكو! كه د بيا ژوندون په اړه په شك كي يئ ،نو
موږ خو له خاوري راپيدا كړئ ،بيا له نطفې ،بيا له
علقې ،بيا له ژوول شوې يوې ټوټې غوښي چي انځور
شوې او نه انځور شوې وي ،ترڅو تاسو ته وښيو او څه
چي وغواړو تر يوې نېټې ئې په رحم كي ځاى پر ځاى
كوو ،بيا مو د ماشوم په څېر راباسو ،بيا (همداسي
ستاسو پالنه كوو) تر څو خپل قوت ته ورسېږئ او له
تاسو څخه ځيني ومري او ځيني مو تر ټولو لوېدلي
عمر ته ورسېږي ،هومره چي له پوهېدو وروسته په څه
نه پوهېږي او زمكه گورې چي وچه كلكه ده ،خو كله
چي اوبه پرې نازل كړو ،وخوځېږي ،وده وكړي او هر
راز سمسور بوټي راوټوكوي .دا له دې كبله چي هللا په
خپله حق دئ ،او دا چي هغه مړي راژوندي كوي ،او دا
چي هغه پر هر څه ښه قادر دئ ،او دا چي (د قيامت)
ً راتلونكې ده ،هيڅ شك په كي نشته،
هغه نېټه حتما
او دا چي هللا به هغه راپاڅوي چي په قبرونو كي دي.
( -)5-8د دې مباركو آيتونو په پراخو او ژورو مطالبو
د پوهېدا لپاره بايد دا خبري په پام كي ولرو:
 دلته د ټولو انسانانو د عادي او ورځني خلقت
مختلفو پړاوونو ته اشاره شوې ،چي له خاوري پيل او په
مرگ ئې پاى ته رسي ،كه څه هم ځينو درنو مفسرينو داسي
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انگېرلي چي ښايي دلته به له خاوري د انسانانو
پيدايښت په دې معنى وي چي آدم عليه السالم له خاوري
پيدا شوى ،خو دا تعبير دقيق نه برېښي ،ځكه دلته خطاب
عام دئ ،ټول انسانان احتوى كوي ،آيت وايي :اې خلكو!
تاسو مو له خاوري پيدا كړئ ،په داسي حال كي چي عمالً
گورو د هر انسان پيدايښت له خاوري پيل كېږي ،له
خاوري جوړي شوې مېوې او دانې د انسان په وجود كي په
مني واوړي ،بيا له دې مني د انسان نطفه جوړه شي ،بيا
علقه شي ،بيا نور مراحل پرې راشي او په پاى كي يو
بشپړ انسان ترې جوړ شي .د آيت الفاظ او تركيب ئې دغه
حقيقت ته اشاره كوي ،نه پوهېږو ولي بايد د آيت د
الفاظو څرگند او واضح مطلب پرېږدو او يوازي د آدم
عليه السالم په پيدايښت پوري ئې محدود كړو؟!!
 دلته د بيا ژوندون په اړه د هغو خلكو پوښتني ،شك
او اندېښنې ته ځواب ويل شوى چي وايي :كله چي ومرو او
بدن مو خاوري شي څنگه به له خاوري بيا راژوندي
كېږو؟!! دوى ته ويل شوي :هللا تعالى هره ورځ له همدې
خاوري د انسان نطفه جوړوي او له دې نطفې بشپړ انسان
جوړوي؛ ولي له خاوري د انسان بياراپيدا كېدا درته
گرانه برېښي؟!!
 دا آيت وايي چي هللا تعالى له خاوري د انسان نطفه
جوړه كړي ،دا نطفه په علقه (ځوړند توكي) واړوي ،بيا
يوې ژوول شوې ټوټې غوښي ته هيئت وركړي ،چي انځور شوې
او نه انځور شوې وي ،دا الفاظ ښيي چي انسان ته د
صورت او انځور وركولو لړۍ په درېيمي مرحلې كي پيل
كېږي ،د غړو پيدايښت ئې هم مهاله نه وي ،بلكي ځيني
وړاندي او ځيني وروسته پيدا كېږي.
 قرآن چي د انسان د پيدايښت د مختلفو پړاوونو او
حالتونو په اړه څه ويلي ،علم نن همدا خبره كوي او
همغه څه وايي چي قرآن ويلي :د انسان نطفه له خاورو
جوړېږي ،هغه دانه او مېوه چي وني او بوټي ئې له
خاورو او نمجني ،بوي ناكي ،توري خټي جوړوي ،د انسان
په بدن كي نطفه ترې جوړه شي ،د پالر او مور دا نطفې د
اوبو د څاڅكو په څېر د مور په رحم كي سره يو ځاى شي،
دوه نطفې يوه له بلي سره وصل شي ،يوه گډه او مختلطه
نطفه (خليه او سلول) ترې جوړ شي ،څه موده وروسته د
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ځوړند توكي په څېر د مور په رحم پورى نښتى وي ،بيا د
ژوول شوې غوښي د يوې ټوټې بڼه غوره كړي ،دلته دغه
نوي مخلوق ته د صورت وركولو لړۍ پيل شي ،د ځينو برخو
كار تر نورو وړاندي پيل او بشپړ شي ،زړه ،غوږونه،
سترگي ،خوله ،پزه ،السونه ،پښې ،او نور غړي وركړى شي،
د هډوكو جوړيدا ئې په خاص پړاو كي پيل شي ،په يوې
خاصي مرحلې كي يو ژوندى او متحرك ماشوم ترې جوړ شي،
په ټاكل شوې نېټې د مور له رحمه د وتلو الر ورته
پرانيستل شي او له يوې تياره او تنگي نړۍ يوې روښانه
او پراخي نړۍ ته راووځي .كه تاسو د قرآن دغه آيتونه
د داسي چا په وړاندي كېږدئ چي د ماشوم د پيدايښت د
څرنگوالي پړاوونه ئې په دقيقه توگه او په مجهز
البراتوار كي تر نظر الندي تېر شوي وي؛ او اوس په دې
پوهېږي چي انسان په لومړي سر كي د ژنونو مجموعه وي
چي هر يو ئې د يوه خاص غړي د جوړولو دنده په غاړه
لري ،يو ئې د زړه جوړولو دنده ترسره كوي ،بل ئې د
غوږونو ،بل ئې د سترگو ،بل ئې د السونو ،بل ئې د پښو
او همداسي د هر غړي لپاره يو ځانگړى ژن ،د دوى شمېر
څه باندي دېرشو زرو ته رسېږي ،هر يو ئې په خاص پړاو
كي خپل كار پيلوي او په ډېر دقت سره ئې بشپړوي ،كه
ً چي
داسي يوه عالم ته د قرآن دا وينا واوروئ نو يقينا
هغه به تاسو ته ووايي :دا هغه څي دي چي ساينس اوس او
د ډېرو پر مختللو وسائلو په مرسته پرې پوه شوى!!
 همدا وړه نطفه چي په سترگو نه ليدل كېږي ،له بېلو
بېلو پړاوونو تېره شي او نږدې نه مياشتي وروسته د
بشپړ ماشوم په څېر دنيا ته راشي.
 له زېږېدو وروسته هم د ده د روزني او پالني لړۍ
دوام وكړي ،تر هغه چي خپل قوت ته ورسېږئ ،ځيني تر دې
وړاندي په مخكنيو مراحلو كي ومري او ځيني تر ټولو
لوېدلي عمر ته ورسېږي ،هومره چي له پوهېدو وروسته په
څه نه پوهېږي .د علمي څېړنو په ترڅ كي ثابته شوې چي
د عمر په زياتېدو سره د دماغ ځيني شرائين ورو ورو
تنگېږي او خبره داسي ځاى ته ورسېږي چي دا شرائين د
دماغ هغي برخي ته وينه نشي رسولى چي وظيفه ئې حفظ او
په ياد ساتل دي ،دغه مهال د انسان حافظه په بشپړه
توگه له كاره ولوېږي .قرآن دې حقيقت ته په دې الفاظو
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سره اشاره كړې    :
    
 :   او ستاسو ځيني تر

ټولو ناكاره عمر ته رد كړى شي ،داسي چي له پوهي
وروسته په څه نه پوهېږي.
 همداراز د بياژوندون منكرينو ته ويل شوي :زمكه
گورې چي وچه كلكه وي ،د ژوند او خوځښت هيڅ نښه نه په
كي ترسترگو كېږي ،خو كله چي باران پرې وورېږي،
ناڅاپه وخوځېږي ،وده وكړي او هر راز سمسور بوټي
راوټوكوي .څوك چي هره شېبه له مړې زمكي د ژونديو
بوټو راټوكېدا په خپلو سترگو گوري ،هغه ولي د
بياژوندون په اړه شك كوي او دا ورته محال او گران
برېښي؟!! مگر هللا تعالى په لومړي سر كي انسان له خاوري
نه دئ پيدا كړى؟ مگر دا اوس د هر انسان نطفه د خاورو
له اجزاء نه جوړوي؟ د هللا تعالى په اراده هغه دانه او
مېوه چي له خاوري جوړه شوې د انسان په بدن كي د ده
نطفه ترې جوړه شي ،بيا له نطفې علقه "داسي ځوړند
توكى چي ژوري ته ورته وي" ،بيا د غوښي داسي ټوټه ترې
جوړه شي چي ژوول شوې ته ورته وي ،چي د ځيني برخي
تخليق ئې بشپړ او مكمل شوى او د بلي برخي تخليق ئى
نامكمل وي ،په هغي بڼي كي چي هللا تعالى ورته غوره كړې
تر معيني نېټې د مور په رحم كي پاته شي ،بيا د ماشوم
په توگه دنيا ته راشي ،روزنه ئې كېږي ،تر هغه چي د
خپل قوت او ځوانۍ پړاو ته ورسېږي ،ځيني په نيمايي
الري كي ومري ،ځيني د عمر داسي پړاو ته ورسېږي چي
خپله ټوله مخكنۍ پوهه له السه وركړي ،له علم او پوهي
وروسته په څه نه پوهيږي ،همدا راز زمكه گورئ چي
سپېره او وچه وي خو كله چي اوبه پرې وورېږي وخوځېږي،
وده وكړي او هر راز غوره بوټي راشنه كړي.
دا څوك دئ چي له خاوري انسان پيدا كوي؟ په انسان
باندي دا مختلف مراحل د چا په اراده رادرومي؟ انسان
ترټولو مخلوقاتو افضل او اشرف دئ ،هر څه ده ته مسخر
ً تېرېږي چي
ً او كرها
شوي ،خو هغه له داسي مراحلو طوعا
د ده خپله اراده په كي هيڅ اثر او اغېز نه لري .نه
غواړي په زړښت محكوم شي ،د بل د اوږو پېټى شي او د
عمر هغي مرحلې ته ورسېږي چي د ماشوم په څېر شي ،په
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څه نه پوهېږي ،دا ئې زړه نه غواړي چي ژوند ئې پاى ته
ورسېږي او په مرگ محكوم شي ،خو چاره نه لري ،مخالفت
نشي كولى ،د يوه مجبور او محكوم موجود په توگه لدې
مراحلو تېرېږي ،وواياست :هغه څوك دئ چي انسان د ده د
ارادې په وړاندي محكوم دئ؟ له هغه وروسته چي د خاورو
له اجزاوو د ده نطفه جوړه شي ،د مور په رحم كي تر
معيني نېټې پاته كېږي ،له مختلفو مراحلو تېرېږي او
بيا په معينه نېټه د مور د رحم له تيارې او تنگي
دنيا د پراخي دنيا غېږ ته راووځي ،ضعيف او ناتوانه
او د بل مرستي ته اړ ،خو ورو ورو ئې روزنه كېږي ،د
قوت آخري معراج ته ورسېږي ،خو له هغه ځايه ئې بېرته
زوال پيل شي ،د ضعف او ناتوانۍ په لور درومي ،په
زړښت محكوم شي ،طاقتونه او استعدادونه ئې ختم شي او
په پاى كي ئې د مرگ فيصله وشي.
انسان په خپل ژوند كي "له خاوري پيدايښت"" ،له
يوې دنيا بلي ته تگ" " ،د پيدايښت نېټه"" ،دنيا ته د
راوتلو نېټه"" ،د مور په رحم كي د پاته كېدو معينه
موده" او " د مرگ نېټه او اجل" په خپلو سترگو گوري ،
سره لدې څنگه او د څه لپاره له بيا ژوندون او لدې
دنيا بلي ته د تگ له مسلم حقيقت انكار كوي!!؟
همدا راز د زمكي وچ او سپېره ډاگونه گورئ چي
هيڅوك له هغه د ژوندي شي د راټوكېدو طمع نه لري ،خو
هللا جل شأنه له آسمانه اوبه ورباندي ووروي ،وخوځېږي،
وده وكړي او هر راز غوره او ښاېسته نباتات راشنه
كړي.
آيا عجيبه نه ده چي څوك د دغو صحنو له ليدو سره
سره د انسان بيا ژوندون محال وگڼي؟ هغه ذات چي د وښو
ډكي او دانې ،له هغه وروسته چي تر خاورو الندي وراسته
شي ،بېرته را شنه كوي ،انسان به هم له خپل قبر او له
هغه وروسته چي هډوكي ئې وراسته شي بيا راژوندى كوي.
په دې مبارك آيت كي چي د انسان د پيدايښت د
مختلفو مراحلو په اړه او له زمكي د نباتاتو د راشنه
كېدو په اړه كوم بحث شوى ،قرآن عظيم الشأن له هغه څو
ستري مسئلې ثابتوي او دا نتائج ورباندي مرتب كوي:
     -1
دا د دې لپاره چي هللا حق دئ ،په الوهيت او شته والي كي
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ئې شك نشته  ،دا تحوالت او بدلونونه ،هم د انسان په
ژوند كي او هم د دې عالم په غېږ كي ښيي او په دې
شهادت وركوي چي هللا تعالى حق دئ ،يو ذات شته چي د هغه
په اراده دا تحوالت او بدلونونه راځي.
   -5
او دا چي هغه مړي ژوندي كوي ،په خپلو سترگو گورئ چي
انسان او نبات له خاورو راپيدا كوي.
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او دا چي هغه په هرڅه قادر او برالسى دئ
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او دا چي د قيامت هغه معين ساعت راتلونكى دئ ،په هغه
كي هيڅ شك نشته.
لكه څنگه چي ته په خپل ژوند كي گورې چي په يوې
معيني نېټې له يوې دنيا بلي دنيا ته درومې ،د مرگ
ساعت دي له مخكي ټاكل شوى ،د پيدايښت نېټه دي تعيين
شوې او كمال ته ستا د رسېدلو گراف ټاكل شوى ،چي بيا
له دې ځايه ستا د زوال لړۍ پيل كېږي ،همدا راز د دې
دنيا د ختمېدو او د بلي د پيل كېدو لپاره اجل او
ثابته نېټه ټاكل شوې.
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او دا چي هللا به هغه بېرته راژوندي كوي چي په قبرونو
كي دي ،لكه څنگه چي هللا تعالى د وچي او سپېرې زمكي له
زړه نباتات راشنه كوي ،همدا راز به هغه چي په قبرونو
كي دي بېرته راژوندي كړي.
گورئ چي قرآن د انسان په ژوند كي او د دې عالم او
طبيعت په دغو تحوالتو باندي استناد كوي او دا پنځه
نتائج زموږ مخي ته ږدي :هللا حق دئ ،هغه مړي ژوندي كوي،
په هر كار قادر دئ ،د قيامت معين ساعت راتلونكى دئ
او هللا جل شأنه به هغه چي په قبرونو كي دي راژوندي
كوي.
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او له خلكو ځيني هغه دي چي د هللا په اړه له كومي
پوهي ،هدايت او روڼ كتاب پرته مجادله كوي ،په
داسي حال كي چي د خپل اړخ اړوونكى وي ،ترڅو د هللا
له الري (خلك) تېرباسي ،هغه ته په دنيا كي سپكاوى
دئ او د قيامت په ورځ به د اور عذاب وروڅكو ،دا د
همغه څه له كبله چي ستا السونو وړاندي لېږلي او دا
ځكه چي هللا پر بندگانو ظلم كوونكى نه دئ.
( -)16-5په دې مباركو آيتونو كي د هغه جاهل مذهبي
مشر حالت انځور شوى چي د هللا تعالى او د هغه د دين په
اړه په داسي حال كي له نورو سره شخړي كوي چي نه په
خپله كومه پوهه او علم لري ،نه ئې له نورو څه زده
كړي او نه په كوم روڼ الهي كتاب استناد كوي ،خو سره
له دې مضاعف جهل او ناپوهي مغرور دئ ،نه يوازي د حق
وينا له منلو ډډه كوي بلكي په دې لټه كي وي چي نور
هم د هللا له الري تېرباسي ،له حق دين او واقعي
ديندارانو سره د دوى د مخالفت اساسي وجه دا وي چي د
دين په نامه خلك غولوي ،له دين او مذهب ئې ځان ته
دام او دكان جوړ كړى ،كه خلك په حق دين پوه شي نو د
دوى په دام كي نه نښلي ،د دوى بازار سړېږي او دكان
ئې بندېږي .هللا تعالى د دغو ټگمارانو سزا داسي ټاكلې:
په دنيا كي به ذلت او سپكاوى ورپه برخه كړي او د
قيامت په ورځ به د اور عذاب وروڅكي ،او هلته به ورته
ويل كېږي :دا عذاب د همغه څه له كبله دئ چي ستا
السونو وړاندي لېږلي او دا ځكه چي هللا پر بندگانو ظلم
كوونكى نه دئ.
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او له خلكو ځيني داسي دي چي په يوې ژۍ كي د هللا
عبادت كوي ،نو كه كومه ښېگڼه ورورسېږي په هغې
ډاډه شي او كه د آزمويني (كومه ستونزه) ورورسېږى
خپل مخ اړوي ،دنيا او آخرت ئې تاواني شو او دا
څرگنده تباهي ده .له هللا پرته هغه چا ته دعاء كوي
چي نه ضرر وررسولى شي او نه گټه وررسولى شي ،همدا
ژوره الروركتيا ده ،هغه چا ته دعاء كوي چي تاوان
ئې تر گټي ډېر نږدې دئ ،څومره بد مولى او څومره
بد ملگرى.
( -)16-11په دې مباركو آيتونو كي د هغه چا حالت
انځور شوى چي مسلمانېدا ئې مشروطه ده ،كه اسالم د دوى
غرضونه ترسره كړي نو پر اسالم او خپلي مسلمانۍ راضي
وي ،خو كه اسالم د دوى د اغراضو په وړاندي خنډ شي ،د
مسلمانانو په څنگ كي خپل غرضونه ترالسه نكړى شي ،له
گواښونو او خطرونو سره مخامخ شي ،دين او ايمان د
قربانۍ غوښتنه ترې وكړي ،نو خپل دين او ايمان ته لته
وركړي ،په شا والړ شي او له مسلمانانو سره خپلي اړيكي
وشلوي!! هغه له داسي چا سره تشبيه شوى چي د اسالم د
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دائرې له مركزه ډېر لري؛ په هغي كرښي چي اسالم او كفر
سره بېلوي ،وال ړ دئ او هملته د خداى عبادت كوي ،د كفر
له دائرې يو گام دې لوري ته رااوښتى ،له مخكي تلو ئې
ډډه كړې ،هملته ودرېدلى او په همدومره څه ئې اكتفاء
كړې ،كه دلته كومه گټه او منفعت ترالسه كړي ،نو په
خپلي گټي او دغه يو قدم رااوښتو خوښ وي ،خو كه له
كومي ستونزي او خطر سره مخامخ شي ،بېرته يو گام په
شا والړ شي او خپل مخكني حالت ته وروگرځي .دا د خپل
هوس بنده دئ ،له هللا تعالى سره ئې معامله د يوه بازاري
سوداگر ده ،ايمان او عقيده هم د مادي گټي په تله
تلي ،هغه عقيده ورته د منلو وړ ده چي مادي اغراضو ته
په رسېدو كي د ده مرسته وكړي ،له هري هغي عقيدې كركه
لري چي د سپېڅلو اهدافو په الر كي د قربانۍ مطالبه
ترې وكړي .د مادي گټي په طمع د داسي چا خوا ته درومي
او له هغه مرسته غواړي چي له معنوي او اخالقي پلوه ئې
تباه كوي او دومره تاوان وررسوي چي په دنيا كي سپك
شي او په آخرت كي د دوزخ وړ!! په دې نه پوهېږي چي د
گټي او تاوان پرېكړه د هللا تعالى له لوري كېږي ،له هللا
تعالى پرته نه څوك د گټي رسولو توان لري او نه د
تاوان رسولو ،د هللا تعالى پر ځاى داسي چا ته مخه كړي
چي تاوان وررسولى شي خو گټه نه ،څومره بد مولى او
څومره بد ملگرى.

   


  




    

ً چي هللا هغه وگړي چي ايمان ئې راوړى او صالح
يقينا
عملونه ئې كړي په داسي جنتونو كي ننباسي چي ترې
ً چي هللا همغه څه كوي چي وئې
الندي ويالې بهېږي ،يقينا
غواړي.
( -)16د مخكنۍ ډلي د بدو پايلو له بيانولو وروسته د
هغو مؤمنانو يادونه كوي چي عملونه ئې صالح دي او د
همدغه ايمان او صالح عمل په بدله كي به داسي جنتونو
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ً چي هللا همغه
ته ننوځي چي ترې الندي ويالې بهېږي ،يقينا
څه كوي چي وئې غواړي.






   


   



   

څوك چي گمان كوي هللا به ئې په دنيا او آخرت كي
مرسته ونه كړي نو په كوم پړي سره دي د آسمان لوري
ته لوړ شي بيا دې وشلوي او ودي گوري چي د ده
تدبير هغه څه له منځه وړي چي دى ئې غصه كړى؟
( -)18د دې مبارك آيت په اړه مي نږدې دېرش كاله
وړاندي تحقيق كولو ،ډېرو تفسيرونو ته مي مراجعه
وكړه ،گڼ شمېر تعبيرونه او تأويلونه مي له نظره تېر
شول ،خو اندېښنې مي رفع نشوې او د خپلو پوښتنو ځواب
مي ونه موندو ،په دې ضمن كي مي د تفهيم القرآن اوه
تفسيرونه مخي ته راغلل خو پوښتني مي په خپل حال پاتې
وې ،په پاى كي هللا تعالى په خپل عميم فضل سره زما
الرښوونه وكړه او د دې مبارك آيت په حقيقي مفهوم ئې د
پوهېدو توفيق راكړ ،داسي چي ټولي اندېښني مي رفع او
پوښتني مي ځواب شوې ،متوجه شوم چي دا آيت د همدې
سورې په  61آيت كي په ډېر وضاحت او صراحت سره تشريح
شوى .له هغي ورځي وروسته دې نتيجې ته رسېدلى يم چي
كه كله د قرآن د كوم آيت يا د كوم لفظ په فهم كي له
ستونزي سره مخامخ شو نو بايد شرح او وضاحت ئې په
خپله په قرآن كي ولټوو ،قرآن داسي الرښود كتاب دئ چي
د خپل مخاطب هري پوښتني ته ځواب وايي ،په قرآن كي
داسي مبهم او غام مورد نشته چي قرآن په خپله د هغه
وضاحت نه وي كړى ،قرآن د خپل مخاطب شكونه رفع كوي،
كه څوك د قرآن د كوم لفظ ،كومي فقرې يا كوم آيت په
معنى سم پوه نشي نو په لږ دقت سره او د وړاندي او
وروسته آيتونو په رڼا كي كولى شي په حقيقي معنى پوه
شي او د خپلو پوښتنو دقيق ځواب ومومي.
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د دې مبارك آيت الندي تعبيرونه شوي:
 -1څوك چي گمان كوي هللا به د رسول هللا ﹽ مرسته ونه كړي
نو هغه دي ځان زندۍ كړي.
 -5څوك چي گمان كوي هللا به د رسول هللا ﹽ مرسته ونه كړي
نو هغه دي آسمان ته د ختلو هڅه وكړې او د مرستي
راتلو مخنيوى دي وكړي.
 -6څوك چي گمان كوي هللا به د رسول هللا ﹽ مرسته ونه كړي
نو هغه دي آسمان ته د ختلو هڅه وكړې او د وحي راتلو
مخنيوى دي وكړي.
 -6څوك چي گمان كوي هللا به د رسول هللا ﹽ مرسته ونه كړي
نو هغه دي آسمان ته د ختلو هڅه وكړي او د هغه رزق او
روزي دي بنده كړي.
 -8څوك چي گمان كوي هللا به ئې مرسته ونه كړي نو هغه دي
آسمان ته د ختلو او مرستي ترالسه كولو هڅه وكړي.
 -3څوك چي گمان كوي هللا به ئې مرسته ونه كړي نو هغه دي
ځان زندۍ كړي.
 -5څوك چي گمان كوي هللا به ئې مرسته ونه كړي نو هغه دي
آسمان ته د ختلو او د مقدراتو د بدلولو هڅه وكړي.
 -5څوك چي دا هيله لري چي په خپلو تدبيرونو سره به
له رسول هللا ﹽ سره د الهي نصرت او مرستي مخنيوى وكړي
نو هغه دي خپله هڅه وكړي او ودي گوري چي د دوى د
تدبيرونو پايله به څه وي!!
په دې تعبيرونو كي څو جدي ستونزي او اشكاالت تر سترگو
كېږي:
 ځيني ئې د آيت له سياق و سباق سره هيڅ اړخ نه
لگوي ،نه په دې آيت كي او نه تر هغه وړاندي او
وروسته د رسول هللا ﹽ او له هغه سره د هللا تعالى د مرستي
يادونه شوې ،نو هغه تعبيرونه صحيح نه دي چي دا آيت
له رسول هللا ﹽ سره د هللا تعالى په مرستي پوري تړي.
 په آيت كي نه د تقدير د بدلولو يادونه شوې ،نه د
رزق د بندولو ،نه د الهي مرستي د مخنيوي او نه د ځان
زندۍ كولو ،چا چي آسمان ته د ختلو موخه او غرض دغه
موارد گڼلي د خپل تعبير لپاره معقوله توجيه نه لري،
كه پوښتنه ترې وشي چي ولي آسمان ته د كوم پړي په
مرسته ختل داسي تعبيروئ؟ هيڅ مقنع ځواب نشي ويلى .د
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قرآن د كوم آيت داسي تعبير چي له ځانه څه مطلب په كي
زيات شي او په آيت كي د هغه اړوند الفاظ نه وي سم او
محتاطانه تعبير نه دئ ،زه هيڅكله له داسي تعبير سره
توافق نه كوم.
خو كه تاسو د همدې سورې د  61آيت الفاظو ته ځير
شئ وبه گورئ چي د دې آيت دقيقه او واضح شرح وړاندي
كوي او موږ ته ښيي چي د كومي رسۍ په مرسته آسمان ته
د لوړ تلو او بيا په نيمايي الر كي د رسۍ د قطع كولو
پايله به څه وي ،پايله به ئې يا دا وي چي د ښكاري
مرغانو په منگولو كي پرېوځي او يا ئې هوا پر سر
واخلي او په كومي ژوري كندي كي ئې وغورځوي 61،آيت
وايي :او څوك چي له هللا سره شرك وكړي نو هغه داسي دئ
لكه له آسمانه چي الندي راپرېوځي نو ښكاري مرغان ئې
وتښتوي او يا ئې باد په ژوري كندي كي وغورځوي.
يعني څوك چي پر هللا تعالى ايمان راوړي ،بيا د هللا په الر
كي له كوم كړاو سره مخامخ شي ،خو د دې پر ځاى چي صبر
وكړي ،مأيوس نشي ،هيله من وي چي هللا تعالى به ئې په
دنيا او آخرت كي مرسته كوي ،برعكس مأيوس شي ،د خپل
رب د مرستي په اړه شك وكړي ،طمع ئې وشلېږي ،خپله
رابطه وشلوي ،بېرته د كفر لوري ته مخه كړي ،د هغه
مثال هغه چا ته ورته دئ چي د كومي رسۍ په مرسته د
لوړ تلو هڅه كوي ،خو په نيمايي الر كي ستړى شي ،نو د
دې پر ځاى چي هغه مهال دا رسۍ الزياته ټينگه ونيسي او
د مرستي راتلو ته انتظار وكړي ،برعكس د رسۍ د پرې
كولو اراده كوي ،كه دا كار وكړي نو طبيعي ده چي
پايله به ئې له دې پرته بل څه نه وي چي له لوړ ځاى
به الندي پرېوځي او په مرگ به ئې منتج كېږي ،څوك چي
په نيمي الري كي ستړى او ستومانه شي او د وړاندي تلو
پر ځاى تر شا شي نو يا به د هغو ښكاريانو په منگولو
كي پرېوځي چي په هر گام كي ئې ورته كمين نيولى او يا
به په داسي ژوري كندي كي نسكورېږي چي له هغې روغ رمټ
وتل محال وي.
دا په حقيقت كي همغه مطلب دئ چي تر دې وړاندي په
( )16-11آيتونو كي په دې توگه راغلى :او له خلكو
ځيني داسي دي چي په يوې ژۍ كي د هللا عبادت كوي ،نو كه
كومه ښېگڼه ورورسېږي په هغې ډاډه شي او كه كومه
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ستونزه ورورسېږى خپل مخ اړوي ،دنيا او آخرت ئې
تاواني شو او دا څرگنده تباهي ده .له هللا پرته هغه چا
ته دعاء كوي چي نه ضرر وررسولى شي او نه گټه وررسولى
شي ،همدا ژوره الروركتيا ده ،هغه چا ته دعاء كوي چي
تاوان ئې تر گټي ډېر نږدې دئ ،څومره بد مولى او
څومره بد ملگرى.
كله چي موږ د قرآن د يوه آيت شرح او تفصيل په بل
آيت كي گورو نو هغه به وروستۍ شرح گڼو او د بلي شرحي
له وړاندي كولو او يا د بل چا د داسي شرحي له منلو
به ډډه كوو چي له خپله ځانه ئې جوړه كړې ،دلته په
يوه آيت كي ويل شوي چي د هللا تعالى له مرستي مأيوس
انسان دي په يوه پړي آسمان ته د لوړېدو هڅه وكړي،
بيا دي پړى وشلوي او ودي گوري چي دا تدبير ئې د ده
غصه ختمولى شي كه نه!! په بل آيت كي ويل شوي :څوك چي
له آسمانه الندي راپرېوځي نو يا به د ښكاري مرغانو په
منگولو كي لوېږي او يا به ئې سيلۍ پر سر اخلي او په
ژوري كندي كي به ئې غورځوي ،او په دې سره هغه پوښتنه
ځواب شوې چي د پړي له شلولو وروسته به څه واقع كېږي.
همدا د هغه آيت شرح ده ،ولي به د بلي شرحي لټه
كوو؟!!






    
او همداسي مو د څرگندو نښو په توگه نازل كړ او دا
چي هللا هغه څوك هدايتوي چي دى ئې غواړي.
( -)13يعني قرآن د څرگندو نښو داسي بشپړه او كامله
مجموعه ده چي د انسان د الرښووني لپاره كفايت كوي ،خو
له دې الرښوونو يوازي هغه څوك برخمن كېدى شي چي د
الهي سننو مطابق د هدايت وړتيا ولري.
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ً هغه چي ايمان ئې راوړى ،هغه چي يهودان شوي،
يقينا
صائبين ،نصارا ،مجوسيان او هغه چي شرك ئې كړى ،هللا
ً د قيامت په ورځ د دوى تر منځ پرېكړه كوي،
به حتما
ً چي هللا پر هر څه شاهد دئ.
يقينا
( -)15دلته د شپږو مذهبي ډلو نومونه اخيستل شوي؛
مؤمنان ،يهودان ،صابئين ،نصارا ،مجوسيان او مشركان
او ورپسې ويل شوي چي هللا تعالى به د قيامت په ورځ د
دوى تر منځ وروستۍ پرېكړه كوي ،پرېكړه به نه د دوى د
نومونو له مخي وي او نه ئې د ادعاگانو له مخي ،بلكي
د دوى د عقائدو او عملونو له مخي به وي ،په الهي
محكمه كي نه د چا نوم ته ارزښت وركول كېږي او نه ئې
ادعاء ته ،هللا تعالى د هر چا د كړنو او باورونو شاهد
دئ ،د خپل جامع او كامل علم له مخي به د هر چا د
برخليك په اړه پرېكړه كوي.

    




   




  













    
   
آيا پام دي نه دئ چي هللا ته ټول هغه څه سجده كوي چي په
آسمانونو او زمكي كي دي ،لمر ،سپوږمۍ ،ستوري ،غرونه،
وني ،حيوانات او ډېرى خلك ،او په ډېرو ئې عذاب محقق
شوى ،او هللا چي څوك سپك كړي نو هغه هيڅ عزت وركوونكى
ً چي
نه لري" ،هيڅوك اكرام او عزت نشي وركولى" ،يقينا
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هللا همغه څه كوي چي وئې غواړي.
( -)15د دې مبارك آيت په مطلب د ښه پوهېدا لپاره
بايد الندي مهمي خبري په پام كي ولرو:
 دلته قرآن خپل مخاطب ته ويلي چي آيا پام دي نه دئ
چي هللا ته ټول هغه څه سجده كوي چي په آسمانونو او زمكي
كي دي ،لمر ،سپوږمۍ ،ستوري ،غرونه ،وني ،حيوانات او
ډېرى خلك ،او په ډېرو ئې عذاب محقق شوى .آيا د لمر،
سپوږمۍ ،ستورو ،حيواناتو ،ونو او نورو سجده لكه د
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
په څېر سجده كوي؟ او كه نه لدې سجدى څخه مراد او
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
ټاكلې او د ټاكلي هدف په لور مخ په وړاندي ځي او هيڅ
انحراف او غفلت نه كوي .كه د آيت الفاظو ته ځير شو
نو څرگنده معنى ئې دا ده چي د آسمانونو او زمكي سجده
داسي ده چي د قرآن هر مخاطب ئې په خپلو سترگو گوري،
كه سجده د كامل انقياد او اطاعت په معنى ونيول شي نو
د آيت په اړه نه كومه پوښتنه راوالړېږي او نه د شك
ځاى ،ځكه عمالً گورو چي هر څه هغو سننو ته په بشپړه
توگه منقاد دي چي هللا تعالى وضع كړي ،خو كه سجده په دې
معنى تعبير كړو چي تندى پر زمكه اېښودل افاده كړي نو
دا نه يوازي د لمر ،سپوږمۍ ،ستورو ،غرونو ،ونو او
حيواناتو په اړه صدق نه كوي ،ځكه هغوى نه تندى لري
او نه مال او زنگنونه چي كوپ شي او تندى پر زمكه
كېږدي ،او نه موږ د دوى داسي سجده گورو ،بلكي ډېرى
انسانان هم د دې مصداق نشو گڼلى ،په انسانانو كي هم
ډېر لږ ئې د هللا تعالى په وړاندي سجده كوي ،نو يقينا
ً
چي دلته سجده د كامل فطري انقياد او اطاعت په معنى
ده ،نه په بله معنى.
 د زمكي او آسمانونو هر څه هللا تعالى ته منقاد دي،
هر څه به د هغه چا مالتړ كوي چي خپل رب ته مطيع وي،
هر څه به ئې درناوى كوي او كه هغه له خپل رب څخه مخ
واړوي ،هللا تعالى به ئې سپك او ذليل كړي او داسي څوك
به ونه مومي چي ده ته عزت وركړي .په خپلو سترگو گورو
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چي هللا تعالى ډېر داسي مغرور انسانان ذليل كړي چي ځان
به ئې تر هر چا لوړ گڼلو او هر شريف انسان ته به ئې
د حقارت په سترگه كتلو ،خو هللا تعالى ئې داسي سپك كړي
او عزت ئې داسي ختم كړي چي هر څوك ورته په سپكه
سترگه گوري ،هيڅوك د ده په څنگ كي ودريدو ته تيار نه
ً هللا تعالى چي څوك سپك او ذليل كړي ،په دنيا
وي ،يقينا
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
سپكاوي ئې وژغوري او عزت ورپه برخه كړي.



   
  
    




















   
  
  
دا دوه متخاصمي ډلي دي چي د خپل رب په اړه ئې
شخړه وكړه ،نو هغه چي كفر ئې كړى د اور جامې به
ورته وسكڼل (بياتي كړى) شي ،د سرونو له پاسه به
ئې سرې اوبه پرې توى شي ،داسي چي په هغوى سره به
ئې د خېټو هر څه او پوستكي خوړين (ويلي) كړى شي،
او د دوى لپاره به د اوسپنو گورزونه وي ،كله چي
له ډېره غمه وغواړي ترې ووځي بېرته به ورستانه
كړى شي( ،له دې وينا سره چي) د اور عذاب وڅكئ.
( -)51-15په دې مباركو آيتونو كي ويل شوي چي دا
مختلفي مذهبي ډلي په حقيقت كي دوه ډلي دي :هغه چي د
خپل رب په اړه ئې كفر كړى او هغه چي ايمان ئې راوړى
او نېك عملونه ئې كړي ،د قيامت په ورځ به د كافرانو
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دردوونكي حالت داسي وي:
 د اور جامې به ورته وسكڼل شي ،داسي چي د دوى پر
ځان برابري وي او اور ئې له هر لوري د جامو په څېر
احاطه كړي.
 د سرونو له پاسه به ئې سرې اوبه پرې توى شي ،داسي
چي په هغوى سره به ئې د خېټو هر څه او پوستكي خوړين
او ويلي شي.
 د دوى لپاره به د اوسپنو داسي گورزونه وي چي كه
له ډېره درده او غمه وغواړي له دوزخه ووځي نو پر سر
سر به وهل كېږي او بېرته به دوزخ ته ستانه كېږي.
 په وار وار به دوى ته ويل كېږي :په اور كي د
سوزېدو خوند وڅكئ.







  






   
   









 
ً چي هللا به هغه كسان چي ايمان ئې راوړى او نېك
يقينا
عملونه ئې كړي داسي جنتونو ته ننباسي چي ترې الندي
ويالې بهېږي ،په هغوى كي به دوى د سرو زرو په
بنگړو او ملغلرو سينگار كړى شي ،او هلته به ئې
جامې د ورېښمو وي ،او د پاكيزه پاكيزه خبرو په
لوري ئې الرښوونه وشوه او ستايل شوې الري ته هدايت
شول.
( -)80-88په دې مباركو آيتونو كي د جنتيانو حالت
داسي بيان شوى:
 هللا تعالى به دا نېك عمله مؤمنان داسي جنتونو ته
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ننباسي چي ترې الندي ويالې بهېږي.
 په جنت كي به دوى د سرو زرو په بنگړو او ملغلرو
سينگار كړى شي.
 هلته به ئې جامې د ورېښمو وي.
 د پاكيزه پاكيزه خبرو په لوري به ئې الرښوونه شوې
وي.
 او هغي الري ته به هدايت شوي وي چي په ستايل شوي
مقام منتج كېږي.
بايد دې ته متوجه وو چي دلته د نېك عمله مؤمنانو
حالت د دوزخي كافرانو په پرتله توضيح شوى ،د هغوى
جامې به د اور وي خو د دوى به د ورېښمو وي ،هغوى به
پر سر سر د اوسپنو په گورزونو وهل كېږي خو دوى به د
سرو زرو په بنگړو او ملغلرو سينگار كېږي ،هغوى ته به
ويل كېږي چي په اور كي د سوزېدو خوند وڅكئ او دوى ته
به په ښكلو ښكلو او پاكېزه پاكېزه الفاظو هر كلى ويل
كېږي ،د هغوى تگالره په دوزخ منتهي شوه او د دوى په
غوره او ستايل شوي جنت .كه دا آيتونه په مستقله توگه
راغلي وى او له مخكنيو سره ئې كوم تړاو نه وى نو په
دې كي څه حرج نه وو چي د (هدوا الى الطيب من القول و
هدوا الى صراط الحميد) آيت مو داسي ژباړلى وى :په
دنيا كي د پاكېزه كالم په لور هدايت كړى شول او د
ستايل شوي هللا تعالى الري ته هدايت كړى شول ،خو د
مخكنيو آيتونو په تړاو سره ئې مراد دا دئ چي په جنت
كي به دوى ته په ښكلو او پاكېزه الفاظو هر كلى ويل
كېږي او تگالره ئې په ستايل شوي مقام منتهي شوه.










  










   

ً هغه چي كفر ئې كړى او د هللا له الري او له هغه
يقينا
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مسجدالحرام څخه مخنيوى كوي چي ټولو خلكو ته مو يو
ډول گرځولى ،كه په كي هستوگن وي او كه له بهره
راتلونكى ،او كه څوك په دې كي په ظالمانه توگه د
كږېدو اراده وكړي دردناك عذاب به وروڅكو.
( -)58د دې مبارك آيت په مطلب د ښه پوهېدا لپاره
بايد دا خبري په پام كي ولرو:
 دلته ويل شوي چي هللا تعالى مسجدالحرام د ټولو خلكو
لپاره برابر گرځولى كه د مسجدالحرام هستوگن وي او كه
مسافر او له بهره راغلى ،بايد وگورو چي د دې خبري
معنى څه ده؟ له مسجدالحرام څخه مراد يوازي جومات دئ
كه ټوله مكه؟ د مقيم او مسافر لپاره ئې د برابروالي
معنى دا ده چي هر څوك په هر وخت كي په دې جومات كي
عبادت كولى شي او هيڅوك حق نه لري د عبادت كوونكو
مخنيوى وكړي او كه ئې معنى دا ده چي د مكې مكرمې پر
ټولي زمكي څوك د ملكيت دعوا نشي كولى او هر حاجي
كولى شي په هر ځاى د مكې كي مېشت شي؟ په دې اړه د
فقهاوو تر منځ د اختالف رأى شاهد يو ،ځيني په دې نظر
دي چي دلته له مسجدالحرام څخه مراد يوازي مسجد دئ نه
ټول حرم ،او په مسجدالحرام كي د مقيم او مسافر د
برابروالي معنى دا ده چي ټول خلك په دې جومات كي د
عبادت كولو برابر حق لري .دوى وايي چي د مكې پر زمكو
او كورونو د خلكو ملكيت هم له اسالم وړاندي ثابت دئ
او هم ترې وروسته ،امام شافعي ﷼ د دغي رأيي پلوي
كوي .د فقهاوو دوهمه ډله په دې رأيه دي چي له
مسجدالحرام څخه مراد ټول مكي حرم دئ ،او د حرم ټوله
زمكه د عام وقف حكم لري ،د دوى دالئل دا دي:
 دغه آيت په خپله وايي چي دلته له مسجدالحرام څخه
د خلكو مخنيوى له ټول حرم څخه د خلكو مخنيوى دئ ،ځكه
د حج مناسك له جومات څخه بهر ،منىٰ ،عرفات ،مزدلفه،
صفا او مروه هم احتوى كوي,
 د قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي مسجدالحرام د ټول
حرم په معنى راغلى ،نه يوازي د مسجد په معنى ،لكه د
البقره د سورې په  153او  513آيتونو كي.
 گڼ شمېر روايات وايي چي ټوله مكه د عام وقف حيثيت
لري ،څوك ئ ې د ملكيت ادعاء نشي كولى ،هر حاجي د هغې
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په هر ځاى كي مېشت كېدى شي ،څوك ئې نه د مخنيوي حق
لري او نه له خپل ځاى د لټولو ،لكه دا روايات:
عن مجاهد قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم  " :مكـة
حرم حرمها هللا ،ال يحل بيع رباعها وال إجـارة بيوتهـا ".
مصنف ابن ابي شيبه
له مجاهد روايت دئ چي رسول هللا ﹽ فرمايلي :مكه حرم دئ،
هللا تعالى ورته حرمت وركړى ،نه ئـې د زمكـو پېـر پلـور
جائز دي او نه ئې د كورونو اجاره وركول.
عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة
مناخ ال يباع رباعها وال تؤاجر بيوتها.
له عبد هللا بن عمر ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل:
مكه د مسافرانو د كوزېدو ځاى دئ ،نه ئې زمكي پلورل
كېدى شي او نه ئې كورونه په اجاره وركول كېدى شي.
السنن الكبرى للبيهقي
د ابراهيم نخعي مرسل روايت دئ چي وايي :رسول هللا ﹽ
فرمايلي :مكة حرمها هللا ،ال يحل بيع رباعها وال إجارة
بيوتها :مكې ته هللا تعالى حرمت وركړى ،نه ئې د زمكو
پېر پلور جائز دي او نه ئې د كورونو اجاره وركول.
د عبدهللا بن عمر ﹽ روايت دئ چي عمر ﹽ امر كړى وو چي د
حج په موسم كي دي د مكې هيڅ اوسېدونكى د خپل كور
دروازه نه بندوي ،چي له نورو سيمو راتلونكي حاجيان
وكولى شي د دوى د كور په غولي كي مېشت شي ،دى دا هم
وايي چي څوك د مكې پر كورونو كرايه ترالسه كړي خپله
خېټه په اور ډكوي ،په بل روايت كي راغلي چي عمر ﹽ
مكه والو ته امر كړى وو چي د خپلو كورونو غولي د
حاجيانو لپاره خالص پرېږدي او حتى د دروازو له لگولو
ډډه وكړي.
علقمه وايي چي د رسول هللا ﹽ ،ابوبكر ،عمر او عثمان ﹽ
په زمانې كي د مكې زمكي سوائب (المالكه) گڼل كېدې ،چي
چا به ورته ضرورت درلود په كي اوسېدو به كه نه نو بل
ته به ئې پرېښوده.
د عبد هللا بن عباس ﹽ روايت دئ چي وايي :هللا تعالى د مكې
ټول حرم ته د مسجد نوم وركړى ،او په هغه كي د ټولو
خلكو يو برابر حق دئ ،د مكې هستوگن دا حق نه لري چي
له مسافرو حاجيانو كرايه ترالسه كړي.

158پلوشې
د قرآن
الحج
عمر بن عبدالعزيز ﹽ امر كړى وو چي د مكې هستوگن دي
له حاجيانو كرايه نه اخلي ځكه دا كار حرام دئ.
دغو رواياتو ته په پام سره د تابعينو اكثريت د
دغي رأيي پلوي كوي او په فقهاوو كي امام ابوحنيفه،
امام مالك ،امام احمد بن حنبل ،سفيان ثوري ،او اسحاق
بن راهويه همدا رأيه لري ،او وايي چي د مكې د زمكي
پېر پلور او د حج په موسم كي د كورونو كرايه اخيستل
جائز نه دي .ځيني فقهاء د مكې پر زمكي نه بلكي پر
كورونو ئې د خلكو ملكيت مني او د عمارتونو پېر پلور
هم جائز بولي.
غوره رأيه دا ده چي ټول مكي حرم عام وقف او په
ټولو مسلمانانو پوري تړلى وگڼل شي او د دې مخنيوى
وشي چي څوك د مكې زمكي تصرف كړي او د حج له موسم څخه
له حاجيانو د گټو ترالسه كولو وسيله جوړه كړي .د قرآن
د دغه صريح آيت او د پورتنيو رواياتو څرگنده تقاضاء
همدا ده .له وروستيو آيتونو هم په ډېر وضاحت سره
معلومېږي چي د مسلمانانو مشران په دې مكلف دي چي د
حاجيانو لپاره د حج ضروري تسهيالت برابر كړي ،داسي چي
حج نه يوازي له معنوي او ديني پلوه دوى ته آسان او
گټور ثابت شي بلكي له مالي پلوه هم د تاوان پر ځاى
دوى ته گټه ورسوي.
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او هغه مهال چي ابراهيم ته مو د بيت الحرام ځاى
وټاكو (ورته ومو ويل) له ما سره هيڅ څه مه
شريكوه ،او زما كور د طواف كوونكو ،قيام كوونكو
او ركوع او سجده كوونكو لپاره پاك وساته ،او په
خلكو كي د حج اعالن وكړه ،چي پلي او پر ډنگرو
ډنگرو اوښو سپاره به له لري لري الرو درته راځي،
تر څو ځان ته د گټو شاهد وي او په څو معلومو ورځو
كي د هللا نوم پر هغو بوده وو څارويو ياد كړي چي
ورروزي كړي ئې دي ،نو په خپله ترې وخورئ او پر
بدحال فقير ئې وخورئ .بيا دي خپلي خيري وڅنډي،
خپل نذرونه دي ترسره كړي او د بيت العتيق (آزادي
خوني) طواف دي وكړي .همدا؛ او څوك چي د الهي
حرمتونو درناوى وكړي نو همدا د خپل رب خوا ته
ورته غوره دئ ،او دا څاروي تاسو ته حالل كړى شوي
مگر هغه چي (په قرآن كي ئې) تاسو ته يادونه كېږي،
بتانو ډډه وكړئ او له دروغجني
نو له دغو پليتو ُ
وينا اجتناب وكړئ.
( -)66-53د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
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 هللا تعالى خپل خليل ابراهيم عليه السالم ته الرښوونه
كړې وه چي كعبه به په همدغه ځاى كي جوړوي .د دې خبري
معنى دا ده چي ابراهيم عليه السالم د هللا تعالى په حكم
هاجر او اسمعيل عليهما السالم هغه مهال د مكې په وادي
كي پرېښودل چي هلته نه اوبه وې ،نه ونه او واښه او
نه له دوى دواړو پرته بل انسان .همدلته له زمكي د
زمزم چينه راوخوټېده ،د دوى په څنگ كي نور خلك مېشت
شول ،ورو ورو د خلكو شمېر زيات شو ،او هغه وخت
راورسېدو چي دلته د هللا تعالى كور كعبه د ابراهيم او
اسمعيل عليهما السالم په مباركو السونو جوړه شوه.
 ابراهيم عليه السالم ته ويل شوي وو چي يوازي به د
يوه هللا عبادت كوي او هيڅ څه او هيڅوك به له هغه سره
نه شريكوي .د كعبې بنسټ پر دغي عقيدې اېښودل شوى ،د
دې معنى دا ده چي د بيت هللا د جوړولو اصلي موخه دا ده
چي خلك د هللا له كور پرته نه د بل كور طواف وكړي ،نه د
بل چا د دړي په درشل كي سر ټيټ كړي او نه بل ته د
احتياج الس اوږد كړي ،هم ئې عبادت يوازي د هللا تعالى په
وړاندي وي او هم ئې استعانت يوازي د ده په درشل كي.
 ابراهيم عليه السالم ته دا دنده سپارل شوې وه چي د
هللا كور له هر راز ظاهري او باطني ناپاكيو ،له شركي
رسوماتو او ناولو حركاتو پاك او د طواف كوونكو ،قيام
كوونكو او ركوع او سجده كوونكو لپاره ئې چمتو وساتي،
په خلكو كي د حج اعالن وكړي ،دا اطمئنان وركړى شوى وو
چي د همدې بلني په طفيل به د هللا تعالى مخلص بندگان د
دې كور لوري ته پلي او پر داسي سورليو سپاره له لرو
لرو سيمو رادرومي چي د اوږدو مزلو له كبله به ډنگر
شوي وي ،دلته به د ډېرو مادي او معنوي گټو او بركاتو
شاهد وي ،څو معلومي ورځي به خپل رب يادوي ،د هللا تعالى
په وړاندي به د قربانۍ څاروي ذبح كوي ،په خپله به ئې
خوري او پر بې وزلو فقيرانو به ئې خوري .بيا به خپلي
خيري له ځانه مينځي ،خپل نذرونه به ترسره كوي او د
همدې بيت العتيق (آزاد الهي كور) طواف به كوي .دلته
كعبه د بيت العتيق په نامه ياده شوې ،عتيق هم د
پخواني په معنى راځي او هم د آزاد په معنى ،خو بايد
وگورو چي دلته په كومه معنى كارول شوى ،كه الفاظو ته
لږ ځير شو نو راته جوته كېږي چي دا وينا ابراهيم
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عليه السالم ته هغه مهال شوې چي ال كعبه نه وه جوړه
ً چي د پخواني معنى دلته صدق نه كوي ،له
شوې ،نو يقينا
آزاد پرته ئې بله معنى نشو اخيستى ،دا نوم هم په
داسي محل او ځاى كي كارول شوى چي يوازي همدا معنى
ورسره مناسب برېښي .كعبه د آزادۍ نښه ده ،انسان د
انسان له بندگۍ آزادوي ،له هللا تعالى پرته بل ته له سر
ټيټولو ،د بل په درشل كي له ودرېدو او د بل څلي او
كور له طواف كولو آزادي وركوي ،د نړۍ ټول موحدين په
يوه صف كي ودروي ،قبله ئې يوه كوي ،مختلفو لوريو ته
له مخ اړولو ئې راگرځوي ،د وړو وړو كليو او تنگو
تنگو هېوادو د هستوگنو په ځاى د نړۍ شمول هېواد د
هستوگنو تصور په كي راژوندى كوي ،له هغي گنده وطن
پالني او تنگ نظره سمت پالني ئې ژغوري چي انسانان
ً چي له دې الهي كور سره دغه د
سره بېلوي .نو واقعا
آزاد كور ښكلى نوم ښايي.
 د پورتنيو الرښوونو په پاى كي ويل شوي چي څوك د
الهي حرمتونو درناوى وكړي نو همدا د خپل رب په خوا
كي ورته غوره دئ ،يعني د حج او طواف مناسك په انسان
كي د الهي حرمتونو د درناوي جذبه راوالړوي او د خپل
رب له لوري غوره بدله ورپه برخه كوي.
 همداراز ويل شوي چي كه څه هم د څارويو قرباني د
يوې ديني وجيبې په توگه ترسره كوئ او هدف مو د خپل
رب رضا ترالسه كول دي خو په خپله هم كولى شئ د هغه
غوښه وخورئ او پر بې وزلو فقيرانو ئې هم خوړلى شئ.
دا د اسالم له نظره د قربانۍ فلسفه زموږ مخي ته ږدي
او په دې سره د قربانۍ په اړه د اهل كتابو هغه غلطه
او خرافي عقيده ردوي چي د قربانۍ په وينو د معبد
ځيني برخي رنگول ،وازگي ئې د معبد خوا ته سوزول،
خوندوري برخي ئې د معبد مجاورانو ته وركول د قربانۍ
د قبلېدو لوازم گڼي .قرآن وايي :دا څاروي تاسو ته
حالل كړى شوي مگر هغه چي په قرآن كي ئې تاسو ته
يادونه كېږي ،د حج په څېر عبادت په دوران كي هم داسي
درته حالل دي لكه په نورو وختونو كي ،داسي عبادات نه
تاسو د حالل رزق له خوړلو منع كوي او نه له تجارت او
مالي حاللو گټو ترالسه كولو ،دا هم په هغو خرافي
مذاهبو يو سخت گوزار دئ چي ښه خوراك كول ،ښې جامې
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اغوستل ،ځان پاك ساتل ،د حالل رزق الس ته راوړو لپاره
كار او زيار ايستل د تقوى او معنوي ارتقاء خالف
كارونه گڼي او داسي زهد د معنوي ارتقاء لپاره ضروري
گڼي چي ښو او خوندورو خوراكونو ،پاكو جامو ،ځان پاك
ساتلو او دنيايي كارونو ته اعتناء ونه شي!!!
بتانو

د آيت په پاى كي ويل شوي :نو له دغو پليتو ُ
ډډه وكړئ او له دروغجني وينا اجتناب وكړئ ،له پليتو
بتانو د اجتناب معنى دا ده چي د هر هغه پليت او
ُ
ناولي معبود له لمانځلو ډډه وكړو چي له هللا تعالى پرته
او يا د هللا تعالى په څنگ كي لمانځل كېږي ،او د قول
الزور معنى كه څه هم په هري دروغجني وينا ئې اطالق
كېږي او موږ ترې منع شوي يو خو دلته ئې معنى شرك دئ،
شرك تر ټولو ظلمونو ستر ظلم او تر ټولو دروغجنو
ويناوو ستره دروغجنه وينا ده ،او د دې معنى دا ده چي
د حج د مناسكو ستره موخه دا ده چي موږ له شرك او د
جعلي معبودانو له لمانځني وژغوري.
 كه د دغو آيتونو د الرښوونو تسلسل او ترتيب ته ځير
شو نو معلومېږي چي د حج د مناسكو په پاى كي قرباني
كول ،له احرامه وتل او بيا طواف كول راغلي ،همدا
ترتيب بايد په حج كي مراعات شي ،كله چي حاجي احرام
تړي نو تر هغه به د نوكانو له اخيستلو ،د وېښتانو له
خرېيلو او لنډولو ،پر ځان د عطر له وهلو او له نورو
اړوند ممنوعه چارو ډډه كوي چي قرباني وكړي او له
احرامه ووځي ،بيا به د افاضې طواف كوي او له دې
وروسته ټول هغه بنديزونه پاى ته رسي چي د حج او
احرام له كبله الزم شوي وو ،له خپلو مېرمنو سره د
مجامعت په شمول.
 دې ته مو هم پام وي چي دلته د قربانۍ د غوښي په
اړه ويل شوي چي په خپله ئې هم وخورئ او پر فقيرانو
ئې هم وخورئ ،ځينو دا وينا داسي تعبير كړې لكه چي دا
يو واجبي امر وي او همداسي كول واجب او فرض وي ،خو
دا وينا همغسي ده لكه چي د ځينو نورو مستحبو امورو
په اړه د امر الفاظ كارول شوي ،د قربانۍ غوښه هم په
خپله خوړلى شو ،هم ئې خپلوانو ته وركولى شو ،هم ئې
په فقيرانو او غيرفقيرانو خوړلى شو .د رسول هللا ﹽ له
سنت او د صحابه وو له منهج همدا حقيقت معلومېږي.
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هللا ته مخه كوونكي په داسي حال كي چي د ده په اړه
مشركين نه وي ،او څوك چي د هللا په اړه شرك وكړي نو
دا داسي ده لكه چي له آسمانه راپرېوځي نو بيا ئې
يا مارغان وتښتوي او يا ئې باد پر سر واخلي او په
ژوري كندي كي ئې وغورځوي .همدا؛ او څوك چي د الهي
نښو درناوى وكړي نو دا د زړونو د تقوى له كبله
ده ،په دې كي تاسو ته تر يوې ټاكلې نېټې گټي
(ترالسه كول) دي بيا ئې (د قربانۍ غوره) ځاى د بيت
العتيق په لوري دئ.
( -)66-61د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
بتانو او د شرك له دروغجني وينا په داسي
 له پليتو ُ
حال كي ډډه وكړئ چي په بشپړه توگه او په واقعي معنى
مو د خپل رب لوري ته مخه كړې وي او په هيڅ څه كي د
خپل رب په اړه مشرك نه يئ.
 څوك چي د هللا په اړه شرك وكړي مثال ئې هغه چا ته
ورته دئ چي د آسمان له لوړي الندي راپرېوځي ،نو يا ئې
ښكاري مارغان وتښتوي او يا ئې باد پر سر واخلي او په
ژوري كندي كي ئې وغورځوي .يعني يا د ټگمارو مذهبي
مشرانو په منگولو كي پرېوځي ،هم ئې دنيا تباه شي او
هم ئې ايمان او يا د خرافاتو ،جهل ،سپكاوي او ذلت په
ژورو كندو كي وغورځي.
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 حج او د حج د مناسكو تقاضاء او غوښتنه او نتائج
او اغېزونه ئې همدا دي.
 څوك چي د الهي نښو درناوى كوي دا درناوى ښيي چي د
ده په زړه كي ايمان ،تقوى او له خپل رب څخه خوف او
وېره شته ،هغه څوك د الهي شعائرو درناوي كوي چي په
زړه كي ئې تقوى او ايمان وي ،او څوك چي د شعائرهللا
سپكاوي كوي زړه ئې له ايمان او تقوى خالي دئ ،په
شعائر هللا كي ټول هغه شيان شامل دي چي په ديني امورو
پوري تړلي دي ،لكه جومات ،كعبه ،قبله ،صفا ،مروه،
لمونځ ،روژه ،حج ،آذان ،قرباني ،هدي.
 په همدې ارتباط ويل شوي چي د قربانۍ په څارويو كي
تر ټاكلې نېټې تاسو ته د گټي اخيستو اجازه دركړى
شوې ،د دې معنى دا ده چي كه تاسو د حج په دوران كي د
قربانۍ لپاره كوم څاروي درسره روان كړئ ،كولى شئ تر
هغه ترې استفاده وكړئ چي د قربانۍ ټاكلي ځاى ته ئې
رسوئ او د قربانۍ ټاكلې نېټه ئې رارسېږي ،په دې مودې
كي له دې څارويو د سورلۍ يا بل غرض لپاره استفاده
كول څه مانع او اشكال نه لري او داسي كار د شعائر هللا
د سپكاوي په معنى نه دئ ،همغسي لكه چي د جاهليت په
دوران كي به اعرابو انگېرله چي له دغو څارويو هر ډول
كار اخيستل ناروا دي!! ځينو فقهاوو ويلي چي دلته له
ټاكلې نېټې څخه مراد هغه نېټه ده چي څاروي د قربانۍ
لپاره غوره كېږي ،گواكي له دې وروسته چي د قربانۍ
لپاره غوره او روان كړى شي استفاده ترې روا نه ده ،د
دوى په مقابل كي نور په دې عقيده دي چي له ټاكلې
نېټې څخه مراد د قربانۍ ورځ ده ،تر دې نېټې پوري له
دغو څارويو استفاده څه شرعي مانع نه لري ،دواړه لوري
د خپلو آراوو لپاره د استناد وړ روايات لري ،احناف د
ضرورت په صورت كي استفاده جائز گڼي .كه د آيت الفاظو
ته ځير شو نو په يقين سره ويلى شو چي د اجل مسمى
(ټاكلې نېټې) مصداق يوازي د حاللولو ټاكلې نېټه گڼلى
شو نه د څاروي غوراوى او له ځان سره روانول ،دې
غوراوي او له ځان سره روانولو ته د ټاكلې نېټې نوم
ً مناسب نه برېښي.
وركول قطعا
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او د هري ډلي لپاره مو د قربانۍ ځانگړې طريقه
ټاكلې ،چي د هللا نوم د هغو بوده څارويو (د حاللولو
په مهال) ياد كړي چي ورروزي كړي ئې دي ،نو ستاسو
معبود يوازينى معبود دئ نو هغه ته تسليم اوسئ ،او
دې تواضع كوونكو ته زېرى وركړه ،هغه چي كله د هللا
يادونه وشي نو زړونه ئې پوړېږي او پر وررسېدلو
مصيبتونو صبر كوونكي او د لمانځه قائموونكي او له
هغه څه انفاق كوونكي چي موږ ورروزي كړي.
( -)89-80په دې مباركو آيتونو كي ويل شوي چي هللا تعالى
د هر امت لپاره د قربانۍ طريقه ټاكلې ،ټولو ته ئې
الرښوونه كړې چي د څارويو د حاللولو په وخت كي د هللا
تعالى نوم ياد كړي ،همداسي چي د ټولو رب يوازيني رب
دئ؛ مناسك او د ذبح طريقه ئې هم سره ورته دي ،ټولو
ته ويل شوي چي د خپل رب اوامرو ته تسليم اوسئ ،هغو
خلكو ته په دنيا او آخرت كي د روښانه مستقبل زېرى
وركړى شوى چي د خپل رب په وړاندي مخبتين (تواضع
كوونكي) وي ،د مخبت نوم د هغه چا په اړه صدق كوي چي
ځانگړتياوي ئې دا وي:
 كله چي د هللا يادونه وشي نو زړونه ئې پوړېږي،
 پر وررسېدلو مصيبتونو صبر كوي،
 لمونځ قائموي،
 او له هغه څه انفاق كوي چي هللا تعالى ورروزي كړي.
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او (د قربانۍ) اوښان مو تاسو ته د شعائر هللا په ضمن
كي ټاكلي ،په همدې كي ستاسو لپاره ښېگڼه ده ،نو
په داسي حال كي د هللا نوم پرې ياد كړئ (حالل ئې كړئ)
چي والړ وي ،نو كله چي ئې ډډي پر زمكي ولگېږي ،بيا
هم په خپله ترې وخورئ او هم ئې پر قانع او طمع
كوونكي وخورئ ،همداسي مو تاسو ته مسخر كړي چي شكر
وكړئ .نه ئې غوښي هللا ته رسي او نه ئې ويني ،بلكي
ستاسو تقوى وررسي ،همداسي مو تاسو ته مسخر كړي چي
هللا د هغي الرښووني په بدل كي په لويي ياد كړئ چي
تاسو ته ئې درپه برخه كړې او دغو محسنينو ته زېرى
وركړه.
( -)80-81دلته د قربانۍ اوښان هم د شعائر هللا په نامه
ياد شوي او د حاللولو د طريقې په اړه ئې ويل شوي چي
په والړي د هللا نوم پرې ياد كړئ ،تفصيل ئې دا دئ چي د
اوښ يوه مخكنۍ كيڼه پښه وتړل شي ،په دريو پښو والړ
پرېښودى شي ،بيا ئې د غاړي بېخ (حلقوم) كي په زور
سره تېزه چاړه ووهل شي ،چي په دې سره د ويني بهېدا
پيل كېږي ،د زياتي ويني په وتلو سره هغه په اړخ
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څملي ،له هغه وروسته چي سا ئې وخېژي او خوځېدا ئې
بنده شي ،نو ټوټه ټوټه كېدا پيل شي .ويل شوي چي له
دې وروسته ئې په خپله هم خوړلى شئ او پر قانع او طمع
كوونكي ئې هم خوړلى شئ ،په مكرره توگه د دې وينا
راوړل ښيي چي تر دې وړاندي خلكو په خپله د خپلي
قربانۍ د غوښي له خوړلو ډډه كوله ،له مسكينانو پرته
بل چا ته ئې د هغې خوړل روا نه گڼل ،همداسي لكه چي د
قربانۍ له څاروي د سورلۍ يا بار وړلو لپاره كار
اخيستل يا ئې شيدې او وړۍ كارول ناروا گڼل ،دلته دا
ټول پخواني دودونه باطل وگڼل شول .همداراز په جاهليت
كي به خلكو د يهودانو تر اغېز الندي د قربانۍ غوښي د
كعبې خوا ته اېښودې او د قربانۍ په وينو به ئې د
كعبې دېوالونه رنگول ،دلته دا جاهالنه دودونه هم
مردود وگڼل شول.
د دې مبحث په پاى كي څو الرښووني شوې -1 :دا څاروي
مو تاسو ته مسخر كړي ،چي شكر وكړئ -5 .نه ئې غوښي هللا
ته رسي او نه ئې ويني ،بلكي ستاسو تقوى وررسي-6 ،
همداسي مو تاسو ته مسخر كړي چي هللا د هغي الرښووني په
بدل كي په لويي ياد كړئ چي تاسو ته ئې درپه برخه
كړې -6 ،دغو محسنينو ته چي شكر كوي ،خپل رب په لويي
يادوي او د الهي الرښوونو مطابق عمل كوي زېرى وركړه.
دې ته مو بايد پام وي چي د څارويو د قربانۍ دا
حكم يوازي حاجيانو ته متوجه نه دئ ،بلكي هر هغه
مسلمان ته راجع دئ چي د استطاعت خاوند وي ،هغوى هم
مكلف دي چي د قربانۍ په وړاندي كولو سره د هللا تعالى د
هغه نعمت شكر ادا كړي چي څاروي ئې انسان ته مسخر كړي
او له هغوى د ډول ډول استفادې اجازه ئې وركړې.
بايبل وايي چي د قربانۍ تر ټولو خوندوره برخه به
د خداى په نامه د كاهن وي!! كه تاسو په بايبل كي لږ
غور وكړئ نو وبه گورئ چي د بايبل د ليكونكي له نظره
تر ټولو مهمه او اساسي خبره همدا ده ،وبه گورئ چي
وايي :د څارويو لومړي بچيان به د كاهن وي ،د زمكي
لومړى فصل به د كاهن وي ،د باغونو لومړۍ مېوه به د
كاهن وي ،له انگورو لومړي جوړ شوي شراب به د كاهن وي
او !!...
بايبل وايي چي موسى عليه السالم د هارون عليه
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السالم او د ده د زامنو په غوږونو د قربانۍ وينه
وموښله او د دوى جامې ئې په وينو ورولړلې نو په دې
سره هغوى سپېڅلي شول!! حيران يو چي د بايبل پلويان
څنگه دا خبره مني؟!! څنگه ئې عقل په دې قانع كېږي چي
د وينو په لړلو سره څوك د ناپاكېدو په ځاى سپېڅلى
كېږي؟!! قرآن د بايبل د دغي خندوونكې وينا د ترديد
لپاره په موجزو او قاطع الفاظو سره فرمايي:
 د هللا تعالى په نامه د څاروي حاللول او د ده په الر
كي ئې قرباني كول په هللا د ايمان او باور نښه ده.
 نه ئې ويني هللا تعالى ته رسي او نه ئې غوښه ،په
خپله ئې وخورئ او پر مسكينانو ئې وخورئ ،د هللا تعالى
برخه مسكين ته وركړئ .داسي مه گڼئ چي د قربانۍ ويني
سپېڅلې دي او كه څوك پرې ولړل شو نو سپېڅلى او مقدس
شو ،د قرباني شوي څاروي نه وينه سپېڅلې ده نه غوښه،
موخه ئې د چا تقديس نه بلكي خپل او پردي مسكين ته
طعام وركول دي.
 په دې قربانۍ سره په تاسو كي تقوى راپيدا كېږي،
له حرص او بخل نه خوندي كېږئ ،هللا تعالى ستاسو دغه
تقوى او ځان ساتنه خوښوي.
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ً چي هللا له هغو وگړو دفاع كوي چي ايمان ئې
يقينا
ً چي هللا هيڅ خائن او ناسپاسه انسان نه
راوړى ،يقينا
خوښوي .هغو ته اجازه وركړى شوې چي په خالف ئې جنگ
ً چي
كېږي ،د دې لپاره چي پر هغوى ظلم شوى او يقينا
هللا د دوى پر نصرت او بريا ښه توانا دئ .هغه چي له
كوم حق پرته له خپلو كورونو ايستل شوي( ،له دې
پرته ئې كوم جرم نه وو چي) ويل ئې :زموږ رب هللا
دئ!! او كه د خلكو ځيني په ځينو نورو سره د دفع
ً به صوامع (د
كولو الهي سنت نه وى نو حتما
نصاراوو
(د
بيع
ځايونه)،
عبادت
رهبانانو
معبدونه) ،صلوات (د يهودو معبدونه) او مساجد (د
مسلمانانو جوماتونه) چي د هللا نوم په كي زيات زيات
يادېږي ټول وران شوي وو ،او هللا به هرو مرو هغو ته
ً چي هللا عزتمن
نصرت وركوي چي د ده ملتيا كوي ،يقينا
ځواكمن دئ .هغه چي كه په زمكي كي تمكين وركړو،
لمونځ قائموي ،زكات وركوي ،په معروف گمارل او له
منكراتو مخنيوى كوي او د چارو پايله هللا لره ده.
( -)61-65د دې مباركو آيتونو مهمي مهمي الرښووني دا
دي:
 هللا تعالى له هغو وگړو دفاع كوي چي ايمان ئې راوړى
او د تېري كوونكو په وړاندي ئې يوازي او بې مرستي نه
پرېږدي.
 هللا تعالى هيڅ خائن او ناسپاسه انسان نه خوښوي،
مرسته ئې نه كوي او د مؤمنانو په خالف د دوى په بريا
او برالسي نه راضي كېږي.
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 د كومو مظلومانو په خالف چي جنگ پيل شوى ،هللا تعالى
هغوى ته له ځانه د دفاع اجازه وركړې ،دا د دې لپاره
چي پر هغوى ظلم شوى ،هللا تعالى دا نه خوښوي چي د ده پر
بې وزلو او مظلومو بندگانو ظلم وشي ،دغو مظلومانو ته
ئې نه يوازي له ځانه د دفاع اجازه وركړې بلكي له دوى
سره ئې د نصرت او مرستي وعده كړې او هغوى ته ئې
اطمئنان وركړى چي هللا تعالى د دوى مل او دوى ته پر
خپلو دښمنانو د برالسي او بريا په وركولو ښه توانا
دئ .د دفاع دا اجازه او د نصرت او بريا دا وعده له
هغو مظلومانو سره شوې چي له كوم حق پرته له خپلو
كورونو ايستل شوي ،له دې پرته كوم جرم نه لري چي
وايي :زموږ رب هللا دئ!!
 دا ثابت ،دائمي او نه بدلېدونكى الهي سنت دئ چي د
خلكو د يوې ډلي ظلم او تېرى د بلي په الس دفع كوي،
مظلومانو ته دا اجازه او توفيق وركوي چي د ظالمانو
او تېري كوونكو طغيان د دوى په الس دفع كړي او د ظلم
ً به ټول
ټغر ټول كړي .كه دا الهي سنت نه وئ نو حتما
هغه معبدونه وران شوي وو چي د هللا تعالى نوم په كي
يادېږي ،كه دا له خلكو لري په غرونو او ځنگلو كي د
رهبانانو عبادت ځايونه دي ،كه د يهودو او نصاروو
معبدونه دي او كه د مسلمانانو جوماتونه ،د دې الهي
الرښووني معنى دا ده چي كوم ولسونه ظالمانو ته تسليم
شي ،له خپلو حقوقو د دفاع لپاره د ظالمانو په خالف د
مقاومت الر غوره نه كړي ،له خپلو انساني حقوقو او
ديني اقدارو دفاع ونه كړي ،د ظالمانو مخي ته ونه
درېږي ،د زور په ضد زور او د وسلې په خالف وسله ونه
كاروي ،نو نه يوازي دا چي خپل حقوق به ترالسه نه كړي
بلكي معبدونه به ئې هم وران شي.
 دا آيت په پرېكنده توگه اعالن كوي چې له ديني
شعائرو او مقدسو ځايونو څخه هللا تعالى په دې توگه دفاع
كوي چې يوه ډله په بلي ډلي دفع كوي ،د خداى پالونكو
په الس هغه خلك دفع كوي چي غواړي عبادت ځايونه وران
كړي ،كله چي له شعائرو د دفاع لپاره خداى پالونكي مال
وتړي نو هللا تعالى ئې مرسته كوي او په دين دښمنه
ځواكونو برالسي وركوي ،كه دا الهي سنت نه وى نو د
عبادت ټول مخكني او اوسني ځايونه به وران شوي وو!! د
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دې معنى دا ده چي هللا تعالى په خارق العاده توگه د
خلكو له ديني مقدساتو او عبادت ځايونو دفاع نه كوي،
له انسانانو پرته ئې په خپلو نورو لښكرو نه ساتي ،په
انسانانو ئې هم يوازي هلته ساتي چي دوى ئې ساتني ته
مال وتړي .تر څو چي د الهي نصرت لپاره ښاېسته او وړ
خلك راپيدا نه شي هللا تعالى خپل نصرت او تائيد نه
نازلوي .كه داسي نه وى نو كعبه به په طبيعي پېښو كي
نه ورانېده او په داخلي جگړو كي به تاوان نه
وررسېدو,
 هللا تعالى به هرو مرو هغو ته نصرت وركوي چي د ده
ملتيا كوي ،دا د هغه هللا قطعي او حتمي وعده ده چي
عزتمن ځواكمن دئ ،نه د چا زور او ځواك د ده د پرېكړو
د پلي كېدو مخنيوى كولى شي او نه د چا ضعف او كمزوري
د ده د وعدو د عدم تحقق سبب كېدى شي.
 هللا تعالى د مظلومو باايمانه مجاهدينو جهاد داسي
گڼي لكه څوك چي د ده ملتيا كوي ،يعني د ظالمانو په
ضد جنگ د هللا تعالى له لوري جنگ دئ او په دې جنگ كي
مجاهد د هللا تعالى داسي سپاهي دئ چي غواړي د خپل رب
ملتيا وكړي او د هغه چا په ضد وجنگېږي چي هللا تعالى د
هغه د ځپلو او ماتولو اراده كړې.
 د الهي نصرت او تأييد دا وعده له هغو مجاهدينو
سره شوې چي كه هللا تعالى هغوى ته په زمكي كي تمكين
وركړي ،نو لمونځ قائموي ،زكات وركوي ،په معروف گمارل
او له منكراتو مخنيوى كوي ،يعني د دوى لومړنى كار د
لمانځه قائمول دي ،لدې وينا په ډېر وضاحت سره
معلومېږي چي په اسالمي نظام كي د واكدارانو لومړنۍ او
تر ټولو ستره وظيفه د لمونځ قائمول دي .د يوې غوره
اسالمي ټولني په جوړولو كي ترټولو زيات اغېزمن كار ،د
لمانځه قائمول دي .كه اسالمي حكومت پدې وتوانېدو چي
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،
معنوي ،اجتماعي او سياسي روزني كي كوم اغېزمن
كاركولى شي هغه ترسره شي ،كولى شي د ټولني ټولي
ناخوالي سمي او ټول مشكالت حل كړي .دا په دې شرط چي د
لمانځه تر څنگ له شتمنو زكات ترالسه كړي او په خپلو
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شرعي مواردو كي ئې ولگوي ،ښېگڼو ته وده وركړي او د
منكراتو مخنيوى وكړي.
 د دې الرښوونو په پاى كي ويل شوي چي د چارو پايله
هللا تعالى ټاكي ،دا پرېكړه د ده له لوري كېږي چي څوك
له كوم برخليك سره مخامخ كړي او د چا پر كارونو كوم
نتائج مرتب كړي ،د هللا د الري مجاهدين بايد ډاډه او
مطمئن وي چي هلي ځلي او قربانۍ ئې هدر نه ځي او بې
نتيجې نه پاتې كېږي.




   
   










  
    
ً چي تر دوى وړاندي د
او كه تا تكذيب كړي نو يقينا
نوح قوم ،عاد او ثمود (خپل خپل پيغمبران) تكذيب
كړل ،او د ابراهيم قوم او د لوط قوم ،او مدين
والو ،او موسى تكذيب كړى شو ،نو دغو كافرانو ته
مو مهلت وركړ بيا مو ونيول ،نو (وگوره چي) زما
بدلول څنگه وو؟
( -)00-08په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته ويل
شوي :كه ستا قوم نن ستا مخالفت ته مال تړلې او تا
تكذيبوي نو د دوى مخكنيو او اسالفو هم خپل خپل
پيغمبران تكذيب كړل ،د نوح قوم ،عاد ،ثمود ،د
ابراهيم او لوط قومونو او مدين والو همدا كار وكړ،
فرعونيانو موسى عليه السالم تكذيب كړ ،هر يوه ته مو
تر يوې ټاكلې نېټې مهلت وركړ او د مهلت په پاى كي مو
ونيول او سخته سزا مو وركړه ،وگوره چي د دوى حالت مو
څنگه بدل كړ ،د مهلت په دوران كي ئې حالت څنگه وو او
په عذاب له اخته كېدو وروسته څه پرې راغلل او څنگه
شول؟!!
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او څومره كلي چي ظالمان وو او هالك مو كړل ،نو دا
ئې په خپلو چتونو راپريوتي كلي او وزگار پاتي
څاگان او ټينگي ماڼۍ .نو آيا په زمكي كي نه دي
گرځېدلي چي داسي زړونه ئې په برخه شي چي پرې تعقل
كوي او داسي غوږونه چي پرې اوري ،خبره دا ده چي
سترگي نه ړندېږي بلكي هغه زړونه ړندېږي چي په
سينو كي دي.
( -)01-09د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 څومره كلي چي هستوگن ئې ظالمان ول تر دې وړاندي
وران او كليوال ئې د خپلو ظلمونو له كبله په الهي
عذاب اخته شوي او هالك شوي؟!! ،دا دئ تاسو ئې كلي
گورئ چي پر خپلو چتونو راپريوتي ،څاگان ئې گورئ چي
وزگار پاتي دي او ټينگي ماڼۍ ئې په كنډوالو بدلي
شوې.
 نو آيا په زمكي كي نه دي گرځېدلي او له تاريخي
پېښو د عبرت اخيستو وړتيا نه لري ،كه دوى دا وړتيا
درلودى نو دغو پېښو به د دوى ويده او غافل زړونه
داسي ويښ او حساس كړي ول چي تعقل پرې كولى شي او د
دوى غوږونه به ئې داسي ورپرانيستي وو چي حق خبري پرې
اورېدى شي ،خو خبره دا ده چي د دوى زړونه بې حسه
شوي ،د حقائقو له ليدو او پېژندو عاجز شوي ،په خپلو
سترگو ډېر څه گوري خو هغه پند نشي ترې اخيستى چي
حساس او ژوندي زړونه ئې ترې اخلي.
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او په تلوار سره له تا د عذاب غوښتنه كوي حال دا
چي هللا له خپلي وعدې هيڅكله نه ترشا كېږي ،او يقينا
ً
چي ستا د رب په وړاندي يوه ورځ داسي ده لكه هغه
زر كلونه چي تاسو ئې گڼئ ،او څومره كلي چي فرصت
مو وركړ سره له دې چي ظالم ول ،بيا مو ونيول او
بېرته گرځېدا خو زما په لوري ده.
( -)03-00دلته د مخالفينو دا ادعاء څېړل شوې چي
وايي :كه دا د الهي عذاب گواښونه رښتيا وي او موږ
ً د الهي عذاب مستحق وو نو دا عذاب ولي نه
حقيقتا
راځي؟ څه شي ځنډولى؟ كله به راځي؟ ستاسو دا گواښونه
به كله رښتيا كېږي؟ د دوى په ځواب كي ويل شوي :هللا له
خپلي وعدې هيڅكله نه ترشا كېږي ،دا الهي وعده به
ً او په خپل وخت ترسره كېږي ،تلوار او عجله مه
حتما
كوئ ،لنډو لنډو مهلتونو ته د اوږدې مودې په سترگه مه
گورئ ،د هللا تعالى په وړاندي يوه ورځ داسي ده لكه هغه
زر كلونه چي تاسو ئې گڼئ ،څه ته چي تاسو د اوږدې
مودې په سترگه گورئ د هللا تعالى په وړاندي داسي ده لكه
څو شېبې ،آيا دې ته نه گورئ چي هللا تعالى تر تاسو
وړاندي څومره خلكو ته سره له دې چي ظالمان ول همداسي
مهلت وركړى ،د ظلم په پيل كي او له مهلت پرته ئې
ً نه دي نيولي ،د مهلت په پاى كي ئې نيولي ،ستاسو
فورا
دا مهلت هم د پاى ثابته نېټه لري ،كله چي هغه نېټه
راورسېږي په داسي سخت الهي عذاب به اخته كېږئ چي
ستاسو اسالف ورسره مخامخ شول .آيا دې ته نه گورئ چي
بېرته گرځېدا مو د هللا تعالى په لوري ده؟ كه په خپل
ژوند كي په الهي عذاب اخته نشئ نو په دې سره خو د هللا
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تعالى له عذابه نه ژغورل كېږئ ،په خپل مرگ سره د هللا
په لوري درومئ ،هلته به هرومرو خپله سزا گورئ.




   





  










 
ووايه :اې خلكو! زه خو تاسو ته يوازي يو څرگند
خبردارى دركوونكى يم ،نو چا چي ايمان راوړ او نېك
عملونه ئې وكړل دوى ته بخښنه او غوره رزق دئ او
هغه چي زما د آيتونو په اړه ئې د بې وسه كوونكو
په څېر هڅه وكړه دوى دوزخيان دي.
سره

رسول

هللا

ﹽ

ته

( -)81-65په دې مباركو آيتونو
الرښوونه شوې چي خلكو ته ووايي:
 زه خو تاسو ته يوازي يو څرگند خبردارى دركوونكى
يم ،د هللا تعالى له لوري پر دې گمارل شوى يم چي د
ايمان او كفر له حتمي پايلو مو خبر كړم.
 څوك چي ايمان راوړي او نېك عملونه وكړي د هللا تعالى
بخښنه او غوره رزق به ئې په برخه شي.
 او څوك چي د هللا تعالى د آيتونو او وعد او وعيد په
اړه دا هڅه وكړي چي د تحقق او تر سره كېدو مخه ئې
ونيسي نو هغه به له دې پرته بله نتيجه ترالسه نه كړي
چي د دوزخيانو ملگرى شي او له دوى سره يو ځاى په
دوزخ كي پرېوځي.
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او تر تا وړاندي مو هيڅ رسول او نبي نه دئ لېږلى
مگر داسي چي كله ئې تمنا (هيله) كړې شيطان د هغه
په تمنا كي خلل اچونه كړې ،نو هللا هغه څه له منځه
وړي چي شيطان ئې اچوي بيا خپل آيتونه مضبوطوي ،او
هللا باحكمته پوه دئ .تر څو هغه څه چي شيطان ئې اچوي
د هغو لپاره چي په زړونو كي ئې بيماري ده او د
ً چي
سخت زړو لپاره يوه آزموينه وگرځوي ،او يقينا
دا ظالمان په ژور عناد او بېلتون كي دي .او تر څو
هغه چي علم ئې په برخه شوى پر دې پوه شي چي دا حق
ستا د رب له لوري دئ؛ نو ايمان پرې راوړي او
ً چي هللا هغه كسان
زړونه ئې ورته خضوع وكړي او يقينا
سمي الري ته هدايتوي چي ايمان ئې راوړى.
( -)86-85د دې مباركو آيتونو په مطلب د ښه پوهېدا
لپاره الندي خبري په پام كي ولرئ:
 كه تاسو د دغو آيتونو په اړه تر دې دمخه څه نه وي
اورېدلي ،تفسيرونه مو نه وي لوستلي ،كوم روايت مو له
نظره نه وي تېر شوى ،يوازي د آيتونو الفاظو ،تركيب
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او سياق و سباق ته په پام سره وغواړئ د هغوى كوم
ً
تعبير وړاندي كړئ او كوم مفهوم ترې واخلئ نو يقينا
او له هرراز شك پرته به ووايئ :دا آيتونه د مخكنيو
لپاره يوه ښكلې تتمه ده او د هغوى مزيد شرح او تفصيل
زموږ مخي ته ږدي ،تر دې وړاندي ويل شوي :كافران په
تلوار سره له تا د عذاب غوښتنه كوي حال دا چي هللا له
ً چي ستا د
خپلي وعدې هيڅكله نه ترشا كېږي ،او يقينا
رب په وړاندي يوه ورځ داسي ده لكه هغه زر كلونه چي
تاسو ئې گڼئ ،او څومره كلي چي فرصت مو وركړ سره له
دې چي ظالمان ول ،بيا مو ونيول او بېرته گرځېدا خو
زما په لوري ده .او ورپسې ويل شوي :څوك چي د هللا تعالى
د آيتونو او وعد او وعيد په اړه دا هڅه وكړي چي د
تحقق او تر سره كېدو مخه ئې ونيسي نو هغه به له دې
پرته بله نتيجه ترالسه نه كړي چي د دوزخيانو ملگرى شي
او له دوى سره يو ځاى په دوزخ كي پرېوځي .دلته دغه
مخكنۍ خبري په دې توگه مزيد توضيح شوې چي :تر تا
وړاندي مو هيڅ رسول او نبي نه دئ لېږلى مگر داسي چي
كله ئې د الهي الرښوونو په رڼا كي كومه تمنا او هيله
كړې او د حق د بري او د باطل د زوال هيله ئې څرگنده
كړې ،نو شيطان د پيغمبر د دغي هيلي او تمنا په اړه د
خلكو په زړونو كي شكوك او شبهات راوالړ كړي ،چا ته ئې
ويلي چي دا وعدې غولوونكې دي او هيڅكله به تحقق ونه
مومي او چا ته ئې ويلي دا وعيدونه هسي گواښونه دي چي
خلك پرې وېروي ،نه د مخكنيو په اړه ترسره شول او نه
به ستاسو په اړه ترسره شي!! خو هللا تعالى دا شيطاني
وسوسې او القاءات له منځه وړي او د خپلو هغو آيتونو
مصداق ئې عمالً خلكو ته ښودلى چي وعدې او وعيدونه په
كي راغلي وو .مؤمنان پوهېږي چي دا وعدې او وعيدونه
حق دي ،هرو مرو به ترسره كېږي ،خو د وعد او وعيد دغه
ويناوي د هغو خلكو لپاره آزموينه وي چي بيمار زړي او
سخت زړي دي ،بيمار او سخت زړونه ئې دې ته نه پرېږدي
چي پر دې خبرو باور وكړي او ايمان راوړي .هر څوك چي
په شفاف ذهن سره دغو آيتونو ته ځير شي نو له دې پرته
به بله انتباه ترې وانخلي او بل تعبير به ئې مناسب
او دقيق ونه گڼي.
خو كه تاسو تفسيرونو او د رواياتو كتابونو ته
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مراجعه وكړئ نو د دغه مبارك آيت په اړه به دومره ژور
اختالفات او متضاد او متعارض روايات ومومئ چي كه د
ټولو له منځه د يوه انتخاب درته محال نه وي نو لږ تر
لږه به دا كار ډېر ډېر گران ومومئ .دا ستونزه هم د
نورو په څېر له متعارضو او متضادو رواياتو راوالړه
شوې.
راشئ وگورو چي په دې اړه په رواياتو كي څه راغلي
او مفسرينو څه ويلي.
ځيني وايي :له رسول هللا ﹽ سره دا هيله راپيدا شوه
چي كاش په قرآن كي داسي څه راغلي وى چي له كبله ئې د
اسالم په اړه د كفارو قريشو مخالفت او كركه كمه شوې
وى او مسلمانانو ته رانږدې شوي وى ،يا لږ تر لږه د
دوى د دين په خالف داسي سخت تنقيد نه كېدى چي دوى
پاروي .همدا تمنا ئې په زړه كي وه چي يوه ورځ په
داسي حال كي چي د قريشو په يوې لويي غونډي كي ناست
وو او د النجم سوره پرې نازله شوه ،او هغه په جگ ږغ
د هغې لوستل پيل كړل ،كله چي دې آيت ته ورسېد:
افرأيتم الالت و العزى و مناة الثالثة االخرى نو
ناڅاپي ئې دا الفاظ پر ژبه جاري شول :تلك الغرانقة
العلى و إن شفاعتهن لترجى :دا لوړ لوړ سپين مارغان
(سپېڅلي ذوات) دي او هرومرو ئې د شفاعت هيله كېږي،
بيا ئې همداسي د النجم د سورې پاتې برخه ولوسته ،تر
هغه چي د سورې په پاى كي ئې سجده وكړه نو ټولو خلكو
(كفارو او مسلمانانو) هم سجده وكړه ،مشركينو وويل:
اوس نو زموږ او د محمد (عليه السالم) تر منځ كوم
اختالف پاته نشو ،موږ خو همدا ويل چي اصلي خالق او
رازق هللا دئ خو زموږ دا معبودان د هللا په وړاندي زموږ
شفاعت كوونكي دي ،ماښام جبرئيل عليه السالم راغى او
هغه رسول هللا ﹽ ته وويل :دا تا څه كړي؟ دغه دوه جملې
خو ما نه دي درته راوړې ،په دې سره رسول هللا ﹽ ډېر
غمجن شو ،بيا هللا تعالى دا آيتونه نازل كړل:
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االسراء58-56 :

او نږدې وه په فتنه كي دي واچوي او له هغه څه دي
واړوي چي تا ته مو دروحي كړي ،په دې توگه چي د وحي
خالف خبره له ځانه موږ ته منسوب كړې او هغه مهال به
ئې ته نږدې دوست نيولې ,او كه مو مضبوط كړى نه وى نو
ً چي نږدې وه لږ شانته د دوى لوري ته متمايل شې،
يقينا
چي په هغه صورت كي به مو په ژوند كي هم دوه برابره
عذاب درڅكلى وو او له مرگه وروسته هم دوه برابره،
بيا به دي زمونږ په خالف كوم مالتړى نه شو موندلى.
د دې آيتونو په اورېدو سره د رسول هللا ﹽ اندېښنه او
خفگان الزيات شو ،تر هغه چي د الحج د سورې دغه آيتونه
نازل شول او رسول هللا ﹽ ته ئې اطمئنان وركړ چي تر تا
وړاندي پر نورو پيغمبرانو هم داسي حالت راغلى .د
قريشو او مسلمانانو د دې يو ځايي سجدې خبر د حبشې
مهاجرينو ته ورسېد ،هغوى گمان وكړ چي د مسلمانانو او
قريشو تر منځ روغه جوړه شوې ،نو ځكه ځيني بېرته مكې
ته راستانه شول ،خو دلته ورته معلومه شوه چي د روغي
جو ړي خبره حقيقت نه لري او د مسلمانانو او قريشو تر
منځ دښمني د سابق په څېر دوام لري.
گڼ شمېر مفسرين او محدثين دا روايت د اعتبار وړ
نه گ ڼي ،د ابن كثير ،بيهقي ،ابن خزيمه ،قاضي ابوبكر،
امام رازي ،قرطبي ،بدرالدين عيني ،شوكاني او آلوسي
په څېر شخصيتونه د دوى له ډلي څخه دي ،ابن كثير
وايي :په څومره سندونو سره چي دا روايت راغلى ټول ئې
مرسل او منقطع دي او ما د هغه صحيح او متصل سند ونه
موندو ،بيهقي وايي :د رواياتو له مخي دا قصه صحيح او
ثابته نه ده ،ابن خزيمه وايي :دا قصه د زنديقانو له
لوري جوړه شوې ،قاضي عياض وايي :د دې روايت د ضعف
لپاره دا هم كافي ده چي د صحاح سته په مؤلفينو كي
هيچا د راوړلو وړ نه دئ گڼلى او نه دا له صحيح ،متصل
او ب ې عيبه سند سره د ثقه راويانو له لوري نقل شوى.
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خو په مقابل كي ئې د حافظ ابن حجر ،ابوبكر جصاص،
زمخشري او ابن جرير په څېر شخصيتونه دا روايت صحيح
بولي او د الحج د سورې د دغه آيت شرح او تفسير ئې
گڼي!!
په دې اړه د يوه روايت الفاظ دا دي:
عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس قاال جلس رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم في ناد من أندية قريش كثير أهله،
فتمنى يومئذ أن ال يأتيه من هللا شيء فينفروا عنه ،فأنزل
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من كان من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة قد
أسلموا كلهم ،فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا :هم أحب
ق
إلينا ،فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ هللا ما ألقى
الشيطان.
خو كه تاسو د همدې قصې په اړه نور روايات وگورئ
نو د دوى تر منځ به څو ستر ستر توپيرونه ومومئ ،ځيني
ئې وايي چي دا الفاظ (تلك الغرانقة العلى و إن
شفاعتهن لترجى) د رسول هللا ﹽ په ژبه راغلي ،ځيني ئې
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وايي چي دا الفاظ د شيطان له لوري د ده د غږ په منځ
كي ويل شوي ،ځيني ئې وايي چي د وحي په دوران كي
شيطان دا خبره كړې او رسول هللا ﹽ داسي گمان كړى چي دا
د جبرئيل عليه السالم له لوري ورته ويل شوي ،ځيني ئې
وايي چي دا خبري رسول هللا ﹽ د خپلي هغي تمنا له كبله
كړې دي چي غوښتل ئې د قريشو دښمني او عداوت راكم شي.
په ځينو كي د ترجى ،په ځينو كي د ترتجى ،په ځينو كي
ترضى او په ځينو كي د ترتضى الفاظ راغلي ،په ځينو كي
د العرانقة پر ځاى الغرانيق او الغرانقة ،او په ځينو
كي ويل شوي إن اآللهة التي تدعي أن شفاعتها لترتجى
وإنها للغرانيق العلى راغلي ،تفهيم القرآن په دې
رواياتو د جدي او دقيقو اعتراضاتو په ضمن كي ليكي چي
په الفاظو كي ئې پنځلس ژور توپېرونه تر سترگو كېږي.
دا روايات نه يوازي د سند له پلوه كمزوري او د متن
له پلوه په خپلو منځونو كي ژور توپيرونه او تعارضات
لري بلكي له قرآن سره په جدي توگه متعارض دي ،هغه څه
وايي چي د قرآن له اساسي اصولو سره تضاد لري ،قرآن
وايي چي پيغمبر يوازي هغه خبره كوي چي د هللا تعالى له
لوري ورته وحي كېږي (  
     
  النجم6-6 :

خو دا روايات وايي چي رسول هللا ﹽ د قرآن د صريح حكم
بتانو ستاينه كړې!! د النجم د سورې په سر كي د
خالف د ُ
رسول هللا ﹽ په اړه ويل شوي چي هغه هيڅ خبره د هوى او
هوس له مخي نه كوي ،يوازي هغه څه وايي چي د هللا تعالى
له لوري ورته وحي كېږي ،څنگه ومنو چي رسول هللا ﹽ به د
هللا تعالى د دغي وينا خالف په همدې سوره كي داسي خبري
كړې وي چي هغه له كفر سره مترادفي خبري دي؟!! قرآن
وايي چي وحي د داسي فرشتو په الس تر پيغمبر پوري رسي
چي شاوخوا ئې ساتونكي وي او په بشپړ امانت او حفاظت
(
رسوي
پوري
پيغمبر
تر
ئې
سره
    
   




   
،    
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خو دا روايات وايي چي شيطان وتوانېدو د جبرئيل عليه
السالم د وينا په منځ كي رسول هللا ﹽ ته داسي څه القاء
بتانو ستاينه وكړي!! دا روايات نه يوازي
كړي چي د ُ
بتانو د ستايني په څېر په ستري گناه
رسول هللا ﹽ د ُ
تورنوي بلكي وايي چي ټولو پيغمبرانو عليهم السالم
داسي غلطي كړې!! دا روايات د پيغمبرانو د عصمت او د
دين د حفاظت عقيده تر سوال الندي راولي او د ټول
شريعت په اړه دا شكوك راوالړوي چي ښايي رسول هللا ﹽ او
نورو پيغمبرانو عليهم السالم به د داسي شيطاني
مداخالتو له كبله ډېر داسي څه ويلي وي چي د وحي خالف
دي .قرآن تل (تمنا) د هيلي په معنى كارولې ،دا لفظ د
قرآن په هيڅ آيت كي د وينا او مقال په معنى نه ده
راغلى ،خو دا روايات تمنا د وينا په معنى نيسي!! كه
تاسو هغه درې آيتونه چي په دغو رواياتو كي په دې قصې
پوري تړل شوي بېل بېل او دغو رواياتو ته له پام پرته
وڅېړئ نو هيڅكله به هغه معنى ترې وانه خلئ چي په دې
رواياتو كي راغلې ،چا چي دا آيتونه په دغي قصې پوري
تړلي په ډېر تكلف سره توانېدلي چي د دغه رواياتو په
گټه ئې تعبير كړي .دې ته ئې هم پام نه دئ كړى چي د
النجم د سورې آيت د بعثت په پنځم كال كي ،د االسراء د
سورې آيت په يولسم يا دولسم كال كي او د الحج د سورې
دغه آيت له هجرت وروسته په مدينه كي نازل شوى ،كوم
بې عقله انسان به دا خبره ومني چي دا درې واړه
آيتونه په يوې قضيې پوري تړلي دي ،داسي چي گواكي
رسول هللا ﹽ دغه اشتباه د بعثت په پنځم كال كي كړې ،هللا
تعالى شپږ كاله وروسته پرې تنبيه كړى او بيا ئې نږدې
نه كاله وروسته هغه ته خپله عفو اعالن كړې او دا
تسليت ئې وركړى چي باك نه لري داسي اشتباهات تر تا
وړاندي نورو پيغمبرانو هم كړي!!! د االسراء د سورې
اړوند آيت دا نه وايي چي رسول هللا ﹽ كومه اشتباه كړې
او پر هللا تعالى ئې افتراء كړې ،بلكي وايي:
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االسراء58-56 :
او نږدې وه په فتنه كي دي واچوي او له هغه څه دي
واړوي چي تا ته مو دروحي كړي ،په دې توگه چي د وحي
خالف خبره له ځانه موږ ته منسوب كړې او هغه مهال به
ئې ته نږدې دوست نيولې ,او كه مو مضبوط كړى نه وى نو
ً چي نږدې وه لږ شانته د دوى لوري ته متمايل شې،
يقينا
چي په هغه صورت كي به مو په ژوند كي هم دوه برابره
عذاب درڅكلى وو او له مرگه وروسته هم دوه برابره،
بيا به دي زمونږ په خالف كوم مالتړى نه شو موندلى.
د دې آيتونو وينا په بشپړه توگه د روايت د ادعاء
خالف ده ،دلته رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :كه د دښمن دا
غوښتنه دي منلې وى چي په الهي وحي كي د لږ قدري
تغيير مطالبه ئې كوله او له ځانه دي څه ويلي وى نو
هم به مو په دنيا كي تا ته دوه برابره عذاب درڅكلى
وو او هم په آخرت كي!! خو د هللا تعالى د پېرزويني له
امله پر خپل دريځ ثابت او ټينگ پاته شوې او د دوى
غلطي غوښتني ته تسليم نشوې!! له دې آيتونو معلومېږي
چي رسول هللا ﹽ له ځانه څه نه دي ويلي ،بلكي نږدې وه
داسي څه ووايي ،حال دا چي روايت وايي چي رسول هللا ﹽ
بتانو ستاينه ئې كړې وه ،دا
داسي څه ويلي وو او د ُ
آيتونه وايي چي كه رسول هللا ﹽ داسي څه ويلي وى نو هللا
تعالى به په دنيا او آخرت كي دوه برابره عذاب وركړى
بتانو له ستايني سره
وو ،حال دا چي روايت وايي :د ُ
سره تر پنځو كلونو پوري هللا تعالى حتى هغه ته كوم عتاب
هم نه دئ كړى او په پاى كي ئې نه كاله وروسته هغه ته
عفو اعالن كړه!!
زه داسي حدس وهم چي كه دا روايت سل په سلو كي
جعلي او موضوعي نه وي ،همغسي لكه چي ابن خزيمه وايي:
ً چا له
دا قصه د زنديقانو له لوري جوړه شوې ،او واقعا
ابن عباس ﹽ دا قصه اورېدلې وي نو ښايي قضيه به داسي
وه :كله چي د النجم سوره نازله شوې او په هغې كي د
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قريشو د سترو سترو معبودانو الت ،عزى او مناة په سختو
الفاظو غندنه شوې او ويل شوي چي دا خو له تشو نومونو
پرته بل څه نه دي ،نو د قريشو ځينو شرارتياتو دا
بتانو د
افواه خوره كړې چي محمد (عليه السالم) د دغو ُ
يادولو پر مهال دا الفاظ وويل :تلك الغرانيق العلى و
إن شفاعتهن لترجى ،دا دروغجنه افواه ئې دومره زياته
خوره كړې چي حتى تر حبشې پوري رسېدلې او ځينو
مهاجرينو گمان كړى چي همداسي به شوي وي نو ځكه مكې
ته راستانه شوي ،ډېرو نورو به هم دا خبره منلې وي ،د
سپيناوي فرصت به ئې هم نه وي ترالسه كړى ،همدا خبره
به څو كاله وروسته ابن عباس ﹽ ته په مدينه كي رسېدلې
وي ،دا فرصت به ئې نه وي موندلى چي له رسول هللا ﹽ څخه
د دې قصې په اړه پوښتنه وكړي ،د دغو رواياتو له
اسنادو هم معلومېږي چي ابن عباس ﹽ دا قصه له رسول هللا
ﹽ څخه نه ده اورېدلې ،او يا دا چي هغه د دغي دروغجني
افواه يادونه كړې خو راوي داسي گمان كړى چي گواكي
همداسي شوي.




   
  







   















   
او هغه چي كفر ئې كړى تل به د دې په اړه په شك كي
وي؛ تر هغه چي د قيامت نېټه ناڅاپه ورشي او يا د
شنډي (بې خيره) ورځي عذاب ورشي ،په دې ورځ به
واكمني (يوازي) د هللا وي ،د دوى تر منځ به پرېكړه

الحج
185
د قرآن پلوشې

كوي ،نو هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې
كړي له نعمتونو ډكو جنتونو كي به وي او هغه چي
كفر ئې كړى او زما آيتونه ئې تكذيب كړي نو دوى ته
به سپكوونكى عذاب وي.
( -)85-88دا مبارك آيتونه وايي:
 كافران به د دې په اړه په شك كي وي ،دا شك به ئې
تر هغه دوام كوي چي يا قيامت راشي او يا د هغي ورځي
له عذاب سره مخامخ شي چي هيڅ خير پكي نه وي او بله
ورځ ورپسې رانشي ،همغه د مهلت وروستۍ ورځ ،هغه چي د
دوى ټغر به په هغې كي په بشپړه توگه ټول شي .خو دا
بايد وگورو چي كافران به د څه په اړه په شك كي وي،
ځواب دا دئ چي دوى به د هغه وعد او وعيد په اړه تل
شك لري چي په وړاندينيو آيتونو كي ورته اشاره شوې،
همغه چي ټولو پيغمبرانو عليهم السالم خپلو خپلو
ولسونو ته ويلي ،له مؤمنانو سره د هللا تعالى وعدې او
كافرانو ته د الهي عذاب وعيدونه ،كافران به تل د دغو
وعدو او وعيدونو په اړه شكمن وي ،تر هغه چي يا قيامت
راشي او يا د عقيم او شنډي ورځي له عذاب سره مخامخ
شي .له دې آيت هم په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي هغه
ً له دې آيتونو سره اړخ نه لگوي او په
روايت قطعا
پشپړه توگه له آيتونو سره تعارض لري .ځكه دا آيتونه
د پيغمبرانو عليهم السالم تمنا د هغه وعد او وعيد په
اړه انځوروي چي كافران به تل د هغوى په اړه شكمن وي،
يوازي هغه مهال به ئې ومني چي يا الهي عذاب په خپلو
سترگو وگوري او يا د قيامت هغه ورځ چي واكمني به په
بشپړه توگه د هللا تعالى په واك كي وي او د هر چا
برخليك به د ده له لوري ټاكل كېږي.
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او هغه چي د هللا په الر كي ئې هجرت كړى ،بيا يا وژل
ً غوره رزق وركړي او
شوي يا مړه شوي ،هللا به حتما
ً چي هللا تر ټولو غوره روزي وركوونكى دئ .حتما
يقينا
ً
به ئې داسي ننوتځاى ته ننباسي چي پرې راضي كېږي،
ً چي هللا د زغم خاوند پوه دئ ،همدا؛ او څوك
او يقينا
چي داسي غچ واخلي چي ترې اخيستل شوى ،بيا تېرى
ً چي هللا عفو
ً نصرت وركړي ،يقينا
پرې وشي ،هللا به حتما
كوونكى بخښونكى دئ.
( -)17-93دا مبارك آيتونه موږ ته وايي:
 هللا د هغه خلكو لپاره د غوره رزق ذمه وار دئ چي د
خداى په الر كي هجرت كوي او شهيدان وركوي.
 داسي گمان مه كوه چي كه د هللا په الر كي هجرت وكړې،
كور ،كلى او پټى پرېږدې ،نو د هللا په ټولي پراخي زمكي
كي به نه د پناه ځاى پيدا كړې او نه د معيشت وسيله،
داسي نه ده ،د هللا زمكه پراخه ده ،چي عادي بندگانو ته
رزق او روزي وركوي نو د خپلي الري له مجاهدينو او
مهاجرينو به ئې څنگه سپموي؟!! پدې دي بايد پوخ باور
وي چي د هجرت په صورت كي به له پراخي او كثرت سره
مخامخ كېږې نه له تنگسې او قلت سره ،هللا تعالى به په
دنيا كي غوره مېشت ځاى او په آخرت كي ښكلى جنت درپه
برخه كړي.
 هللا تعالى (عليم) دئ ،د خپلي الري مهاجرين ښه پېژني،
پوهېږي چي دوى د كومي بدلې او انعام مستحق دي ،هغه
(حليم) دئ ،د خپلي الري له مهاجرينو سره ئې معامله د
حلم او زغم معامله ده ،په وړو وړو اشتباهاتو ئې نه
نيسي ،د داسي اشتباهاتو له كبله ئې نه د هجرت په
ثوابونو كي كمى راولي او نه ئې ستر ستر خدمات له
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پامه غورځوي .د هجرت او د هجرت په دوران كي د مړيني
په صورت كي به هللا تعالى ستا گناهونه درته وبخښي او
خپلي پيرزويني به ستا په حال شاملي كړي .هغه ولس چي
د هللا په الر كي هجرت ته اړ شي او له مرگ ژوبلي سره
مخامخ شي ،هللا جل شأنه به د رحمت او پيرزويني الس د دوى
پر سر راكاږي.
 پر چا چي ظلم وشي ،له ظالمانو خپله بدله واخلي،
ً مرسته كوي
خو بيا پرې تېرى وشي ،هللا تعالى به ئې حتما
ً چي هللا عفو
او پر تېري كوونكو به ئې بريالى كوي ،يقينا
كوونكى بخښونكى دئ .كه له دغو مظلومو غچ اخيستونكو د
بالمثله اقدام په ترڅ كي كومه غيرارادي اشتباه كېږي
نو عفو كوونكى او بخښونكي خداى به ورته عفو او بخشنه
وكړي.











   




    




   
  
دا له دې كبله چي هللا شپه په ورځ كي ننباسي او ورځ
په شپې كي ننباسي او د دې لپاره چي هللا ليدونكى
اورېدونكى دئ .دا له دې كبله چي همدا هللا حق دئ او
هغه چي له ده پرته ئې وربلي همدا باطل دئ او د دې
لپاره چي همدا هللا ستر لوړ دئ.
( -)35-31په دې مباركو آيتونو كي د مخكنيو مطالبو
لپاره څو دالئل په گوته شوي:
 لكه څنگه چي هللا تعالى شپه په ورځ كي ننباسي او ورځ
په شپې كي ،همداسي كله پر خپلو بندگانو يو حالت
راولي او كله بل ،كه شپه درباندي راشي نو د ورځي د
راوستو طمع له هللا تعالى پرته له بل چا نشې كولى ،نو
كه له آزموينو ،ستونزو او كړاوونو سره مخامخ او هجرت
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ته اړ شوې ،مطمئن اوسه چي هللا تعالى به ستا تياره شپه
په رڼې ورځي بدله كړي ،په بل ځاى كي به تر مخكني ډېر
غوره مېشت ځى درپه برخه كړي .هللا تعالى سميع دئ د خپلو
مخلصو بندگانو دعاگاني اوري ،بصير دئ د رحمت په نظر
ورته گوري او حالت ته ئې اعتناء او التفات كوي.
 هللا تعالى حق دئ او د حقپالو مل دئ ،پر چا چي ظلم
وشي ،حق ئې تر پښو الندي شي او وغواړي خپل حق ترالسه
كړي او له ظالمانو خپل غچ واخلي نو هللا تعالى ئې مرسته
كوي او پر ظالمانو برالسى ورپه برخه كوي ،كه څه هم
دوى ستر ستر ظالمان وي ،دا ځكه چي هللا تعالى تر هر ستر
ستر دئ او تر هر لوړ لوړ.

    



   
    












 
آيا دې ته دي پام نه دئ چي هللا له آسمانه اوبه
راكوزي كړې او (په دې سره) زمكه زرغونه شوه،
ً چي هللا ښه باخبره لطيف دئ ،څه چي په آسمانونو
يقينا
كي دي او څه چي په زمكي كي دي د ده دي ،او يقينا
ً
چي همدا هللا ستايل شوى غني دئ.
( -)36-36آيا نه گورې چي هللا تعالى په يوه باران سره
وچ ډاگ شين چمن كړي او له سپېرې خاوري زرغونه بوټي
راوټوكوي ،نو اې د هللا د الري مهاجره! مطمئن اوسه چي
ستا رب به سپيره ډاگونه درته زرغونه كړي ،ستا رب ښه
باخبره لطيف دئ ،د خپلي الري د مهاجرينو له حاله تل
باخبره وي ،پوهېږي چي څنگه ئې مرسته وكړي .آيا نه
پوهېږې چي د آسمانونو او زمكي هر څه د هللا تعالى دي،
دا پرېكړه د ده له لوري كېږي چي چا ته څه وركړي ،هللا
تعالى غني دئ ،ستا ټولي اړتياوي رفع كولى شي ،هللا
تعالى حميد او ستايل شوى دئ ،له دې عيبه منزه دئ چي
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د خپلي الري مهاجرين بې اسرې پرېږدي او مرسته ئې ونه
كړي.

    
























آيا پام دي نه دئ چي هللا ټول هغه څه تاسو ته مسخر
كړي چي په زمكي كي دي ،او كښتۍ هم چي د ده په امر
په سمندر كي درومي ،او آسمان تموي چي پر زمكي
ً چي هللا د
راپرېوځي ،مگر د ده په إذن سره ،يقينا
خلكو په اړه مهربان رؤف دئ.
( -)38په دې مبارك آيت كي هم د مخكنيو مطالبو په
ارتباط ويل شوي :نه گورې چي هللا تعالى د زمكي هر څه
تاسو ته مسخر كړي ،ستاسو په خدمت كي دي او ستاسو
اړتياوو ته ځواب وايي ،نه گورې چي كښتۍ ئې هم درته
مسخر كړې دي او د ده په امر په سمندر كي درومي ،نه
گورې چي پر زمكي د آسمان راپرېوتل ده تم كړي؟ آيا
دغه مشاهدات درته كافي نه دي چي مطمئن شې ستا رب رؤف
(ز ړه سواند) او رحيم (مهربان) دئ؟ دا رؤف او مهربان
رب به څنگه د خپلي الري مهاجرين په ستونزو كي راگير
پرېږدي او مظلومان به د ظالمانو په وړاندي يوازي او
بې اسرې پرېږدي؟!!




    
   
او دى هغه ذات دئ چي تاسو ئې راژوندي كړئ بيا مو
ً چي انسان ډېر
مړوي بيا مو راژوندي كوي ،يقينا
ناسپاسه دئ.
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( -)33ستاسو د ژوند او مرگ پرېكړه د هللا تعالى له لوري
كېږي ،مرگ مو د ژوند پاى نه دئ بلكي له يوې دنيا بلي
ته تگ او د بل ژوندون پيل دئ ،آيا هغه انسان ډېر
ناسپاسه نه دئ چي د خپل رب دغه نعمتونه له پامه
غورځوي ،د هغه مهربان ذات پېرزويني هېروي چي ده ته
ئې ژوند وركړى او د ده مرگ ئې د بل ژوند پيل
گرځولى؟!!




    














   
   



  
   
    
   
     
    
هر امت ته مو خپل خپل منسك (د عبادت طريقه) ټاكلې
چي دوى پرې عمل كوي ،نو په دې كار كي دي له تاسره
شخړه نه كوي ،او د خپل رب لوري ته بلنه كوه،
ً چي ته په سمي الرښووني يې ،او كه جدل درسره
يقينا
وكړي نو ووايه :هللا په هغه څه ښه پوهېږي چي تاسو ئې
كوئ .هللا به ستاسو تر منځ د قيامت په ورځ د هغه څه
په اړه پرېكړه كوي چي تاسو په كي اختالف كولو ،آيا
نه پوهېږې چي هللا پر هغه څه پوهېږي چي په آسمان او
ً چي دا په يوه كتاب كي (ليكل
زمكي كي دي ،يقينا
ً چي دا هللا ته آسان دي.
شوي) دي ،يقينا
( -)07-10د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى هر امت ته د عبادت مشخصه طريقه ټاكلې،
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مخكنيو ته د خپلو ظروفو او شرائطو سره سم خپله خپله
طريقه او خپله خپله قبله ،هر څوك خپلي قبلې ته مخه
كوي او په خپلي خپلي طريقې عمل كوي ،په كار ده چي په
دې اړه له تا سره شخړه ونه كړي.
 د دوى د مخالفتونو پروا مه كوه ،خپل اصلي كار ته
چي د هللا لوري ته د خلكو بلنه ده دوام وركړه ،تا ته د
هللا تعالى له لوري سمه الرښوونه شوې او صحيح تگالره
درښودل شوې.
 كه دوى درسره جدل وكړي نو ورته ووايه :هللا په هغه
څه ښه پوهېږي چي تاسو ئې كوئ ،هم ستاسو له مخالفتونو
او څرنگوالي ئې خبر دئ ،هم له هغو عملونو او كړنو چي
تاسو دغو مخالفتونو ته هڅوي ،له تاسو سره به د هللا
تعالى معامله ستاسو د ادعاگانو له مخي نه بلكي ستاسو
د عملونو له مخي وي.
 هللا تعالى به ستاسو او ستاسو د مخالفينو تر منځ د
قيامت په ورځ د هغه څه په اړه پرېكړه كوي چي تاسو په
كي اختالف كولو.
 بايد په دې پوه وئ چي هللا تعالى پر هغه څه پوهېږي
چي په آسمان او زمكي كي دي ،نه يوازي په هر څه
پوهېږي بلكي هر څه ئې په يوه كتاب كي ليكلي ،څه چي
تر دې وړاندي شوي يا تر دې وروسته ترسره كېږي ليكل
شوي ،دا كار هللا تعالى ته آسان دئ.

















   
او له هللا پرته د داسي څه عبادت كوي چي نه (هللا) كوم
دليل ورته نازل كړى او نه دوى كوم علم پرې لري،
او دغو ظالمانو ته هيڅ مرستندوى نشته.
( -)51دا معاندين له شرك او دروغجنو معبودانو د دفاع
په خاطر له تاسره شخړه كوي ،داسي څه لمانځي چي نه هللا
تعالى د هغوى د لمانځني په اړه په خپلو كتابونو كي
كوم حجت او برهان پرې نازل كړى او نه په ټول عالم كي
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داسي دليل مومو چي له هللا تعالى پرته د بل څه او بل چا
عبادت او لمانځنه توجيه كړي ،دا جاهل مشركين د دغو
معبودانو د لمانځني په ارتباط هيڅ عقلي او علمي دليل
نه لري ،له هغوى د مرستي او د دوى د مشكالتو د حلولو
طمع لري خو په دې نه پوهېږي چي دا دروغجن معبودان نه
يوازي د دوى مرسته نشي كولى بلكي په دې شرك سره دا
ظالمان د عالم د هر څه له تأييد او مرستي محروم
كېږي ،په ټول عالم كي به داسي څه ونه مومي چي د دوى
مرسته وكړى شي.






   














   
   
  
او كله چي زموږ څرگند آيتونه پرې ولوستل شي د هغو
كسانو په څېرو كي به كركه وگورې چي كفر ئې كړى،
نږدې وي هغو ته الس واچوي چي زموږ آيتونه پرې
لولي ،ووايه :آيا تر دې مو په الزيات بد څه خبر
كړم؟ هغه اور چي هللا ئې له كافرانو سره وعده كړې،
او (له يوه حالته بل ته) څومره بده گرځېدنه!!
( -)55دا كافران داسي دي چي كله د هللا تعالى د كتاب
څرگند آيتونه پرې ولوستل شي ،نو په څېرو كي ئې كركه
او نفرت ترسترگو كېږي ،تندى ئې تريو او گونځي گونځي
شي ،غصه ئې داسي په سر واخلي چي نږدې وي هغو كسانو
ته الس واچوي چي دا آيتونه پرې لولي!!
د دوى د دغه كركجن چلن په وړاندي رسول هللا ﹽ او
مؤمنانو ته الرښوونه شوې چي ورته ووايي :آيا ستاسو تر
دې تريو تندي ،هغه كركه چي د هللا تعالى د آيتونو د
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اورېدو په وړاندي ئې څرگندوئ ،هغه قهر او غصه چي د
داعيانو په خالف ئې ښكاروئ ،په الزيات بد څه مو خبر
كړو؟ په هغه اور چي هللا تعالى ئې له كافرانو سره وعده
كړې ،او دا څومره بده پايله ده او له يوه بد حالته
بل ته بده گرځېدنه!!




   
















   






   






اې خلكو! يو مثال ويل شوى ،ورته غوږ شئ :بې شكه
څوك چي تاسي له هللا پرته خپلي مرستي ته دربلئ ،يو
مچ هم نه شي پيدا كولى ،كه څه هم ورته راغونډ شي،
او كه دا مچ څه ترې وتښتوي نه ئې شي ترې ژغورلى،
طالب او مطلوب دواړه بې وسه شول ،د هللا قدرونه ئې
لكه څنگه چي له ده سره ښايي نه ده كړې ،بې شكه چي
هللا ځواكمن عزتمن دئ.
( -)00-08يعني له هللا تعالى پرته چي تاسو له بل هر څه
او هر چا مرسته وغواړئ ،كه دا په آسمان كي وي او كه
په زمكي كي ،انسان وي كه فرشته ،ژوندى وي كه مړ ،يو
هم نشي كولى يوه وړه او حقيره حشره پيدا كړي او كه
دا حشره څه ترې وتښتوي نو د هغه د ژغورني توان هم نه
لري ،نه كوم څه پيدا كولى شي او نه ئې ژغورلى شي ،په
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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حكمرانۍ او واكمنۍ قدرت ورسره شته او طالب ځكه
كمزورى او ضعيف دئ چي پداسي يوې بې وسه او كمزورې
متكاء ئې تكيه وكړه او مرسته ئې ترې وغوښتله چي د
ً ال
ْئا
ُّباب شي
هيڅ څه واك او توان نه لري .و إن يسلبهم الذ
ْه :او كه دا مچ څه ترې وتښتوي له هغه ئې
يستنقذوه من
المطلوب :طالب او مطلوب
ژغورلى نشي ،ضعف الطالب و ْ
دواړه ضعيف او ناتوانه شول ،هم دا مطلوب ضعيف او
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
اثر لري او نه په ژغورني او نجات كي څه اغېز ،لكه
څرنگه چي په خلقت او پيدايښت كي هيڅ ونډه نه لري ،د
امورو په تدبير كي هم دومره بې وسه او ناتوانه دئ چي
د مچ په شان له حقيري حشرې څه نشي ژغورلى ،او طالب
(هغه څوك چي له بل مرسته غواړي) ،هغه هم ضعيف شو ،دا
ځكه چي چا په ن اتوانه او ضعيف شي تكيه او بروسه وكړه
هغه هم ضعيف شو.




  
    
    
   



 
هللا له فرشتو هم استازي غوره كوي او له خلكو هم،
ً چي هللا ليدونكى اورېدونكى دئ ،په هغه څه چي د
يقينا
دوى په وړاندي دي او په هغه څه چي د دوى تر شا دي
پوهېږي ،او كارونه د هللا لوري ته گرځول كېږي.
( -)53-58د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى هم د فرشتو له منځه استازي غوره كوي او
هم د خلكو له منځه ،د فرشتو په الس پيغمبرانو ته خپل
پيغامونه لېږي او د پيغمبرانو په الس خلكو ته ،د ټولو
خلكو په هر څه پوه دئ ،خبري ئې اوري او حالت ئې
گوري ،په پټو او څرگندو كارونو او عملونو ئې پوهېږي.
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چاري ټولي د هللا تعالى په واك كي دي.
 بايد وگورو چي دا آيت له مخكني سره څه ارتباط
لري ،په مخكني كي د مشركينو حالت انځور شوى او ويل
شوي چي څوك له هللا تعالى پرته بل ذات او ځواك لمانځي
او مرسته ترې غواړي ،نه به ئې هيلي ترسره شي او نه
به مرستندوى ومومي ،په دې آيتونو كي د فرشتو او
پيغمبرانو په اړه ويل شوي چي دوى د هللا تعالى د پيغام
رسولو دنده په غاړه لري ،د دواړه ترمنځ ارتباط داسي
دئ :ځيني مشركين فرشتې لمانځي ،ځيني پيغمبران د هللا
تعالى ځاى ناستي گڼي ،ځيني صالحان د هللا تعالى نازولي
ذوات ،د دعاگانو قبلېدو وسيله او د حاجتونو رفع كولو
مرجع او د عالم د ځينو چارو متصرف ،خو هللا تعالى نه
ځاى ناستي لري ،نه ئې فرشتو او پيغمبرانو ته د خپل
پيغام له رسولو پرته بله دنده سپارلې ،نه د عالم د
چارو په سمبالولو كي شريك لري ،نه دې ته اړ دئ چي
څوك ئې د چا له وړتياوو خبر كړي ،د هغه د شفاعت له
مخي ئې وبخښي او له مؤاخذې ئې منصرف شي ،په شاهد او
غائب ،او په پټ او څرگند پوهېږي ،له ماضي او مستقبل
خبر دئ او د عالم چاري ټولي د ده په واك كي دي.
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اې هغو چي ايمان ئې راوړى! ركوع وكړئ ،سجده وكړئ،
د خپل رب عبادت وكړئ ،او د ښېگڼي كارونه وكړئ چي
بريالي شئ ،او د هللا لپاره داسي جهاد وكړئ چي له
الهي جهاد سره ښايي ،ده غوره كړئ ،او په دين كي
ئې پر تاسو كومه تنگسه او ستونزه نه ده ايښې،
ستاسو د پالر ابراهيم ملت ،ده تر دې وړاندي او په
دې (دين) كي مسلمانان ونومولئ ،چي پيغمبر پر تاسو
شاهد وي او تاسو پر خلكو شاهد وئ ،نو لمونځ قائم
كړئ ،زكات وركړئ او له هللا سره خپلي اړيكي مضبوطي
كړئ ،هغه مو موال دئ ،څومره غوره موال او څومره
غوره مرستندوى.
( -)03-00د دې مباركو آيتونو مهمي مهمي الرښووني دا
دي:
 مؤمنانو ته سپارښتنه كوي چي ركوع وكړئ ،سجده
وكړئ ،د خپل رب عبادت وكړئ ،او د ښېگڼي كارونه وكړئ
چي بريالي شئ ،او د هللا لپاره داسي جهاد وكړئ چي د ده
په الر كي له جهاد سره ښايي ،هللا تعالى تاسو د دغي دندي
لپاره غوره كړي يئ ،په دين كي ئې پر داسي څه نه يئ
گمارلي چي ستونزمن وي او تاسو په زحمت كي وغورځوي.
دا له خپل پالر ابراهيم عليه السالم درته په ميراث
پاتې ديني تگالره ده ،هللا تعالى ستاسو مخكني هم د
مسلمانانو په نامه نومولي وو او تاسو ئې هم په دغه
نامه ونومولئ.
 مؤمنانو ته ويل شوي چي پيغمبر به پر تاسو شاهد وي
او تاسو پر خلكو ،داسي چي د پيغمبر شخصيت ،فكر ،قول
او عمل ،تگالره او كړنالره به ستاسو لپاره مالك او
معيار وي او د همدې له مخي به د حق او باطل ،ښه او
بد ،سم او ناسم او حالل او حرام پرېكړه كوئ او ستاسو
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قول او عمل به د خلكو لپاره ميزان وي ،د همدې له مخي
به خلك حق او باطل پېژني.
 دوى ته ويل شوي چي د شهادت د دغي ستري دندي ترسره
كولو لپاره څو كارونه كوئ :لمونځ قائم كړئ ،زكات
وركړئ او له هللا سره خپلي اړيكي مضبوطي كړئ ،هغه مو
موال دئ ،څومره غوره موال او څومره غوره مرستندوى.
يعني دغه درې ستر ستر كارونه :لمونځ كول ،زكات وركول
او له هللا تعالى سره خپلي اړيكي مضبوطي ساتل به تاسو د
دې جوگه كړي چي د شاهد امت په توگه خپلي دندي ترسره
كړئ او د هللا تعالى مرسته او تأييد ترالسه كړئ.
 په دې آيتونو كي د سجدې امر شوى ،ځينو دغه امر ته
په پام سره دلته د تالوت سجده واجب گڼي ،امام شافعي،
امام احمد ،عبدهللا بن مبارك او اسحاق بن راهويه له دې
ډلي څخه دي ،دوى د خپلي رأيي په تأييد كي څو دالئل
وړاندي كوي -6 :وايي دلته د سجدې امر شوى -8 ،په دغو
رواياتو هم استناد كوي:
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له عقبه بن عامر روايت دئ چي وايي :ومي ويل :يا رسول
هللا! آيا د حج سورې ته پر نور قرآن د دوو سجدو له كبله
فضيلت وركړى شوى؟ وئې فرمايل :هو؛ نو څوك چي دا
دواړه سجدې نه كوي هغه دوه آيتونه دي نه لولي.
دا روايت له همدې اسنادو او له همدغو راويانو سره
خو له څو توپيرونو سره هم راغلى ،داسي چي په يوه كي
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نو څوك چي دا دواړه سجدې نه كوي هغه دوه آيتونه دي
نه لولي!! د آيتونو د نه لوستلو سپارښتنه محتمل نه
برېښي.
دوى پر دې روايت هم استناد كوي چي وايي:
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له عمرو بن العاص روايت دئ چي رسول هللا ﹽ په قـرآن كـي
پنځلس سجدې ورښودلې دي درې ئې په مفصلو سـورتونو كـي
دي او دوه ئې د الحج په سورې كي دي.
دوى دا هم وايي چي :عمر ،عثمان ،علي ،ابن عمر،
ابن عباس ،ابوالدرداء ،ابوموسى اشعري او عمار بن
ياسر ﹽ ويلي چي په دې سوره كي دوه د سجدې آيتونه دي.
د دوى په مقابل كي دوهمه ډله چي په ضمن كي ئې
امام ابوحنيفه ،امام مالك ،حسن بصري ،سعيد بن جبير،
سعيد بن المسيب ،ابراهيم نخعي او سفيان ثوري شامل دي
له دې رأيي سره موافق نه دي او وايي :دلته سجده د
ركوع په څنگ كي ياده شوې او مراد ترې ټول لمونځ دئ
نه يوازي سجده ،ځكه په قرآن كي معموالً هغه مهال چي
ركوع او سجده يو ځاى ذكر شي نو مراد ترې ټول لمونځ
وي .د دغو دوو روايتونو په اړه وايي :د عقبه بن عامر
روايت د سند له مخي ضعيف دئ ،په سند كي ئې ابن لهيعه
دئ چي له ابومصعب بصري روايت كوي او دا دواړه ضعيف
شخصيتونه دي ،په ځانگړې توگه ابومصعب بصري هغه څوك
دئ چي له حجاج بن يوسف سره ئې پر كعبې شريفي د
منجنيق په وسيله ډبرو ورولو كي ملگرتيا كړې ،د عمرو
بن العاص روايت هم په دې دليل ضعيف گڼي چي په سند كي
ئې دوه مجهول الهويه كسان دي ،هيڅوك نه پوهېږي چي
َين الكلبي څوك او څنگه
من
سعيدالعتقي او عبدهللا بن ُ
اشخاص ول ،او د ابن عباس ﹽ د روايت په اړه وايي چي
هغه په بل روايت كي د حج د سورې د دوو سجدو په
ارتباط وايي :يوه ئې الزمي او دوهمه ئې تعليمي ده:
االولى عزمة واالخرى تعليم.
 دې ته مو بايد پام وي چي ځيني دلته جهاد داسي
تعبيروي چي گواكي مراد ئې جد و جهد دئ نه مسلحانه
جهاد او قتال ،خو دا رأيه په دوه دالئلو ضعيفه ده:
لومړى دا چي په دغي سورې كي د قتال يادونه شوې او
ويل شوي چي هغو ته اجازه وركړى شوې چي په خالف ئې جنگ
پيل شوى ،ځكه چي مظلومان دي ،هللا تعالى به ئې حتما
ً
مرسته كوي ،او دوهم دا چي په ټول قرآن كي جهاد في
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سبيل هللا د قتال په معنى راغلى نه د جد و جهد په معنى
او اړوند آيتونه ئې په مدينه كي او د جهاد له فرضيت
وروسته نازل شوي .په دې اړه چي آيا له جهاد فى سبيل
هللا څخه مراد يوازي قتال دئ كه هر جد وجهد؟ آيا هر جد
و جهد ته جهاد ويلى شو؟ آيا تبليغ او دعوت ته هم د
جهاد فى سبيل هللا نوم وركولى شو؟ څو خبري په پام كي
ولرئ:
 قرآن د هر كار او عمل لپاره ځانگړي او خاص
اصطالحات لري ،هره اصطالح بايد په خپل خپل ځاى او خپل
خپل خاص مورد كي استعمال شي ،څوك چي په قرآن ايمان
لري هغه ته پكار ده چي د قرآن هره اصطالح په خپل ځاى
كي وكاروي او له خپل خاص مورد پرته ئې د بل څه لپاره
استعمال نه كړي.
 په قرآن كي د جهاد فى سبيل هللا اصطالح يوازي د دښمن
په خالف د مسلحانه جهاد په معنى راغلې ،كه قرآن ته
مراجعه وكړئ نو وبه گورئ چي د (جهاد فى سبيل هللا) ذكر
له (هجرت) وروسته راځي او دا ټول په هغو سورتونو كي
راغلي چي په مدينه كي او د جهاد له فرض كېدو وروسته
نازل شوي ،د مكي دور په څو محدودو آيتونو كي د
هدك) ( ،جاهدوا فينا) او ( ومن
(جهدائمانهم) ( ،وان جٰ ٰ
جاهد) په صيغه راغلي چي هلته ئې مراد زيار او زحمت
ايستل دي.
 د اسالم ټول ائمه په دې متفق دي چي له جهاد فى
سبيل هللا څخه مراد قتال فى سبيل هللا دئ نه بل څه.
 د قرآن له هيڅ آيت څخه دا نه معلومېږي چي (تبليغ)
او (دعوت) ته دي (جهاد فى سبيل هللا) ويل شوي وي.
 د هللا په الر كي مالي قربانۍ ته (انفاق فى سبيل هللا)
ويل شوي نه جهاد فى سبيل هللا.
 په مكي دور كي (دعوت) او (انفاق) وو خو دې ته په
مكي سورتونو كي د جهاد نوم نه دئ وركړى شوى ،جهاد په
مدينه كي فرض شوى او اساسي او تفصيلي ذكر ئې په مدني
سورتونو كي راغلى ،له دې معلومېږي چي جهاد بېل شى دئ
او دعوت او انفاق بېل.
 دا خبره چي (دعوت  ،تبليغ او انفاق) هم ( جهاد فى
سبيل هللا) دي ،په حقيقت كي هغه كسان كوي چي يا په دې
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نه پوهېږي چي د قرآن هره اصطالح بايد په خپل ځاى كي
استعمال شي او يا د هللا په الر كي د جهاد كولو اراده او
همت نه لري .د دې لپاره چي په نه جهاد سره ئې څوك
مالمت نه كړي نو وايي :زما دعوت او تبليغ ،زما وينا
او ليكنه او زما سياسي او اجتماعي مبارزه هم جهاد فى
سبيل هللا دي!! دوى ته وايو :ستا دا ټول كارونه د قدر
وړ دي ،هللا تعالى دي مزيد توفيق دركړي ،خو هيڅ يو ئې
جهاد فى سبيل هللا نه دئ.
ِر
َغف
َست
َ أ
َنت
ِالَّ أ
َ إ
له
ِكَ ،أشهد أن الَ إ
ِحَمد
َب
همَّ و
نكَ الل
ِٰ
سُبحَاَ
ُكَ
َُّ
ُ إ
توب
َأ
و
َِ
َُ
ليكَ

المؤمنون
135
د قرآن پلوشې

بسم هللا الرحمن الرحيم

المؤمنون
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (المؤمنون) دئ ،دا نوم له
لومړي آيت (قد افلح المؤمنون) څخه اخيستل شوى ،يو سل
اتلس آيتونه لري ،د آيتونو فواصل ئې د لومړي آيت
(المؤمنون) او د دولسم آيت (طين) ته ورته دي ،آيتونه
ئې د مكي دور د منځنيو كلونو سورتونو په څېر لنډ لنډ
او شعارونو ته ورته دي چي ډېر ښكلى غږ او وزن لري،
اوږده آيتونه ئې هم له لنډو فقرو جوړ شوي .د سورې له
مضامينو هم معلومېږي چي دا د مكي دور په منځنيو
كلونو كي او هغه مهال نازله شوې چي د قريشو او
مسلمانانو تر منځ منازعه تشديد شوې خو ال هغه پړاو ته
نه وه رسېدلې چي د مسلمانانو په ضد له زور زياتي كار
واخلي .له عمر ﹽ روايت شوى چي هغه د رسول هللا ﹽ په خوا
كي وو چي وحي پرې نازله شوه ،كله چي د وحي د نزول
حالت پاى ته ورسېد ،نو رسول هللا ﹽ وفرمايل :پر ما
باندي اوس داسي لس آيتونه نازل شول چي كه څوك ئې
ً به جنت ته ننوځي ،بيا ئې د دې سورې
عملي كړي نو حتما
لومړي لس آيتونه تالوت كړل:
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د دې مباركي سورې د بحث محوري موضوع د انسان د فالح
او بريا عوامل او له دې فالح او بريا د محروميت اسباب
څېړل دي ،په لومړيو يولسو آيتونو كي د فالح او بريا
اوه عوامل په گوته شوي ،بيا د دې لپاره د انسان د
پيدايښت بېل بېل اوه گوني پړاوونه د شاهد په توگه
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وړاندي شوي ،ورپسې د آسمان پوړ پوړ پيدايښت ،له
آسمانه د اوبو ورېدا او په دې اوبو سره د ډول ډول
ونو او بوټو راټوكېدا د بل شاهد په توگه د مخاطب په
وړاندي اېښودل شوي ،بيا د نوح عليه السالم او هود
عليه السالم په قصو كي له يوې خوا د برياليو او له
بلي خوا د نامرادو او له بريا د محرومو وگړو بېلگي
وړاندي شوې ،بيا همدا مطلب د گڼ شمېر پيغمبرانو په
قصو كي انځور شوى ،چي په ضمن كي ئې د موسى عليه
السالم او عيسى عليه السالم يادونه هم شوې ،ورپسې په
عامه توگه ويل شوي چي د حقپالو امت واحد امت دئ ،رب
ئې يو دئ ،پيغمبران ئې مشران دي ،مأموريتونه ئې سره
ورته او برخليك ئې سره مشابه دئ ،الروركو خلكو دا
واحد امت او واحد دين ټوټې ټوټې كړى ،هره ډله په
خپلي تگالري راضي شوې ،ځينو داسي انگېرلې چي د مال
زياتوالى او د پلويانو ډېرښت د فالح او بريا نښه ده،
د دوى په مقابل كي يو ځل بيا د برياليو مؤمنانو نوري
ځانگړتياوي او مواصفات په دې توگه راغلي :هغه چي د
خپل رب له هيبته وېرېدونكي دي ،هغه چي د خپل رب پر
آيتونو ايمان راوړونكي دي ،هغه چي د خپل رب په اړه
شرك نه كوي ،او هغه چي په داسي حال كي د خپلي وركړي
شيان وركوي چي زړونه ئې له دې كبله پوړېږي چي د خپل
رب په لوري ستنېدونكي دي ،همدا دوى په ښېگڼو كي
تلوار كوي او ژر ورسېدونكي دي .بيا د رسول هللا ﹽ په
وړاندي د قريشو چلن ،له بيا ژوندون د دوى انكار او د
دوى شرك څېړل شوى او ويل شوي چي دوى د خپلو مشركو
اسالفو الر تعقيبوي او له همغه برخليك سره به مخامخ
كېږي چي هغوى ورسره مخامخ شول .بيا د قيامت په ورځ د
دغو مشركينو او د حق منكرينو بد حالت انځور شوى او د
سورې په تتمې كي راغلي چي هغه كافران هيڅكله نشي
بريالي كېدى چي له هللا تعالى پرته بل معبود لمانځي او
په قيامت او بياژوندون باور نه لري .او په آخري آيت
كي د هللا تعالى صالح او مخلص بنده ته الرښوونه شوې چي د
خپل مهربان رب په وړاندي دا دعاء كوي :اې زما ربه!
ً چي ته تر ټولو رحم
بخښنه وكړه ،رحم وكړه ،يقينا
كوونكو غوره يې.
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ً هغه مؤمنان بريالي شول چي په خپل لمانځه كي
يقينا
 او هغه چي له بېهوده (خوشي كار،خشوع كوونكي دي
 او هغه چي د زكات ترسره،او خبري) ډډه كوونكي دي
، او هغه چي د خپلو عورتونو ساتونكي دي،كوونكي دي
مگر پر خپلو جوړو او وينځو چي په دې سره دوى پړه

151پلوشې
د قرآن
المؤمنون

او مالمت نه دي ،نو څوك چي سربېره پر دې لټوي نو
هغوى تېرى كوونكي دي ،او هغه چي د خپلو امانتونو
او ژمنو پالونكي دي ،او هغه چي د خپلو لمونځونو
ساتنه كوي ،همدا دوى هغه وارثان دي چي فردوس په
ميراث وړي ،په هغه كي به تلپاتي وي.
( -)66-6په دې مباركو آيتونو كي فالح او بريا ته د
رسېدو دغه لوازم او شرائط بيان شوي:
 -6په لمانځه كي خشوع او عاجزي -8 ،له عبثو خبرو او
كارونو ډډه كول -8 ،په پاكوني او روزني بوختيا-0 ،
له ناروا جنسي اړيكو د خپلو عورتونو ساتنه؛  -9د
امانتونو حفاظت -1 ،خپلي ژمني ترسره كول -0 ،د خپلو
لمونځونو حفاظت.
په دې اړه څو خبري په پام كي ولرئ:
 په دغو آيتو نو كي چي كومو سترو سترو اخالقي ښېگڼو
ته اشاره شوې په سر او پاى كي ئې د لمانځه ذكر راغلى
او ټول ئې لمونځ كوونكو ته منسوب شوي چي معنى ئې دا
ده :لمونځ د ټولو ښېگڼو د پيل نقطه ده ،لمونځ د ټولو
دغو ښېگڼو بنسټ دئ ،لمونځ په دغو ټولو ښېگڼو احاطه
كړې ،هم ئې د پيل عامل دئ او هم ئې د دوام باعث.
يعني د فالح او بريا د عواملو په ډله كي لومړى عامل
له خشوع سره لمونځ او وروستى عامل د لمونځونو ساتنه
ښودل شوې .خشوع د انكسار او عجز هغه حالت ته وايي چي
د هللا تعالى عظمت او لويي ته په پام سره د انسان په
زړه كي راپيدا كېږي ،د زړه دغه حالت هم د انسان پر
غږ خپل اغېز كوي ،هم ئې پر غړو او هم ئې پر حركاتو
او سكناتو ،په لمانځه كي د خشوع معنى دا ده چي د هللا
تعالى په وړاندي به ستا دغه ودرېدا داسي وي لكه د
يوه محتاج ،عاجز او مطيع بنده ودرېدا ،په لهجې،
حركاتو او سكناتو كي به دي د ستر رب په وړاندي د
ودرېدا آثار څرگند وي .يوې خوا بلي خوا ته نه كتل،
له غير ضروري حركاتو ،الس خوځولو ،له ضرورته پرته د
جامو له غونډولو او يوې خوا بلي خوا ته كولو ډډه
كول ،په قرائت كي خپل غږ له ضرورته زيات نه لوړول،
ژړغوني شاني په نرم او ټيټ ږغ قرائت ،په تأني سره
لمونځ كول او له تلوار او عجلې ډډه كول د همدې خشوع
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له مقتضياتو او آثارو څخه دي.
 په درېيم آيت كي له (لغو د اعراض) الفاظ راغلي،
لغو هر هغه څه ته وايي چي بې معنى ،بې گټي او بېهوده
وي .دا د مؤمنانو له ځانگړتياوو څخه گڼل شوې چي له
داسي كارونو ډډه كوي.
 په څلورم آيت كي د (للزكوة فاعلون) فقره راغلې،
معنى ئې د تزكيې او پاكوني كار كول دي ،له غلطو
افكارو ،فاسدو اخالقو ،گنده ويناوو او ناولو كارونو
ډډه كول هم افاده كوي او د منكراتو او مفاسدو په ضد
مبارزه هم احتوى كوي .تزكيه هم د پاكوني معنى وركوي
او هم د روزني ،قرآن د پيغمبرانو عليهم السالم
مأموريتونه په څو مهمو مهمو دندو كي راخالصه كوي چي
يوه ئې د خلكو تزكيه كول او روزل دي:
    












   





آل عمران610 :

ً چي هللا پر مؤمنانو احسان وكړ چي په دوى كي ئې د
يقينا
دوى له منځه داسي پيغمبر مبعوث كړ چي پر دوى باندي
ئ ې آيتونه لولي ،د دوى روزنه كوي او كتاب او حكمت
ورښيي ،په داسي حال كي چي له دې د مخه په څرگندي
تېروتني كي وو.
له
پر
او
او

يعني پيغمبر خلك له ضاللت او بې الريتوبه ژغوري،
فكري او عملي پلوه هغوى تزكيه كوي ،د ده بعثت
خلكو د هللا تعالى يوه ستره پېرزوينه وي ،هغه حالل
حرام ،پاك او ناپاك ،مفيد او مضر ورښيي ،كتاب
حكمت ورزده كوي.
كه څه هم ځينو مفسرينو دلته زكات د مالي زكات په
معنى اخيستى ،خو دا تعبير كمزورى دئ ،هم له دې كبله
چي د الفاظو له تركيب سره اړخ نه لگوي ،الفاظ د
پاكوني په كار بوختېدا افاده كوي نه د زكات وركړه،
او هم له دې پلوه چي مالي زكات په مدينه كي فرض شوى
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او دا سوره په مكه كي نازله شوې.
 په پنځم آيت كي روا او جائز جنسي تعلق په دوو كي
راخالصه شوى :له خپلو مېرمنو او وينځو سره ،دا ښيي چي
له دې دواړو پرته د نارينه او ښځي تر منځ د جنسي
رابط ې بل جائز او روا صورت نشته ،بل هر صورت له شرعي
او فطري محدودې وتلى او تېرى گڼل كېږي .ځينو محققينو
دغو الفاظو ته په پام سره ويلي چي متعه او موقته
نكاح حرامه ده ،ځكه ممتوعه ښځه نه د منكوحه مېرمنو
په ضمن كي راځي او نه د وينځو په ضمن كي ،بايد ووايو
چي متعه نه يوازي د دې آيت له مخي حرامه ده ،او په
صريح او صحيح حديث سره حرام گڼل شوې ،بلكي د قرآن گڼ
شمېر آيتونه د هغې د حرمت شهادت وركوي ،قرآن د نكاح
په دوام او غيرمؤقت والي تأكيد كوي ،د نكاح كوونكو
لپاره د (محصنين) او د نكاح كېدونكيو لپاره د
(محصنات) الفاظ كاروي او مسلمانانو ته مكرر او په
تأكيد سره وايي چي له نكاح نه داسي څه مه جوړوئ چي
څرگندي زنا يا د پټي يار نيولو ته ورته وي .مصيبت دا
دئ چي ځيني كسان د خپل مسلك او مذهب مربوط روايت ځان
ته معيار او مالك كړي او دا هڅه كوي چي د قرآن آيتونه
د دغو رواياتو په گټه تأويل كړي ،كه كوم روايت د
قرآن له كوم آيت سره مغاير مومي او د آيت ټول الفاظ
او د الفاظو تركيب ئې په صراحت او قاطعيت سره د ده
روايت نفي كوي ،خو دى دې ته نه تيارېږي چي يا روايت
پرېږدي يا ئې د آيت په گټه تأويل كړي ،برعكس د آيت
صريح مفهوم پرېږدي او داسي كوږ او له تكلف ډك مطلب
ترې راباسي چي همدا غلط او ضعيف روايت تأييد كړي .د
مؤقتي نكاح او متعې په باره كي ئې كوم روايت ترالسه
كړى ،هڅه كوي په قرآن كي د دې روايت په تأييد كي كوم
دليل راپيدا كړي ،خو څرگند دليل نه مومي ،دې ته هم
نه چمتو كېږي چي د قرآن مغاير روايت پرېږدي ،ناچار
به په آيت كي السوهنه كوي او مطلب به ئې داسي برابروي
چي د روايت تأييد ترې راووځي!! هغه روايت به څنگه د
اعتبار وړ گڼو چي د قرآن له صريح آيت سره تضاد او
تعارض لري؟! څنگه به يو غريب روايت چي په درې او
څلورو طبقو كي يوازي يو يو راوي لري په داسي حال كي
منو چي د قرآن له گڼ شمېر آيتونو سره ژور تعارض لري،
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په قرآن د ايمان تقاضاء خو دا ده چي د داسي روايت په
اړه ووايو :ښايي راوي اشتباه كړې ده يا ښايي دا
روايت د هغي مرحلې په اړه وي چي ال دا آيت نه وو نازل
شوى .شيعه د متعې په اباحت قائل دي ،د عبد هللا بن عباس
ﹽ په يوه روايت استناد كوي ،حال دا چي عبد هللا بن عباس
ﹽ ته دا هم منسوب شوي چي د متعې په اړه وايي :ما هي
اال كالميتة ال تحل اال للمضطر  :دا خو داسي ده لكه
مرداره غوښه چي يوازي د مضطر لپاره حالله ده ،او دا
هم ويل شوي چي هغه له دغه قول څخه هم په شا شوى او د
هغې د تحريم حكم ئې كړى!!
 ځينو مفسرينو او فقهاوو د آيت په دغو الفاظو (فمن
ابتغاء وراء ذالك) كي د ذالك اشاره د جنسي غريزې
اشباع ته راجع كړې او ويلي ئې دي چي له بلي هري الري
د دې غري زې اشباع حرامه ده ،خو د آيت الفاظ داسي دي
چي ښيي په ذالك سره مېرمنو او وينځو ته اشاره شوې او
له دوى دواړو پرته له نورو ښځو سره جنسي تعلق ناروا
گڼل شوى .همدې ته په پام سره د فقهاوو تر منځ په دې
اړه اختالف دئ چي استمناء باليد (جلق) جائز دئ كه
حرام ،امام احمد بن حنبل او ځيني نور ئې مباح او
جائز گڼي او وايي د حرمت په اړه ئې واضح نص نشته ،د
ناجائز جنسي تعلق حرمت په نص سره ثابت دئ ،كه دا له
محرماتو سره وي ،يا د نارينه او نارينه او ښځي تر
منځ وي يا له حيوان سره ،خو د مني بې اختياره وتل
(لكه په خوب كي) يا په خپله د مجبوريت په وخت كي د
استمنا باليد له الري ايستل سره برابر دي ،او حكم ئې
داسي دئ لكه نور مواد چي د انسان له بدنه وځي ،امام
ً حرام بولي ،احناف د
مالك او امام شافعي ئې مطلقا
حرام په سترگه ورته گوري خو وايي :كه د شديد مجبوريت
له كبله وشي اميد دئ هللا تعالى عفو وكړي.
 په دې آيت كي دا هم ويل شوي چي كه څوك په همدې
اكتفاء وكړي پ ړ او مالمت نه دئ ،او دا د هغو خلكو
غلطه رأيه ترديدوي چي روا جنسي تعلقات هم د معنوي
ارتقاء په وړاندي خنډ او مانع گڼي او د مجرد ژوند
سپارښتنه كوي ،همغسي لكه د نصاراوو كشيشان او مذهبي
مشران چي له نكاح ډډه كوي او غواړي د عيسى عليه
السالم په څېر د ژوند تر پايه مجرد پاتي شي ،يا هندي
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مرتاضان او ځيني الروركي متصوفين چي گمان كوي روا
جنسي تعلقات هم د معنوي ارتقاء مانع كېږي .د دوى دا
غلط باور هم د الهي دين خالف دئ او هم د انساني فطرت
خالف ،دا په حقيقت كي له فطرت سره جنگ دئ ،د دې جنگ
بدي پايلي په هغو شرموونكو اخالق او عفت ضد خبرونو كي
له ورايه گورو چي ورځ بله ئې له كليساوو او د
كشيشانو او راهبانو د جنسي انحرافاتو په اړه اورو!!
دوى نه پوهېږي چي عيسى عليه السالم د واده فرصت نه دئ
موندلى ،نه دا چي واده كول ئې د معنوي ارتقاء مانع
گڼلى او د همدې لپاره ئې ترې ډډه كړې.
 دلته دا وضاحت هم ضروري برېښي چي كه څه هم په دې
آيتونو كي مؤمنون او ورپسې نوري اړوند صيغې نارينه
افاده كوي خو د قرآن د نورو آيتونو په څېر دواړو
(مؤمنو نارينه او ښځو) ته راجع دي ،خو په دې صورت كي
دا پوښتنه راوالړېږي چي په ما ملكت ايمانهم كي يوازي
وينځي مراد دي كه غالمان هم ،يوازي نارينه وو ته له
خپلو وينځو سره دا تعلق جائز دئ او كه ښځو ته هم له
خپلو غالمانو سره؟ په دې اړه ټول مفسرين متفق دي چي
مراد ئې يوازي وينځي دي ،خو د دوى تر منځ د آيت په
توجيه كي كافي اختالفات تر سترگو كېږي ،د ځينو دالئل
خو دومره كمزوري دي چي په يادولو نه ارزي ،غوره او
دقيقه توجيه دا ده چي كله په قرآن كي د (ملكت
ايمانكم ،ملكت ايمانهم او ملكت ايمانهن) الفاظ د
نكاح او مباشرت په ارتباط راځي نو په ټولو كي ئې
مراد يوازي وينځي وي ،لكه د النساء د سورې په ،80 ،8
او  89آيتونو كي ،د االحزاب په  97او  98او د النور
په 86آيتونو كي ،او كله چي په عامه توگه او له
ازدواج پرته راځي نو مراد ئې دواړه غالمان او وينځي
وي لكه د النساء  ،81د النحل ،06د النور ،88د
الفرقان  93او د الروم په  83آيتونو كي.
 په اتم آيت كي د امانت مراعات او په خپلو ژمنو د
عمل كولو يادونه شوې ،امانت عام دئ ،زموږ هر څه الهي
امانتونه دي ،ژوند مو ،استعدادونه مو ،فرصتونه مو او
هغه نعمتونه او امكانات چي هللا تعالى موږ ته راپه برخه
كړي ،د حكامو او واكمنو په الس كي اقتدار ،صالحيت او
ولسي شتمنۍ امانتونه دي ،د يو چا مال او دولت چي
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ً تا ته سپارل كېږي امانت دئ ،د يوه چا هغه شخصي
موقتا
سر او راز چي نه غواړي څوك پرې خبر شي ،دا ټول د
امانت په ضمن كي راځي ،رسول هللا ﹽ فرمايي :څوك چي امين
نه وي هيڅ ايمان نه لري .همداراز په خپلو ژمنو
ودرېدل او په خپلو تعهداتو وفا كول پراخ ميدان لري،
له هللا تعالى سره د بنده تعهدات هم احتوى كوي او د
انسان او انسان تر منځ ژمني هم ،فردي ژمني هم او
اجتماعي ژمني هم ،رسول هللا ﹽ فرمايي :څوك چي پر خپلو
ژمنو والړ نه وي هيڅ دين نه لري.
 په نهم آيت كي يو ځل بيا د لمانځه يادونه شوې او
ويل شوي :او هغه چي د خپلو لمونځونو ساتنه كوي ،يعني
د لمونځ اړوند ټولو چارو ته پاملرنه كوي ،اوقات او
آداب ئې په پام كي نيسي ،نه پرېږدي چي شيطان په خپلو
شرارتونو سره د ده په لمانځه كي خلل واچوي يا دنيوي
چاري او مصروفيتونه ئې ترې غافل كړي.
 څوك چي دا اوه صفتونه لري نو د فردوس جنت به ئې
په برخه شي او په هغه كي به تلپاتي وي.
دا مطلب د المعارج په سورې كي په دې توگه راغلى:
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المعارج66-15 :
ً چي انسان ډېر كم ظرفه او بې صبره پيدا شوى ،چي
يقينا
شر ورورسېږي ،زگېروى كوونكى شي او چي خير ئې په برخه
شي (د خير د كار) سخت مخنيوى كوونكى شي ،مگر لمونځ
كوونكي ،هغه چي په خپل لمانځه پايښت كوي او هغه چي
په شتمنيو كي ئې د سوال كوونكو او بې وزلو لپاره
څرگنده برخه وي ،او هغه چي د بدلې ورځ رښتونې گڼي او
هغه چي د خپل رب له عذابه وېرېږي ،ځكه چي د دوى د رب
له عذابه خوندي پاته كېدا نشته ،او هغه چي د خپلو
شرم ځايونو ساتنه كوي ،مگر په خپلو مېرمنو يا وينځو
چي پدې صورت كي دوى پړه او مالمت ندي او چا چي پر دې
سربېره څه وغوښتل تېرى كوونكي دي ،او هغه چي د خپلو
امانتونو او ژمنو پاملرنه كوي ،او هغه چي په خپلو
شهادت وركولو په نېغه ودرېږي ،او هغه چي د خپل
لمانځه ساتنه كوي ،د دوى به په جنت كي درناوى كېږي.
پدې مباركو آيتونو كي الندي ټكي د خاصي پاملرني وړ
دي:
 د ستونزو او كړاوونو په وخت كي بې صبري ،سرټكول،
بده ورځ جوړول او شكوه او شكايت كول او د شتمن كېدو
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
همدې راوالړېږي ،لدې به يوازي "مصلين" يعنى لمونځ
كوونكي خوندي پاتي كېږي.
 د دوهم آيت په اړه بايد ووايو چي په لمانځه كي د
خشوع د څرنگوالي په ارتباط بېل بېل آراء او روايات
تر سترگو كېږي ،د بخاري يو روايت دا دئ:
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له قتاده روايت دئ چي انس بن مالک ﹽ وويل :رسول هللا ﹽ
فرما يلي( :پر هغو خلکو څه شوي چي په لمانځه کي سترگي
پورته آسمان ته نيسي)؟ پدې اړه ئې وينا تر دې حده
ً له دې کار ډډه
سخته شوه چي وئې فرمايل( :يا دي حتما
وك ړي او يا دا چي سترگي به ئې اختطاف شي ( نظر به ئې
ختم شي).
دا روايت په بخاري كي يو ځل راغلى ،په نورو
كتابونو كي هم راغلى ،خو په مقابل كي ئې ابن تيميه ﷼
د ابن سيرين او نورو دا روايت راوړى:
عن ابن سيرين وغيره :كان النبي ﹽ وأصحابه يرفعون
أبصارهم في الصالة إلى السماء وينظرون يمينا وشماال
حتى نزلت هذه (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صالتهم
خاشعون) المؤمنون 5-1 :فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث
يسجدون وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إال إلى األرض.
االيمان ،ابن تيمية
له ابن سيرين او نورو روايت دئ چي رسول هللاﹽ او صحابه
وو به په لمانځه كي آسمان ته او ښي او كيڼ لوري ته
كتل ،تر هغه چي دا آيتونه نازل شول :قد أفلح
ً چي هغه
المؤمنون الذين هم في صالتهم خاشعون :يقينا
مؤمنان بريالي شول چي په خپل لمانځه كي خاشع وي ،نو
له دې وروسته به ئې د سجدې ځاى ته نظر كاوو او د دوى
هيڅوك داسي نه دئ ليدل شوى چي له زمكي پرته بل لوري
ته وگوري.
د انس ﷻ روايت له دې روايت سره تعارض لري .د
المؤمنون سوره په مكه كي نازله شوې او د انس روايت
وايي چي په مدينه كي ځينو خلكو همدا كار كاوو ،ابن
تيميه وايي چي د دې سورې له نازلېدو وروسته هيچا له
زمكي پرته بل لوري ته نه كتل .د ابن تيميه دا روايت
د بخاري له هغه روايت سره هم تعارض لري چي په هغه كي
د خباب ﷻ دا وينا راغلې چي موږ به په لمانځه كي رسول
هللاﹽ ليدو چي د ماسپښين او مازديگر په لمونځونو كي ئې
هم خفيه قرائت كاوو .يعني رسول هللا ﹽ ته به مو كتل او
د هغه د شونډو له خوځېدو به پوهېدو چي هغه خفيه
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قرائت كوي.
دغو او نورو رواياتو ته
لمانځه كي د سجدې ځاى ته
كتل غوره دي خو د سترگي له
ضرورت له امله د لمانځه
منافي كار نه دئ.

په پام سره ويلى شو چي په
كتل او نورو خواوو ته نه
كونج كتل او هغه هم د كوم
او په لمانځه كي د خشوع




    








  




  



   



   










ً چي انسان مو د خټي له خالصې (عصارې) څخه
او يقينا
پيدا كړ ،بيا مو يوه نطفه وگرځاوو په يوه مضبوط
تمځي كي ،بيا مو دا نطفه علقه وگرځوله ،بيا مو دا
علقه د غوښي يوه ټوټه جوړه كړه ،بيا مو د غوښي دا
بوټۍ هډوكي وگرځول ،بيا مو دا هډوكي په غوښي
وپوښل ،بيا مو په يوه بل جوړښت كي پيدا كړ ،نو
مبارك دئ دا تر ټولو غوره پيدا كوونكى هللا .بيا
ً د
ً مرئ بيا تاسو حتما
تاسو له دې وروسته حتما
قيامت په ورځ راپاڅول كېږئ.
( -)13-15د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 دلته د انسان د پيدايښت اوو مرحلو ته اشاره شوې،
په دې توگه -6 :انسان مو د خټي له خالصې (عصارې) پيدا
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كړ ،چي مراد ترې د انسان په مني كي جوړه شوې نطفه
ده -8 ،بيا مو يوه نطفه وگرځاوو په يوه مضبوط تمځي
كي ،چي مراد ئې د مور په رحم كي د گډي نطفې استقرار
دئ -8 ،بيا مو دا نطفه علقه وگرځوله -0 ،بيا مو دا
علقه د غوښي يوه ټوټه جوړه كړه -9 ،بيا مو د غوښي دا
بوټۍ هډوكي وگرځول -1 ،بيا مو دا هډوكي په غوښي
وپوښل -0 ،بيا مو په يوه بل جوړښت كي پيدا كړ ،يعني
بشپړ ماشوم ئې ترې جوړ كړ.
 دا پوښتنه راوالړېږي چي تر دې وړاندي د انسان د
فالح او بريا اوو اسبابو ته اشاره وشوه ،دلته د انسان
د پيدايښت اوو پړاوونو ته او ورپسې ويل شوي چي ستاسو
له پاسه مو اوه الري پيدا كړې ،د دغو دريو خبرو او
دغو اوو عواملو ،مراحلو او آسماني الرو تر منځ څه
ً د
تړاو شته؟ د دې پوښتني ځواب دا دئ چي هو؛ يقينا
دوى تر منځ ژور تړاو شته ،او هغه داسي :د انسان
معنوي ارتقاء همغسي بېل بېل مدارج لري ،له بېلو بېلو
معنوي پړاوونو له تېرېدو وروسته كولى شي د فالح او
بريا لوړو لوړو څوكو ته ورسېږي ،همغسي لكه چي د ده
پيدايښت او د يوه بشپړ انسان په توگه دنيا ته د ده
راتگ پړاوونه لري ،او همغسي لكه چي زموږ له پاسه لوړ
آسمان پوړ پوړ دئ.
 هللا تعالى د انسان نطفه د خټي له خالصې جوړوي ،يعني
د ده په نطفه كي د اوبو په شمول د خاوري ټول هغه
مواد شته چي خاوره ترې جوړه شوې ،له همدغي لمدې
خاوري (خټي) دانه او مېوه جوړه كړي ،وني او بوټي له
لمدې خټي مواد جذبوي او مېوه او دانه ترې جوړوي ،دغه
دانه او مېوه د انسان (نارينه او ښځي) په بدن كي په
مني واوړوي ،د دغي مني له يوې وړې ذرې (نطفې) څخه د
ده پېدايښت پيل كړي .علم نن همدا خبره كوي چي د
انسان د بدن په تركيب كي د خاوري ټول مواد كارول
شوي .او همدا خبره كوي چي د انسان پيدايښت له يوې
وړې نطفې پيل شي.
 د نارينه او ښځي له مني څخه يوه يوه نطفه غوره
شي ،تر ټولو ښه او پياوړې ئې ،دوى سره يو ځاى شي ،له
همدې ځايه د انسان جوړښت پيل شي ،بيا ئې هللا تعالى په
يوه مضبوط ،خوندي او مناسب ځاى كي ځاى په ځاى كړي.
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دلته هم د قرآن يو ستر علمي اعجاز زموږ په وړاندي
ځلېږي او هغه دا چي د نارينه او ښځي د دوو نطفو
(سپرم او اووم) يو ځاى كېدا د مور د بدن په يوې برخي
كي او هلته چي اووم (هگۍ) سپرم ته په انتظار پرته
وي ،تر سره كېږي او بيا له يو ځاى كېدا وروسته رحم
ته درومي او هلته تر هغه پاتې كېږي چي د يوه بشپړ
ماشوم په څېر دنيا ته راشي .د قرآن دغه وينا چي
لومړى گډه نطفه جوړه شي او بيا په مضبوط مستقر كي
ځاى په ځاى شي هغه ستر حقيقت انځوروي چي انسان په
شلمي پېړۍ كي پرې پوه شو ،تر دې وړاندي عاميانه
انگېرنه دا وه چي د نارينه او ښځي مني په رحم كي يو
ځاى كېږي او هملته ماشوم ترې جوړېږي .خو قرآن ال د
مخه ويلي وو چي په رحم كي استقرار د نطفې له جوړېدا
وروسته ترسره كېږي.
 دا نطفه وده وكړي ،لومړى د علقه بڼه غوره كړي ،د
يوه ځوړند توكي په څېر شي ،بيا د ژوول شوې غوښي بڼه
غوره كړي ،بيا ئې د هډوكو جوړېدا پيل شي ،بيا دا
هډوكي د غوښي په بوټيو پټ كړى شي ،قرآن هغه مخكنۍ
غوښه د مضغه په نامه ياده كړې او دا ئې د لحم په
نامه او دا ښيي چي د دواړو تركيب او حالت بېل بېل دئ
او په خپلو كي توپير لري.
 له دې وروسته هغه ته د يوه بشپړ ماشوم صورت او
شكل وركړى شي.
څه چي په دې مبارك آيت كي ويل شوي علم نن د هغه
حرف حرف تأييدوي او د انسان د پيدايښت د بېلو بېلو
مراحلو حالت همغسي گڼي چي په دغو مباركو آيتونو كي
انځور شوي.
دا مطلب د الزمر په سورې كي په دې الفاظو راغلى:
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الزمر3 :
تاسو ئې له يوه نفس (ژوي) پيدا كړئ ،بيا ئې د هغه

جوړه ترې پيدا كړه ،او تاسو ته ئې د څارويو اته
جوړې پيدا كړې ،تاسو د خپلو ميندو په رحمونو كي
په پر له پسې جوړښت او پيدايښت سره پيدا كوي( ،يو
پيدايښت په بل پسې) په دريو تيارو كي ،همدا ستاسو
رب دئ چي ټولواكي د ده ده ،له ده پرته بل معبود
نشته ،نو كوم لوري ته گرځول كېږئ (بې الري كېږئ)؟
په دې مبارك آيت كي هم ويل شوي چي د انسان
پيدايښت داسي دئ چي له يوه حالته بل ته اوړي ،په
بېلو بېلو مراحلو كي بېل بېل خلقت او جوړښت ورپه
برخه كېږي ،داسي نه دئ چي لومړنى جوړښت ئې ورو ورو
وده كوي او تر پايه خپل لومړنى شكل او بڼه ساتي.
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
شوي او په دې هم پوه شوى چي په ماشوم باندي د مور په
رحم كي همغه مراحل او پړاوونه يو په بل پسي راځي چي
په پورتني آيت كي ذكر شوي ،د نطفې په شكل كي راپيدا
شي ،ورو ورو دا نطفه په داسي ځوړند توكي بدله شي چي
ژوري ته ورته وي او بيا د داسي يوې ټوټې غوښي شكل
غوره كړي چي ژوول شوې ته ورته وي ،وروسته د ده هډوكي
راپيدا شي او بيا دغو هډوكو ته غوښه ورواغوستى شي او
په پاى كي د يوه مكمل ماشوم شكل غوره كړي او دنيا ته
راشي.




   




ً چي ستاسو له پاسه مو اوه الري پيدا كړې
او يقينا
دي او موږ له پيدايښت غافل نه يو.
( -)60د دې مبارك آيت په وړاندي بايد لږ توقف وكړو
او وگورو چي زموږ له پاسه د اوو الرو د پيدا كولو
معنى څه ده؟ آيا مراد ئې اوه آسمانونه دي؟ ولي
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آسمانونه د الرو په نامه ياد شوي؟ او ولي تر دې
وروسته ويل شوي چي موږ له پيدايښت غافل نه يو؟ د دې
خبري ئې له مخكني سره څه تړاو؟
د دغو پوښتنو ځوابونه دا دي:
 له اوو الرو مراد اوه آسمانونه دي ،ځكه تر دې آيت
وروسته ويل شوي چي له آسمانه مو اوبه نازلي كړې .خو
له آسمانونو څخه مراد د زمكي اوه مدارونه دي ،ځكه
دلته د زمكي هغي فضاء ته د آسمان نوم وركړى شوى چي
ورېځي په كي خوځېږي او باران ترې ورېږي.
 د زمكي مدارونه د الرو په نامه يادول ډېره دقيقه
او علمي نومونه ده او په ارزښت او اهميت ئې هغه څوك
ً چي دا
پوهېږي چي د فضاء په اړه څېړني كوي ،يقينا
نومونه د قرآن يو ستر علمي اعجاز دئ .لكه چي هر اتم
په خپلي شاوخوا كي مدارونه لري او په دې مدارونو كي
اليكټرونونه خوځېږي ،د اتم د مدارونو شمېر حد اعظمي
اوه وي ،تر دې نه زياتېږي ،هر اليكټرون خپله خپله
تگالره لري ،زموږ زمكه او د آسمان هر ستورى همداسي په
خپلي فضاء كي مدارونه لري ،د دغو مدارونو لپاره تر
ټولو غوره او دقيق نوم طرائق (يعني الري) دئ ،سپوږمۍ
پر زمكي راڅرخي ،د څرخېدو خاص او ټاكلى مدار لري ،دا
مدار د هغې لپاره يوه ځانگړې الر ده ،ورېځي د زمكي په
فضاء كي خوځي ،د خوځېدو مدار ئې د هغوى لپاره ځانگړې
الر ده ،سپوږمكۍ د زمكي شاوخوا څرخي ،د هري سپوږمكۍ
لپاره ځانگړى مدار ټاكل كېږي چي همدا ئې الر وي .دا
مدارونه د هغه جاذبې او دافعې تر منځ د ځانگړي تناسب
له مخي ټاكل كېږي چي د زمكي او د هغې پر محور د
چورلېدونكي توكي تر منځ راپيدا كېږي ،زمكه ئې ځان ته
راكاږي او د چورلېدونكي جرم حركت هغه ته د لري تلو
ځواك وربخښي ،د جذب او تېښتي د دغو ځواكونو تر منځ
يو خاص تناسب د دې باعث شي چي دا چورلېدونكى توكى په
خاص مدار كي خوځېدو ته اړ شي ،چي همدا ئې تگالره شي.
 د آيت په پاى كي دا فقره (  
 :  او موږ له پيدايښت
غافل نه يو) ښيي چي د دې مبارك آيت د نزول په وخت كي
انسانان له دې حقيقته غافل ول ،نه پوهېدل چي د زمكي
اوه آسمانونه الرو ته ورته مدارونه دي ،دا حقيقت نن
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او د دې آيت له نزوله نږدې څوارلس پېړۍ وروسته انسان
ته جوت شو.

  
   




   
   
   














 
او له آسمانه مو په ټاكلې اندازه اوبه وورولې او
ً چي موږ ئې
په زمكي كي مو هستوگني كړې ،او يقينا
پر له منځه وړلو قادر يو ،نو په دې سره مو تاسو
ته د كجورو او انگورو داسي باغونه راوټوكول چي په
هغوى كي تاسو ته ډېري مېوې دي او خوراك ترې كوئ.
او هغه ونه چي په طور سينا كي راوځي چي له غوړيو
او د خوړونكو لپاره له كتغ (خوړو) سره راټوكېږي.
( -)56-15دا مبارك آيتونه موږ ته وايي:
 هللا تعالى له آسمانه په ټاكلې اندازه اوبه وروي ،د
ضرورت په اندازه ،نه تر ضرورت زياتي او نه كمي ،داسي
انتظام ئې كړى چي دا اوبه په زمكي كي پاتې شي ،ځيني
برخي ئې د واورو په څېر په غرونو كي ،ځيني ئې په
سمندورونو كي ،ځيني ئې د زمكي پر سر او ځيني ئې په
منځ كي ،د زمكي پر سر د ژوند دوام دغه انتظام ته
ضرورت لري ،كه دا انتظام نه وى او يا اوس له منځه
والړ شي نو د ژوند امكانات به پاى ته رسي ،هللا تعالى دا
اوبه پيدا كړې او له منځه ئې وړى شي ،د دغو اوبو په
ورولو او په زمكي كي د هغې د ساتلو انتظام د دې سبب
شو چي هللا تعالى تاسو ته د كجورو او انگورو داسي
باغونه راوټوكول چي په هغوى كي تاسو ته ډېري مېوې دي
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او همدا باغونه او مېوې ئې د نورو خوراكي شيانو د
ترالسه كولو په اړه ستاسو مرسته كوي ،هغه پلورئ او
نور ضروري توكي پرې اخلئ .په دغو اوبو سره د زيتون
هغه ونه راشنه كوي چي په طور سينا كي راوځي چي تاسو
ته غوړي هم راپيدا كوي او خواړه هم.

   
   
   
  



  

ً چي په څارويو كي تاسو ته د عبرت نښي دي،
او يقينا
هغه څه ئې درباندي څښو چي په نسونو (تيو) كي ئې
دي ،او په دوى كي تاسو ته ډېري (نوري) گټي دي او
ترې خوراك كوئ ،او پر دوى او كښتيو بارېږئ.
( -)55-51د اوبو او مېوو له يادولو وروسته موږ هغو
نعمتونو ته متوجه كوي چي هللا تعالى د څارويو په بڼي كي
زموږ په برخه كړي ،وايي :په څارويو كي تاسو ته د
عبرت نښي دي ،شيدې دركوي ،ډېري نوري گټي دررسوي،
همدا څاروي ستاسو د خوړو ستره منبع ده ،پر دوى او
كښتيو سپرېږئ او خپل بارونه پرې وړئ.
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ً چي نوح مو د خپل قوم لوري ته ولېږو چي
او يقينا
وئې ويل :اې زما قومه! د هللا عبادت وكړئ چي له ده
پرته بل معبود درته نشته ،آيا (له شركه) ځان
ساتنه نه كوئ؟ نو د ده د قوم هغو مشرانو چي كفر
ئې كړى وو وويل :دا خو ستاسو په څېر له يوه انسان
پرته بل څه نه دئ ،غواړي پر تاسو فضيلت او غوره
والى ترالسه كړي ،او كه هللا غوښتى نو هرومرو به ئې
كومه فرشته راكوزه كړې وه ،دا خو مو په خپلو
لومړنيو پلرونو كي (له هيچا) نه وه اورېدلې،
ً چي دى خو له داسي سړي پرته بل څه نه دئ چي
يقينا
پېرى پرې ناست وي ،نو تر يوې مودې ورته انتظار
وكړئ.
( -)58-56د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 نوح عليه السالم خپل قوم ته لېږل شوى ،د ده د دعوت
خالصه دا وه :اې زما قومه! د هللا عبادت وكړئ چي له ده
پرته بل معبود درته نشته ،آيا له شرك ،ظلم او فساد
ځان ساتنه نه كوئ؟
 د قوم كافرو مشرانو د ده د مخالفت لپاره مال تړلې
او د ده په اړه ئې خلكو ته ويلي:
 دا خو ستاسو په څېر يو انسان دئ ،له نورو
انسانانو څخه هيڅ توپير نه لري ،څنگه او ولي د ده دا
ادعاء منئ چي د هللا له لوري لېږل شوى؟ كه دى د هللا له
لوري لېږل شوى وى نو هرو مرو به ئې له نورو انسانانو
سره په هر څه كي توپير درلود!!
 دى غواړي پر تاسو فضيلت او غوره والى ترالسه كړي
او د قوم زعامت او مشري ده ته په الس ورشي!! د دوى له
دغي وينا معلومېږي چي اصلي وېره ئې دا وه چي نوح
عليه السالم او د ده دعوت ئې د خپل زعامت لپاره گواښ
گڼلو ،وېره ئې دا وه چي خلك د نوح عليه السالم مشري
ونه مني او د دوى د ظالمانه اقتدار ټغر ټول نشي!! د
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تاريخ په اوږدو كي تل د شر او فساد ځواكونو د ټولو
پيغمبرانو او ټولو زړه سواندو داعيانو په خالف همدا
تور لگولى چي دوى خو د اقتدار وږي دي ،مقصد ئې
اقتدار ترالسه كول دئ ،دا تور تل د هغو مفسدو
واكمنانو له لوري پر دوى لگېدلى چي د حقپالو دعوت ئې
د خپل اقتدار لپاره گواښ گڼلى ،فرعون د موسى عليه
السالم په خالف همدا خبره كوله ،دا دئ د نوح عليه
السالم د قوم كافرو مشرانو پر ده همدا تور لگولى ،د
قريشو صناديد ،مذهبي او قومي مشرانو د رسول هللا ﹽ په
ضد همدا خبره كړې .له دې وينا دا هم معلومېږي چي له
دغو مفسدو ځواكونو سره د حقپالو تصادم يو طبيعي بهير
او د هللا تعالى د دين يوه تقاضاء ده ،هغه چا ته بايد د
حقپال په سترگه ونه گورو او د پيغمبرانو عليهم السالم
سنت ته ئې متعهد ونه بولو چي نه دى د دغو مفسدو
واكمنانو په ضد څه وايي او نه هغوى د ده مخالفت كوي.
 كه هللا غوښتى چي موږ ته كوم استازى راولېږي نو
هرومرو به ئې كومه فرشته رالېږلې وه.
 هغه څه چي دى ئې وايي دا مو په خپلو مخكنيو
پلرونو كي له هيچا نه ده اورېدلې.
 دى داسي دئ لكه چي پېريان پرې ناست وي ،روغ انسان
هيڅكله داسي خبري نه كوي.
 تر يوې مودې ورته انتظار وكړئ ،د ده په منلو كي
تلوار مه كوئ ،ډېر ژر به د ده او د ده د ويناوو
حقيقت درته معلوم شي او وبه گورئ چي نه دى پيغمبر دئ
او نه ئې وينا د هللا تعالى پيغام.
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وئې ويل :اې زما ربه! پر هغو بريا را چي زه ئې
تكذيب كړم ،نو هغه ته مو وحي وكړه چي زموږ تر نظر
الندي او زموږ له وحي سره سم هغه كښتۍ جوړه كړه،
نو كله چي زموږ حكم راشي او هغه تنور وخوټېږي نو
په هغې كي د هر يوه دوه گونې جوړه ننباسه او خپل
ټبر هم؛ له هغه ئې پرته چي په اړه ئې د عذاب وينا
شوې ،او د هغو په اړه له ما سره خبره مه كوه چي
ً چي هغوى غرقېدونكي دي ،نو كله
ظلم ئې كړى ،يقينا
چي ته او هغه چي له تا سره دي پر كښتۍ سم سپاره
شئ نو ووايه :ستايني هغه هللا ته دي چي له ظالم قوم
ئې وژغورلو ،او ووايه :اې زما ربه! په مبارك
ټاټوبي كي مي كوز كړې او ته تر ټولو غوره
ً چي په دې كي څرگندي نښي دي او
كوزوونكى يې ،يقينا
ً چي موږ آزمويونكي وو.
يقينا
( -)66-53د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 كله چي د كافرو مشرانو مخالفت انتهاء ته ورسېد او
نوح عليه السالم د دوى له هدايته ناهيلى شو او ورته
جوته شوه چي دوى په هيڅ توگه او هيڅكله ايمان نه
راوړي نو په دې وخت كي ئې خپل رب ته دعاء وكړه او
وئې ويل :اې زما ربه! پر هغو بريا را چي زه ئې تكذيب
كړم!
 هللا تعالى هغه ته وحي وكړه چي د خپل رب تر رعايت
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الندي او د ده له وحي سره سم هغه كښتۍ جوړه كړه ،بيا
تر هغه انتظار وكړه چي د هللا تعالى له لوري وروستۍ
پرېكړه وشي او تا ته د څه كولو امر وكړي.
 نوح عليه السالم ته يوه داسي نښه وټاكل شوه چي له
مخي ئې د هغي نېټې راتگ ورته معلوم شي ،له يوه تنوره
د اوبو راخوټېدا ورته نښه وټاكل شوه.
 دا الرښوونه ورته وشوه چي په هغي كښتۍ كي د څارويو
له هري ډلي يوه دوه گونې جوړه له ځان سره واخلي ،خپل
ټبر او ملگري هم؛ خو د ده د ټبر هغه غړي ترې مستثنا
دي چي ظالمان دي او په اړه ئې د عذاب وينا شوې او د
الهي عذاب وړ او مستحق دي ،او ورته ويل شوي وو چي د
ظالمانو په اړه به هللا تعالى ته د بخښني او ژغورني
دعاء نه كوي ،دوى ټول غرقېدونكي دي كه څه هم ستا د
ټبر غړي ،ستا زوى او مېرمن وي.
 نوح عليه السالم ته دا الرښوونه شوې وه چي كله دى
او ملگري ئې په كښتۍ كي سپاره شي نو دا دعاء به كوي:
ستايني هغه هللا ته دي چي له ظالم قوم ئې وژغورلو ،اې
زما ربه! په مبارك ټاټوبي كي مي كوز كړې او ته تر
ټولو غوره كوزوونكى يې!
 همداسي وشول ،د هللا تعالى وعده ترسره شوه ،د عذاب
نېټه راورس ېده ،ظالمان غرق شول او نوح عليه السالم له
ً چي په دې كي
خپلو ملگرو سره وژغورل شول ،يقينا
څرگندي نښي دي ،هم د رسول هللا ﹽ او د هغه حقپالو ملگرو
ته او هم د اسالم دښمنانو ته ،دواړه بايد هغه څه ته
منتظر وي چي د دوى اسالف ورسره مخامخ شوي .د يوه به
فالح او بريا په برخه كېږي او بل به خاسر او نامراد
كېږي.
 دا بهير ښيي چي هللا تعالى خپل بندگان آزمويي ،كه
كافر وي او كه مؤمن ،كافرانو ته هم فرصت وركوي او
مؤمنان هم له داسي پېښو سره مخامخ كوي چي په ترڅ كي
ئې خپل اخالص ،صداقت ،پر هللا توكل او پر خپلو ژمنو
ودرېدا ثابت كړي.
د نوح عليه السالم د قصې د دې برخي مزيد تفصيل د
قرآن پلوشې په درېيم جلد كي د هود د سورې په هغي
برخي كي وگورئ چي په پنځه ويشتم آيت پيل شوې.
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،بيا مو تر دوى وروسته د نورو يو نسل راپيدا كړ
 (له،نو په دوى كي مو د دوى له منځه استازى ولېږو
 له ده پرته،دې پيغام سره) چي د هللا عبادت وكړئ
 آيا ځان ساتنه نه كوئ؟،معبود درته نشته
 هللا تعالى د نوح عليه السالم له قوم وروسته بل-)65-61(
 په هغوى كي ئې هود عليه، د عاد قوم،نسل راپيدا كړ
 د ده په الس همغه د ټولو،السالم په پيغمبرۍ وگمارو
 چي د،پيغمبرانو گډ او اساسي پيغام خلكو ته ولېږل شو
 آيا ځان، له ده پرته معبود درته نشته،هللا عبادت وكړئ
ساتنه نه كوئ؟
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او د ده د قوم هغو مشرانو چي كفر ئې كړى وو او د
آخرت ليدنه ئې دروغجنه گڼلې وه او موږ په دنيايي
ژوند كي سوكالي ورپه برخه كړې وه؛ وويل :دا خو له
دې پرته بل څه نه دئ چي ستاسو په څېر يو انسان
دئ ،له همغه څه خوري چي تاسو ئې خورئ او له همغه
څه څښي چي تاسو ئې څښئ ،او كه تاسو د ځان په څېر
ً چي هغه مهال به
د يوه انسان اطاعت وكړئ يقينا
ً زيانمن يئ ،آيا تاسو ته دا وعده دركوي چي
حتما
كله ومرئ او خاوري او هډوكي شئ بيا به ( ژوندي له
زمكي) راوځئ؟!! لريوالى دئ ،لريوالى دئ هغه څه ته
ً چي دا (ژوند) خو
چي وعده ئې دركول كېږي ،يقينا
زموږ له همدې دنيايي ژوند پرته بل څه نه دئ ،چي
مرو او ژوندي كېږو ،او بياراپاڅېدونكي نه يو!!
ً چي دى له هغه سړي پرته بل څوك نه دئ چي پر
يقينا
هللا په درواغو افتراء كوي او موږ د ده لپاره ايمان
راوړونكي نه يو.
( -)65-66د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 د عاديانو هغو مشرانو چي كفر ئې كړى وو ،د آخرت
ليدنه او له هللا تعالى سره مخامخېدا ئې دروغجنه گڼلې
وه او هللا تعالى دوى ته په دنيايي ژوند كي سوكالي ورپه
برخه كړې وه او مترفين ول؛ عام ولس ته وويل:
 هود (عليه السالم) خو ستاسو په څېر يو انسان دئ،
خوراك او څښاك ئې ستاسو په څېر دئ ،ولي ئې د هللا تعالى
استازى گڼئ ،كه هغه د هللا تعالى پيغمبر وى نو هم به ئې
شكل بدل وو او هم خوراك څښاك!! خوا ته به ئې فرشتې
وې او چا به ئې مخالفت نشو كولى.
 كه تاسو د ځان په څېر د يوه انسان اطاعت وكړئ نو
ً چي په دې سره به خپل ځان ته تاوان ورسوئ ،ښايي
يقينا
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په دې وينا سره ئې هغوى گواښلي وي چي پر هود عليه
السالم د ايمان راوړو او د ده د ملگرتيا پايلي به
ډېري بدي وي ،موږ به دې ته اړ شو چي ستاسو په خالف
جدي اقدامات وكړو او په دې توگه به تاسو په خپل الس
ځان ته تاوان رسولى يي!!
 آيا تاسو ته دا وعده دركوي چي كله ومرئ او خاوري
او هډوكي شئ بيا به له زمكي ژوندي راووځئ؟!! دا له
امكانه لري خبره ده ،د دې وعدې تحقق هيڅ امكان نه
لري ،زموږ ژوند يوازي دغه دنيايي ژوند دئ ،چي يو مو
مري او بل راپيدا كېږي ،له مرگه وروسته بل ژوند او
له قبرونو بيا راپاڅېدا نشته!!
 د هود (عليه السالم) دا ادعاء حقيقت نه لري چي دى
د هللا تعالى استازى دئ او د هللا تعالى پيغام ئې موږ ته
راوړى ،گواكي دا خبره هللا تعالى كړې چي موږ به
بياراژوندي كېږو!! دا خبري ئې له ځانه جوړي كړې او هللا
تعالى ته ئې منسوب كړې دي!! موږ نه پر ده ايمان
راوړو او نه ئې پر خبرو باور كوو.
دا دئ گورئ چي پيغمبرانو عليهم السالم ته د
مترفينو او كافرو قومي او مذهبي مشرانو ځواب څه وي؛
د دوى له رسالت او دعوت څخه انكار ،د دوى او د دوى د
پيغام مخالفت ،ولسونه د دوى په ضد پارول ،د دوى په
ضد تبليغات كول ،قيامت ،بياژوندون او له هللا تعالى سره
مخامخېدا نه منل!! د زمانې په هر پړاو كي به د
حقپالو په خالف د مترفو قومي او مذهبي مشرانو دريځ
همدا وي.

   







  


   
 
وئې ويل :اې زما ربه! پر هغو بريا را چي زه ئې
تكذيب كړم ،وئې فرمايل :له لږ وخت تېرېدو وروسته
به پښېمانه شي ،نو هغي چيغي په رښتيني توگه
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ونيول ،نو دوى مو شاوړي (د سېل د سر ځگ او خاشاك)
وگرځول ،نو دغه ظالم قوم ته دي لريوالى (رټنه او
شړنه) وي.
( -)61-65دا آيتونه وايي:
 كله چي د عاديانو مخالفت انتهاء ته ورسېد او هود
عليه السالم د دوى له هدايته ناهيلى شو او ورته جوته
شوه چي دوى په هيڅ توگه او هيڅكله ايمان نه راوړي نو
په دې وخت كي ئې خپل رب ته دعاء وكړه او وئې ويل :اې
زما ربه! پر هغو بريا را چي زه ئې تكذيب كړم!
 هللا تعالى هغه ته وحي وكړه چي ډېر ژر به دا خلك له
داسي شديد عذاب سره مخامخ شي چي له كبله به ئې له
خپلو ټولو مخكنيو كړنو او ستا له مخالفت څخه پښېمانه
شي ،همداسي وشول ،په الهي عذاب اخته شول ،دا ستر
عذاب له يوې لويي هيبتناكي چيغي سره توأم وو ،داسي
ئې وځپل چي د مړو اجساد ئې هر لوري ته د سېل راوړو
خاشاكو په څېر خواره واره پراته ول .د الهي رټني او
لعنت وړ وگرځېدل.
كه څه هم ځينو درنو مفسرينو دې ته په پام سره چي
د دغه قوم عذاب ته د الصيحه نوم وركړى شوى او د قرآن
په نورو آيتونو كي (الصيحة) د ثموديانو عذاب گڼل
شوى ،نو گمان ئې كړى چي ښايي دا به ثموديان ول چي
صالح عليه السالم د دوى لوري ته لېږل شوى وو ،خو قرآن
په دې باندي صراحت لري چي د نوح عليه السالم له قوم
وروسته عاديان راڅرگند شوي او په دوى كي هود عليه
السالم مبعوث شوى .صيحه او چيغه هم له ستري زلزلې سره
توأم وي او هم له توندي او زوروري سيلۍ سره ،په
زلزلې كي دا چيغه لنډه او يو وار وي ،همغه مهال چي
زمكه وچوي ،خو په زوروري سيلۍ كي دا چيغه اوږده او
الزياته هيبتناكه وي ،د عاد پر قوم اته ورځنۍ سيلۍ
مسلطه شوې او هر څه ئې پر دوى رانسكور كړي ،د دوى
عذاب د صيحه په نامه يادول موزونه او مناسبه نومونه
ده .د الصيحة تر څنگ د بالحق الفاظ هم ښيي چي دا په
حقيقي معنى يوه ستره او هيبتناكه چيغه وه .يوازي د
ثموديانو عذاب د الصيحة په نامه نه دئ ياد شوى ،د
مدين والو ،اصحاب الحجر او د لوط عليه السالم د قوم
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او د ځينو نورو قومونو عذاب ته هم دا نوم وركړى شوى،
د قرآن له وينا داسي معلومېږي لكه چي دا ټول الهي
عذابونه له ستري چيغي سره توأم وو .صحيح نه ده چي د
قرآن كوم آيت داسي تعبير شي چي له بل سره تعارض
رامنځته كړي ،قرآن وايي چي د نوح عليه السالم له قوم
وروسته د عاد قوم ورپسې شوى ،دلته د همدې قوم په اړه
بحث شوى ،سمه نه ده چي د الصيحه لفظ ته په پام سره
دا د ثموديانو قوم وبولو!!

   
   
   
   
   







  



   

بيا مو تر دوى وروسته نور نسلونه راپيدا كړل ،هيڅ
امت؛ نه له خپلي ټاكلې نېټې وړاندي كېږي او نه
وروسته كېږي .بيا مو خپل پيغمبران په پرله پسې
توگه ولېږل ،هر كله چي كوم امت ته خپل پيغمبر
ورغلى هغه ئې تكذيب كړى ،نو ځيني مو په ځينو نورو
پسې كړل او قصې مو ترې جوړي كړې ،نو لعنت او رټنه
دي وي هغه قوم ته چي ايمان نه راوړي.
( -)66-65د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى تر دغو هالك شوو قومونو وروسته نور نسلونه
راپيدا كړي ،هر ظالم او كافر امت په خپلي خپلي ټاكلې
نېټې هالك شوى ،نه له خپلي ټاكلې نېټې وړاندي هالك شوي
او نه ترې وروسته پاته شوي.
 پيغمبران ئې هم په پرله پسې توگه لېږلي ،هر كله
چي كوم امت ته خپل پيغمبر ورغلى هغه ئې تكذيب كړى،
او هللا تعالى هم دوى داسي يو په بل پسي هالك كړي چي له
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عبرتناكو قصو پرته بل څه نه دي ترې پاته شوي.
 د ټولو هغو وگړو چي ايمان نه راوړي؛ گډ برخليك دا
دئ چي په الهي لعنت او رټني به اخته كېږي.
 په دې كي قريشو ته ويل شوي چي له رسول هللا ﹽ څخه
ستاسو هغه غوښتنه چي په تلوار سره د الهي عذاب راتلو
مطالبه كوئ او په عذاب كي ځنډ د رسول هللا ﹽ د دعوت او
وينا په خالف د يوه دليل په توگه وړاندي كوئ بې ځايه
او خطرناكه غوښتنه ده ،عذاب به په خپل ټاكلي وخت
راځي ،نه له خپلي ټاكلې نېټې وړاندي كېږي او نه
وروسته كېږي.






















  



  
بيا مو موسى او د ده ورور هارون له خپلو آيتونو
او څرگند حجت سره ولېږل ،د فرعون او د ده د
درباريانو لوري ته ،نو د (مزيد) لويي لټه ئې
وكړه ،حال دا چي (د قوم) لوړ پوړي (مشران او
لويان) وگړي ول .نو وئې ويل :آيا د ځان په څېر د
دوو انسانانو لپاره ايمان راوړو؛ په داسي حال كي
چي قوم ئې زموږ مريان دي ،نو دواړه ئې تكذيب كړل
چي په پايله كي ئې له هالك شوو څخه شول.
( -)65-68دا مبارك آيتونه وايي:
 هللا تعالى له دغو پيغمبرانو وروسته موسى او د ده
ورور هارون عليهما السالم له خپلو آيتونو او څرگند
حجت سره د فرعون او د ده د درباريانو لوري ته ولېږل،
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هم معجزې ورسره وې او هم له فكري او اخالقي پلوه داسي
څرگند حجت چي د دوى پر رسالت ئې گواهي وركوله ،هر
عقلمن انسان ئې پر دې قانع كولو چي دوى د هللا تعالى له
لوري لېږل شوي پيغمبران دي ،خو فرعونيانو د ايمان
راوړلو پر ځاى د لويي او د خپل اقتدار خوندي ساتلو
په لټه كي شول ،عمالً د ولس لوړ پوړي مشران او لويان
ول ،تكبر او غرور ئې دې كچي ته رسېدلى وو چي د موسى
عليه السالم د بلني په ځواب كي ئې وويل :آيا د ځان په
څېر د دوو انسانانو لپاره ايمان راوړو؛ په داسي حال
كي چي قوم ئې زموږ مريان دي؟!! همدغه لويي او تكبر د
دې باعث شو چي دواړه پيغمبران تكذيب كړي ،د تكبر او
تكذيب پايله ئې دا وه چي د خپلو اسالفو په څېر هالك
شول.






 
ً چي موسى ته مو كتاب وركړ چي دوى هدايت
او يقينا
شي.
( -)65د فرعونيانو له هالكت وروسته موسى عليه السالم
ته تورات وركړى شو چي د بني اسرائيل الرښوونه وشي او
په سمه الر روان شي.








   

او د مريمي زوى او د ده مور مو يوه څرگنده نښه
وگرځول ،او د داسي لوړي زمكي په لوري مو پناه
وركړه چي د قرار (ټيكاو) خاونده وه او چينې ئې
درلودې.
( -)86د دې مبارك آيت په اړه الندي خبري په پام كي
ولرئ:
 دلته ويل شوي چي هللا تعالى عيسى عليه السالم او د ده

155پلوشې
د قرآن
المؤمنون
مور يوه څرگنده نښه وگرځول ،يعني دواړه په گډه د يوې
څرگندي نښي په توگه ښودل شوي ،او د دې معنى دا هم
كېدى شي چي په دې سره د عيسى عليه السالم خارق العاده
او له پالر پرته پيدايښت ته اشاره شوې او دا هم چي هللا
تعالى دوى دواړه د دښمنانو له شره وژغورل ،د مريمي
عليها السالم په خالف هغه شديد او كركجن تورونه او
اتهامونه ئې بې اغېزه كړل او د هغې پاكلمني ئې ټولو
ته جوته كړه او د عيسى عليه السالم په خالف ئې د ده د
ځواكمنو دښمنانو توطئې شنډي كړې ،له دې دواړو
تعبيرونو څخه دوهم په دې دليل دقيق او غوره دئ چي دا
مطلب د يوه داسي بحث په ضمن كي راغلى چي د حقپالو د
بريا او ژغورني او د دوى د دښمنانو د هالكت او تباهۍ
مثالونه وړاندي شوي ،د آيت له سياق و سباق سره يوازي
دغه دوهم تعبير اړخ لگوي.
 دلته په يوې داسي لوړي زمكي كي عيسى عليه السالم
او د ده مور ته د پناه وركولو خبره شوې چي د قرار او
ټيكاو خاونده وه او چينې ئې درلودې .له دې وينا ځينو
دا انتباه اخيستې ده چي ښايي مراد به ئې هغه ځنگل وي
چي د عيسى عليه السالم د زېږون په وخت كي مريم عليها
السالم هغه ته پناه وړې وه او په قرآن كي ئې يادونه
شوې او ځيني دا بېله پېښه او د هغه مهال گڼي چي
گواكي عيسى عليه السالم تنكۍ ځواني ته رسېدلى وو او د
وخت واكمن غوښتو چي هغه ووژني ،نو مريم عليها السالم
د همدې اندېښني له كبله شام ،مصر ،رمله يا بيت
المقدس ته تللې ،دا قصه له بايبل څخه اخيستل شوې او
په قرآن كي كوم شاهد ورته نه مومو.
تر كومه ځايه چي خبره په بايبل پوري اړه لري نو
ً د اعتبار وړ نه ده،
بايد ووايو چي د بايبل وينا قطعا
د عيسى عليه السالم د پيدايښت قصه د بايبل په يوه كتاب
كي يو ډول او په بل كي بل ډول ده او تر منځ ئې ژور
توپيرونه ترسترگو كېږي ،متى يو څه ليكي او مرقس بل څه،
متى له ځانه جوړه كړې او په مرقس كي نشته ،متى تر دې
عنوان الندي ليكي چي د خداى فرشته يوسف ته راڅرگنده شوه
او ورته وئې ويل :پاڅه او ماشوم او مور ئې درسره روان
كړه او مصر ته وتښته او تر هغه هلته پاته شه چي زه خبر
دركړم ،ځكه هيروديس پاچا غواړي ماشوم ووژني ،يوسف مصر
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ته والړ او د هيروديس تر مرگه هلته پاته شو ،يوه نبي څو
پېړۍ مخكي په دې هكله وړاندوينه كړې وه چي (خپل زوى مي
له مصره راوبالو)!! داسي معلومېږي چي د كتاب ليكونكي
دا ټوله قصه د دې لپاره جوړه كړې چي د هغه نبي
وړاندوينه رښتينې ثابته كړي او عيسى عليه السالم ئې
مصداق وگڼي ،د همدې لپاره ئې مريمي ته مېړه جوړ كړى ،د
هغه نوم ئې يوسف ايښى ،يوسف ئې د يعقوب زوى ښودلى،
عوام چي دا خبري اوري ژر ئې يقين راځي او مني ئې چي
يوسف د يعقوب زوى په مصر كي اوسېدلى!! حقيقت دا دئ چي
مريمي مېړه نه دئ كړى ،كه د بايبل دا دروغجنه خبره
ومنل شي نو بايد ټولي هغه وړاندويني ئې دروغجني وگڼو
چي وايي :بې مېړه (پيغله) به ماشوم وزېږوي!! له دې
دواړو خبرو خو يوازي يوه رښتينې كېدى شي!! همدا راز د
دغي څو پېړۍ مخكنۍ وړاندويني الفاظ ښيي چي په تكلف سره
د عيسى عليه السالم لپاره جوړه كړى شوې ،د وړاندويني
الفاظ داسي دي چي (خداى څو پېړۍ مخكي ويلي چي خپل زوى
مي له مصره راوبالو)؛ د دې الفاظو معنى خو دا ده چي دا
كار څو پېړۍ مخكي ترسره شوى ،د كوم منطق له مخي د دې
اطالق له مصر څخه د عيسى عليه السالم په راستنېدو كوي؟!!
دغو خبرو ته په پام سره ويلى شو چي له دې پناځي

څخه مراد همغه ځنگل دئ چي مريمي عليها السالم د خپل
زوى د زېږون په شپو ورځو كي هلته پناه وړې وه.

  


   
   






  
اې پيغمبرانو! پاكيزه پاكيزه وخورئ او نېك عمل
ً چي زه په هغه څه ښه پوهېږم چي تاسو
وكړئ ،يقينا
ً چي دا ستاسو واحد امت دئ او زه
ئې كوئ .او يقينا
مو رب يم نو له ما ووېرېږئ.
( -)85-81په دې مباركو آيتونو كي د هغو سترو سترو
الرښوونو خالصه راغلې چي د هللا تعالى له لوري پيغمبرانو
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ته او د دوى په الس خلكو ته شوې ،په دې توگه:
 -1پاكيزه شيان وخورئ -5 ،نېك عمل وكړئ -6 ،باور مو
دا وي چي هللا تعالى په هغه څه ښه پوهېږي چي تاسو ئې
كوئ -6 ،تاسو ټول د يوه امت غړي يئ -8 ،هللا تعالى
ستاسو ټولو يوازينى رب دئ -3 ،د هللا تعالى په وړاندي
تقوى ولرئ او له هغه څه ځان ساتنه وكړئ چي د ده له
حكمه سرغړاوى وي.














   






   





 
نو خپل كار (د دين دغه مهمه چاره) ئې په خپلو
منځونو كي په ټوټو ټوټو ووېشو ،هر ټولى پر هغه څه
خوشحال شول چي ورسره وو ،نو په خپلي بې سدۍ كي ئې
تر يوه وخته پرېږده .آيا داسي انگېري چي له مال
او اوالد څخه مو په كوم څه د دوى مرسته كړې ده دوى
ته په ښېگڼو كي تلوار كوو؟ داسي نه ده بلكي دوى
شعور نه لري (نه پوهېږي).
( -)83-86په دې مباركو آيتونو كي د هغو خلكو حالت
انځور شوى چي د پيغمبرانو په الس راوړل شوى دين ئې
ټوټې ټوټې كړى ،هر چا يوه برخه ترې غوره كړې او نورو
ته ئې شا كړې ،د دوى په اړه وايي :خپل دين ئې په
خپلو منځونو كي په ټوټو ټوټو ووېشو ،بېل بېل مذهبونه
ئې رامنځته كړي ،هر ټولى پر هغه څه خوشحال شوى چي
ورسره وو ،خپل خپل مذهب ئې غوره گڼلى ،كه څه هم هغه
به د پيغمبرانو له لوري راوړل شوو الرښوونو سره په
بشپړه توگه تعارض درلود ،ړوند تعصب به د دوى پر زړه
او دماغ داسي توره پرده وغوړوله چي عقل به ئې ترې
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سلب كړ ،د حق له منلو به ئې عاجز كړل ،خبره به ئې
هغه پړاو ته ورسېده چي د دوى په اړه له انتظار پرته
به بله چاره نه وه ،دوى بايد په خپلو سترگو د خپلو
غلطيو بدي پايلي وگوري ،نو ځكه هللا تعالى فرمايلي :په
خپلي بې سدۍ كي ئې تر يوه وخته پرېږده ،دوى داسي
انگېرلې چي د مال او پلويانو زياتوالى د فالح او
سعادت معيار دئ ،هغه څوك ئې بريالى او سعادتمن گڼلى
چي تر نورو ئې مال ډېر او پلويان زيات ول ،گمان ئې
دا وو چي د مال او پلويانو زياتوالى د هللا تعالى له
لوري د دوى په اړه د رعايت او عنايت نښه ده ،گواكي
همدا ثابتوي چي دوى په حقه دي او خداى ترې راضي دئ!!
خو هللا تعالى د دوى د دغي غلطي انگېرني په اړه فرمايي:
داسي نه ده؛ بلكي دوى شعور نه لري ،په دې نه پوهېږي
چي نه دا د فالح لپاره معيار دئ ،نه د هللا تعالى د
رضايت نښه ،نه د فالح او بريا ضامن ،په دې هم نه
پوهېږي چي تر دوى وړاندي څومره ،د مال او ځواك
خاوندان ،مترفين ،مستكبرين ،او د ځواكمنو درباريان
په الهي عذاب اخته شوي.













   
   



  









   







   
   
ً هغه چي د خپل رب له هيبته وېرېدونكي دي ،او
يقينا
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هغه چي د خپل رب پر آيتونو ايمان راوړونكي دي ،او
هغه چي د خپل رب په اړه شرك نه كوي ،او هغه چي په
داسي حال كي د خپلي وركړي شيان وركوي چي زړونه ئې
له دې كبله پوړېدونكي وي چي د خپل رب په لوري
ستنېدونكي دي ،همدا دوى په ښېگڼو كي تلوار كوي او
ژر وررسېدونكي دي .او هيڅوك نه گمارو مگر د ده له
خپل وس سره سم ،او له موږ سره داسي كتاب دئ چي د
حق مطابق وينا كوي او پر دوى به ظلم نه كېږي.
( -)31-85په دې مباركو آيتونو كي د فالح او بريا په
اړه د پورتني غلط او ناسم اټكل او انگېرني په مقابل
كي د فالح حقيقي معيار ښودل شوى او ويل شوي چي رښتيني
بريالي او سعادتمن خلك او د ښېگنو په لور تلوار
كوونكي او ژر وررسېدونكي هغه دي چي الندي ځانگړتياوي
لري:
 هغه چي د خپل رب له هيبته وېرېدونكي دي،
 هغه چي د خپل رب پر آيتونو ايمان راوړونكي دي،
 هغه چي د خپل رب په اړه شرك نه كوي،
 هغه چي خپل مال په ډېر احتياط سره او په داسي حال
كي د هللا په الر كي مصرفوي چي زړونه ئې له دې كبله
پوړېږي چي د خپل رب په لوري ستنېدونكي دي او هللا تعالى
به ئې پوښتي چي دا مال ئې له كومي الري ترالسه كړى او
په كومو الرو ئې لگولى.
همدا دوى په ښېگڼو كي تلوار كوي او ژر

وررسېدونكي دي.
 د فالح او بريا كوم اسباب او عوامل چي دلته په
گوته شوي داسي څه نه دي چي د انسان له وس او توان
لوړ وي ،هللا تعالى هيڅوك په داسي څه نه گماري چي د ده
تر وس او توان لوړ وي ،الهي دين د خلكو د فطرت مطابق
دئ او غوښتني ئې د دوى له وس سره سم.
يني په داسي كتاب كي ليكل
 د خلكو ټولي كړني او و
ََ
كېږي چي د قيامت په ورځ به د حق مطابق وينا كوي ،د
همدغه كتاب له مخي به د هر چا د برخليك په اړه
پرېكړه كېږي او پر هيچا به ظلم نه كېږي.
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بلكي د دوى زړونه له دې په غفلت كي دي او له دغو
پرته ئې داسي كړني دي چي دوى ئې ترسره كوونكي دي،
تر هغه چي د دوى مترفين (د سوكالۍ خاوندان) مو په
عذاب اخته كړي ،ناڅاپه دوى نارې وهلې دي ،نن نارې
ً چي نن زموږ له لوري ستاسو مرسته نه
مه وهئ ،يقينا
ً چي (تر دې وړاندي) زما آيتونه
كېږي ،يقينا
درباندي لوستل كېدل خو تاسو پر خپلو پوندو اوښتئ،
په داسي حال كي چي د هغه په اړه تكبر كوونكي ،د
شپې له پلوه جلسې كوونكي وئ او لري كېدئ به.
( -)35-35د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 كافران له دغو حقائقو بې خبر دي ،زړونه ئې ترې
غافل دي،
 كړني ئې هغسي نه دي چي په مخكنيو آيتونو كي ورته
اشاره وشوه او سعادت او نېكمرغي ته د رسېدو اسباب او
عوامل گڼل شوي.
 د دوى دا له حقائقو غفلت او بدي كړني تر هغه دوام
كوي چي د دوى مترفين په الهي عذاب اخته شي ،هغه وخت
بيا په كوكارو او چيغو سر شي ،خو دا نارې سورې هيڅ
گټه نه وررسوي ،هغه مهال به د دوى د فريادونو په
ځواب كي د هللا تعالى وينا دا وي :نن نارې مه وهئ،
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ً چي نن زموږ له لوري ستاسو مرسته نه كېږي ،نه هللا
يقينا
تعالى ستاسو مرسته كوي او نه په ټول عالم كي داسي څه
موندلى شئ چي له الهي عذابه مو وژغوري ،تر دې وړاندي
زما آيتونه درباندي لوستل كېدل خو تاسو به په داسي
حال كي پر خپلو پوندو اوښتئ چي ځان به مو تر دې ستر
او لوړ گاڼو چي د هللا تعالى كتاب ومنئ او عمل پرې
وكړئ ،د شپې له پلوه به مو د حق په ضد مركې كولې ،او
الزيات به ترې لري كېدئ.

  
    









   
    


  
نو آيا په دغي وينا كي ئې غور (سوچ) نه دئ كړى،
يا دا چي داسي څه ورته راغلي چي لومړنيو پلرونو
ته ئې نه وو ورغلي؟ يا دا چي خپل پيغمبر ئې سم نه
دئ پېژندلى نو له همدې كبله د ده انكار كوونكي
دي ،يا وايي چي ده ته جنون (ليونتوب) الحق شوى،
بلكي دوى ته ئې حق راوړى خو د دوى ډېرى له حق څخه
كركجن دي.
( -)56-35په دې مباركو آيتونو كي د پيغمبر د
مخالفينو او د دوى د اختالف د څرنگوالي په اړه ويل
شوي:
 آيا په هغي وينا كي ئې غور او سوچ نه دئ كړى چي د
پيغمبر له لوري دوى ته وړاندي شوې؟ د دوى د مخالفت
وجه به همدا وي چي د پيغمبر د وينا په حقيقت او
اهميت نه دي پوه شوي؟
 آيا پيغمبر دوى ته داسي دين راوړى چي هيڅ سابقه
نه لري او تر دې وړاندي د هيچا له خوا مخكنيو نسلونو
ته نه دئ وړاندي شوى؟ حال دا چي دا دين او د پيغمبر
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وينا د تاريخ په زړه كي ژوري جرړي لري ،دا پيغمبر
همغه خبره كوي چي تر ده وړاندي ټولو مخكنيو
پيغمبرانو خلكو ته كړې!
آيا خپل پيغمبر ئې سم نه دئ پېژندلى نو له همدې

كبله د ده انكار كوونكي دي؟ آيا كوم ناآشنا كس ورته
راغلى ،نه ئې پېژني نو ځكه ئې پر خبري باور نه
كوي؟!! حال دا چي پيغمبر د دوى له منځه مبعوث شوى،
تر بعثت وړاندي ئې پېژندو ،ښه ورته معلوم وو چي
صادق ،امين ،رښتينى ،د لوړ اخالق خاوند ،زړه سواند،
پوه او صالح شخصيت دئ ،ټولو په درنه سترگه ورته كتل
او د يوه غوره مشر جوړېدو طمع ئې ترې درلوده ،ولي له
بعثت وروسته له ده سره مخالفت كوي؟
 آيا داسي ده چي دوى ته پيغمبر مجنون برېښي ،د ده
ً دا له انصاف لري او د عقل خالف قضاوت
په اړه حقيقتا
كوي چي پيغمبر په لېونتوب اخته شوى او پېريانو
نيولى؟!! كوم عقلمن انسان به د پيغمبر په اړه د داسي
څه ويلو جسارت وكړي؟ څنگه به د ټولني تر ټولو پوه،
هوښيار ،عقلمن ،سترالرښود او زړه سواند داعي ته د
مجنون خطاب كوي؟!! هغه هم په داسي حال كي چي دوى ته
ئې حق وړاندي كړى او سمه الر ئې ورښودلې!!
 د دوى د مخالفتونو يوازينۍ ستره وجه دا ده چي د
دوى ډېرى له حق څخه كركه لري.






  







  
او كه حق د دوى د هوس تابع شي ،نو آسمانونه او
زمكه او هر هغه څه به تباه شي چي په دوى كي دي،
خو موږ د دوى ذكر ورته راوړى خو دوى له خپل ذكر
څخه اعراض كوونكي دي.
( -)51د دې مبارك آيت مهمي مهمي الرښووني دا دي:
 دوى له دې كبله د پيغمبر مخالفت كوي چي د خپل هوس

568پلوشې
د قرآن
المؤمنون
بندگان دي ،د حق منلو ته چمتو نه دي ،داسي دين او
مذهب خوښوي چي د دوى له هوى او هوس سره برابر وي ،خو
كه حقيقت د دوى د هوس تابع شي ،هغه څه حق وگڼل شي چي
د دوى هوى او هوس ئې خوښوي ،د عالم دا حقيقي نظام د
دوى د هوس تابع كړى شي او دوى ته د خپل هوس مطابق د
تصرف موقع وركړى شي ،د دې عالم هر څه له تباهۍ سره
مخامخ كېږي .د دې عالم نظم او په هغه كي د حق ونډه
داسي وگڼئ لكه په يوه ډېر ستر هوائي ميدان كي چي هره
شېبه گڼ شمېر جهازونه ترې الوزي او په كي كښيني او
دا ټول د يوه حساس كمپيوټر په واسطه اداره كېږي ،كه
د دې كمپيوټر سرانجنير خپل نازولى ماشوم زوى د
كمپيوټر خوني ته له ځان سره بوځي او اجازه وركړي چي
د كمپېوټر په هري بټني چي زړه ئې غواړي گوته كېږدي،
د دې پايله به څه وي؟!! همدا راز كه د دې عالم په
نظم او اداره كي د انسان هوس دخالت وكړي ،د تودوخي
كم والى زياتوالى ،د ورځي او شپې اوږدوالى او لنډ
والى ،د لمر او سپوږمۍ د راختو او لوېدو اوقات د ده
د خوښي مطابق بدل رابدل شي ،دا عالم تباه كېږي!!
 د آيت په پاى كي ويل شوي :موږ د دوى ذكر ورته
راوړى خو دوى له خپل ذكر څخه اعراض كوونكي دي ،يعني
دا كتاب خو دوى ته خپل ځان ورښيي ،ماضي او مستقبل
ورښيي ،د مخكنيو برخليك ئې د دوى په وړاندي ږدي ،د
دوى د نېكو او بدو كړنو ،سمو او غلطو تگالرو پايلي په
گوته كوي ،د سعادت او شقاوت الري ورښيي ،د فالح او
بريا په لوري ئې بلي ،خو دوى له دې ذكر اعراض كوي!!
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آيا كومه خرڅه (بدله) ترې غواړې ،په داسي حال كي
چي ستا د رب خرڅه غوره ده او هغه تر ټولو غوره
ً چي ته ئې سمي الري ته
روزي وركوونكى دئ ،او يقينا
ً هغه چي پر آخرت ايمان نه راوړي له
بلې ،او يقينا
دغي الري څنگ ته كېدونكي دي .او كه رحم پرې وكړو
او هغه كړاو ترې لري كړو چي دوى پرې اخته دي نو
هرو مرو به په خپل طغيان او سرغړاوي كي ټينگار
كوي په داسي حال كي چي اللهانده به وي ،او يقينا
ً
چي په عذاب مو اخته كړل خو نه ئې خپل رب ته عاجزي
وكړه او نه زاري كوي .تر هغه چي داسي ور پرې
پرانېزو چي د سخت عذاب وال وي نو هغه مهال به دوى
په كي ناهيلي وي.
( -)55-55د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 دلته دوه داسي مضبوط دالئل وړاندي شوي چي له مخي
ئې نه يوازي د پيغمبر عليه السالم حقانيت ثابتېږي او
قريش پرې قانع كوي؛ بلكي د قرآن له نظره د همدغو
دالئلو له مخي كولى شو يو واقعي او مخلص داعي له
كاذب ،ټگمار او غرضي مبلغ تفكيك كړو ،هغه دالئل دا
دي:
 -1پيغمبر عليه السالم له خلكو طمع نه لري ،څه نه ترې
غواړي ،نه مادي بدله او خرڅه او نه معنوي ،نه مال
ترې غواړي ،نه مقام ،طمع ئې يوازي له خپل رب ځني ده،
اجر او بدله له هغه غواړي ،پر هغه حالل رزق بسنه كوي
چي خيرالرازقين رب ئې وركوي.
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 -5هغه خلك سمي الري ته بلې او د حق او عدالت لوري ته
بلنه وركوي.
كه تاسو د قرآن الرښوونو ته ځير شئ نو وبه گورئ چي
قرآن د يوه پيغمبر او صالح الرښود د پېژندو لپاره دغه
دوه معيارونه په مكرره توگه زموږ په وړاندي ږدي،
وايي :هر پيغمبر خپل قوم ته ويلي :زه د دعوت په عوض
كي له تاسو هيڅ اجر او بدله نه غواړم ،نه مالي بدله،
نه مادي او نه معنوي ،نه ستاينه او توصيف ،نه زما
لويي او برالسي منل ،قرآن دا د ټولو پيغمبرانو او
واقعي دعوتگرانو يوه مهمه ځانگړتيا گڼي چي له خپل
مخاطب څخه د هيڅ اجر او بدلې طمع نه لري ،خپل اجر
يوازي له رب العالمين څخه غواړي ،دا د واقعي
دعوتگرانو او ټگمارو مبلغينو د پېژندو لپاره د يوه
حساس مالك او محك په توگه معرفي كوي ،څوك چي په خپل
دعوت او تبليغ له خلكو څه ترالسه كوي ،څوك چي له دين
او مذهب څخه ځان ته دوكان جوړوي ،څوك چي په تعويذونو
شكرانې ترالسه كوي ،يو ټگمار داعي ،دوكه مار مبلغ او
غولوونكى مذهبي مشر دئ.
همداراز قرآن فرمايي چي پيغمبر د خپلي وينا او
دعوت له مخي پېژندل كېږي ،د يوه چا پيغام ته په پام
سره دا قضاوت كولى شو چي هغه پيغمبر دئ كه نه ،د يوه
داعي دعوت ،د يوه مبلغ تبليغ او د يوه الرښود الرښوونو
ته په پام سره ويلى شو چي صادق او مخلص دئ كه ټگمار
او دوكه مار ،قرآن د يوه مؤمن شخصيت له قوله حكايت
كوي او وايي چي هغه خپل قوم ته وويل :د هغه چا
متابعت وكړئ چي له تاسو كومه بدله نه غواړي او په
ً و هم
سمه الر روان دئ :اتبعوا من ال يسئلكم اجرا
مهتدون.
 په آيت كي ويل شوي :هغه خلك له دغي الري ډډه كوي
چي پر آخرت ايمان نه راوړي .يعني د آخرت منكرين په
هغي سمي الري تلو ته نه چمتو كېږي چي پيغمبر عليه
السالم پرې روان دئ او خلكو ته بلنه وركوي چي پرې
روان شي.
 كه هللا تعالى پر دغو خلكو رحم وكړي او هغه كړاوونه
ترې لري كړي چي پرې اخته دي نو وبه گورئ چي د هللا
تعالى د دې پېرزويني هيڅ پروا نه كوي ،پر خپل طغيان
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او سرغړاوي به ټينگار كوي او په خپل جهالت كي به
اللهانده وي.
 تر دې وړاندي هم په وار وار پر دوى د هللا تعالى له
لوري واړه واړه عذابونه نازل شوي خو خپل رب ته ئې
عاجزي ونه كړه ،تر هغه به هللا تعالى ته مخه نه كړي او
زاري او تضرع به ونه كړي چي د يوه سخت عذاب ور پرې
پرانيستل شي ،خو هغه مهال به دوى په دې شديد الهي
عذاب كي له هره پلوه ناهيلي وي.

   






   












   
 
او دى همغه ذات دئ چي تاسو ته ئې غوږونه ،سترگي
او زړونه راپيدا كړل ،ډېر لږ شكر كوئ ،دى همغه
ذات دئ چي تاسو ئې په زمكي كي خواره كړئ او د ده
لوري ته ورغونډ كېږئ .او دى هغه ذات دئ چي ژوندي
كول او مړول كوي (د ژوند او مرگ پرېكړه كوي) ،د
شپې او ورځي يوه په بلي پسي راتله د ده له لوري
دي ،نو آيا تعقل نه كوئ؟!
( -)56-55دا مبارك آيتونه د هللا تعالى د قدرت څو مهمو
نښو ته زموږ پاملرنه هڅوي:
 هللا تعالى همغه ذات دئ چي تاسو ته ئې غوږونه ،سترگي
او زړونه دركړل خو تاسو د هللا تعالى د دغي پېرزويني
ډېر لږ شكر كوئ .دلته دوه خبري غور غواړي :د غوږونو،
سترگو او زړونو د وركړي لپاره د (انشأ لكم :تاسو ته
ئې راوټوكول) الفاظ كارول شوي ،ولي د خلق لكم يا
اعطى لكم په ځاى د انشأ لكم الفاظ راغلي؟ همداراز د
غوږونو يادونه ئې تر سترگو او زړونو وړاندي كړې ،دا
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ولي؟ آيا غوږونه تر سترگو او زړونو وړاندي جوړېږي؟
آيا د غړو د پيدايښت لپاره د (أنشأ) صيغه راوړل كوم
خاص مطلب افاده كوي؟ راشئ د دې ځواب له ساينسپوهانو
او هغو ډاكټرانو وغواړو چي د ماشوم د پيدايښت د
څرنگوالي په اړه ئې ژوري څېړني كړې دي او كلونه
كلونه ئې د پرمختللو وسائلو څنگ ته تېر كړي ،نن هغوى
همدا خبره كوي چي قرآن څوارلس پېړۍ وړاندي كړې!! دوى
وايي :د مور په رحم كي لومړى د ماشوم د غوږونو
جوړېدا پيل شي ،بيا ئې د سترگو او بيا ئې د زړه ،او
دا هغه حقيقت دئ چي علم د شلمي پېړۍ په پاى كي د
ډېرو پرمختللو وسائلو په مرسته پرې پوه شو .دوى
وايي :دا هر غړى د يوه ځانگړي ژن له لوري په داسي
توگه جوړېږي چي د هر غړي لومړنى سلول وده كوي ،شمېر
ئې ډېرېږي او ورو ورو بشپړ غړى ترې جوړ شي ،د جوړېدا
لپاره ئې تر ټولو غوره صيغه همدا د أنشأ صيغه ده،
ځكه د ورو ورو ودي له الري بشپړ غړى جوړېږي.
همدا راز تر سترگو وړاندي د غوږ د يادولو بله وجه
دا ده چي غوږ تر سترگي ډېر حساس دئ ،غوږ د حجاب او
پردې له شا هم خبرېږي خو سترگي دا كار نشي كولى ،غوږ
ستا له حكم پرته تا خبروي خو سترگي به ته په خپله
يوه لوري ته اړوې او پرانيستې به ئې نيسې چي اطالع
دركړي ،د دماغ پرېكړه د هغو معلوماتو له مخي وي چي د
غوږونو او سترگو له الري ئې ترالسه كوي ،تل ئې كار تر
دوى دواړو وروسته پيل كېږي.
 هللا تعالى همغه ذات دئ چي تاسو ئې په زمكي كي خواره
كړئ او د ده لوري ته ورغونډ كېږئ.
 هللا تعالى همغه ذات دئ چي د ژوند او مرگ پرېكړه د
ده له لوري كېږي.
 هللا تعالى همغه ذات دئ چي د شپې او ورځي يوه په بلي
پسي راتله د ده له لوري دي.
 لكه چي د شپې او ورځي تگ راتگ د ده په اراده
ترسره كېږي ،همدا راز د مرگ ژوند پرېكړه هم د ده له
لوري كېږي ،لكه چي د شپې او ورځي په تلو راتلو كي له
هللا تعالى پرته د بل هيچا اراده هيڅ ډول اثر او اغېز
نه لري ،يوه شېبه ئې نه مخكي كولى شي او نه ئې
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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
هېڅ شى هيڅ ډول ونډه او اغېز نه لري.
 د آيت په پاى كي ويل شوي چي آيا تعقل نه كوئ؟!
يعني كه د يوه عقلمن انسان په سترگه دغو سترو سترو
څرگندو حقائقو ته وگورئ ستاسو قضاوت او پرېكړه به څه
وي؟

    












  
    




بلكي همغسي څه ئې وويل چي لومړنيو ويلي وو ،وئې
ويل :آيا كله چي ومرو او خاوري او هډوكي شو ،آيا
ً چي د دې وعده
ً راپاڅول كېږو؟!! يقينا
موږ به حتما
خو موږ ته هم راكړى شوې او تر دې وړاندي زموږ
پلرونو ته هم ،دا خو د وړاندينيو له قصو پرته بل
څه نه دئ.
( -)56-51دا مبارك آيتونه وايي :د دغو كافرانو او
منكرينو ځواب همغسي وو لكه د لومړنيو كافرانو ،د
قيامت او بياژوندون په اړه د دوى وينا همغه زړه او
پخوانۍ وينا ده چي مخكنيو كافرانو پيغمبرانو ته كړې
او هغه دا :آيا كله چي ومرو او خاوري او هډوكي شو،
ً له خپلو قبرونو بيا ژوندي راپاڅول
نو موږ به حتما
كېږو؟!! دا د بياژوندون وعده خو موږ ته هم راكړى شوې
او تر دې وړاندي زموږ پلرونو ته هم ،ولي تر نن پوري
هيڅوك راژوندى نشو؟ ولي دا وعده ترسره نشوه؟!! دا خو
د وړاندينيو له قصو پرته بل څه نه دي.
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ووايه :زمكه او هغه څه چې په هغې كي دي د چا دي،
ً به ووايي :د هللا
كه پوهېږئ (ځواب ئې راكړئ)؟ حتما
دي ،ووايه :نو آيا پند نه اخلئ؟ ووايه :د اوو
آسمانونو خاوند او د ستر عرش خاوند څوك دئ؟ حتما
ً
به ووايي :د هللا دي ،ووايه :آيا نه وېرېږئ؟ ووايه:
هغه څوك دئ چي د هر څه واكمني ئې په الس كي ده او
هغه پناه وركوي او د ده خالف پناه نشي وركول كېدى؛
ً به ووايي :د هللا دي ،ووايه :نو له
كه پوهېږئ؟ حتما
كومه كوډي درباندي كېږي؟ بلكي موږ حق ورته راوړ
ً چي دوى دروغجن دي.
او يقينا
( -)56-56په دې مباركو آيتونو كي د توحيد په اړه څو
ستري ستري الرښووني د پوښتني او ځواب په بڼي كي انځور
شوې ،په دې توگه:
 ترې وپوښته :زمكه او هغه څه چې په هغې كي دي د چا
دي؟ كه پوهېږئ ځواب ئې راكړئ؟ د دوى ځواب له دې پرته
بل څه نشي كېدى چي ووايي :د هللا دي ،ځكه بل خاوند ورته
نشي موندلى ،نو ورته ووايه :په دې ستر حقيقت له
اعتراف سره سره څنگه پند نه اخلئ؟
 ترې وپوښته :د اوو آسمانونو خاوند او د ستر عرش
ً به ووايي :د هللا دي ،نو ورته
خاوند څوك دئ؟ حتما
ووايه :آيا د داسي ستر رب له مخالفت او د ده په
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وړاندي له عصيان او بغاوت وېره نه لرئ؟
 وئې پوښته :هغه څوك دئ چي د هر څه واكمني ئې په
الس كي ده او هغه پناه وركوي او د ده په وړاندي هيڅوك
ً به ووايي :د
چا ته پناه نشي وركولى ،كه پوهېږئ؟ حتما
هللا دي ،واكمني هم د ده په الس كي ده او پناه وركول هم
د ده كار دئ ،نو ورته ووايه :نو له كومه كوډي
درباندي كېږي؟ دا وروستۍ فقره (انى تسحرون :له كومه
كوډي درباندي كېږي؟) ځينو درنو مفسرينو داسي تعبير
كړې چي گواكي دلته سحر د دوكه كولو او غولولو په
معنى راغلى او مراد ئې دا دئ چي تاسو چا غولولي يئ
چي پر آخرت ايمان نه راوړئ؟ ځينو نورو ويلي چي مراد
ئې دا دئ :چا درباندي جادو كړى چي پر آخرت له ايمان
راوړو مو مخ بل لوري ته اړوي او په حقيقت ئې له
پوهېدو ستاسو مخنيوى كوي؟ په دې دواړو تعبيرونو كي
دوه اساسي ستونزي تر سترگو كېږي :په لومړۍ توجيه كي
سحر په خپلي اصلي معنى نه دئ نيول شوى او په دوهمي
توجيه كي سحر ته دومره اغېز ثابت شوى چي يو څوك له
ايمان راوړو هم منع كولى شي!! نو ځكه دا دواړه
تعبيرونه د منلو وړ نه دي .د دې فقرې غوره او دقيق
تعبير دا دئ :په داسي حال كي چي تاسو ټولو پورتنيو
پوښتنو ته همغه ځواب وركوئ چي پيغمبر ئې درته وايي،
تاسو دا منئ چي زمكه او د هغې هر څه د هللا دي ،د اوو
آسمانونو خاوند او د ستر عرش خاوند هللا دئ ،د هر څه
واكمني د هللا په الس كي ده او هغه پناه وركوي او د ده
په وړاندي هيڅوك چا ته پناه نشي وركولى ،نو ولي
پيغمبر عليه السالم ته كوډگر وايئ او ستاسو له منځه
چي چا ايمان راوړى هغوى ته د مسحور نوم وركوئ او
وايئ چي پر دوى كوډي شوې؟ فأنى تسحرون؟ :له كومه
كوډي درباندي كېږي؟ ،ولي هغو خبرو ته د كوډو نوم
وركوئ چي پيغمبر عليه السالم ئې تاسو ته كوي؟ دا په
داسي حال كي چي د هللا تعالى په اړه ټولو پورتنيو
پوښتنو ته همغه ځواب وركوئ چي پيغمبر ئې تاسو ته
وايي!! د دغو ځوابو طبيعي او د عقل مطابق غوښتنه دا
ده چي هللا تعالى شريك نه لري او د قيامت راتگ حتمي دئ،
خو تاسو له يوې خوا هللا تعالى ته دروغجن شريكان ټاكلي
او له بلي خوا د قيامت راتگ نه منئ!! د آيت د پاى
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فقره په ډېر وضاحت سره ښيي چي همدا تعبير دقيق او
صحيح دئ ،ځكه دا فقره په (بل) سره پيل شوې او ورپسې
ويل شوي چي موږ حق ورته راوړى او دوى دروغجن دي ،او
د دې معنى دا ده :داسي نه ده لكه چي دوى ئې وايي ،او
رسول هللا ﹽ ته ساحر وايي او د دعوت اغېز ئې سحر بولي،
بلكي خبره دا ده چي موږ حق ورته راوړى او دوى دروغجن
دي ،ځكه دوى حق ته د سحر په سترگه گوري .كه دغو
آيتونو ته لږ ځير شو نو گورو چي دلته يوازي يوه
دروغجنه خبره تر سترگو كېږي چي هغه د سحر اړوند خبره
ده ،دا دروغجنه خبره ځكه مخالفينو ته منسوب گڼو چي
په پاى كي دوى ته د دروغجنو خطاب شوى .په ورپسې آيت
كي هم گورو چي د دوى دوه نوري دروغجني خبري هم ترديد
شوې :يوه ئې دا چي وايي خداى زوى او ځاى ناستى لري
او بله ئې دا چي وايي خداى شريكان لري.

    
    
    







   





  
نه هللا كوم زوى نيولى او نه د هغه خوا ته كوم بل
معبود شته ،كه داسي وى نو هر معبود به هغه څه له
منځه وړي وو چي پيدا كړي ئې دي (يا به ئې له ځان
ً به ځيني پر ځينو
سره بل لوري ته وړي ول) او حتما
نورو برالسي شوي وو ،هللا ته له هغه څه پاكي ده چي
دوى ئې بيانوي ،په غيب او څرگند پوه ،له هغه څه
لوړ دئ چي دوى ئې (ورسره) شريكوي.
(-)55-51په دې مباركو آيتونو كي د هللا تعالى په اړه د
مشركينو او اهل كتابو دوه دروغجني خبري او د دوى د
غلطو انگېرنو د ترديد لپاره دوه مضبوط او قاطع دالئل
زموږ مخي ته اېښودل شوي ،په دې توگه:
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 د هغو وگړو ادعاء دروغجنه او بې بنسټه ده چي
وايي :هللا تعالى كوم څوك د زوى او ځاى ناستي په توگه
غوره كړى ،گمان كوي چي هللا تعالى له خپلو اختياراتو
څخه ځيني برخي خپلو نازولو ذواتو ته سپارلي ،هغوى د
شفاعت او سپارښتني حق لري ،هللا تعالى د هغوى له الري د
خپلو بندگانو دعاگاني اوري او قبلوي ،هغوى كولى شي د
خلكو مشكالت حل او حاجتونه ترسره كړي!! حال دا چي هللا
تعالى هيڅ زوى او ځاى ناستى نه لري ،هيڅوك ئې د زوى
او ځاى ناستي په توگه نه دئ غوره كړى ،نه هللا تعالى
شريكان لري او نه ئې خپل اختيارات پر نورو وېشلي.
 هغه مشركين دروغجن دي چي د هللا تعالى تر څنگ بل
معبود لمانځي ،په ډېرو معبودانو باور لري ،بل چا او
بل څه ته د معبود په سترگه گوري ،حال دا چي د هللا
تعالى تر څنگ بل معبود نشته.
 د يوې ډلي په ځواب كي ويل شوي :كه له يوه هللا پرته
بل اله او معبود وى نو د دوى تر منځ مخالفت ،نزاع او
تصادم حتمي وو ،هر يوه به هڅه كوله چي پر نورو برالسى
شي ،يوازينى برالسى معبود ترې جوړ شي ،په دې نزاع كي
به كمزورو معبودانو خپل هر څه له السه وركول ،ځيني به
ئې د فاتح په الس له منځه تلل او ځيني به دوى په خپل
الس په دې تصادم كي له منځه وړل ،دا عالم به د دغو
الهه وو تر منځ د مسلسل او پرله پسې تصادمونو او
نزاعاتو شاهد وو ،حال دا چي په ټول عالم كي د بشپړ
يووالي ،وحدت ،تنسيق ،گډ كار او نظم شاهد يو او د دې
پراخ عالم په هيڅ گوټ كي نه د داسي نزاع او تصادم څه
بېلگه تر سترگو كېږي او نه د بل اله او معبود د شتون
كوم شاهد او نښه او نه بل عالم چي د بل اله تر
واكمنۍ الندي وي.
 د بلي ډلي په ځواب كي ويل شوي چي هللا تعالى له دې
عيبه منزه او پاك دئ چي شريك ،زوى او ځاى ناستى
ولري ،شريك ،زوى او ځاى ناستى هغه څوك نيسي چي په
خپل ځان بسيا نه وي ،ټول كارونه په خپله نشي كولى ،د
بل مرستي ته اړ وي ،هر ځاى او هر كار ته په خپله نشي
رسېدى ،علم او معلومات ئې محدود وي ،له ټولو اسرارو
نشي خبرېدى ،بل ئې بايد مرسته وكړي او په هغه څه ئې
خبر كړي چي د ده له سترگو پټ وي .خو هللا تعالى په غيب
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او څرگند پوه دئ او له هغه څه ډېر لوړ دئ چي دوى ئې
ورسره شريكوي.

    














  
ووايه :اې زما ربه! كه هغه څه راوښيې چي له دوى
سره ئې وعده كېږي نو زما ربه! په دې ظالم قوم كي
ً چي موږ پر دې قادر
مي (پاته) ونه گرځوې .او يقينا
يو چي هغه څه دروښيو چي وعده ئې ورسره كوو.
( -)58-56په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته د يوې
داسي ښكلې دعاء الرښوونه شوې چي پر ظالمانو د الهي
عذاب له راتلو سره تړاو لري ،ورته ويل شوي :ووايه:
اې زما ربه! كه هغه حالت راښيي چي ستا له پرېكړو سره
سم پر ظالمانو ستا عذاب سيورى غوړوي ،نو زما ربه! ما
په دې ظالم قوم كي مه پرېږده ،تر عذاب وړاندي مي ترې
وباسه .يعني كه زما په ژوند كي او په داسي حال كي چي
زه په كوم ظالم قوم كي مېشت يم او دوى ته د حق په
لوري بلنه وركوم ،دوى پر خپل كفر او شرك تر هغه
ټينگار وكړي چي مهلت ئې پاى ته ورسېږي او د الهي
عذاب نېټه راورسېږي نو ما په دوى كي مه پرېږده ،تر
عذاب وړاندي مي ترې وباسه .هللا تعالى كولى شي دا حالت
راولي او پر دوى د عذاب د راتلو ورځ درباندي وگوري.




   
   
    







 
بدي په هغه څه دفع كړه چي تر ټولو غوره وي ،موږ
په هغه څه ښه پوه يو چي دوى ئې بيانوي ،او ووايه:
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اې زما ربه! د شيطانانو له وسوسو پناه دروړم ،او
له دې پناه دروړم چي خوا ته مي حاضر شي.
( -)55-53دلته هم رسول هللا ﹽ ته او د ده الري مؤمنانو
ته الرښوونه شوې چي بدي په نېكي ځواب كړي ،د بدي دفع
كولو لپاره تر ټولو غوره او ښكلې طريقه غوره كړي ،د
مخالفينو بد سلوك ،بده ژبه ،كچه او سپكي خبري بايد د
دې باعث نشي چي تاسو هم ورته چلن وكړئ ،دا شيطانان
دي چي انسان بدي كړني او بدي وينا ته هڅوي ،غصه ئې
پاروي ،ناسم او ناوړه غبرگون ته ئې تياروي ،د شيطان
له وسوسو خپل رب ته پناه يوسئ ،له دې هم ده ته پناه
يوسئ چي دا شيطانان مو خوا ته راشي.

   














   



   
تر هغه چي د دوى كوم يوه ته مرگ ورشي نو وايي :اې
زما ربه! بېرته مي وگرځوئ ،چي په هغه څه كي نېك
عمل وكړم چي (تر شا مي) پرېښي ،نه نه ،دا (هسي)
يوه وينا ده چي هغه ئې ويونكى دئ ،او تر دوى آخوا
تر هغي ورځي چي (له قبرونو به) راپاڅول كېږي يو
برزخ (پرده) ده.
( -)166-55په دې مباركو آيتونو كي ويل شوي:
 د متعصبو او متعنتو كافرانو به همدا حال وي ،پر
مخالفت به ټينگار كوي ،له ايمان راوړو به ډډه كوي،
دالئل به نه مني ،تر هغه چي د مرگ نېټه ئې راشي ،نو
هغه مهال به وايي :اې زما ربه! بېرته مي وگرځوئ ،چي
په هغه څه كي نېك عمل وكړم چي تر شا مي پرېښي ،په
خپلو پاتې شتمنيو ،امكاناتو او وسائلو كي سم او د
مخكني ژوند خالف تصرف وكړم ،خپل اوالد سمي الري ته
هدايت كړم ،د مهلت وركولو او د خپل مرگ د ځنډېدو
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غوښتنه به كوي ،خو دا غوښتنه به ئې داسي وي لكه خوشې
او بې گټي وينا ،چي نه هللا تعالى ورته اعتناء كوي ،نه
دى په كې رښتينى او صادق وي او نه كومه نتيجه پرې
مرتب كېږي ،څو شېبي وروسته به هغه ځاى ته درومي چي د
قيامت تر ورځي به په كي پراته وي ،تر هغي ورځي چي له
قبرونو به راپاڅول كېږي.
 دلته په قبر كي د پاته كېدا مودې ته برزخ ويل
شوي ،برزخ د پرده معرب دئ ،يعني د انسان او قيامت تر
منځ دغه پرده حائل ده ،له دې پردې آخوا قيامت او بله
نړۍ ده.

    
  
  
نو كله چي په شپېلۍ كي پو شي بيا به په دې ورځ نه
د دوى تر منځ خپلوي وي او نه به يو بل پوښتى شي.
( -)161كه نن دا د حق دښمنان په گډه د اسالم مخالفت
كوي ،په دې گډ مخالفت كي تر هر څه زيات پر قومي
اړيكو تركيز كوي او وايي :له پالر نيكه راپاته دود
دستور پالو او نوي دين نه منو ،د حقپالو په ضد قومي
او ژبني تعصبات پاروي ،د قيامت په ورځ به د دغو حق
دښمنو كافرانو تر منځ ټولي اړيكي شلېدلې وي ،حتى د
خپلوۍ اړيكي ،هر څوك به د ځان په غم كي وي ،هغه ورځ
به نه يو له بل مرسته غوښتى شي ،نه به يو د بل حال
پوښتى شي او نه به له الهي عذاب د ژغورني د الرو چارو
په اړه له چا پوښتنه كولى شي.
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نو د چا چي تلل شوي درانه وختل همدا دوى بريالي
دي او د چا چي تلل شوي سپك وختل نو همدا دوى خپل
ځانونه تاواني كړل ،په دوزخ كي به تلپاتي وي .اور
به ئې مخونه وريت (بې پوسته) كړي او دوى به په كي
بربنډ ژامي وي ،آيا زموږ آيتونه نه درباندي لوستل
كېدل په داسي حال كي چي تاسو به هغوى تكذيبول؟
( -)168-165د دې مباركو آيتونو مهم مهم مطالب دا دي:
 د قيامت په ورځ به عملونه تلل كېږي ،د چا چي تلل
شوي درانه وخېژي نو دوى به بريالي وي او د چا چي تلل
شوي سپك وخېژي دوى به هغه خلك وي چي خپل ځانونه ئې
تاواني كړي ،په دوزخ كي به تلپاتي وي ،اور به ئې
مخونه داسي وريت كړي چي د مخ پوستكي به ئې وسوزي او
ژامي او غاښونه به ئې لوڅ شي.
 دغو دوزخيانو ته به وويل شي :آيا زموږ آيتونه نه
درباندي لوستل كېدل په داسي حال كي چي تاسو به هغوى
تكذيبول؟ دا عذاب او سپكاوي د همدې گناه سزا ده.
 دلته ويل شوي چي د هر انسان بريا د ده د موازين
په دروندوالي او سپكوالي پوري تړلې ده ،دلته موازين
د موزون جمع افاده كوي ،يعني بريالى هغه دئ چي تلل
شوي ئې درانه وي ،داسي عملونه ئې كړي وي چي د هللا
تعالى په وړاندي او د حقيقت له مخي قدرمن او ارزښتمن
وي ،دا (حق) او (حقيقت) دئ چي د انسان عمل ته
دروندوالى ،قدر او ارزښت وركوي ،كوم عمل چي له (حق)
او (حقيقته) تش وي ،هغه به سپك او بې ارزښته وي .په
رواياتو كي هم راغلي چي د الاله اال هللا وزن به د زمكي
او آسمانونو تر وزن زيات وي ،فان السماوات واألرض وما
فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت ال إله اال هللا في
الكفة األخرى كانت أرجح ،د دې معنى دا ده چي هلته به
حقيقت وزن او دروندوالى وي .دا تعبير صحيح نه دئ چي
موازين د ميزان جمع وگڼل شي او د تلي دروند والى او
سپكوالى د فالح او خسران نښه وگڼل شي ،په دې تعبير كي
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دا خبره مجهوله پاتې كېږي چي د څه شي وزن به د فالح
او خسران نښه وي؟! كېدى شي د چا د نېكو عملونو پېټى
سپك وي او لږ نېك عملونه ئې كړي وي او د بل د بدو
عملو پېټى دروند وي او ډېر بدعملونه ئې كړي وي ،آيا
كولى شو داسي سپكوالى او دروندوالى معيار وگڼو.




  



  
   
   
   







  














  



 
وئې ويل :اې زموږ ربه! زموږ بدمرغي راباندي غالبه
شوه او موږ الروركي وگړي وو ،اې زموږ ربه! له دې
(دوزخ) مو وباسه! نو كه بېرته (خپل مخكني كفر او
عصيان) ته وروگرځېدو نو موږ به ظالمان وو ،وئې
ويل :په دې (دوزخ) كي پټه خوله كښينئ او خبري مه
ً چي زما د بندگانو يوه ډله داسي
راسره كوئ .يقينا
وه چي ويل به ئې :اې زموږ ربه! ايمان مو راوړ نو
ً چي
موږ ته بخښنه وكړه او رحم راباندي وكړه؛ يقينا
ته تر ټولو رحم كوونكو غوره يې ،نو تاسو تر هغه
تر ملنډو الندي نيولي ول چي زما يادونه ئې درځني
ً چي ما نن
هېره كړه او په دوى پوري مو خندل ،يقينا
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دوى ته دا بدله وركړه چي همدا دوى به بريالي وي،
له دې كبله چي صبر ئې وكړ.
( -)111-163د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 دوزخيان به وايي :اې زموږ ربه! زموږ بدمرغي
راباندي غالبه شوه ،ډېر بدمرغه او شقي وو چي له دې
ً چي موږ الروركي وو ،اې
برخليك سره مخامخ شوو ،يقينا
زموږ ربه! له دې دوزخ مو وباسه! بيا به هغه څه نه
كوو چي تر دې وړاندي مو كول او د دوزخ اور ئې راپه
برخه كړ ،كه بېرته خپل مخكني كفر او عصيان ته
وگرځېدو نو موږ به ظالمان وو.
 هللا تعالى به هغوى ته وفرمايي :په همدې دوزخ كي پټه
ً چي زما د
خوله كښينئ او خبري مه راسره كوئ .يقينا
بندگانو يوه ډله داسي وه چي ويل به ئې :اې زموږ ربه!
ايمان مو راوړ نو موږ ته بخښنه وكړه او رحم راباندي
ً چي ته تر ټولو رحم كوونكو غوره يې ،تاسو
وكړه؛ يقينا
پر دغو مؤمنانو ملنډي وهلې ،دومره چي زه مو په بشپړه
توگه هېر كړى وم ،نه له ما وېرېدئ او نه مو پر دوى
رحم كاوو ،په دوى پوري مو خندل ،دوى ستاسو د ټولو
ملنډو ،خندا ،اهانت او ځورونو په وړاندي پر خپل
ايمان صبر كاوو ،د دغه صبر له كبله مي هغوى ته دا
بدله وركړه چي همدا دوى به بريالي وي.





   
   



   
    




وئې ويل :په زمكي كي څو كلونه پاتي شوئ؟ وئې ويل:
يوه ورځ يا د يوې ورځي يوه برخه پاتي شوو ،نو
شمېرونكي وپوښته ،وئې ويل :يوازي لږ (لنډه موده)
پاتي شوي يئ؛ كاش تاسو پوهېدى.
( -)116-115د قيامت په ورځ به له هغو دوزخيانو چي د
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قيامت او بياژوندون عقيده ئې نه منله؛ پوښتنه وشي:
په زمكي كي څو كلونه پاتي شوئ؟ دوى به ځواب وركړي:
يوه ورځ يا د يوې ورځي يوه برخه ،سم نه پوهېږو ،له
هغه چا وپوښته چي دا موده ئې سمه شمېرلې وي!! دوى ته
به وويل شي :يوازي لنډه موده پاتي شوي يئ؛ كاش تاسو
پوهېدئ .دوى په دنيا كي په تلوار سره د قيامت غوښتنه
كوله ،د قيامت په راتلو كي ځنډ له قيامته د دوى د
انكار دليل وو ،د خپلي غلطي عقيدې په تأييد كه به ئې
دا دليل وړاندي كاوو :كله چي ومرو ،خاوري او هدوكي
شو ،كلونه كلونه تر خاورو الندي راباندي تېر شي ،څنگه
ومنو چي بيا به راژوندي كېږو؟!! خو د قيامت په ورځ
به وايي :په زمكي كي او تر خاورو الندي يوه ورځ يا تر
دې هم لږ د ورځي د يوې برخي په اندازه پاتي شوي يو.
دوى ته به وويل شي :كاش په دې خبري هغه مهال پوه شوي
وئ چي پيغمبران درتلل او تاسو ته ئې د قيامت او
بياژوندون په اړه وينا كوله او تاسو انكار كولو!!



  
   



     



    
   



   













آيا داسي مو انگېرلي ده چي موږ عبث او بېهوده
پيدا كړي يئ او دا چي زموږ لوري ته به نه راگرځول
كېږئ؟!! نو حقيقي ټولواك (له دې عيبه ډېر) لوړ
دئ ،له ده پرته بل معبود نشته ،او هغه د پرتمين
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عرش رب دئ .او څوك چي د هللا خوا كي بل معبود لمانځي
(او مرستي ته ئې وربلي)؛ د دې (بلني او لمانځني)
په اړه هيڅ برهان او حجت نه لري ،له دې پرته بل
څه نه دي چي حساب ئې له خپل رب سره دئ ،حقيقت دا
دئ چي كافران نه بريالي كېږي .او ووايه :اې زما
ربه! بخښنه (راته) وكړه ،رحم (راباندي) وكړه او
ً چي ته تر ټولو رحم كوونكو غوره يې.
يقينا
( -)115-118د دې مباركو آيتونو په پراخو او مهمو
مطالبو د پوهېدا لپاره بايد الندي خبري په پام كي
ولرو:
 دا آيتونه د دې مباركي سوري تتمه ده ،لكه څنگه چي
د دې سورې په لومړنيو آيتونو كي د فالح او بريا اوه
گوني اسباب معرفي شوي او هغه مؤمنان بريالي ښودل شوي
چي دغه اوه صفات لري ،دلته هغه كافران د بدمرغو او
نامرادو په توگه په گوته شوي چي د انسان پيدايښت عبث
او بېهوده گڼي ،په بياژوندون باور نه لري او له هللا
تعالى پرته بل معبود لمانځي او مرسته ترې غواړي.
 دلته دوه باورونه سره ورته او يو د بل مترادف
ښودل شوي :دا باور چي انسان عبث او بېهوده پيدا شوى،
او دا چي قيامت ،بياژوندون او د محاسبې ،مكافات او
مجازات لپاره د هللا تعالى لوري ته گرځېدا نشته!! حقيقت
دا دئ چي له بياژوندن انكار داسي دئ لكه څوك چي
وايي :انسان بې هدفه او عبث پيدا شوى!! حال دا چي په
دې ټول پراخ عالم كي داسي توكى نه شو موندلى چي عبث
او بې هدفه وي!!
 د هغه چا په ځواب كي چي له بياژوندون انكار كوي،
او په دې توگه د انسان پيدايښت عبث او بې هدفه گڼي؛
ويل شوي :هللا تعالى دا د عالم حقيقي ټولواك؛ له دې
عيبه ډېر لوړ دئ چي انسان دې عبث پيدا كړى وي او له
هغه سره دي محاسبه ونه كړي ،او د نېك او بد عمل سزا
او جزا دي ورنه كړي.
 مشركينو ته ويل شوي :له هللا تعالى پرته بل معبود
نشته ،هغه د پرتمين عرش رب دئ ،هغه ټولواك دئ او ټول
عالم د ده تر واكمنۍ او سلطې الندي دئ .يعني هللا تعالى
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حقيقي مالك دئ ،له ده پرته بل د عبادت وړ معبود
نشته ،هغه ټولواك دئ ،د عالم هر څه د ده د واكمنۍ تر
عرش الندي دي ،هر څه د ده سيطرې او سلطې ته تسليم دي،
له كوم عرش څخه چي د عالم د دې پراخ ملك پالنه،
ساتنه او څارنه كېږي او هر څه ئې په خپل خپل ځاى كي
اداره كېږي ،هغه د ده عرش دئ ،او دا هستي ټوله د هغه
د سيطرې او سلطې تر تخت او عرش الندي ده ،يعني دلته
هغه هم مالك دئ او هم حاكم .په ټوله هستي كي د ده
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
سره سم چي هللا وضع كړي د خپلو عملونو اجر ،بدله او
نتائج ويني ،څوك به تعذيبوي او چا ته به مغفرت او
بخښنه كوي.
 څوك چي د هللا خوا كي بل معبود لمانځي او مرستي ته
ئې وربلي؛ د دې بلني او لمانځني په اړه هيڅ برهان او
حجت نه لري ،باور ئې بې بنسټه دئ او بلنه او لمانځنه
ئې بې گټي لوبي ته ورته .له قيامت او محاسبې انكار
ده ته هيڅ گټه نه رسوي ،هرو مرو به د خپل رب په
وړاندي ودرېږي او دقيقه محاسبه به ورسره كېږي .حقيقت
دا دئ چي دا كافران نه بريالي كېږي ،نه په دنيا كي
او نه په آخرت كي.
 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
او مرسته ترې وغواړي ،په حقيقت كي ئې همدا مرجع خپل
اله او د خداى شريك گرځولې ،دا پداسي حال كي چي د دې
غلط تصور او انگېرني لپاره هيڅ دليل او برهان نه
لري ،په همدې خاطئ تصور سره چي گمان كوي" :د خداى تر
څنگ بل داسي معبود او اله هم شته چي د دعا په قبلولو
كي ورسره شريك دئ" هغه د كافرانو په ډله كي شامل شوى
او له فالح او بريا نه محروم شوى.
 د سورې په پاى كي د هللا تعالى صالح او مخلص بنده ته
الرښوونه شوې چي د خپل مهربان رب په وړاندي دا دعاء
وكړي :اې زما ربه! بخښنه راته وكړه ،رحم راباندي
ً چي ته تر ټولو رحم كوونكو غوره يې.
وكړه ،يقينا
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َست
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بسم هللا الرحمن الرحيم

النور
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (النور) دئ ،چي د سورې د 68
ٰت و االرض) څخه اخيستل شوى ،څلور
السمو
آيت له (هللا نور
ٰ
شپېته آيتونه لري ،د ډېرى آيتونو فواصل ئې د دوهم
آيت (المؤمنين) ته ورته دي ،له هرو څو آيتونو وروسته
ئې فواصل بدلېږي او د لومړي آيت (تذكرون) ته په ورته
صيغو پاى ته رسي ،پنځه آيتونه ئې په حساب او ابصار
پاى ته رسېدلي.
په دې كي ټول متفق دي چي دا مباركه سوره په مدينه
كي نازله شوې ،خو دا چي د مدينې په كومي مرحلې او د
هجرت په كوم كال كي نازله شوې ،په دې اړه د مفسرينو
تر منځ او په رواياتو كي د پراخ اختالف او تعارض شاهد
يو ،ځيني د دې سورې نزول د احزاب له جگړي او د
االحزاب د سورې له نزول وړاندي گڼي او ځيني ئې ترې
وروسته ،كه څه هم ټول په دې متفق دي چي دا سوره د
بني المصطلق له غزوې وروسته او د هغي پېښي په اړه
نازله شوې چي له د دغې غزوې د راستنېدو پر مهال
رامنځته شوه ،او منافقينو د ام المؤمنين عائشې ﹽ په
اړه داسي دروغجنه ،كركجنه او د هغې د عظمت او عفت
خالف افتراء وكړه چي هللا تعالى د دغي مباركي سورې په
لېږلو سره دا تور رد كړ او هغه ئې د منافقينو له
لوري دروغجنه افتراء وگڼله.
د بني المصطلق د غزوې په اړه اكثر روايات وايي چي
دا په پنځم هجري كال كي رامنځته شوې ،يو روايت ئې د
څلورم هجري كال پېښه گڼي او بل روايت ئې د شپږم هجري
كال .دا تعارض او اختالف د يوې مهمي مسئلې په ارتباط
د فقهاوو تر منځ د جدي اختالف رأي باعث شوى ،د ښځو د
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حجاب د څرنگوالي په اړه د فقهاوو تر منځ اختالف له
دغو متعارضو رواياتو راوالړ شوى ،د حجاب او ستر په
اړه په دوو سورتونو كي الرښووني شوې؛ يوه همدا د
النور سوره او بله د االحزاب سوره ،كه ومنو چي د
النور سوره تر االحزاب وړاندي نازله شوې نو په دې سره
به مونږ هغه روايات بې اعتباره گڼلي وي چي دا سوره
ترې وروسته بولي او په هغوى كي د مخ پټولو يادونه
شوې ،او كه ئې وروسته وگڼو نو هغه روايات به مو بې
اعتباره گڼلي وي چي د دې عكس خبره كوي.
په څو دالئلو ويلى شو چي د النور سوره تر االحزاب
وړاندي نازله شوې:
 له دوو رواياتو پرته نور ټول روايات همدا خبره
كوي.
 د النور په سوره كي په عامه توگه ويل شوي چي
كورونو ته د ننوتلو پر مهال له هستوگنو اجازه وغواړئ
او سالم پرې واچوئ او د االحزاب په سوره كي ويل شوي چي
د رسول هللا ﹽ كور ته له اجازې پرته مه ننوځئ ،كه بلنه
درك ړى شوه نو له خوراك وروسته خواره شئ او د رسول هللا
ﹽ د خبرو اورېدو تلوسه دي تاسو زيات پاته كېدو ته
ونه هڅوي چي دا كار د رسول هللا ﹽ د مزاحمت باعث كېږي.
هغه الرښوونه عامه او دا خاصه ده ،معموالً عامه الرښوونه
تر خاصي وړاندي وي.
 د االحزاب په سورې كي ويل شوي چي د رسول هللا ﹽ له
وفات وروسته به د هغه مېرمني داسي گڼئ لكه خپلي
ميندي او له هغوى سره به نكاح نه كوئ .دا الرښوونه
ښيي چي د االحزاب سوره د رسول هللا ﹽ له رحلت لږ وړاندي
نازله شوې ،په همداسي وخت كي داسي الرښووني ته ضرورت
وو نه تر دې ډېر وړاندي.
 د دې سورې  86آيت وايي :
   





    
    
 : په خپلو كلكو قسمونو سره ئې د هللا په نامه

ً به د جهاد
لوړه وكړه چي كه امر ورته وكړې نو حتما
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لپاره ووځي ،ووايه :لوړه مه كوئ ،پېژندل شوى اطاعت
ً چي هللا په هغه څه ښه پوهېږي چي
دئ (ستاسو دنده) ،يقينا
تاسو ئې كوئ ،له دې آيت څخه په ډېر وضاحت سره
معلومېږي چي دا سوره په هغو كلونو كي نازله شوې چي ال
د مسلمانانو او د دوى د دښمنانو تر منځ ډېري نښتي نه
وې شوې او ال د منافقينو هغه خصلت عمالً نه وو جوت شوى
چي د نښتو په وخت كي د مسلمانانو له ملگرتيا او په
جگړو كي له برخي اخيستو ډډه كوي ،له دې معلومېږي چي
دا سوره د احزاب له سورې وړاندي نازله شوې.
 كوم روايت چي وايي د االحزاب سوره تر النور وړاندي
نازله شوې په هغه كي داسي خبري تر سترگو كېږي چي د
روايت اعتبار ته كلكه صدمه رسوي ،لكه دا چي وايي:
رسول هللا ﹽ له هغه چا په جومات كي او د مسلمانانو په
وړاندي شكايت وكړ چي دا افتراء ئې جوړه كړې وه ،په
ځواب كي ئې سعد بن معاذ ﹽ وويل :يا رسول هللا! كه دا د
اوس له قبيلې وي نو موږ به ئې سر غوڅ كړو او كه د
خزرج د قبيلې وي نو هغه څه به ورسره كوو چي ته ئې
امر وكړې .دا په داسي حال كي چي سعد بن معاذ ﹽ د
االحزاب په غزوې كي ټپي شوى وو او د همدې ټپ له كبله
لږ وروسته وفات شو!! كه سعد بن معاذ ﹽ دا خبره كړې
وي نو معنى ئې دا ده چي دا غزوه تر االحزاب او د سعد
بن معاذ ﹽ تر وفات وړاندي وه .د دې اختالف او د دې
رواياتو تفصيل به د سورې په تفسير كي وگورئ)*( .
نامناسبه ئې مه گڼئ كه دلته د يوې رؤيا يادونه
وكړم :د  1656كال د حمل په يوويشتمه د دې مباركي
سورې تفسير بشپړ شو ،زه معموالً د هرې سورې د معرفي په
اړه هغه مهال ليكل پيل كړم چي د سورې تفسير مي بشپړ
كړى وي ،او په معنى ئې ښه پوه شوى وم ،په دې ورځ مي
د سورې پېژندنه دغه ځاى (*) ته رسولې وه ،ډېر خوښ وم
چي د هللا تعالى په فضل سره د دې سورې تفسير بشپړ شو،
دومره لكه چي هللا تعالى د يوه ستر كار ترسره كولو
سعادت راپه برخه كړى وي ،د دې سورې د تفسير له
پيلولو وړاندي ډېر وارخطا او هيبت وهلى وم ،د سورې د
ځينو برخو دقيق تفسير راته گران برېښېدو ،د مفسرينو
تر منځ هغو ژورو اختالفاتو هم وېرولى وم چي په
تفاسيرو كي مي په دې اړه تر سترگو كېدل ،د متعارضو
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آراوو او رواياتو له منځه د ارجح غوره كول هم راته
آسان كار نه برېښېدو ،خو كله چي د دې سورې له تفسير
فارغ شوم؛ داسي احساس مي كولو لكه چي د زړه سلول
سلول مي د ايمان په رڼا روښانه او ټوله سينه مي له
علمه ډكه شوې وي .ماخستن شو ،لمونځ مي وكړ او ويده
شوم ،د شپې مي خوب ليدو چي د مېوو په يوه باغ كي يم،
د يوې جگي وني سر ته په الوتو سره لوړ والړ شم ،پرته
له دې چي پر تنې ئې وخېژم ،د وني په سر كي كله يوې
او كله بلي څانگي ته الس كړم ،په يوه الس څانگه ونيسم
او په بل الس مېوه راشكوم او خورم ئې ،خو داسي لكه په
هوا كي چي والړ وم او الس مي هسي د وني په نرۍ څانگي
پوري تم كړى وي ،د وني په سر كي يوه داسي وړه څانگه
راوشكوم چي له توتانو ډكه وي ،خو د انگور د وږي په
څېر ډكه وي ،خولې ته ئې رانږدې كړم ،څو ډكي ډكي خولې
ترې وخورم او ډېر خوند ترې واخلم ،خو له السه مي الندي
پرېوځي او پر زمكه ئې د لگېدو غږ هم واورم ،له ځان
سره ووايم چي ښه ده بل څوك به ئې وخوري ،بيا د وني د
سر څانگي چي له توتانو ډكي وې په زور سره وخوځوم چي
توت توى شي او خلك ئې وخوري ،له همغه ځايه الندي
وگورم ،د پخو خښتو څو لوړ لوړ دېوالونه مي تر سترگو
شي خو دا ونه دومره لوړه وي چي دا دېوالونه ډېر واړه
واړه په نظر راشي ،هيبت راباندي راشي او له ځان سره
ووايم :د راختو په څېر د هوا له الري په الوتو كوز شم
كه د وني پر تنې ،په همدې حالت كي له خوبه راويښ
شوم ،همغه وخت مي د خوب د تعبير په اړه فكر وكړ او
دې نتيجې ته ورسيدم :په قرآن كي پاكيزه وينا او كلمه
له هغي جگي وني سره تشبيه شوې چي جرړي ئې په زمكي كي
ژوري تللې وي او څانگي ئې د آسمان په غېږ كي لوړي
شوې وي او په هر موسم كي خپله مېوه وركوي ،د قرآن هر
جزء د سورې په نامه ياد شوى او دېوال ته هم سور ويل
شوي ،د دواړو بنسټ يو دئ ،د قرآن د لېږلو لپاره د
نزول اصطالح كارول شوې چي له بره الندي لېږل افاده
كوي ،د دغي سورې د تفسير له پيلولو وړاندي زه هيبت
وهلى غوندي وم او گمان مي كولو چي د ځينو آيتونو د
تفسير په اړه به له داسي ستونزو سره مخامخ شم چي ترې
وتل به راته گران وي ،همغسي لكه په خوب كي چي د
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راكوزېدو په ارتباط هيبت راباندى راغى ،دغو مطالبو
ته په پام سره د خوب تعبير دا دئ :د النور د سورې
عظمت او لوړ والى د قرآن د ځينو سورتونو په پرتله
داسي دئ لكه هغه جگه ونه او هغه جگ جگ دېوالونه چي
ما ته د وني له سره ټيټ معلومېدل ،د دې مباركې سورې
د جگو جگو څانگو خوندوري مېوې هم زما په برخه شوې او
هم مي نورو ته راوڅنډلې .زه چي پرون دغه ځاى (*) ته
رسېدلى وم نو غوښتل مي د دې مباركي سورې د عظمت او
اهميت په اړه څه وليكم ،خو اوس په دغه خوب اكتفاء
كوم.

  








  
يوه ځانگړې سوره چي موږ نازله كړې او موږ فرض كړې
ده او په هغې كي مو څرگندونكې نښي نازلي كړې چي
پند واخلئ.
( -)1په دې مبارك آيت كي د دې سورې په اړه څو خبري
تر سترگو كېږي چي د سورې ځانگړتيا او اهميت په گوته
كوي:
 هللا تعالى فرمايي چي دا يوه ځانگړې سوره ده چي موږ
نازله كړې.
 په دې كي يوازي د هللا تعالى له لوري نازلي شوې
الرښووني نه دي بلكي فرض شوي احكام هم ځاى شوي.
 په دې كي داسي آيتونه راغلي چي حقائق څرگندوي.
 موخه ئې دا ده چي تاسو پند واخلئ.
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زناكاره ښځه او زناكار نارينه د دوى هر يو سل درې
ووهئ ،او د هللا په دين كي دي تاسو د دوى په اړه زړه
سوى نه نيسي ،كه پر هللا او د آخرت پر ورځي ايمان
لرئ ،او د دوى عذاب دي د مؤمنانو يوه ډله وگوري.
( -)5د دې لپاره چي دا مبارك آيت د زنا او زناكارو د
سزا په څېر مهمي او حساسي انساني قضيې په اړه بحث
كوي ،بايد په وړاندي ئې لږ توقف وكړو او ټولو هغو
پوښتنو ته دقيق ځواب ولټوو چي په دې اړه وړاندي
كېږي ،لكه دا پوښتني :آيا زنا ته د جرم په سترگه كتل
صحيح دي؟ په ځانگړې توگه هغه مهال چي د دواړو لوريو
په توافق ترسره شي ،او هغه هم په داسي حال كي چي
دواړه مجرد وي او د كومي نكاح په قيد او شرط كي نه
وي داخل شوي؟ دا له كومه پلوه جرم دئ؟ له مذهبي پلوه
جرم دئ ،كه له فطري او انساني پلوه ،كه له اخالقي او
رواني پلوه او كه دا د بل په حق تېرى دئ نو ځكه جرم
گڼل كېږي ،او كه دا د ټولني له حاكم او منل شوي
قانون تېرى دئ نو د جرم اطالق پرې كېږي؟ كه ومنو چي
دا جرم دئ آيا دا سزا ورسره مناسبه او عادالنه ده؟
آيا د خلكو په وړاندي يو مجرم په درو وهل مناسب كار
دئ؟ دغو او دې ته ورته پوښتنو ته بايد معقول او د
منلو وړ ځوابونه ولټوو .د آيت په مفهوم د ښه پوهېدو
او بيا اړوند پوښتنو ته د صحيح ځواب ويلو لپاره بايد
تر ټولو وړاندي الندي خبري په پام كي ولرو:
 قرآن هغه جنسي مباشرت ته د زنا نوم وركړى چي د
سړې او ښځي تر منځ په نامشروع او غير قانوني توگه
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ترسره شي ،مباشرت ئې مشروع مباشرت ته ورته او له
فطري الرو وي خو له نكاح پرته وي ،كه دا د مجردو تر
منځ وي او كه د متأهلو تر منځ ،د زنا اطالق پر نورو
جنسي كړنو نشي كېدى ،كه دا د نارينه او نارينه تر
منځ وي او كه د نارينه او ښځي تر منځ له غير فطري
الري ،او كه د انسان او حيوان تر منځ او يا له نورو
الرو د جنسي غريزې اشباع ،د هر جنسي شذوذ او جرم
لپاره بېل بېل نوم ټاكل شوى.
 ټول مفسرين او فقهاء په دې متفق دي چي په دې آيت
كي هغه زناكار نارينه او زناكاري ښځي ته اشاره شوې
چي واده ئې نه وي شوى .خو په دې اړه د دوى تر منځ
اختالف تر سترگو كېږي چي د اختصاص وجه څه ده ،د قرآن
كوم آيت د اختصاص منشأ ده كه كوم روايت او د رسول هللا
ﹽ عمل؟ آيا رسول هللاﹽ ته په دې اړه بېله وحي شوې كه د
قرآن له الرښوونو ئې دا حكم استنباط كړى؟ خو كه د
همدې آيت تركيب او د ورپسې آيت الفاظو ته ځېر شو نو
راته جوتېږي چي د دې اختصاص منشأ په خپله همدا
آيتونه دي ،د لومړي آيت له فحوى داسي معلومېږي لكه
چي رسول هللا ﹽ ته د دې آيت تر نزول وړاندي د زنا قضيه
وړاندي شوې وي ،هغه په دې اړه پرېكړه د الهي الرښووني
راتلو ته ځنډولې وي ،ځكه (الزاني) او (الزانية)
معرفه صيغې دي او په هغه چا ئې اطالق كېږي چي له
وړاندي پرې خبره شوې وي ،كه داسي نه وى نو بيا به
داسي ويل كېدل :كه څوك زنا وكړي نو سزا به ئې دا وي.
په ورپسې آيت كي د همدې (الزاني) په اړه ويل شوي چي
دا يوازي زناكاره يا مشركه ښځه نكاح كوي ،او دا
(الزانية) يوازي له زناكار او مشرك سره نكاح كوي .له
دې الفاظو په الزيات وضاحت سره معلومېږي چي خبره د
هغه چا په اړه ده چي ال ئې نكاح نه ده شوې او متأهل
نه دئ ،د داسي زناكار سزا سل درې دي .دلته دا پوښتنه
راوالړېږي چي د واده شوي نارينه او ښځي سزا څه ده او
د حكم منشأ ئې د قرآن كوم آيت دئ كه كوم روايت او كه
پيغمبر ﹽ دې ته په پام سره دا حكم كړى چي په مخكني
الهي شريعت كي ئې همدا حكم وو؟ مفسرين او فقهاء په
دې اړه هم متفق دي چي سزا ئې رجم (سنگسارول) دي .خو
په دې اړه بېل بېل آراء لري چي د حكم منشأ څه ده،

النور
565
د قرآن پلوشې
دقيقه رأيه دا ده چي رسول هللا ﹽ دې ته په پام سره چي د
مجرد زناكار سزا سل درې ده نو طبيعي ده چي د متأهل
زناكار سزا به تر دې زياته وي ،دا سزا همغه ده چي په
مخكني شريعت كي راغلې او قرآن هغه نه ده منسوخ كړې.
همغسي لكه چي د آزادي ښځي او وينځي سزا توپير لري،
وينځي ته د دې لپاره چي محدوديتونه ئې تر آزادي زيات
دي ،د خپلي خوښي نكاح ئې نه ده په برخه شوې نو سزا
ئې تر آزادي نيمه ټاكل شوې.
(
شوې:
ټاكل
داسي
سزا
زناكارو
دغو
د






 :   هر يو ئې
سل درې ووهئ) ،جلد پوستكي ته وايي ،خو دا چي دلته ئې
مراد له پوستكي جوړه شوې متروكه ده كه مجرم داسي وهل
چي يوازي پر خپل پوستكي درد احساس كړي او غوښي او
هډوكو ته ئې سرايت ونه كړي او داسي ونه وهل شي چي
غوښه ئې زخمي يا هډوكى ئې شين شي ،د رسول هللا ﹽ له سنت
څخه معلومېږي چي په دې وينا كي دا دواړه خبري نغښتې
دي .متروكه به د څرمني وي ،نه به ډېره كلكه او ځيږه
وي او نه ډېره نرمه او پسته ،وهل به داسي وي چي د
وهونكي الس دومره لوړ نشي چي تخرگ ئې معلوم شي ،د
متروكي په وهلو كي به نه ډېر زور كاروي او نه به ئې
سوكه سوكه وهي ،پر سر ،مخ او نازكو ځايونو به له
وهلو ډډه كوي ،هڅه به ئې دا وي چي پر يوه ځاى څو
واري گوزار ونه كړي.
 مؤمنانو ته الرښوونه شوې چي د هللا په دين كي دي تاسو
ته د دغو مجرمينو د مجازات په اړه زړه سوى الحق نشي،
پر هللا او د آخرت پر ورځي د ايمان تقاضاء همدا ده ،دا
ځكه چي دا حكم د هللا تعالى له لوري دئ ،او هللا تعالى د
قيامت ورځ د محاسبې او مجازات لپاره ټاكلې ،يعني
ستاسو رب محاسبه كوي او مجرم ته سزا وركوي ،پر
محاسبه كوونكي او مجازات كوونكي رب د ايمان غوښتنه
دا ده چي مجرم ته د هغه له حكم سره سم سزا وركړى شي،
نه زياته نه كمه ،د مجرم په مجازات كي به د خپلو
شخصي احساساتو او عواطفو تر اغېز الندي نه راځئ ،نه
به ستاسو زړه سوى په حد كي تخفيف او كمى راولي او نه
به مو قهر او غصه په هغه كي د زياتوالي او شدت باعث
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كېږي.
 دا الرښوونه هم ورته شوې چي د دوى عذاب دي د
مؤمنانو يوه ډله وگوري .يعني دا مجازات بايد علني وي
نه په پټه او د تړلو دروازو تر شا ،يوه ډله مؤمنان
بايد د مجازات صحنه په خپلو سترگو وگوري .دلته څو
خبري بايد په پام كي ولرو :د صحنې ليدونكي بايد د
مؤمنانو يوه ډله وي ،او د دې معنى دا ده چي دا
مجازات به دومره هم علني نه وي چي حتى كافران ئې هم
وليدى شي ،داسي چي په آزاد ميدان كي او په بشپړه
توگه علني مجازات شي ،يا د مجازات صحنه په ټلويزيون
كي وښودل شي ،بلكه يوازي د مؤمنانو يوه ډله به دا
صحنه گوري .په دې څرگند مجازات كي ځيني مصلحتونه
مضمر دي ،د نورو لپاره د عبرت باعث كېږي ،د اصلي
مجرم او د نورو جسارت له منځه وړي ،د قاضيانو د غلطو
تصرفاتو مخنيوى كوي ،پټ مجازات هم مجرم ته دا مجال
وركوي چي ځان پاك لمنى وښيي او هم واكمنانو ته دا
امكان په الس وركوي چي د رشوت په بدل كي مجرم له
مجازات وژغوري .دا د ټولني حق دئ چي هغه مجرم وپېژني
چي د نورو پر حقوقو تېرى كوي ،تر څو له هغه سره په
خپلو معامالتو كي محتاط وي ،او له خطره ئې ځان وساتي.
ً د منلو وړ خبره نه ده چي د يوه مجرم د پت او
دا قطعا
عزت لپاره ټولنه له گواښ سره مخامخ شي .داسي جرم چي
په بشپړه توگه شخصي بڼه لري ،بل ته ئې ضرر نه وي
ً چي هغه
متوجه ،په پټه تر سره شوى وي ،او مخصوصا
محكمې ته هم نه وي راجع شوى ،په داسي جرم پرده اچول
او په هغه كي د مجرم د پت او عزت خيال ساتل نه يوازي
مانع نه لري بلكي غوره كار دئ او اسالم پرې تأكيد
كوي ،خو دا او هغه بل جرم په خپلو كي ژور توپيرونه
لري او يو پر بل نشو قياسولى.
 د دې لپاره چي دا موضوع او اړوند احكام ئې الزيات
راته واضح شوي وي بايد هغه روايات هم له نظره تېر
كړو چي په دې اړه راغلي ،خو تر دې وړاندي بايد دا
وضاحت وكړو چي آيا د دغو زناكارو سزا يوازي همدا
پورتنۍ سزا ده كه اسالمي حكومت كولى شي څه پرې زيات
كړي؟ ځيني په دې باور دي چي له دې سزا سره يو كلن
تبعيد هم مل دئ ،قاضي به د پورتنۍ سزا تر څنگ دا
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پرېكړه هم كوي چي زناكار تر يوه كال پوري له خپل
مېشت ځاى بلي سيمي ته په تلو مكلف كړي ،دوى ځينو
رواياتو ته په پام سره دا سزا واجب او د پورتنۍ
ضميمه گڼي ،خو ځيني نور بيا دا د حد د سزا ضميمه نه
بلكي تعزيري سزا ئې بولي او د حاكم رأيي ته ئې محول
كوي ،چي كه دا تبعيد د مجرم او ټولني لپاره غوره
ورته معلوم شي نو داسي كار كولى شي .احنافو دغي رأيي
ً چي صحيح رأيه همدا ده ،په
ته ترجيح وركړې او يقينا
څو دالئلو -1 :په آيت كي سزا ټاكل شوې ،په دې آيت او
د قرآن په نورو آيتونو كي د مزيد سزا لپاره شاهد نه
مومو -5 .هر تبعيد ته د سزا په سترگه نشو كتلى ،د
هغه زناكار لپاره چي په څرگنده مجازات شوى او له
خلكو سره په جگو سترگو مخامخېدا ورته گرانه شوې ،دا
غوره ده چي څه موده له خپلي سيمي بل ځاى ته ولېږل
شي ،په بل ځاى كي به دى هم له روحي فشار خوندي وي او
د ده مخكنۍ ټولنه به هم له هغه ضرره خوندي وي چي د
مجرم آزاد گرځېدا ئې ورسره مخامخ كوي ،دا ځكه چي د
مجرم آزاد گرځېدا د جرم په اړه حساسيت ورو ورو له
منځه وړي او هغو كسانو ته جسارت بخښي چي د همداسي
جرم شوق لري .الندي روايت دا مطلب ډېر ښه توضيح كوي:
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له ابن عمر ﹽ روايت دئ چي يوه ورځ په داسي حال كي چي
ابوبكر ﹽ په جومات كي وو يو سړى ورته راغى چي
اللهانده او پرېشانه وو ،خبري ئې هم څرگندي او واضح
نه وې ،ژبه ئې بنده بنده كېده ،نو ابوبكر ﹽ عمر ﹽ ته
ً څه خبره ورسره
وويل :ورشه او حال ئې معلوم كړه ،حتما
ده ،عمر ﹽ ورغى او هغه ورته وويل :يو مېلمه ئې خپل
كور ته راوست او هغه ئې له لور سره زنا وكړه ،عمر ﹽ
هغه په سينه وواهو او ورته وئې ويل :خداى دي سپك
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كړه ،ولي دي پر خپلي لور پرده وانه چوله!! ابوبكر ﹽ
دواړه راوغوښتل ،دواړو پر خپلي گناه اعتراف وكړ ،پر
دواړو حد جاري شو ،خو د حد تر څنگ ئې هم دوى دواړه
سره نكاح كړل او هم ئې تر يوه كال پوري تبعيد كړل.
كه غور وكړو نو د دې بدوي لپاره تر ټولو غوره كار دا
وو چي لور او دغه مېلمه ئې سره كښېنولي وى ،دواړو ته
ئې ويلي وى چي تاسو دا غلطي وكړه ،اوس نو په كار دا
ده چي تاسو دواړه په خپلو كي نكاح وكړئ ،ځكه له
قانوني او شرعي پلوه نه ده په خپله سزا وركولى شوى،
نه ئې په محكمې كي دوى ته سزا وركولى شوى ،ځكه محكمې
به يا څلور شاهدان ترې غوښتل يا به دوى دواړو اعتراف
كولو ،محكمې ته د دواړو بېول له دې پرته چي هغوى
تنبيه شي ده ته كومه گټه ونه رسوله .د عمر ﹽ په اړه
دا روايت هم راغلى چي ويلي ئې دي :له دې وروسته به
څوك تبعيد نه كړم ،دا خبره ئې هغه مهال وكړه چي يو
مجرم ئې تبعيد كړ او هغه روميانو ته پناه يووړه .د
علي ﹽ په اړه هم راغلي چي له تبعيد سره ئې مخالفت
كړى .له دې رواياتو په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي
هغه رأيه كمزورې ده چي تبعيد د حد ضميمه او واجب
گڼي.
 خو دا چي آيا له عقلي ،علمي ،اخالقي او فطري پلوه
زنا ته د جرم په سترگه كتلى شو كه نه او داسي سزا
ورسره ښايي كه نه؟ دې پوښتني ته له ځواب وړاندي څو
خبري ستاسو مخي ته ږدم :آيا وړو مرغيو ته مو پام كړى
چي كله د الوتو شي نو دوه دوه سره جوړه شي ،په يوې
خوندي گوښې كي ځان ته په گډه ځاله جوړه كړي ،د ژوند
تر پايه سره ملگري وي ،تر منځ ئې وفا او مينه وي،
ټول هم و غم ئې دا وي چي بچيان وزېږوي ،ستر ئې كړي
او الوتو ته ئې چمتو كړي ،نه ئې نارينه بلي ښځي ته
او نه ئې ښځه پردي نارينه ته تمايل ښيي .آيا د
مرغانو دا صفا او له ميني او وفا ډك ژوند كافي نه دئ
چي ووايو :د فطرت تقاضاء همدا ده ،جنسي تمايل د گډ
ژوند او گډي كورنۍ جوړولو محرك او موخه ئې د اوالد
زېږول او روزل.
آيا هغه چرگ ته ځير شوي يئ چي گڼ شمېر چرگي ساتي،
بل چرگ ئې خوا ته نه پرېږدي ،كه بل د ده پر مېرمنو
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جنسي تېرى وكړي تر هغه ورسره جنگېږي چي زخمي زخمي
شي ،د چرگانو تر منځ د جگړو لويه وجه همدا وي!! دا
صحنه د كومي خبري غمازي كوي او موږ ته څه پيغام
لري؟!! آيا زموږ په وړاندي دا څرگند پيغام نه ږدي چي
پر خپلو مېرمنو غيرت كول د ژوو د فطرت غوښتنه او په
همدې كي د دوى د بقا رمز پروت دئ؟!! آيا دا چي هللا
تعالى د ژوو په فطرت كي دا احساس ايښى چي د ښځي په
رحم كي د دوو نارينه وو د مني د توئېدو په وړاندي
حساسيت وښيي او مخنيوى ئې وكړي او د دې په وړاندي
جدي غبرگون وښيي چي د ده مېرمني ته بل څوك ورنږدې
شي ،داسي حساسيت او غبرگون چي جگړي ته چمتو شي او د
دې پروا هم ونه كړي چي ښايي په دې جگړي كي به دى په
خپله زخمي شي!! آيا دا فطري عكس العمل د دې خبري
شهادت نه وركوي چي په همدې كي د ژوو د بقا رمز مضمر
دئ او دا فطري اصل تر پښو الندي كول بدي پايلي لري؟!!
كبان به گورې چي دوه سره جوړه شي ،يوه خوندي ځاى
ته والړ شي ،نارينه ئې ځاى برابر كړي ،په خپلي لكۍ د
زمكي د سر تيږي يوې خوا بلي خوا ته كړي ،ښځه ئې راشي
او هملته په هگۍ اچولو لگيا شي ،دى ئې په شاوخوا كي
گرځي او په حركاتو كي ئې د شوق او ميني اغېز دومره
ځالند وي چي سړى گمان كوي هغه مستي كوي ،بل كب د هغې
خوا ته نه پرېږدي او كه كوم يو دا جسارت وكړي نو پرې
حمله كوي ،كله چي ښځه د هگيو له اچولو فارغه شي ،هغه
ورشي او پر همدغو هگيو خپله مني وشيندي ،او بيا هڅه
وكړي چي دا هگۍ پټي كړي ښايي د دې لپاره چي مارغان
ئې ونه خوري او ښايي د دې لپاره چي بل كب همدا د ده
كار ورسره ونه كړي!!
ما په يوه فيلم كي د مارغانو يوه جوړه ليده چي
گډه ځاله ئې وه ،ښځي ئې په داسي حال كي خپل مېړه له
السه وركړ چي هگۍ ئې اچولې وې ،دې ته اړه شوه چي د
ژوند بل ملگرى ځان ته پيدا كړي ،بختوره وه ،داسي
ملگرى ډېر ژر په الس ورغى ،په مخكنۍ ځالي كي ئې د نوي
گډ ژوند د دوام پرېكړه وكړه ،خو كله چي نارينه دې
ځالي ته راغى او په هغې كي ئې داسي هگۍ ترسترگو شوې
چي مېرمني ئې له مخكني مېړه څخه ترالسه كړې وې ،نو
ټولي ئې يوه په بلي پسې له ځالي الندي وغورځولې ،او
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ځاى ئې هغو هگيو ته تش كړ چي مېرمن به ئې له دې
وروسته اچوي!! دا ځكه چي ده د نوي گډ ژوند پرېكړه په
دې موخه كړې وه چي په خپله د بچيانو خاوند شي ،وئې
پالي او په دې توگه ئې نسل دوام وكړي او د فطرت
غوښتنه ئې ترسره شي!! ما ته ووايئ :دا صحنې موږ ته
څه درس راكوي؟! آيا د يوه سالم الفطرت انسان لپاره
دا كافي نه ده چي ووايي :هللا تعالى د ژوو په فطرت كي
جنسي غريزه او له هغه لذت اخيستل د دوى د نسل د بقا
لپاره ايښې نه يوازي د تلذذ او خوند اخيستو لپاره،
هغه چي دا غريزه په غير فطري طريقې او فقط د خوند
ً چي دومره جاهل او
اخيستو لپاره اشباع كوي ،يقينا
كودن دئ چي دغه مارغان تر هغه ډېر شرف لري!! كه تاسو
د ژوو ژوند ته ځير شئ نو دا به درته جوته شي چي د
ټولو جنسي اړيكي د فطري قانون مطابق او د اوالد
درلودو په موخه ترسره كېږي ،قرآن د هغه هللا تعالى كتاب
دئ چي دا ټول ژوي ئې پيدا كړي او د دوى په فطرت كي
ئې دا ځانگړتياوي ايښې دي ،نو ځكه د انسان د جنسي
غريزې او د هغې د اشباع په اړه د قرآن الرښووني همغسي
دي چي د ژوو فطرت ئې غوښتنه كوي .قرآن جنسي بې
الريتوب او شذوذ د جاهليت له مظاهرو څخه گڼي ،د قرآن
له نظره په هري ټولني كي چي د دې گنده او ناولي عمل
مظاهر راڅرگند شي نو هغه له تمدن وروسته پاتې او جهل
وهلې ټولنه ده .علم او تمدن انسان د قانونيت خوا ته
كاږي او ټولي اړيكي د همدغي قانونمنۍ په سيوري كي
تنظيموي او ټولنه له دې ژغوري چي قانون ترپښو الندي
شي ،له حدودو تېرى وشي ،نظم له منځه والړ شي ،يو د بل
پر حق او حد تېرى وكړي ،د انسان په ژوند كي تر ټولو
مهمه او اساسي قضيه د ده جنسي اړيكي دي چي د ده او د
ده د نسل ژوند او دوام ورپوري تړلى دئ .د انسان د
ژوند د دغه اساسي اړخ روغوالى ،د قانون په چوكاټ كي
د هغه تنظيمول او په دې برخه كي د پولو او حدودو د
تر پښو الندي كېدو مخنيوى د علم او تمدن له لومړنيو
غوښتنو څخه دي .جهل او د انسان له فطرت او د هغه د
جسم د سالمتيا او روغتيا له غوښتنو او د هغه د روح او
بدن له صحي اړتياوو بې خبري د دې سبب كېږي چي د
انسان د ژوند دغه اړخ ته الزمه اعتنا ونه شي ،ضوابط
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ئې تر پښو الندي شي او له حدودو ئې تېرى وشي ،مگر نه
گورئ چي د لوېديزي نړۍ بې مهاره ټولنه له دې جهته
څومره رنځ وړي او له څومره خطرناكو ناروغيو سره
مخامخ ده؟ سيفليس او د ايډز وژونكې ناروغي د دې
ټولني له مظاهرو څخه يوه ده ،د لوېديزي نړۍ زړه
سواند پوهان په چيغو چيغو د خطر اعالن كوي چي يا
آزادي جنسي اړيكي مهار كړئ او يا د هغه د بدو او
تباه كوونكو عواقبو انتظار وكړئ ،دا حالت به موږ له
هغو بدو پايلو سره مخامخ كوي چي د كورنيو د جوړېدا
لړۍ پاى ته ورسي او خلك د اوالد له درلودو او د هغوى
د روزني د تكليفونو له گاللو ډډه وكړي!!
هغو خلكو ته حيران يو چي د زنا او د هغې د سزا په
اړه د قرآن الرښووني د اعتراض وړ گڼي!! دوى ته وايو:
كه تاسو د مذهبي انگېرنو له مخي اعتراض كوئ نو موږ
ته په ټولي نړۍ او په ټول انساني تاريخ كي داسي د
پام وړ مذهب راوښيئ چي زنا ته ئې د جرم او گناه په
سترگه نه وي كتلي او سزا ئې همدومره او تر دې هم
سخته نه وي ټاكلې!! كه تاسو مسيحي او يهودي يئ نو د
دواړو په مذهب كي زنا ته د لوى جرم په سترگه كتل شوي
او سزا ئې رجم گڼل شوې!! هندوان ئې گناه گڼي او سزا
ئې سوزول!! كه تاسو بې مذهبه غربپال او كمونيستان يئ
او داسي سزا د ترحم او عاطفې خالف گڼئ نو زموږ ساده
ځواب دا دئ :ستاسو د ترحم عملي بېلگي مو د بگرام،
كندهار ،ابوغريب او گوانتانامو په زندانونو كي
وليدې ،آيا له داسي خلكو سره د ترحم خبره په خوله
راوړل ښايي او دا حق لري چي د بل داسي سزا بې رحمي
وگڼي چي د دوى تر وحشيانه سزاگانو ډېره نرمه وي؟!!
تاسو چي په افغانستان او عراق كي څه وكړل ،پر
كورونو ،كليو ،ښارونو ،جوماتونو ،مدرسو ،د بمونو او
راكټو ورول ،په خوب ويده ښځي ،ماشومان او بوډاگان
وژل ،په لمانځه والړو خلكو باندي راكټي ورول او د
لمانځه په وخت كي چاودني كول او بې گناه خلك په وينو
كي رغړول ،په زور د اعتراف اخيستو لپاره د بنديانو
نوكان ايستل ،په بل سگريټ د بدن نرم ځايونه داغل،
جوش اوبه او سره كړي تېل پرې پاشل ،برقي شارټونه
وركول ،د داړلو لپاره سپيان ورتوشل ،په اوبو كي ئې
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تر هغه سر ننايستل چي د مرگ پړاو ته نږدې شي!! دا
سزاگاني هغه چا ته وركوي چي يا ئې په خپلو كړنو
اعتراف ته اړ كړي او يا د دوى د خوښي گټور معلومات
ترې ترالسه كړي!! چا چي دا عذابونه تجربه كړي دې ته
ترجيح وركوي چي زر متروكي پر خپل نازك بدن قبولي كړي
تر دې چي سر ئې په اوبو كي تر هغه وخته غوټه شي چي
مرگ ته نږدې شي ،يا ئې نوكان وايستل شي ،يا برقي
شارټونه وركړى شي!! جورج بوش د امريكا مخكني جمهور
رئيس اعتراف وكړ چي ما د همدغي سزا وركولو اجازه
وركړې وه!! په هغو ورځو كي چي ما د دغي مباركي سورې
تفسير ليكلو د ناټو ځواكونو د كنر د غازي آباد
ولسوالۍ پر كلي بمونه او راكټونه وورول ،پنځه شپېته
مظلوم او بې گناه كليوال ئې د ښځو ،ماشومانو او
بوډاگانو په شمول ووژل او گڼ شمېر نور ئې ټپيان كړل،
امريكايانو حتى خپله دروغجنه خواشيني هم ونه ښوده!!
ورپسې ئې د ماڼوگي په ولسوالۍ كي همداسي بمونه وورول
او نه ماشومان ئې ووژل ،دوى د لرگيو په راټولولو
لگيا ول چي جهازونه راغلل او پر دوى ئې بمونه وورول،
كله چي د كابل ذليل حكومت د خلكو د غولولو لپاره خپل
خفگان څرگند كړ او پر دې ظالمانه وژني ئې اعتراض وكړ
د امريكا د جنگ وزير كابل ته راغى ،له جمهور رئيس
سره ئې وكتل او خبري رسنيو ته ئې وويل :ما د دې پېښي
په اړه خپل خفگان او معذرت كرزي ته وړاندي كړ او هغه
قبول كړ!! همدا او نور هيڅ!!! ال يوه اونۍ نه وه تېره
شوې چي د خپلو بې پيلوټه طيارو له الري ئې د شمالي
وزيرستان په دته خيلو كي پر يوې قومي جرگې راكټي
وورولې چي په ترڅ كي ئې د لسگونو ټپيانو په څنگ كي
اته څلوېښت بې گناه قبائلي مشران ووژل شول .په همدغو
ورځو كي د ډايوس په نامه د سي آى اې يوه جاسوس په
پاكستان كي په رڼا ورځ او د ښار په منځ كي دوه
پاكستانيان په ډزو ووژل ،ده د هغي ډلي مشري په غاړه
درلوده چي مأموريت ئې په پاكستان كي د امريكا
مخالفين وژل ،په جوماتونو ،مدرسو او ښارونو كي
چاودني كول ،د مذهبي فرقو مشران وژل او له دې الري د
دوى تر منځ د مسلحانه نښتو اور ته لمن وهل وو ،د
پوليسو له لوري ونيول شو ،قضيه محكمې ته وړاندي شوه،
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د امريكا لوړ پوړي چارواكي پاكستان ته والړل ،او له
جمهور رئيس او صدراعظم ئې وغوښتل چي دا قاتل خوشي
كړي ،اسالم آباد په دې وگواښل شو چي كه ډايوس خوشي
نشي نو كانگريس به له پاكستان سره د امريكا مرستي
وځنډوي!! دا د تمدن او ترحم دروغجن او مكار مدعيان
څنگه پر اسالم د اعتراض جسارت كوي؟ آيا داسي څوك د دې
حق لري چي زناكار ته د اسالم قانوني سزا د ترحم خالف
وگڼي؟ هغه هم داسي زناكار ته چي له هرراز فشار،
تهديد ،وهلو او ځورولو پرته ئې په خپله اعتراف
كړى؟!! اسالم نه يوازي د زور او جبر اعتراف د اعتبار
وړ نه گڼي بلكي شكمن اعتراف هم بې اعتباره گڼي ،د
زنا د اثبات لپاره د تورن اعتراف يا د څلورو داسي
شاهدانو شهادت ضروري بولي چي د زنا عمل به ئې په
خپلو سترگو ليدلى وي ،حتى د همدې څلورو شاهدانو هغه
شهادت هم د اعتبار وړ نه گڼي چي يوازي ئې د تورنو
بربنډه پرېوتا او مالسته په خپلو سترگو ليدلې!! د
مېرمني په ضد د مېړه شهادت سره له دې نه مني چي څلور
ځلي د هللا تعالى په نامه لوړه وكړي او پنځم ځل ووايي:
كه ما دروغ ويلي وي نو پر ما دي د هللا لعنت وي!! هغه
مهال مېرمن د سزا وړ گڼي چي په خپله اعتراف وكړي!!
او دا ټول يوازي د دې لپاره چي قرآن انسان ته په
درنه سترگه گوري ،د هغه سپكاوى ،توهين ،تعذيب او وژل
نه خوښوي ،د زناكار په څېر د ستر مجرم مجازات ئې هم
په داسي گرانو او پېچلو شرائطو او شواهدو پوري
تړلى!!
 بايد دې پوښتني ته هم ځواب وويل شي چي د حدودو
نافذول د چا دنده او صالحيت دئ؟ آيا له اسالمي حكومت
او امام پرته بل څوك حدود جاري كولى شي؟ د دې پوښتني
مختصر او لنډ ځواب دا دئ چي له اسالمي حكومت او د
مسلمانانو له امام او امير پرته هيڅوك د حدودو
نافذولو دنده او صالحيت نه لري ،نه پالر د زوى په اړه،
نه مېړه د خپلي مېرمني په اړه ،نه بادار د خپل مريي
په اړه ،نه د كلي مال او ملك د كليوالو په اړه حدود
نافذولى شي .كه ستا حالت داسي وي لكه د رسول هللا ﹽ
حالت په مكه كي يا د مدينې په لومړيو كلونو كي؛ نو د
حدودو نافذول تر هغه وځنډوه چي ستا حالت له هغه حالت
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سره ورته شي چي رسول هللا ﹽ د مدينې په وروستيو كلونو
كي او هغه مهال درلود چي د حدود اړوند آيتونه نازل
شول .هغه څوك ډېر ناپوه او د اسالم له حقيقته ډېر بې
خبره دئ چي د افغانستان په اوسني حالت كي چي د صليبي
ځواكونو په اشغال كي دئ او د دارالحرب حيثيت لري
حدود نافذوي او په دې سره غواړي ځان اسالم ته ډېر
متعهد او ملتزم ثابت كړي او گمان كوي چي ښايي له دې
الري به اسالم ته كوم خدمت وكولى شي!! هللا تعالى خپل
رسول نه په مكه كي د حدودو په نافذولو مكلف كړ او نه
د مدينې په لومړيو كلونو كي ،هغه مهال ئې د حدودو
اړوند الرښووني او احكام راولېږل چي مدينه د يوه
مستقل ملك په توگه راڅرگنده شوه ،د سيمي اكثريت خلكو
ايمان راوړ ،د مدينې ټولي چاري د مسلمانانو په واك
كي وې ،دوى نه يوازي د مدينې داخلي امنيت تأمين كړى
وو بلكي د بهرنيو يرغلونو په وړاندي ئې له دې مستقل
هېواد او نوي نظام څخه په وار وار دفاع كړې وه ،له
داسي حالت وړاندي د حدودو نافذول او هغه هم په
دارالحرب كي؛ هم د قرآني الرښوونو خالف عمل دئ او هم د
رسول هللا ﹽ د سنت خالف .بې علمه خلك د الفاظو په چكر كي
َني معتبر گڼي،
نومو
پرېوځي او د واقعيتونو پر ځاى تش
َ
گمان كوي چي كه څو كسانو پر چا د امير المؤمنين نوم
ً امير المؤمنين شو او له دې
كېښود نو هغه حقيقتا
وروسته ئې ټولي هغه دندي او مسئوليتونه په غاړه دي
او ټول هغه صالحيتونه لري چي د اسالمي حكومت خليفه او
امير ئې لري!! كه څه هم هغه نه فوځ ولري او نه تر
تسلط الندي مصئونه او خوندي سيمه!!
اسالمي شريعت د حدودو نافذولو ته په داسي سترگه
گوري لكه چي د روغتون ډاكټر د جراحي عملياتو ته گوري
او يوازي هغه مهال د خپل مري په عملياتو الس پوري
كوي چي مري ئې په پرهېز گمارلى ،الزمي الرښووني او
سپارښتني ئې ورته كړې ،ضروري دوا ئې وركړې ،خو له دې
ټولو سره سره نه دئ روغ شوى او په پاى كي له دې پرته
بله چاره نه وي پاته چي عمليات ئې كړي.
د دې لپاره چي دا مبحث موږ ته مزيد واضح شي او
اړوند احكام ئې الزيات راته جوت شي راشئ هغه روايات
هم له نظره تېر كړو چي په دې اړه راغلي:
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 د چا په اړه چي د حد جاري كېدا پرېكړه وشي هيڅوك
ئې بايد شفاعت ونه كړي:
ُون
ُ د
ُه
َت
َاع
لت شَف
من حَاَ
َ
عن ابن عمر قال قال رسول هللا ﹽ َ :
السنن الكبرى
ِي ملكه.
َََّّهللا ف
َاد
َد ض
َق
َِِّهللا  ,ف
دود
حَد م
ِن حُُ
للبيهقي ،المعجم الكبير للطبراني
ُون
ُ د
ُه
َت
َاع
لت شَف
َسُول
َ ر
ََ :قال
ةَ ،قال
َير
هر
َب
َن أ
ع
ََ
من حَاَ
َ
ُ
َِّهللاَ" :
ِي ُ
ِ
ِ،
ِه
ملك
ِي
ف
هللا
َّ
َ
اد
ض
د
ق
ف
هللا
َّ
ِ
د
و
د
ح
ن
م
د
ََ َ َّ
َ ُُ
ُ
حَ
له ابن عمر ﹽ او ابوهريره ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ
وفرمايل :د چا شفاعت چي له الهي حدودو څخه د كوم حد
ً چي له هللا تعالى سره ئې د
د پلي كېدو مانع شي نو يقينا
ده په ملك كي دښمني او ضديت كړى.
 د مسلمانانو امام دا حق لري چي د حد نافذولو تر
څنگ زناكار د مصلحت له مخي څه موده تبعيد كړي:
عن ابن عمر ﹽ  :أن النبي صلى هللا عليه و سلم ضرب و غرب
و أن أبــا بكــر ضــرب و غــرب و أن عمــر ضــرب و غــرب.
المستدرك
له ابن عمر ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ په درو وهـل كـړي
او تبعيدول ئې كـړي ،ابـوبكر ﹽ پـه درو وهـل كـړي او
تبعيدول ئې كړي او عمر ﹽ په درو وهل كړي او تبعيـدول
ئې كړي.
َ
َـن
يحص
نى و
ِيمن ز
ََّهللا ﹽ َقض
ِ
َسُول
َّ ر
ة ﹽ أن
َير
هر
َب
َن أ
ع
ََ
ََ
ََ
لـم ُ
َى ف َ
ِى ُ
ِ
ِ .البخاري
َيه
َل
د ع
ح
ال
ة
ام
ق
إ
ِ
ب
ام
ع
ى
ف
ن
ِ
َ
َِّ
ِ َ
بَ ِ َ
له ابو هريره ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ د هغه چا په
اړه چي زنا ئې كړې خو واده ئې نه وو شوى؛ تر يوه كال
پوري د تبعيد او د حد د اجراء پرېكړه كړې وه.
له دې او دې ته ورتـه روايـاتو پـه ډېـر صـراحت سـره
معلومېږي چي تبعيد د حد جزء نه دئ بلكي تعزيـري سـزا
ده چي د قاضي رأيي ته پرېښودل شوې.
 له هغو گناهونو پرته چي د سزا حد ئـې ټاكـل شـوى؛
لكه زنا ،غال ،شراب څښل او قذف يعنـي بـې گنـاه كسـان
تورنول ،د نورو گناهونو سزا تر لس درو نشي زياتېدى:
ـد
يجل
ُول
يق
َان
ََّهللا ﹽ ك
ِ
َسُول
ق ر
َن
ِيَار ،أ
ة بن ن
برد
َب
َن أ
ع
ََ
َ ُ
َ َ
ُ :ال ُ
ِي ُ
َِّهللا .رواه البخاري
دود
ِي حَد م
ِال ف
دات إ
ِ جَل
َشر
َ ع
َوق
ف
ََ
ِن حُُ
له ابو برده بن نيار ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ به ويل:
تر لسو درو زيات وهل نشته مگر له الهي حدودو څخه پـه
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كوم حد كي .يعني په بل هيڅ مورد كي تر لسو درو زيـات
وهل نشته.
 پر مخ او د بدن پـر نـازكو ځـايو وهـل او د وهلـو
لپاره څوك بربنډول منع دي:
دكم
َب
َر
ََّهللا ﹽ قال  « :إذا ض
َّ رسول
عن أبي هريرة ﹽ  :أن
َ أحَُ
أخرجه أبو داود.
َ».
َجه
ِ الو
َّق
َليت
ف
له ابوهريره ﹽ روايت دئ چـي رسـول هللا ﹽ وفرمايـل :كـه
ستاسو كوم يو وهل كوي نو پر مخ له وهلو دي ډډه وكړي.
 په اسالم كي لوڅول ،تـړل ،زوالنـه كـول ،ولچـك كـول
نشته:
ِيد و
تجر
مة
ِه
هذ
ُّ ف
يحِل
ُود َقال
مسع
َبد
َن ع
ع
ِ َ
َالَ
َ  :الَ َ
ِ األَُّ
ِى َ
َِّهللا بنِ َ
َد .سنن بيهقي
َف
َالَ ص
ُّ و
ُل
َالَ غ
مد و
َ
له عبد اله بن مسعود ﹽ روايت دئ چي وايي :په دې
(اسالمي) امت كي نه (د چا د تعذيب لپاره) بربنډول
شته ،نه تړل ،نه زولنه كول او نه ولچك اچول .يعني په
اسالم كي دا جائز نه دي چي څوك د وهلو په موخه بربنډ
كړى شي ،په وني او لرگي پوري وتړل شي ،په الس او پښو
كي ئې زولنې او ولچك واچول شي.
 هغه اعتراف هيڅ ارزښت نه لري چي له وهلو وروسته
وي:
عن أبي عيينة بن المهلـب قـال  :سـمعت عمـر بـن عبـد
العزيز يقول  :من أقر بعد ما ضـرب سـوطا واحـدا فهـو
كذاب.مصنف ابن ابي شيبه
ـر بـن
له أبي عيينة بن المهلـب روايـت دئ چـي لـه عمـ
عبدالعزيز ﹽ مي واورېدل چي ويل ئې :څوك چـي لـه يـوې
درې وهل كېدو وروسته اقرار وكړي نو هغه دروغجن دئ.
 هغه واكمن د الهي عذاب مسـتحق دئ چـي پـه حـد كـي
كموالى او زياتوالى كوي:
ً ،فيقال له لم فعلت ذاك؟
« يؤتى بوال نقص من الحد سوطا
فيقول رحمة لعبادك ،فيقال لـه أنـت أرحـم بهـم منـي!
ً فيقال له لم
فيؤمر به إلى النار ،ويؤتى بمن زاد سوطا
فعلت ذلك؟ فيقول لينتهوا عن معاصيك ،فيقول أنت أحكـم
به مني! فيؤمر به إلى النار » تفسير كبير
د هللا تعالى په وړاندي به داسي چارواكى راوستل شـي چـي
په حد كي ئې يوه دره كموالى كړى ،ورته وبه ويـل شـي:
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ولي دي دا كار وكړ؟ وبه وايي :ستا پر بندگانو د رحـم
له كبله ،نو ورته وبه ويل شي :آيا ته تر ما زيات پرې
مهربان وې؟ نو د اور په لوري د بېولو امر به ئې وشي،
او داسي څوك به راوستى شي چي يوه دره ئې زياته كـړې،
ورته وبه ويل شي :ولي دي دا كار وكړ؟ وبه وايي :د دې
لپاره چي ستا له عصيان او سرغړاوي ډډه وكړي ،نو ورته
وبه ويل شي :آيا ته د دوى په اړه تر ما زيات ښه حكـم
كوونكى وې؟ نو د اور په لوري د بېولو امر به ئې وشي.
 پر خپلي گناه پرده اچول غوره دي:
نـي
َ  :إ
َـال
َق
َّبِـي ﹽ ف
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مسند ابن ابي شيبه و مسلم
له عبد هللا بن عمر ﹽ روايت دئ چي وايي :يـو سـړى رسـول
هللا ﹽ ته راغى او وئې ويل :د ښار د لري برخـي لـه يـوې
ښځي سره مي له مجامعت (جنسي نږدېكت) پرته نور هر څـه
وكړل ،زه دا دئ دلته والړ يم چي څنگه دي خوښه وي زمـا
په اړه پرېكړه وكړه ،عمر ﹽ ورته وويل :هللا پر تا پـرده
اچولې وه كاش تا هم پر خپل ځان پرده اچـولې وى ،راوي
وايي :رسول هللا ﹽ هيڅ ونه ويل ،نو دا سړى پورته شـو او
والړ ،نو رسول هللا ﹽ يو سړى ورپسي ولېږو (راوئـې غوښـت)
هـار
َـيِ الن
َف
ة طَر
ِ الص
ِـم
َق
او دا آيت ئې ورته ولوست :أ
َّـالَ
ِ
ََّ
َاتِ :د ورځـي
َ السَّـيِّئ
ِبن
يـذه
َّ الحَسَن
ِن
ِ إ
َّيل
َ الل
ِن
ًا م
لف
َز
و
َُ
َاتِ ُ
دواړو خواوو او د شپې په يوې نـږدې برخـي كـي لمـونځ
ً چي ښېگڼي بدي له منځه وړي .د هغه قوم يوه
كوه ،يقينا
سړي وويل :يا رسول هللا! آيا دا يوازي د ده لپاره مخـتص
ده؟ وئې فرمايل :نه بلكي د ټولو خلكو لپاره ده.
 كه د مسلمانانو امير ته كومه قضيه وړاندي شي هغـه
مكلف دئ چي د هللا تعالى قانون به نافذوي ،خو داسي تفحص
او تجسس به نه كوي چي د مجرم له اعتـراف او شـاهدانو
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له گواهي پرته له نورو الرو د متهم جرم ثابـت كـړي او
سزا وركړي ،د جرم ثابتولو او د حد جاري كولو ته بايد
لېوالتيا ونه لري.
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َـى ع
َل
َـا ع
ُن
ِع
مطل
ـاء م
قال رسول هللا ﹽ  ...و
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" .المعجم الكبير للطبراني
رسول هللا ﹽ فرمايلي ... :او ستاسو كوم يو چـي راشـي او
غواړي موږ پر داسي پټ كار خبر كـړي چـي هللا پـرې پـرده
اچولې نو هغه دي د هللا په ستر كي ځان مسـتور وسـاتي او
هغه چا ته دې وړاندي كړي چي د هغـې (گنـاه) د بخښـلو
خاوند دئ ،او موږ د بخښلو خاوند نه يو ،او حد به پرې
پلى كوو...
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َ
ُ ُ
رســول هللا ﹽ فرمــايلي :اې خلكــو! تاســو تــه هغــه وخــت
رارسېدلى چي د الهي حدودو له تجاوز ډډه وكړئ ،او څوك
چي له دغو ناولو كارونو څخه كوم څه وكړي نـو د هللا پـه
پرده كي دي ځان پټ وساتي ،دا ځكه چي كه څوك خپله عمل
پاڼه څرگنده كړي موږ به د هللا كتاب پرې قائموو (د كتاب
هللا مطابق به سزا وركوو).
 د حدود د پلي كولو تلوسه مه كوئ:
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له ابو هريره ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ فرمايلي :حـدود
دفع كړئ (له پلي كېدو څخه) تر كومه چـي د دفـع كولـو
وجه او مدرك ورته موندلى شئ.
عن عائشة رضي هللا عنها ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
 «:ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ،فإن وجدتم
لمسلم مخرجا فخلوا سـبيله ،فـإن اإلمـام أن يخطـئ فـي
العفو خيـر مـن أن يخطـئ بالعقوبـة » المسـتدرك علـى
الصحيحين للحاكم
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له عائشې ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ فرمايلي :تر هغه چي
توانېدى شئ له مسلمانانو څخه د حدودو پلي كېـدا دفـع
كړئ ،كه كوم مخرج (د وتلو الر) ورته وي نو الر ئې ورته
پرانېزئ ،يقيني خبره دا ده چي كه امام په عفو كي خطا
شي دا تر دې غوره ده چي په سزا وركولو كي خطا شي.
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له ابو هريره ﹽ روايت دئ چي يو اسلمي سـړى رسـول هللا ﹽ
ته راغى او پر خپل ځان ئې څلور ځلي دا گـواهي وركـړه
چي له يوې ښځي سره ئې زنا كړې ،په هر ځل كي رسول هللا ﹽ
مخ ترې اړاوو ،نو په پنځم ځل ئې مخ ورواړاوو او وئـې
ويل :آيا مجامعت دي ورسره كړى؟ وئـې ويـل :هـو ،وئـې
فرمايل :دومره چي ستا دغه (غړى) د هغې په هغه (غـړي)
كي غائب شو؟ وئې ويل :هو ،وئې فرمايل :داسي لكـه چـي
ساليي په رانجومي كي پټېږي او پړى په څا كي؟ وئې ويل:
هو ،وئې فرمايل :آيا پوهېږې چي زنا څه ته وايي؟ وئـې
ويل :هو؛ له دې سره مي هغه كار په حرامه توگه كړى چي
سړى ئې له خپلي مېرمني سره په حالله توگـه كـوي .وئـې
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فرمايل :په دې وينا سره څه غواړې؟ وئې ويل :غواړم چي
ما پاك كړې!! نو امر ئې وكړ او هغه رجم شو ،بيا رسول
هللا ﹽ له خپلو دوو اصحابو څخه واورېدل چي يوه ئې بل ته
ويل :دې ته وگوره چي هللا پرې پرده اچولې وه خو خپل نفس
تر هغه آرام پرې نښود چي د سپي په څېر رجم شي ،نو څو
شېبې ئې د دوى په وړاندي سكوت وكړ ،تر هغه چي د يـوه
داسي خره د جيفه (مړزگي) خوا ته تېر شو چي له پړسوبه
ئې پښې شخي والړي وې ،نو وئې فرمايـل :فالنـى او فالنـى
چېري دي؟ هغوى وويل :موږ دغـه يـو يـا رسـول هللا! وئـې
فرمايل :كوز شئ او د خره له دې مړزگي څه وخورئ ،هغوى
وويل :يا رسول هللا! څوك به دا وخوري؟ وئې فرمايل :كـوم
تېرى چي تاسو همدا اوس د خپل ورور پر عرض او عزت وكړ
ـه ذات
ـاه) دئ ،پـه هغـ
د دې تر خوراك ډېر سخت كار (گنـ
قسم چي زما سا ئې په واك كـي ده هغـه اوس د ج نت پـه
نهرونو كي غوټې وهي.
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بيا د ازد د قبيلې د غامد لـه ټبـره يـوه ښـځه ورتـه
راغله او وئې ويل :يا رسـول هللا! مـا پاكـه كـړه! وئـې
فرمايل :افسوس پرتا ،بېرته ستنه شـه او لـه هللا تعـالى
بخښنه وغواړه ،او توبه ورته وكړه ،وئې ويل :ښايي تـه
غواړې ما داسي رد كړې لكه ماعز بن مالك چي دي رد كړ،
وئې وفرمايل :او دا څه دي؟ وئې ويل :دا له زنا حامله
شوې ،وئې فرمايل :ته مېړوښه يې؟ وئې ويـل :هـو ،وئـې
فرمايل :تر هغه دي نه رجم كوو چي خپـل بچـى وزېـږوې،
راوي وايي :نو د انصارو يوه سړي د هغې كفالت په غاړه
واخيست تر هغه چي بچى ئې وزېږاوو ،نو هغه سړى رسول هللا
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ﹽ ته راغى او وئې ويل :غامديه مېرمني بچـى وزېـږاوو،
نو رسول هللا ﹽ وفرمايل :په داسي حال كي ئې نه رجم كـوو
او بچى ئې نه پرېږدو چي ووړ وي او داسي څوك نـه لـري
چي تى وركړي ،نو له انصارو څخه يو سړى ودرېدو او وئې
ويل :يا رسول هللا! د هغه رضاعت زما پر ذمه شو ،نو بيـا
ئې هغه رجم كړه.








  








 
دا زاني يوازي زناكاره يا مشركه ښځه نكاح كوي ،او
دا زناكاره ښځه يوازي زناكار او مشرك ئې په نكاح
كوي ،او دا پر مؤمنانو حرام كړى شوي.
مبارك

آيت

كي

د

زناكارو

په

اړه

دا

( -)6په دې
الرښووني شوې:
 څوك چي زاني وي نو هغه يا زناكاره ښځه نكاح كوي
او يا مشركه ،مزاج او سليقه ئې داسي رنگ غوره كړي چي
همداسي ښځي خوښوي ،جنسي تعلقات ئې همدې لوري ته
بيايي ،زناكاره ښځه هم د ده په څېر وي ،يوازي زناكار
او مشرك مېړه په الس ورځي ،پاك لمني ئې نه خوښېږي.
له زناكارو سره نكاح پر مؤمنانو حرامه ده ،يعني

له مؤمنانو سره نه ښايي چي له بدلمنو سره واده وكړي،
بايد داسي مېرمن يا مېړه ځان ته انتخاب نه كړي چي له
اخالقي پلوه د اعتماد وړ نه وي ،د ايمان تقاضاء دا ده
چي داسي څوك د ژوند د همسفر او ملگري په توگه غوره
كړو چي خدايپال ،ملتزم ،پاك لمنى ،امين او باوفا وي،
او په خپلي غېږ كي صالح او مؤمن اوالد وروزي.
 دا پوښتنه راوالړېږي چي آيا د زناكار او زناكاري
نكاح يوازي په خپلو منځونو كي جائزه ده او له
مؤمنانو سره ئې نكاح حرامه ده ،داسي لكه له محرماتو
سره نكاح؟ ځواب دا دئ چي كه څوك په دې ناولي كار ككړ
وي ،الس نه ترې اخلي او توبه نه كوي ،نو له هغه سره
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له شكه پرته نكاح حرامه ده ،هم د دې صريح آيت له مخي
او هم د رسول هللا ﹽ د الرښوونو له مخي ،خو كه څوك توبه
وكړي او ځان اصالح كړي نو اميد دئ چي هللا تعالى ئې په
داسي نكاح ونه نيسي ،هم ئې مخكنۍ گناه ورته وبخښي او
هم ئې په راتلونكې كي له دې گناه وساتي .د آيت له
الفاظو معلومېږي چي مصداق ئې هغه زناكاران دي چي دغي
گناه ته دوام وركوي او الس نه ترې اخلي ،نه هغه چي
گناه ئې كړې خو ژر ئې توبه كړې او ځان ئې اصالح كړى.
د الزاني او الزانيه صيغې همدا مطلب افاده كوي.
 د دې لپاره چي دا مطلب مزيد واضح شي الندي روايات
ستاسو مخي ته ږدم:
ـمى أ
َة ف
َأ
نتِ امر
َ :ك
َمرو َقال
َِّهللا بن ع
َبد
َن ع
ع
َاَ
ِي جِيَـاد ُ
ُمَّ
تسَ َّ
َ
هـا أن
َو
تز
َر
تشـت
َك
ِحُ ،و
تسَـاف
َك
ُول ،و
مهز
ِمـن َ
نـت َ
َاَ
َاَ
نت ُ
َّجََ
ِطُ لَ
َ
َ
َأ
َر
َق
ِها"،ف
اح
ِك
ن
ِي
ف
ﹽ
هللا
َّ
ِ
ل
و
س
ر
ل
ج
ر
ن
ذ
أ
ت
اس
ف
،
ة
ق
ف
الن
ه
ِي
ف
ك
ت
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َُ َ ُ
ُ
ِ
ً" ،المعجـم الكبيـر
ِيَة
َان
ِال ز
ِحُ إ
ينك
ال
ي
ن
ا
الز
:
ﹽ
هللا
َُّ
ِ
َسُول
ر
َّ
َ
للطبراني والبيهقي
له عبد هللا بن عمرو ﹽ روايت دئ چي ويلي ئې دي :د جيـاد
يوه مېرمن وه چي ام مهزول نومېده او بد لمنه (فاحشه)
وه ،د واده په اړه به ئې دا شرط وړاندي كولـو چـي دا
به په خپله د مېړه نفقه پر غاړه اخلي (له هغـو پيسـو
چي د بدلمنۍ له الري ئې ترالسه كوي) نـو يـوه سـړي لـه
رسول هللا ﹽ څخه له هغې سره د نكاح اجـازه وغوښـته ،نـو
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له عبد هللا بن عمر ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل:
درې كسان داسي دي چي هللا تعالى جنت پرې حرام كړى :هغه
چي تل شراب څښي ،د پالر مور له لوري عاق (رټل) شوى او
هغه ديوث چي په خپل ټبر كي (زنا او بدلمني گوري خو
مخه ئې نه نيسي او) په خپل حال ئې پرېږدي.
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او هغه چي پاك لمني ښځي تورنوي ،بيا څلور شاهدان
نشي راوړى ،اتيا درې ئې ووهئ او هيڅكله ئې گواهي
مه قبلوئ ،او همدا دوى فاسقان دي .خو هغه نه چي
له دې وروسته ئې توبه وكړه او اصالح ئې وكړه (د
ً چي هللا مهربان بخښونكى
ځان او د هغه تور) ،نو يقينا
دئ.
( -)8-6په دې مباركو آيتونو كي د هغو خلكو په اړه
الندي الرښووني شوې چي پاك لمني ښځي تورنوي پرته له دې
چي د تور ثابتولو لپاره شرعي دالئل ولري:
 څوك چي پاك لمني ښځي تورني كړي ،خو څلور شاهدان
وړاندي نه كړى شي؛ اتيا درې ئې ووهئ او له دې وروسته
ئې هيڅكله گواهي مه قبلوئ ،د الهي معيارونو له مخي
دا خلك فاسقان دي.
 خو هغه چي له دې وروسته توبه وكړي ،ځان اصالح كړي،
او په دغه بې اعتباره تور سره ئې چي هغي پاك لمني
ښځي ته په ځانگړې توگه او ټولي ټولني ته په عامه
توگه كوم تاوان رسولى هغه جبران كړي نو په دې صورت
كي اميد دئ هللا تعالى هغه ته عفو وكړي ،دا ځكه چي هللا
تعالى مهربان بخښونكى دئ.
په دې اړه څو خبري په پام كي ولرئ:
 په دې آيت كي د هغه تور په اړه دا حكم راغلى چي
په زنا پوري اړه لري ،نه هر تور ،د نورو غلطو تورونو
سزا د قاضي رأيي ته پرېښودل شوې.
 كه څه هم په دې آيت كي د نارينه له لوري پر پاك
لمني ښځي د تور خبره شوې ،خو په دې حكم كي هغه ښځه
هم شامله ده چي په كوم پاك لمني نارينه يا ښځي د زنا
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تور لگوي او هغه نارينه هم چي په كوم نارينه دا تور
لگوي.
 دا سزا هغه تور لگوونكي ته وركول كېږي چي بالغ او
عاقل وي ،په خپله خوښه ئې تور لگولى وي ،د تورن داسي
خپل لكه پالر او مور نه وي ،تور ئې مبهم او مشكوك نه
وي او په صريحو الفاظو ئې لگولى وي .او په داسي چا
ئې تور لگولى وي چي بالغ ،عاقل ،مسلمان ،آزاد ،او
عفيف وي .له دې شرائطو پرته تور لگوونكي ته تعزيري
سزا وركول كېږي.
 په پنځم آيت كي تور لگوونكي د توبې او اصالح په
شرط د فاسقانو له ډلي مستثناء شوي ،دا دوه شرطونه نه
دوى له سزا ژغورلى شي او نه له دې چي گواهي او شهادت
به ئې هيڅكله نه قبلېږي.
 قرآن داسي تور لگوونكي ته د فاسق نوم غوره كړى،
دا يوازي د دې لپاره نه چي هغه له الهي الرښوونو
سرغړونه كړې ،دروغ ئې ويلي او د يو چا پر عزت ئې
تېرى كړى او دا تېرى د يو چا له وژلو وروسته تر ټولو
لوى تېرى دئ؛ دومره چي رسول هللا ﹽ ئې تر سود هم لوى
تېرى او گناه گڼي:
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له سعيد بن زيد روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :تر
ټولو ستر سود په ناحقه د يوه مسلمان سړي پر عزت تېرى
دئ.
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له عبد هللا بن مسعود ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل:
سود دري اويا باب (ډول) دئ؛ تر ټولو آسان ئې د گناه
له پلوه دې ته ورته دئ چي څوك له خپلي مور سره
ً چي تر ټولو ستر
مجامعت (جنسي نږدېكت) وكړي ،او يقينا
سود د مسلمان سړي پر عزت تېرى دئ.
 دا دروغجن تور لگوونكى له دې كبله فاسق دئ چي په
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دې تور سره په ټولني كي د فسق خورولو باعث شوى ،داسي
تورونه په ټولني كي د گناه په اړه حساسيتونه راكموي،
د گناه او گنهگارانو يادونه او مثالونه او بېلگي ئې
انځورول خلك د گناه لوري ته هڅوي ،په ټولني كي د
فحشاء د اشاعې او خورېدو يوه وسيله همدا ده چي د فحش
خبري عموميت پيدا كړي او په هر مجلس كي پرې خبري پيل
شي ،تور لگوونكي د همداسي بحثونو باعث كېږي ،په
مقابل كي ئې د ښېگڼو يادونه او د نېكو خلكو مثالونه
وړاندي كول په ټولني كي ښېگڼو ته وده وركوي او خلك د
نېكيو لوري ته تشويقوي .كه تاسو په غرب پوري د تړلو
رسنيو تبليغاتو ته ځېر شي ،كه دا تصويري دي ،كه خبري
او كه چاپي ،وبه گورئ چي د مأموريت ستره او اساسي
برخه ئې په مسلمانانو كي د فساد او فحشاء خورول دي،
او دې هدف ته د رسېدو لپاره تر هر څه وړاندي او تر
هر څه زيات په دې لگيا دي چي د فساد او فحشاء اړوند
خبرونه خپاره كړي او بېلگي او مثالونه ئې وړاندي
كړي.











  






  
    







   



   
    
 
او هغه چي خپلي مېرمني تورنوي په داسي حال كي چي
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له ځان پرته (نور) شاهدان نه لري نو د يوه ئې
گواهي دا ده :څلور ځلي هللا شاهد نيول چي دى يقينا
ً
له رښتينو څخه دئ او پنځم ئې دا چي كه دى له
دروغجنو څخه وي نو پر ده دي د هللا لعنت وي ،او له
هغې (مېرمني) دا (خبره) عذاب دفع كوي چي څلور ځلي
ً دى له دروغجنو څخه دئ او
هللا شاهد ونيسي چي يقينا
پنځم ئې دا چي كه دى له رښتينو څخه وي نو پر دې
دي د هللا لعنت وي.
( -)5-3د دې مباركو آيتونو مهمي مهمي الرښووني دا دي:
 څوك چي خپله مېرمن په زنا تورنوي په داسي حال كي
چي له ځان پرته بل شاهد نه لري؛ نو د قاضي په وړاندي
به د ده گواهي داسي وي چي څلور ځلي به هللا تعالى پر دې
خبري شاهد نيسي چي دى په خپلي ادعاء كي رښتينى دئ او
پنځم ځل به وايي :كه دى له دروغجنو څخه وي نو پر ده
دي د هللا لعنت وي.
 له تورني مېرمني څخه په هغه صورت كي عذاب دفع
كېږي چي څلور ځلي ووايي :هللا شاهد دئ چي دى له دروغجنو
څخه دئ او پنځم ځل ووايي :كه دى له رښتينو څخه وي نو
پر دې دي د هللا لعنت وي.
 دلته څلور ځلي هللا تعالى شاهد نيول د څلورو شاهدانو
د شهادت پر ځاى او د هغوى د بدل او عوض په توگه
راغلي ،او دا خبره كول چي كه دى دروغجن وي نو پر ده
دي د هللا تعالى لعنت وي د تأكيد په توگه راغلي.
 دا حكم په مېړه او مېرمني پوري تړلى دئ او نورو
مواردو ته نشي غزېدى.
 دلته هللا تعالى شاهد نيول د قسم او لوړي په معنى
راغلى او دا ښيي چي په حقيقت كي هر قسم او لوړه د
شاهد نيولو په معنى وي ،كه تاسو د قرآن قسمونو ته
ځير شئ نو درته جوته به شي چي د قرآن قسمونه د دې
لپاره نه دي چي گواكي هللا تعالى د خپل مخاطب د اقناع
او تشويش رفع كولو لپاره په كوم ستر او با عظمته شي
لوړه كړې!! دا نه د قسم د مفهوم او معنى په اړه صحيح
تعبير دئ او نه د قرآن د قسمونو سم تفسير ،د قرآن هر
قسم د استشهاد لپاره دئ ،زموږ قسمونه هم د استشهاد
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لپاره وي ،كله چي موږ وايو :پر هللا تعالى قسم كوم چي
رښتيا وايم؛ معنى ئې دا ده چي هللا تعالى شاهد دئ چي زه
رښتيا وايم ،كه قسم د تعظيم لپاره وى نو بيا خو به
دا هم جائزه وه چي ووايو :په مسجدالحرام قسم ،په
قرآن قسم ،پر پيغمبر قسم ،داسي قسمونه نه يوازي جائز
نه دي بلكي صحيح هم نه دي ،دا ځكه چي دا شيان (مقسم
به) زما د رښتينولۍ شاهد او گواه نه دي ،يوازي هللا
تعالى زما په اړه شاهد كېدى شي ،نو يوازي پر هللا تعالى
لوړه او قسم د معنى او مفهوم له پلوه صحيح او له
شرعي پلوه جائز دئ .په بل څه قسم د معنى له پلوه غلط
او له شرعي پلوه ناجائز دئ .هللا تعالى چي په كومو
شيانو لوړه كړې هغه ئې د شاهد په توگه وړاندي كړى ،د
مثال په توگه هللا تعالى په هغه سيند لوړه كړې چي د
فرعونيانو په مړو ډك شو (والبحر المسجور) ،او د دې
مقصد دا دئ چي :د فرعونيانو په مړو ډك بحر گواهي
وركوي چي كه د زمانې د هر فرعون په وړاندي د موسى په
څېر مجاهد راپيدا شو نو د دې فرعون برخليك به داسي
وي لكه د مخكني فرعون.
 د دې مباركو آيتونو په معنى د الزيات پوهېدا لپاره
الندي روايات په پام كي ولرئ:
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له ابن عباس ﹽ روايت دئ چي هالل بن اميه ،يو لـه هغـو
دريو چي هللا تعالى د هغوى توبه قبولـه كـړه ،لـه خپلـي
زمكي ماخستن راغى او د خپلي مېرمني خوا ته ئې يو سړى
وموند ،په خپلو سترگو ئې وليد او په خپلو غوږونو ئـې
د هغه غږ واورېد ،نو هيجاني ئې نه كړ ،تر هغه چي سبا
شو او رسول هللا ﹽ ته ورغى او وئې ويل :يـا رسـول هللا! زه
ماخستن خپل اهل ته راغلم نو د هغوى خوا ته مي يو سړى
وموند ،په خپلو سترگو مي وليد او په خپلو غوږونو مـي
غږ واورېد ،رسول هللا ﹽ د ده په دې وينـا نـاراض شـو او
سخته پرې تمامه شوه ،نو دا دواړه آيتونه نـازل شـول:
ـهم
َنف
ِالَّ أ
اء إ
هم و
َزو
َ أ
مون
ِين
الذ
(و
َ َّ
يكُن َ
ََ
هَ
لم َ
َ َ
هم شَُ
ُسُ ُ
لُ
َاجَُ
يرُ
د ُ
ِم  ،)....نو له رسول هللا ﹽ هغـه خفگـان والړ
ِه
َحَد
ة أ
هاد
ف
َُ
َشََ
او وئې ويل :اې هالله! خوښ اوسه چي هللا تا ته له كړاو د
وتلو الر پرانيسته ،هالل وويـل :لـه خپـل رب مـي همـدا
انتظار وو ،رسول هللا ﹽ وفرمايل :هغې ته څوك ولېـږئ ،او
هغه راغله ،نو رسـول هللا ﹽ دواړو تـه دا آيتونـه تـالوت
كړل ،نصيحت ئې ورته وكړ او په دې ئې پـوه كـړل چـي د
دنيا تر عذاب د آخرت عذاب ډېر سخت دئ ،نو هالل وويـل:
په هللا قسم چي ما د دې په اړه رښتيا ويلي ،هغـې وويـل:
ً چي دروغ ئې وويل ،نو رسول هللا ﹽ وفرمايـل :د دوى
يقينا
تر منځ دي مالعنت وشي ،نو هالل تـه وويـل شـول :شـهادت
ووايه ،نو هغه څلور ځلي هللا شاهد كړ چـي دى رښـتينى دئ
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او كله چي پنځم ته خبره ورسېده ورتـه وويـل شـول :اې
ـذاب د
هالله! له هللا ووېرېږه ،په دې پوه شه چي د دنيا عـ
آخرت په پرتله ډېر آسان دئ ،او دا قسم هغه سبب دئ چي
هغه عذاب به دي په برخه كړي ،وئې ويل :قسم پـه خـداى
چي هللا به مي د دې په اړه نه تعذيبوي؛ همداسي لكه چي د
دې په اړه مي په درو نه وهي ،نو پـنځم ځـل ئـې خـداى
شاهد ونيو چي كه دى دروغجن وي نو د هللا لعنت دي پـر ده
وي ،بيا هغې ته وويل شول :ته خپل شهادت وړاندي كـړه،
نو هغې څلور ځلي خداى شاهد ونيو چي دى دروغجـن دئ او
كله چي پنځم ته خبره ورسېده ورتـه وويـل شـول :لـه هللا
ـرت پـه
ووېرېږه ،په دې پوه شه چي د دنيـا عـذاب د آخـ
پرتله ډېر آسان دئ ،او دا قسم هغـه سـبب دئ چـي هغـه
عذاب به دي په برخه كړي ،نو يوه شېبه ودرېـده او زړه
نا زړه شوه ،بيا ئې وويل :قسم په خداى چي زه به خپـل
قوم رسوا نكړم ،نو پنځمه لوړه ئې وكړه او وئـې ويـل:
كه دى رښتينى وي نو پر ما دي د هللا لعنت وي ،نـو رسـول
هللا ﹽ دوى سره بېل كړل (نكاح ئې فسخ كړه) او دا پرېكړه
ئې وكړه چي د دې بچى به هيڅ پالر ته نه منسوبېږي ،نـه
به دا تورنه كېږي او نه ئې زوى ،او چا چـي دا تورنـه
كړه يا ئې د دې زوى تورن كړ نو پر هغه به حد الزمېږي،
او دا پرېكړه ئې وكړه چي نه ئې پر مېـړه كـور وركـول
شته او نه نفقه ،له دې كبله چي دوى له طالق پرته سـره
بېلېږي او مېړه نه دئ ترې وفات شوى...
سنت دا دئ چي د داسي مېړه او مېرمني تر منځ به له
دغو قسمونو وروسته بېلوالى راځي او نكاح ئې فسخ
كېږي ،مېړه د مهر بېرته اخيستو حق هم نه لري .د دوى
تر منځ بيا نكاح هم جائز نه ده .د لعان دا معامله به
په محكمې كي او د قاضي په وړاندي ترسره كېږي .له
لعان څخه د تورن يا تور لگوونكي اجتناب د اعتراف په
معنى دئ ،خو قاضي به هغه مهال سزا وركوي چي په خپلي
خولې اعتراف وكړي ،تر هغه ئې د بندي ساتلو حكم كولى
شي ،دا ځكه چي د سزا لپاره يا شاهد يا اعتراف اساسي
شرط دئ.
احناف شهادت او قسم په بشپړه توگه سره ورته گڼي،
هم د معنى او مفهوم له پلوه او هم د حكم او اعتبار
له پلوه ،د دوى د رأيي د تأييد لپاره دغه آيت كافي
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دئ ،خو ځيني قسم او شهادت بېل بېل گڼي ،هم د معنى له
پلوه او هم د حكم او اعتبار له پلوه ،حال دا چي دا
رأيه نه يوازي د قرآن د دغه صريح آيت خالف ده بلكي له
گڼ شمېر نورو آيتونو سره اړخ نه لگوي ،د المنافقون د
سورې په لومړيو آيتونو كي هم شهادت او قسم مترادف او
هممعنى گڼل شوي.
د لعان په اړه د فقهاوو تر منځ اتفاقي ټكي دا دي:
 تورن او تورلگوونكي ته د قاضي له لوري كومـه سـزا
نشي وركول كېدى ،دواړه له سزا معاف گڼل كېږي ،دروغجن
ته به هللا تعالى سزا وركوي.
 كه نارينه د ماشوم نسبت ځان ته ونه مني نو هغه به
ـه گڼـل
مور ته منسوبېږي ،له پـالره د ميـراث مسـتحق نـ
كېږي.
 هيڅوك حق نه لري دې ماشوم ته ولد الزنا ووايـي او
مور ئې زناكاره وبولي ،كه څوك دا كار وكړي د قذف سزا
مستحق دئ.
 د مېرمني د مهر حق نه ساقطېږي.
دا مېرمن پر مخكني مېړه د تل لپاره حرامه ده.

په دې اړه د فقهاوو تر منځ اختالفي ټكي دا دي:
 ځيني وايي :كله چي مېړه د لعان الفاظ بشپړ كړي په
همدې سره طالق واقع شو ،كه څه هم ښځي د ده ځواب نه وي
ويلى.
 ځيني نور په دې باور دي چـي د طـالق پرېكـړه بـه د
قاضي له لوري كېږي ،خو كه مېړه په خپله طالق وركړي دا
غوره دئ .امام ابو حنيفه او امام ابو يوسف پـه همـدې
رأيه دي او همدا صحيح او د سنت مطابق معلومېږي ،ځكـه
رسول هللا ﹽ د دوى تر منځ د بېلېدو پرېكړه كړې او د هغه
چا په عمل ئې اعتراض نه دئ كړى چي خپلي تورني مېرمني
ته ئې د لعان په پاى كي طالق وركړى ،كه طالق پـه خپلـه
واقع كېدى نو نه به رسول هللا ﹽ د دوى د بېلېدو مسـتقله
پرېكړه كوله او نه به هغه صحابي د طالق الفاظ كارول.
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او كه پر تاسو د هللا فضل او رحمت نه وى او دا چي
هللا باحكمته توبه قبلوونكى دئ (آيا پوهېږئ چي څه به
كېدل؟)
( -)16د دې مبارك آيت په اړه څو خبري په پام كي
ولرئ:
 په قرآن كي دا وينا تل هغه مهال او په هغه ځاى كي
راغلې چي يا د يوه الهي حكم په اړه د هللا تعالى
پېرزوينه انځوروي او يا يوې داسي اشتباه ته مؤمنان
متوجه كوي چي كه هللا تعالى خپل فضل او رحمت پر دوى نه
وى پېرزو كړى نو له بدو پايلو سره به ئې مخامخ كړي
وو.
 دلته دا آيت د مخكني مطلب په ارتباط راغلى او
معنى ئې دا ده :دا حكم د هللا تعالى د فضل او رحمت له
مخي او له دې كبله چي هغه د خپلو بندگانو توبه قبلوي
او په هري پرېكړي او حكم كي ئې حكمتونه مضمر وي تاسو
ته راغلى ،كه نه نو بيا به حكم بېله بڼه درلوده او
دومره نرمښت به نه په كي تر سترگو كېدو.
 دغه مطلب په څوارلسم آيت كي بيا تكرار شوى خو تر
دې په مفصلي بڼي كي ،او هلته دا هم په كي ويل شوي چي
كه د هللا تعالى فضل او رحمت نه وى نو په دنيا او آخرت
كي به په ستر عذاب اخته شوي وئ.




    
    
    










   
   









585پلوشې
د قرآن
النور

































 
ً هغه چي دا دروغجنه خبره ئې رامنځته كړه
يقينا
ستاسو يوه ډله وه ،د ځان لپاره ئې شر او تاوان مه
انگېرئ ،بلكي هغه تاسو ته خير (گټور) دئ ،د دوى
هر سړي ته د ده د كړني په كچه د گناه (برخه) ده،
او د دوى هغه چي لويه برخه ئې پر خپلي ذمې اخيستې
ده هغه ته ستر عذاب دئ .ولي داسي نه وه چي كله مو
ښځينه
او
مؤمنانو
نارينه
نو
واورېده
هغه
مؤمنانانو پر خپل ځان (پر خپلو مؤمنو وروڼو او
خويندو) نېك گمان ونه كړ او وئې نه ويل چي دا
څرگند دروغجن تور دئ؟ ولي ئې پر دې (ادعاء) څلور
شاهدان رانه وستل ،نو كله چي ئې شاهدان رانه وستل
نو همدا دوى د هللا په وړاندي دروغجن دي ،او كه په
دنيا او آخرت كي پر تاسو د هللا فضل او رحمت نه وى
نو د هغه څه له كبله به په ستر عذاب اخته شوي وئ
چي په كي بوخت شوئ.
( -)16-11د دې مباركو آيتونو په معنى او مطلب د ښه
پوهېدا لپاره الندي خبري په پام كي ولرئ:
 دا مبارك آيتونه د هغه افك (دروغجني خبري) او تور
په اړه نازل شوي چي د منافقينو له لوري پر ام
المؤمنين عائشې ﹽ لگېدلى وو ،تفصيالت به ئې وروسته
ولولئ.
 دلته له دې ځايه تر  53آيت پوري په مستقيمه توگه
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د همدې قضيې په اړه بحث شوى ،خو كه لږ ځير شئ نو
درته جوته به شي چي دا ټوله سوره د دغي قضيې پر محور
څرخي ،يا تور ردوي ،هغه دروغجنه افتراء بولي ،دالئل
ئې وړاندي كوي ،عاملين ئې په گوته كوي ،تور لگوونكي
د ستر الهي عذاب مستحق گڼي ،منونكي او خوروونكي ئې
تنبيه كوي ،يا په همدې اړه مؤمنانو ته الزمي او ضروري
الرښووني كوي او يا د داسي قضاياوو اړوند احكام زموږ
مخي ته ږدي.
 دلته د پېښي په اړه مؤمنانو ته څو الرښووني شوې:
 -1هللا تعالى هغه دروغجن تور د افك په نامه ياد كړى،
افك د حقيقت خالف دروغجني خبري ته ويل كېږي ،په دې
توگه ئې د بحث په پيل كي مسلمانانو ته ويلي هغه تور
په بشپړه توگه له ځانه جوړ شوى دروغجن تور وو.
 -5چا چي دا دروغجن تور له ځانه جوړ كړى يو كس نه
بلكي يوه ډله وه ،د مسلمانانو په ليكو كي ننوتلې
ډله ،په دې الفاظو كي څو خبري له ورايه برېښي :دا
تور له ځانه جوړ شوى دروغجن تور وو ،تر شا ئې د
منافقينو يوه ډله وه.
 -6گمان مه كوئ چي دا تور او افتراء به تاسو ته كوم
تاوان ورسوي ،بلكي بايد ډاډه وئ چي د منافقينو دا
هلي ځلي او افتراءات د تاوان پر ځاى تاسو ته گټه
رسوي ،د دوى او د دوى د دروغجنو تبليغاتو ماهيت به
ټولو ته جوت شي ،هم به دوى مختورن شي او د مسلمانانو
په منځ كي به خپل اعتبار له السه وركړي او هم به ئې
په راتلونكې كي داسي تبليغات څه ځاى نه نيسي او څوك
به اعتناء نه ورته كوي.
 -6د دې ډلي هر غړى د دغي گناه يوه برخه پر خپلو
اوږو وړي ،د گناه پېټى ئې د دې افتراء په جوړولو او
خورولو كي د ده له ونډي سره برابر دئ ،د چا ډېر
دروند او د چا لږ .د هغه چا عذاب ډېر ستر دئ چي لويه
برخه ئې پر خپلي ذمې اخيستې ده او پېټى ئې تر نورو
دروند دئ.
 -8كله چي نارينه او ښځينه مؤمنانو دا دروغجن تور
واورېد ولي ئې پر خپلو مؤمنو وروڼو او خويندو نېك
گمان ونه كړ او ولي ئې ونه ويل چي دا څرگند دروغجن
تور دئ؟ د ايمان تقاضاء خو دا ده چي پر مؤمنانو نېك
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گمان ولرئ او د هغوى په اړه له بې موجبه بدگمانۍ ډډه
وكړئ.
 -3تاسو ته خو په كار دا وه چي ويلي مو وى :ولي دغو
تور لگوونكو پر خپلي ادعاء څلور شاهدان وړاندي نه
كړل؟ ،د الهي الرښوونو له مخي خو هغه څوك دروغجن گڼل
كېږي چي د داسي ادعاء تر څنگ څلور شاهدان وړاندي نه
كړي ،د الهي الرښوونو په اړه د التزام او تعهد غوښتنه
دا ده چي هغه تورلگوونكي دروغجن وگڼئ چي څلور شاهدان
ونه لري.
 -5دې تور ته غوږ نيول ،منل ،بل ته ئې ويل ،تور
لگوونكي دروغجن نه گڼل او د څلورو شاهدانو غوښتنه نه
ترې كول دومره ستر جرم وو چي په دنيا او آخرت كي به
ئې په ستر عذاب اخته كړي وئ ،خو هللا تعالى له دې كبله
له داسي ستر عذاب وژغورلئ چي هغه په دنيا او آخرت كي
پر تاسو د فضل او رحمت خاوند دئ.
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هغه مهال چي په خپلو ژبو مو اخيستو او په خپلو
خولو مو هغه څه ويل چي هيڅ علم مو پرې نه لرلو،
او هغه مو آسان (او عادي كار) گڼلو حال دا چي هغه
د هللا په وړاندي ستر (جرم) دئ ،او هغه مهال چي تاسو
واورېد ولي مو ونه ويل چي موږ ته هيڅكله نه ښايي
چي په دې خبري تكلم وكړو ،سبحان هللا! دا ستر بهتان
دئ ،هللا تاسو ته نصيحت كوي چي هيڅكله دې ته ورته
(كار ته) ونه گرځئ (بيا هيڅكله داسي غلطي ونه
كړئ) كه مؤمنان يئ ،او هللا تاسو ته دا آيتونه
ً هغه چي دا
بيانوي ،او هللا باحكمته پوه دئ ،يقينا
خوښوي چي په ايمان راوړو كي فحشاء خوره كړي دوى
ته په دنيا او آخرت كي دردناك عذاب دئ ،او هللا
پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ .او كه د هللا فضل او رحمت
درباندي نه وى او دا چي هللا مهربان رأفت كوونكى دئ
(آيا پوهېږئ چي څه به كېدل؟)
( -)56-18په دې مباركو آيتونو كي مؤمنانو ته د هغي
افتراء په اړه ځيني نوري الرښووني شوې:
 كله چي ستاسو تر منځ د منافقينو هغه وينا خوله په
خوله كېده ،داسي څه مو ويل چي هيڅ علم مو پرې نه
لرلو ،او دا درته آسان او عادي كار برېښېدو په داسي
حال كي چي هغه د هللا په وړاندي ستر جرم دئ ،د دې
دروغجني وينا په اورېدو سره مو ولي ونه ويل چي موږ
ته هيڅكله نه ښايي چي په دې خبري تكلم وكړو ،سبحان
هللا! دا ستر بهتان دئ! يعني داسي خبرو ته غوږ نيول ،بل
ته كول ،داسي څه ويل او منل چي هيڅ دليل ورته نه لرئ
او نه پرې پوهېږئ؛ نه يوازي عادي خبره او وړه گناه
نه ده بلكي په الهي معيارونو كي ستر جرم دئ.
 هللا تاسو ته نصيحت كوي چي هيڅكله دې ته ورته كار ته
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داسي

غلطي

تكرار

نه

كړئ،

كه

مخه نه كړئ او بيا
ً مؤمنان يئ.
حقيقتا
 دا آيتونه د هغه هللا تعالى له لوري دي چي هم
باحكمته دئ او په هر حكم او الرښووني كي ئې حكمتونه
مضمر دئ او هم پوه دئ ،د هر څه او هر چا حقيقت ورته
معلوم دئ ،هم مؤمنان ښه پېژني او هم منافقين ،كه د
منافقينو او د دوى د ويناوو په اړه څه وايي او كه د
مؤمنانو او د دوى د كړنو په اړه؛ ټول د هغه جامع او
كامل علم له مخي دي چي عليم خداى ئې د دوى په اړه
لري.
 ستاسو كينه كښ دښمنان ستاسو هغه فكري او اخالقي
لوړوالى او معنوي ارتقاء نشي زغملى چي تاسو ته ئې پر
ټولو مخالف ځواكونو برالسي درپه برخه كړې او ستاسو د
ټولو برياوو اصلي عامل دئ ،غواړي ستاسو سپينه او
پاكه لمن داغجنه كړي او ستاسو اخالقي او معنوي
لوړوالى تر پوښتني الندي راولي ،دوى دا خوښوي چي په
مؤمنانو كي فحشاء خوره كړي ،د دوى د دغو تورونو اصلي
موخه همدا ده ،دا بريد په همدې موخه پيل شوى ،او دا
افتراء د همدې لپاره جوړه او خوره شوې.
 هللا تعالى دوى ته په دنيا او آخرت كي دردناك عذاب
ټاكلى .دوى د همداسي سزا مستحق دي ،دا د هغه هللا تعالى
پرېكړه ده چي په هر څه ښه پوهېږي ،ستاسو علم محدود
دئ ،د هر څه په اړه د عليم خداى الرښووني معيار وگڼئ
نه خپل محدود علم.
 كه د هللا فضل او رحمت درباندي نه وى او دا چي هللا
مهربان رأفت كوونكى دئ ،نو د دغو غلطيو له كبله به
له ډېرو بدو پايلو سره مخامخ شوي وئ.
د دغو مباركو آيتونو په پاى كي او تر دې وړاندي
چي د ورپسې آيتونو الرښووني وڅېړو د څو خبرو كول راته
ضروري برېښي:
 كله هم چي ما دغه آيتونه لوستلي ،له بل مي
اورېدلي او يا د عائشې ﹽ په اړه د څه ويلو په دوران
كي دا آيتونه راپه ياد شوي نو بې اختياره مي اوښكي
بهېدلې ،نه يوازي د دې لپاره چي د رسول هللا ﹽ په داسي
پاك لمني مېرمني تور لگول شوى چي په انساني تاريخ كي
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د هغې سيال او مثال لږ تر سترگو كېږي ،له مريم عليها
السالم ،آسيه ﹽ او خديجه ﹽ وروسته د نړۍ هيڅ مېرمن د
هغې لوړ معنوي ،اخالقي او علمي مقام ته نشي رسېدى،
بلكي د دې لپاره چي د ستر عرش مالك رب د يوه نېك او
مخلص بنده له حيثيت او عزت څخه په داسي الفاظو دفاع
كړې ،د دې پر پت او عزت ئې لفظي تېرى دومره جدي
نيولى او نه يوازي تور لگوونكي ئې د ستر عذاب مستحق
گڼلي بلكي مؤمنان ئې هم سخت تنبيه كړي چي د دې تور
په وړاندي ئې ولي مناسب غبرگون نه دئ ښودلى .دا دفاع
ئې د خپل عظيم او تلپاته كتاب قرآن برخه گرځولې چي
تر قيامته پوري ئې خلك لولي او گوري چي هللا تعالى په
څومره زړه راښكونكو الفاظو له هغې دفاع كړې!! د
عائشې ﹽ لوړ شخصيت نه يوازي په دغو آيتونو كي له
ورايه ځلېږي بلكي هر هغه څوك د دې پر لوړ شخصيت او
اوچت علمي مقام پوهېدى شي چي د رواياتو كتابونه
پرانېزي او وگوري چي نږدې په هري پاڼي كي ئې دې ته
ً چي هغه له رسول هللا
منسوب روايات تر سترگو كېږي ،يقينا
ﹽ وروسته نه يوازي د مسلمانو مېرمنو لپاره د دين په
رموزو پوه الرښوده او معلمه وه بلكي د نارينه وو
لپاره ئې هم د يوه هوښيار او حساس استاد حيثيت
درلود ،دا عادي او تصادفي خبره مه گڼئ چي ولي
منافقينو د خپلو تبليغاتو لپاره عائشه ﹽ په نښه كړې،
دا په خپله د دې مقام او منزلت او د دعوت په چارو كي
د دې ونډه او اغېز په گوته كوي.
 راشئ د دې قصې تفصيل په رواياتو كي وگورو ،په دې
اړه په بخاري كي د ابن شهاب الزهري يو مفصل روايت
ُرو
راغلى ،الزهري د دې روايت په سر كي وايي :له ع
ََ
ة بنِ
ِى او
ََّقاص الليث
َ بنِ و
مة
َلق
مسَيَّبِ ،ع
ِيد
ِ ،سَع
بير
الز
َُّ
ََ
ِ بنِ الُ
َّ ِّ
َبِ
َ مي د رسول هللا ﹽ د مېرمني
ُتبَة
دَِّهللا بنِ ع
َِِّهللا بنِ ع
ُبَيد
ع
ِشَې ﹽ هغه روايات ترالسه كړى چي د تور لگوونكو د
َائ
ع
هغي وينا په اړه دي چي دوى كړې وه او هللا تعالى هغې ته
برائت وركړ ،د دوى هر يوه د حديث يوه برخه راته
ويلې ،ځيني ئې تر ځينو نورو زيات پوهېدل او په
وړاندي به ئې عكس العمل مضبوط وو( ،ښه به ئې حفظ كړى
وو) ،د دوى له هر يوه مي هغه روايت ذهن ته سپارلى چي
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دوى له عائشې ﹽ ما ته ويلى ،د ځينو وينا د ځينو نورو
تصديق كوي ،دوى داسي گمان كړى چي عائشې ﹽ دغه خبره
كړې .د الزهري له دې وينا معلومېږي چي د دې روايت
بېلي بېلي برخي ئې له گڼ شمېر راويانو ترالسه كړې ،له
ځينو ئې ډېر څه او له ځينو ئې لږ برخه ،او روايت ئې
په دې بڼي كي ترتيب كړى:
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ِى أ
ُ شَأن
َيت
َقض
َِ
ِ
َِ
َ الـر
َقبَـل
َأ
ه و
َاؤ
ِغ
ِى ابت
َحَبَسَن
ِى و
ِقد
ُ ع
مست
َالت
َ ف
َطَع
ِ انق
َقد
َّهطُ
ََ
ُُ
َـى
َل
وه ع
ل
ح
ر
ف
،
ِى
ج
د
و
ه
وا
ل
م
ت
اح
ف
،
ِى
ل
ن
و
ل
ح
ر
ي
وا
ن
ا
ك
ن
ِي
ذ
َّ
َ ََ ُ
ال َ َ ُ
َ َُ َ
َ َ
ََ َُ ُ
َ
ِ
ن
ـا
ك
و
،
ه
ِيـ
ف
ـى
ن
أ
ن
و
ِـب
س
ح
ي
ـم
ه
و
،
ت
ِب
ك
ر
ت
ن
ك
ِى
ذ
ال
ى
ر
ِي
ع
َّ
ِّ
ََ َ
ُ َ
ب ِ
َ
َ
ُ ُ َ ُ َُ
ِ
ُـل
تأك
ن
إ
،
ـم
ح
الل
ن
ه
ِل
ق
ـث
ي
م
ل
ا
ف
ا
ف
خ
اك
ذ
ذ
إ
اء
س
الن
َ
ً
َّ
َّ
مـا َ
َ
ِّ
َّ
َ
ُ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ ُ
َجِ حِـين
هـود
َّة
َومُ خِف
ِ الق
ِر
َنك
يست
َل
ِ ف
َام
َ الطَّع
ِن
َ م
َة
ُلق
الع
َ
َم َ
َ الَ
ُوا،
َسَار
َ و
مل
َبَع
ِّ ،ف
َ السِّن
ِيثَة
ً حَد
ية
ُ جَار
ُنت
َك
وه ،و
َع
َف
ر
َِ
َثُوا الجََ
ُ ُ
هم ،و
َاز
من
َجِئت
َّ الجَيشُ ،ف
مر
ما است
ِقد
ُ ع
َجَدت
َو
ف
ََ
َِ
بعَ
ِى َ
لـيسَ
ُ َ
ََ
د َ
لُ
َ
ِ
َنـت
َظَن
ِـه و
ُ ب
ُنـت
ِى ك
الـذ
ِل
منز
ممت
مجِيب ،ف
َاع و
ِها د
ِى َّ
ُ
ُ َ
َأَ
بَ
َالَ ُ
َ
ِى
ِل
منز
ِى
ف
ة
ِس
ل
ا
ج
ا
ن
أ
ا
ن
ي
ب
ف
ى
ل
إ
ن
و
ِع
ج
ر
ي
ف
ِى
ن
و
ِد
ق
ف
ي
س
م
ه
ن
أ
َ َ ُ َ َِ َّ َ َ َ
ََُّ ََ ُ
َ
َ َ َ
ِى ث
ِ السـلم
َطَّل
مع
ُ بن
َان
َفو
َ ص
َان
َك
ُ ،و
ِمت
َن
ِى ف
َين
ِى ع
َبَتن
َل
غ
ُـمَّ
ُ الُ
ُّ َ ُّ
ِ
َ
َ
ِـى،
ِل
منز
َأصـبَحَ ع
لجَ ف
َاء الجَيشِ ،ف
َر
ِن و
ِى م
الذكوان
َـأدَ
ِن َ
ـد َ
َّ َ ُّ
َ
ن
ا
ك
و
،
ِى
ن
آ
ر
ن
ِي
ح
ِى
ن
ف
ر
ع
ف
ِى
ن
ا
ت
أ
ف
،
ِم
ئ
ا
ن
ان
س
ن
إ
اد
َى سَو
َأ
َر
ف
ََََ
َ َ
َ
ََ َ
َ َ
َ َ ِ َ
ِـى
َن
َف
َر
َ ع
ِ حِـين
ِه
ِرجَاع
ِاسـت
ُ ب
َظت
َيق
َاسـت
َ الحِجَابِ ،ف
ِى َقبل
َان
ير
َ
ـه
ِن
م
ت
ِع
م
ـ
س
ال
و
ة
ِم
ل
ك
ِى
ن
م
ل
ك
ا
م
هللا
َّ
و
ِ
،
ِى
ب
ا
ب
ل
ِج
ب
ى
ه
ج
و
ت
ر
م
خ
ف
ِ
ً
َ
َّ
َ
َ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َّ
َ َ َ
َ
َ َ
َ
ُ
ها
َل
ِئَ ع
َط
َو
ُ ف
َه
َت
َاحِل
ناخَ ر
َّى أ
ِ ،حَت
ِه
ِرجَاع
َ است
َير
ً غ
ِمة
ك
ََ
ي َ
َى َ
ـديَ
َلَ
َـا الجَـيشَ،
تين
َّـى أ
َ حَت
َة
َّاحِل
ِى الر
ُ ب
ُود
يق
َق
َانطَل
ها ف
ِبت
َك
َر
ف
ََ
َ َ
َُ
َـكَ،
هل
هل
ِ ،ف
َة
ِير
ِ الظَّه
نحر
َ ف
ِين
ِر
موغ
نز
ِى َ
ما َ
َُ
بعَ
َ
مـن َ
َكَ َ
ََ
د َ
لوا ُ
ُ
َا
ِمن
َـد
َق
َ ف
ُول
َ سَـل
بى ابن
أ
ن
ب
هللا
َّ
ِ
د
ب
ع
ك
ف
إل
ا
ى
ل
و
ت
ِى
ذ
ال
ن
ا
َك
و
َ ََّ
َ َ َّ
ِ َ َ َ
َ َ
ِـى
َ ف
ُـون
ِيض
يف
َالن
ًا ،و
ُ شَهر
ِمت
َ َقد
ُ حِين
َكَيت
َاشت
َ ،ف
َة
ِين
مد
َّاسُ ُ
الَ
ِـى
ِى ف
ِيبُن
ير
َهو
ِكَ ،و
َل
ِن ذ
ِشَىء م
ُ ب
ُر
َشع
ِفكِ ،الَ أ
َصحَابِ اإل
ِ أ
َقول
َ َ
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ِنه
َى م
َر
ُ أ
ُنت
ِى ك
الذ
َّطَف
َِّهللا ﹽ الل
َسُول
ِن ر
ُ م
ِف
َعر
نى الَ أ
ِى أ
َجَع
و
َ َّ
َِّ
ُ
َ
ُ «
ُـول
يق
ِّمُ ث
َيُسَل
َُّهللا ﹽ ف
ِ
َسُول
َى ر
ِى ،إنما يدخل عل
َك
َ أشت
حِين
ُمَّ َ
ََِّ َ ُُ َ َّ
َ
ر
ـع
ش
أ
ال
و
،
ِـى
ن
يب
ر
ي
ِى
ذ
ـ
ال
اك
ذ
ف
،
ف
ر
ص
ن
ي
م
ث
».
م
ِيك
ت
َيف
ك
َ
ُ
َّ َ َُِ َ َ َّ
ُ
ََ
َ
َِ ُ
ُُ
ِبَـل
ِسـطَح ق
ُمُّ م
ِـى أ
مع
َخَر
ُ ،ف
َهـت
نق
َجت
َّى خَر
حَت
مـا َ
َ
بع َ
ُ َ
َجَـت َ
ـد َ
ليـل،
ليالً إ
ُجُ إ
نخر
ُن
َك
نا ،و
َّز
َبَر
مت
َهو
ِعِ ،و
َاص
من
لى َ
َِ
ِالَّ َ
َّا الَ َ
َُ
الَ
َ ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ر
م
أ
ا
ن
ر
م
أ
و
،
ا
ن
ت
و
ي
ب
ِن
م
ا
يب
ر
ق
ف
ن
ك
ال
ذ
خ
ت
ن
ن
أ
ل
ب
ق
ِك
ل
َذ
و
َ
َ َّ
َ َُ
ُُ َ
َ ََ َ
َُُ َ ِ ً
ُ
ُفِ
ِالكُن
َّى ب
َذ
َأ
نت
َكُن
ِ ،ف
ِط
َائ
َ الغ
ِبَل
ِ ق
ُّز
َّبَر
ِى الت
ِ ف
َل
َبِ األُو
َر
الع
َّا َ
َ
ُ
ِسـطَح ،وهـى
َأمُّ م
نـا و
َقـت
َانطَل
َا ف
ِن
بيُوت
ها ع
َّخِذ
نت
أ
ُ أَ
َن َ
ِنَ
د ُ
ََ
َ َ
َ
ُ
ِ
ِر
َـام
ِ بـنِ ع
َـخر
ُ ص
ِنت
ها ب
م
أ
و
،
اف
ن
م
د
ب
ع
ن
ب
م
ه
ر
ِى
ب
أ
ة
ن
اب
َُ
ََ
َ َُّ
ُ ِ ِ َ
َ
َ
ُ
ـت
ل
ب
ق
أ
ف
،
ة
ث
ا
ث
أ
ن
ب
ح
ط
ِس
م
ا
ه
ن
اب
و
،
ق
ي
د
الص
ر
ك
ب
ِى
ب
أ
لة
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
خَاَ
ُ
ِ
ُ ُ
َ ُ
ِِّّ
َ
َ
َ
َت أ
َثَر
َع
َا ،ف
ِن
ِن شَأن
َا م
َغن
َر
ِىَ ،قد ف
بيت
ِبَل
ِسطَح ق
ُمُّ م
َأ
نا و
أ
ََ
َ َ
ُمُّ
ما ُقلـتِ
س
ِئ
ب
ا
ه
ل
ت
ل
ق
ف
.
ح
ط
ِس
م
ِس
ع
ت
ت
ل
ا
ق
ف
ا
ِه
ط
ِر
م
ِى
ف
ح
ط
ِس
م
َ
َ
ََ
َُ ُ َ َ
َ ََ َ َ َ
َ
َ
مـا
ِى
ع
ـم
س
ت
م
ل
و
أ
،
اه
ت
ن
ه
ى
أ
ت
ل
ا
ق
ا
ر
د
ب
د
ه
ش
ال
ج
ر
ن
ي
ب
أ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ََ
َ
َ
َ
َ
تسُِّ َ َ ُ ً َِ َ ً
ُ
َدت
َازد
ِفكِ ف
ِ اإل
َهل
ِ أ
َول
ِق
ِى ب
َتن
َخبَر
َأ
َ ف
ما َقال
ُ و
لت ُقلت
َقال
َ َقاَ
ُ
ََ
َُّهللا
ِ
َسُـول
َىَّ ر
َل
َ ع
َخَل
َد
ِى و
بيت
ى
ل
إ
ت
ع
ج
ر
ا
م
ل
ف
،
ِى
ض
ر
م
ى
ل
ع
ا
َض
مر
َََّ َ َ ُ َِ َ
ً ََ َ َ
َ
َ
َن
ِـى أ
ُ ل
َن
تـأذ
أ
ت
ل
ق
ف
».
م
ِيك
ت
ف
ي
ك
«
ل
ا
ق
م
ث
م
ل
س
ِى
ن
ع
ت
ﹽ
َُ ُ َ
َ
ََّ َ ُ َّ َ َ
ُ
َ َ
َ
َ
ُ
ِـن
َ م
َ الخَبَـر
ِن
َيق
َست
َن أ
يد أ
ر
أ
ِذ
ئ
ن
ِي
ح
ا
ن
أ
و
ت
ل
ا
ق
ى
و
ب
أ
آت
َ
َ
َ
َ
ِ ُ
ِىَ َ َ َّ
َ
مـى
ُلـت
َق
َىَّ ف
بو
ُ أ
َجِئت
َُّهللا ﹽ ف
ِ
َسُول
ِى ر
َ ل
ِن
َذ
َأ
لت ف
ِه
ِبَل
ق
ماَ ،قاَ
ََ
ُ ألُِّ
َِ
َل
ِى ع
ِّن
هـو
َيَّة
بن
ُ الن
دث
يت
مت
يا أ
َّاسُ َقاَ
َحََّ
َيـكَ
لت َ
ما َ
َ
يا ُ
َُّ
َُ ،
َاهَ ،
َ
ِ
هـا
ل
و
ا
ه
ِب
ح
ي
ل
ج
ر
د
ِن
ع
ة
ئ
ِي
ض
و
ط
ق
ة
أ
ر
ام
ت
ن
ا
ك
ا
م
ل
ق
ل
،
هللا
َّ
و
ِ
ف
ً
َ
َ
ُّ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُّ
ُ
َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َُ
ـدث
لق
ََّهللا و
ِ
ُ سُبحَان
ُلت
َق
لت ف
َل
َ ع
َثَّرن
ِالَّ ك
ُ إ
ِر
َائ
َر
ض
َ
َـد َ
ََ
هاَ .قاَ
تحَ َّ
َيَ
ُ
يرَقـأ
َصبَحت
َّى أ
َ حَت
َة
َّيل
ِلكَ الل
ُ ت
َبَكَيت
لت ف
ِهذ
الن
َا َقاَ
ُ الَ َ
َّاسُ بَ
ِ
َُّهللا ﹽ
ِ
َسُول
َا ر
دع
ِى ف
َبك
ُ أ
َصبَحت
َّى أ
َوم حَت
ِن
ُ ب
َحِل
َكت
َالَ أ
َمع ،و
لى د
ََ
َ
ُ
َيد  -رضى هللا عنهما  -حِين
َ ز
َ بن
امة
ِب ،و
ِى طَال
َ أب
ِىَّ بن
َل
ع
َ
َأسَ َ
َ
َ
ِ
مـا
أ
ف
ـت
ل
ا
ق
،
ه
ِـ
ل
ه
أ
ق
ا
ِر
ف
ِى
ف
ا
م
ه
ِر
م
أ
ت
س
ي
،
ى
ح
و
ال
ث
ب
ل
ت
اس
َ
َ
َ
َ ِ
َ َ
َ َّ
َ ُ َ َ َُُ
َ
ِـن
َـمُ م
يعل
ِى
ذ
ـ
ِال
ب
ﹽ
هللا
َّ
ل
ـو
س
ر
ـى
ل
ع
ار
ش
أ
ف
د
ي
ز
ن
ب
امة
أ
ِ
ُ ُ َ
َّ
َ َ َ ََ
َ
ُسَ َ
َُ
َـال
َق
ِّ ،ف
ُد
َ الو
ِن
ِ م
ِه
نفس
هم ف
يعل
ِالذ
ِ ،و
ِه
َهل
ِ أ
اءة
بر
َب َّ
ِى َ
َمُ َ
َ
ِى َ
َ
لُ
َ َ
َ
َ
َ
ِى
ُ أب
ِى بن
َل
ما ع
أ
و
،
ا
ر
ي
خ
ال
إ
م
ل
ع
ن
ا
م
و
،
ك
ل
ه
أ
،
هللا
َّ
ِ
ل
و
س
ر
ا
ي
َ
َ
َ
َ
َّ
ِ
َ
َ
َ َّ
ً
ََ
ُ
َ َُ
ُّ
اها
ِـو
اء س
َالن
َيكَ و
َل
َِّهللا ع
ُ
َيِّق
يض
ِ
َسُول
يا ر
َال
َق
ِب ف
طَال
ََّهللاَ ،
َ َ
لم ُ
َ َ
ِّسَ ُ
َُّهللا ﹽ
ِ
َسُـول
َا ر
ـدع
لت ف
ية
ِ الجَار
َل
تسأ
َإ
ِير ،و
َث
ك
دقكََ ،قاَ
َ َ
ِن َ
َ َ
تصُ
َِ
ِيبُـكِ
ير
ها م
َل
َيتِ ع
َأ
هل ر
ِير
بر
َ « أ
َال
َق
ة ف
ِير
بر
ََ
َُ
ِن شَىء َ
َى َ
َ
َيَ
ةَ ،
َ
هـا
ي
ل
ع
ـت
ي
أ
ر
ن
إ
،
ق
ح
ِـال
ب
ك
ث
ع
ب
ِى
ذ
ال
و
ال
ة
ير
ر
ب
ت
ل
ا
ق
».
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
ِ
َ
ِ
ُ
ِّ
َ
َ َ
َ
ََ
َ
َ َ
َ
ِّ،
ُ السِّـن
ِيثَـة
يـة حَد
ها جَار
ِن أ
َ م
َكثَر
ها أ
َل
ُ ع
ُه
ِص
َغم
ًا أ
َمر
أ
ََّ
َِ
نَ
َيَ
َسُـول
َامَ ر
َق
ُ ف
ُه
ُل
َأك
َت
ُ ف
الداجِن
ِى
َأت
َت
ِها ،ف
َجِينِ أ
َن ع
َامُ ع
تن
َ
ُ
َّ
َهلَ
لـت،
ُول
بى ابنِ سَل
َِّهللا بنِ أ
َبد
ِن ع
ِذ م
مئ
َر
َعذ
َاست
َِّهللا ﹽ ف
ََ ،قاَ
َُ
َ َ
يوَ
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من
ِين
ِم
مسل
معشَر
ِنبَر
َى الم
َل
َ ع
َهو
َُّهللا ﹽ و
ِ
َسُول
َ ر
َال
َق
ف
ِ « َ
َ َ
يا َ
َ الُ
َ
َ
مـا
هللا
َّ
ـو
ِ
ف
،
ِى
ت
ي
ب
ل
ه
أ
ِى
ف
اه
ذ
أ
ِى
ن
غ
ل
ب
د
ق
،
ل
ج
ر
ِن
م
ِى
ن
ِر
ذ
ع
َ
َ
َ ََ
ِ َ
َ
َ َ َ
ُ
ي ُ
َُ
َ
ـت
ِم
ل
ع
ـا
م
،
ـال
ج
ر
وا
ـر
ك
ذ
د
ق
ل
و
،
ا
ر
ي
خ
ال
إ
ِى
ل
ه
أ
ى
ل
ع
ت
ِم
ل
ع
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ً
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ ً
َ ُ َ
ُ
َُ
َ
ِى ».
مع
ال
إ
ِى
ل
ه
أ
ى
ل
ع
ل
خ
د
ي
ن
ا
ك
ا
م
و
،
ا
ر
ي
خ
ال
ِ إ
َيه
َل
ع
َ
َ
َ
ُ
َّ
َّ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
ََ
ً
َ
َ
َ
ك
ِر
ذ
ع
أ
ا
ن
أ
هللا
َّ
ِ
ل
و
س
ر
ا
ي
ل
ا
ق
ف
،
ى
ر
ا
ص
ن
األ
اذ
ع
م
ن
ب
د
ع
س
ام
ق
ف
َ
َ ِ ُّ ََ َ َ َ ُ َ
َُ
ََ َ َ ُ ُ ُ َ
َا
ِن
َان
ِخو
ِن إ
َ م
َان
ِن ك
َإ
ُ ،و
َه
ُق
ُن
ُ ع
َبت
َر
َ األَوسِ ،ض
ِن
َ م
َان
ِن ك
ُ ،إ
ِنه
م
َ
َ
د بـن
َق
لت ف
َا أمر
َلن
َع
َف
َا ،ف
تن
َ الخَزر
ِن
م
َكََ ،قاَ
مرَ
ُ
َامَ سَـعُ
َجِ ،أَ
ِن
ك
ل
و
،
ا
ِح
ل
ا
ص
ال
ج
ر
ِك
ل
ذ
ل
ب
ق
ن
ا
ك
و
،
ج
ر
ز
خ
ال
د
ي
س
و
ه
و
ة
اد
ب
ع
َ
ََ ِ
َ َ ِ ََ َ َ َ
َُ ََ َ َ َُِّ
َ َُ ً َ ً
ُ ،و
ُـه
ُل
تقت
ِ
َمر
لع
َبت
َذ
ِسَعد ك
َ ل
َال
َق
ُ ف
ِيَّة
ُ الحَم
َته
مل
احت
َُّهللا الَ َ
ََ ،
َالَ
ََ
َـمِّ سَـعد،
ُ ع
َ ابن
َهو
َير و
ُ حُض
د بن
َامَ أ
َق
ِ ،ف
ِه
َى َقتل
َل
ُ ع
ِر
تقد
َ
ُسَيُ
ِ
ـك
ن
إ
ف
،
ـه
ن
ل
ت
ق
ن
ل
هللا
َّ
ِ
ـر
م
ع
ل
،
ت
ب
ذ
ـ
ك
ة
ـاد
ب
ع
ن
ب
د
ع
ِس
ل
ل
ا
ق
ف
َ َ َُ َّ ُ ََِّ َ
ََ َ َ
ِ َُ ََ َ َ َ َ َ ُ
َ
ِ
ِ
س
و
األ
ـان
ـ
ي
ح
ال
ر
ـاو
ـ
ث
ت
ف
،
ن
ِي
ق
ف
ـا
ـ
ن
م
ال
ـن
ـ
ع
ل
د
ـا
ـ
ج
ت
ـاف
َـ
من
َ
َ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ َ ِ
ََّ
ََ
ُ
ُ
ُ
ِق َ
َ
َـى
َل
ِم ع
َُّهللا ﹽ َقـائ
ِ
َسُـول
َر
ُوا ،و
ِل
َت
يقت
ن
أ
وا
م
ه
ى
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عائشه ﹽ وايي :د رسول هللا ﹽ عادت دا وو چي کله به ئې د
سفر اراده وکړه نو د خپلو مېرمنو تر منځ به ئې پچه
واچوله او د چا په نامه چي به پچه وختله هغه به ئې
ورسره بېوله ،په يوې غزا (بني مصطلق يا مريسع) کي ئې
زموږ تر منځ پچه واچوله چي زما په نامه وختله نو زه
ورسره والړم ،دا له هغه وروسته وو چي د حجاب حکم نازل
شوى وو ،زه په کجاوه کي وړل کېدلم او بيا به ئې له
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همدې كجاوې سره کوزولم ،نو والړو تر هغه چي رسول هللا ﹽ
له دې غزا فارغ او بېرته ستون شو او مدينې ته نږدې
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،
متوجه شوم چي زما هار چي د يماني مرغلرو وو شلېدلى
(لوېدلى) دئ ،نو د خپل هار په لټه كي شوم ،د هار لټي
وځنډولم ،هغه ډله چي زما کجاوه به ئې پورته کوله
راغلې او هغه ئې پورته کړې او زما پر اوښ ئې بار کړې
او گمان ئې کړى چي زه په کجاوه کي يم ،هغه وخت به د
ښځو وزن کم وو ،غوښي به درنې كړې نه وې ،لږ خواړه به
ئې خوړل ،نو كله چي ئې کجاوه پورته کړې د هغې
سپكوالي ته نه دي متوجه شوي ،هغه مهال ډېره کمعمره
وم ،دوى اوښ پاڅولى او خوځېدلي ،ما خپل آميل له هغه
وروسته وموند چي لښکر روان شوى وو ،د کاروان مېني ته
راغلم خو هلته نه غږ كوونكى وو او نه ځواب وركوونكى،
نو خپل مخكني ځاى ته راغلم ،گمان مي کاوو چي دوى به
ژر زما په نشتوالي پوه شي او زما لوري ته به راستانه
شي ،نو په داسي حال كي چي ناسته وم سترگي مي ورغلې
او ويده شوم ،صفوان بن معطل السلمي ذکواني په لښکر
پسي له شا راروان وو (رسول هللا ﹽ په همدې دندي گمارلى
وو) او سهار زما ځاى ته رارسېدلى وو ،د ويده انسان
سيورى ئې تر سترگو شوى وو ،زما خواته راغلى ،زه ئې
پېژندلې يم ،ځكه د حجاب تر حكم وړاندي ئې زه ليدلې
وم ،زما په ليدو سره ئې استرجاع وكړه (إنا هلل و إنا
إليه راجعون ئې وويل) او په همدې سره زه راويښه شوم،
ما په خپل جلباب (پړوني) مخ پټ كړ ،په هللا قسم چي نه
ئې له ما سره خبره كړې او نه مي له استرجاع پرته له
ده بله كلمه اورېدلې ،تر هغه چي خپل اوښ ئې راوست او
په مخكنۍ پښو ئې چو کړ او زه پرې سپره شوم ،روان
شوو ،اوښ ئې تر پړي نيولى وو او ترې مخكي روان وو،
تر هغه چي لښکر ته ورسېدو چي په ټکنده غرمه کي ئې
اړولي وو( ،همدلته فتنه شروع شوه) ،څوک چي تباه کېدو
هغه تباه شو ،او چا چي د دې دروغجن تور ذمه په غاړه
واخيستله عبدهللا بن ابي بن سلول وو ،مدينې ته ورسېدو،
له رسېدو وروسته زه يوه مياشت ناروغه شوم او خلک د
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تور لگوونکو په خبري كي بوخت ول ،زه له دې ټولو بې
خبره وم ،خو د خپل مرض په حال کي دې خبري په شک کي
اچولم چي دا ځل له رسول هللا ﹽ هغه لطف او مهرباني نه
وينم چي تر دې وړاندي به ئې د مرض په حال کي راباندي
درلوده ،کله چي به راغى سالم به ئې واچاوو او وبه ئې
فرمايل :دا څنگه ده؟ بيا به والړ ،دغي خبري په شك كي
اچولم ،خو له افک (دروغجن تور) تر هغه نه وم خبره چي
جوړه شوم او راووتم ،ام مسطح راسره يو ځاى کنډوالو
ته ووتلو ،دا مو صحرا ته د وتلو ځاى وو ،موږ به صرف
يوه شپه بله شپه وتلو ،دا تر هغه د وړاندي وخت خبره
ده چي موږ کورونو ته نږدې ټټۍ جوړي كړو ،صحرا ته
تېرېدو کي زموږ حال همغسي وو لكه د پخوانيو بانډه
چيانو ،موږ به له دې ځورېدو چي كورونو ته نږدې دا
كار وكړو ،نو زه او ام مسطح سره رواني شوو ،هغه د
ِر
َام
ِ بنِ ع
َخر
ابي رهم بن عبد مناف لور او مور ئې د ص
لور او د ابوبكر صديق ﹽ خاله وه ،زوى ئې مسطح بن
اثاثه وو ،زه او ام مسطح له صحرا بېرته د كور په
لوري رارواني شوو ،د ام مسطح پښه په خپل ټکري کي
بنده شوه او ولوېده او وئې ويل :مسطح دي خوار شي ،ما
ورته وويل :ناوړه خبره دي وکړه ،آيا داسي چا ته
ښکنځلي کوې چي د بدر غزا كي ئې شركت كړى؟ هغې راته
وويل :اې خواره کۍ! آيا اورېدلي دي نه دي چي څه ئې
ويلي؟ وائي :ورته ومي ويل :څه ئې ويلي؟ بيا ئې د افک
د خاوندانو خبره راته وکړه ،پدې سره مي مرض تر
وړاندي زيات شو ،نو كله چي کور ته ستنه شوم او رسول
هللا ﹽ راغى ،سالم ئې راکړ او وئې فرمايل :دا څنگه ده؟
ما ورته وويل :آيا اجازه راکوې چي د مور پالر کره مي
والړه شم ،وايي :دغه وخت زما نيت دا وو چي د دې خبري
حقيقت له دوى دواړو معلوم كړم ،رسول هللا ﹽ اجازه راکړه
او زه د پالر کره والړم ،مور ته مي وويل :مورې! دا خلک
څه وايي؟ مور مي وويل :لورې! غم مه کوه ،په هللا تعالى
قسم داسي گاللۍ ښځه به کمه پيدا شي چي خاوند ته هم
گرانه وي او بني هم ولري او بيا دا ډول خبري ورپسي
ونه شي ،ما وويل :سبحان هللا! آيا خلکو داسي خبري کړې
دي؟
عائشهﹽ وايي :هغه شپه مي سهار كړه پرته له دې چي
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اوښکي مي تم شي او خوب مي سترگو ته راشي ،تر هغه چي
سهار شو او ما ژړل .چي وحي وځنډېده نو رسول هللاﹽ علي
بن ابي طالب ﹽ او اسامه بن زيد ﹽ وروغوښتل او له دوى
دواړو سره ئې له خپلي مېرمني د بېلتون په اړه مشوره
کوله ،اسامه ﹽ د هغي پوهي له مخي چي د رسول هللا ﹽ د
اهل د برائت په اړه ئې درلوده او د هغه محبت له كبله
چي په خپل زړه كي ئې ورسره درلود وويل :يا رسول هللا!
هغه (عائشه) ﹽ ستا مېرمن ده ،قسم په هللا چي موږ له
ښېگڼي پرته بل څه ندي ترې ليدلي ،خو علي بن ابي طالب
ﹽ وويل :يا رسول هللا! هللا تعالى درباندي تنگي نه ده
راوستې او له دې پرته نوري ښځي هم ډېري دي ،او پدې
اړه له وينځي پوښتنه وکړه هغه به رښتيا درته ووايي.
نو رسول هللاﹽ بريره ﹽ راوغوښته او ورته وئې فرمايل:
آيا تا له عائشېﹽ داسي څه ليدلي چي په شک کي دي
واچوي؟ بريره ﹽوويل :قسم په هغه ذات چي ته ئې په حقه
رالېږلى يې ما هيڅ د شک وړ څه ندي ترې ليدلي ،له دې
پرته مي بل داسي كار نه دئ ترې ليدلى چي هغه کشره
نجلۍ ده ،د خپلي كورنۍ النده وړه به پر ځاى پرېږدي،
ويده به شي ،څاروي به راشي او هغه به وخوري .نو رسول
هللاﹽ په همدې ورځ پاڅېد او د عبدهللا بن ابي بن سلول په
اړه ئې شكايت وكړ او په داسي حال كي چي پر منبر وو
وئې فرمايل :اې مسلمانانو! د هغه سړي په وړاندي به
څوک ما معذور وگڼئ (كه په خالف ئې څه وكړم) چي ماته
ئې زما د كورنۍ په اړه اذيت رارسېدلى ،قسم په هللا
تعالى چي ما له خپلي مېرمني له نېكي پرته بل څه ندي
ليدلي او دې خلکو په داسي يوه سړي تور لگولى چي ما
له خير پرته بل څه ندي ترې ليدلي او هغه هيڅکله له
ما پرته زما کور ته نه دئ ننوتى.
نو سعد بن معاذ ﹽ انصاري پاڅېد او وئې ويل! يا رسول
هللا! زه دي لدې سړي بې غمه کوم ،که هغه د اوس د قبيلې
وي نو سر به ئې غوڅ کړو او که زموږ د وروڼو خزرج له
قبيلې څخه وي نو هغه څه به ورسره وکړو چي ته ئې د
کولو امر راته وکړې ،پدې خبرو پسي سعد بن عباده ﹽ چي
د خزرج قبيلې سردار او تر دې وړاندي صالح انسان وو
خو دلته قومي تعصب پرې غالب شو ،پاڅېد او سعد بن
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معاذ ﹽ ته ئې په خطاب كي وويل :دروغ وايې :قسم په هللا
که ئې ووژنې او داسي کولى هم نه شې ،دلته اسيد بن
حضير ﹽ (د سعد بن معاذ د تره زوى) پاڅېد او سعد بن
عباده ﹽ ته ئې وويل :قسم په هللا چي ته دروغ وايې ،په
وهللا چي وژنو به ئې ،ته منافق يې او د منافقانو مالتړ
کوې ،پدې سره دواړه قبيلې (اوس او خزرج) سره ببري
شوې ،نږدې وه چي الس سره واچوي ،په داسي حال كي چي
رسول هللا ﹽ پر منبر والړ وو ،د دوى د آرامولو هڅه ئې
كوله ،تر هغه چي ټول چوپ شول ،رسول هللا ﹽ هم چوپ شو،
ما دا ورځ هم داسي تېره كړه چي نه مي اوښکي ودرېدې
او نه مي خوب سترگو ته راغى ،سهار مي مور او پالر
راته راغلل په داسي حال كي چي ما دوې شپې او يوه ورځ
ژړلي وو ،نه مي اوښکي ودرېدلې وې او نه مي خوب سترگو
ته راغلى وو ،داسي ئې انگېرله چي له ژړا به مي زړه
وچوي .عائشهﹽ وايي :په داسي حال كي چي مور او پالر مي
را سره ناست وو او ما ژړل يوې انصاري مېرمني د ننوتو
اجازه وغوښته ،ما اجازه ورکړه ،هغه راغله او
کښېناسته او له ما سره ئې ژړا پيل كړه ،په همدې حالت
کي رسول هللا ﹽ راغى او کښېناست ،له هغي ورځي رادېخوا
نه وو راسره كښېنستى چي دا خبري شوې وې ،په داسي حال
كي چي يوه مياشت تېره شوې وه ،او زما په اړه كومه
وحي نه وه ورته شوې ،وايي :رسول هللا ﹽ له كښېناستو سره
سم تشهد ووايو بيا ئې وويل :اې عائشې! ستا په اړه ما
ته داسي داسي خبري رارسېدلې دي ،که چېري ته برئ او
حتما تا ته برائت درکړي او
بې گناه يې نو هللا تعالى به
ً
که په رښتيا گناه درنه شوې وي نو له هللا تعالى مغفرت
وغواړه ،توبه وباسه ،ځکه بنده چي په گناه اعتراف
وکړي او توبه وباسي هللا تعالى ئې توبه قبلوي .رسول هللاﹽ
چي خبري خالصي کړې ،ناڅاپي مي اوښکي وچي شوې ،داسي چي
يو څاڅکى مي هم نه احساسولو ،پالر ته مي وويل :زما له
طرفه رسول هللاﹽ ته د هغه د وينا ځواب ورکړه! پالر مي
وويل :قسم په هللا چي زه نه پوهېږم رسول هللاﹽ ته څه
ووايم ،بيا مي مور ته وويل :ته رسول هللا ﹽ ته ځواب
ورکړه ،هغې هم وويل :و هللا که پوهېږم چي رسول هللاﹽ ته څه
ووايم ،عائشهﹽ زياتوي :زه ال کشره وم او قرآنکريم مي
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هم ډېر نه وو لوستى ،خو عرض مي وکړ :قسم په هللا تعالى
چي زه دومره پوهېدلې يم چي تاسو هغه خبري اورېدلې دي
چي خلک ئې الندي باندي کوي او همغه خبره ستاسو زړه ته
لوېدلې او رښتيا ئې بولئ ،نو که زه درته ووايم چي زه
برئ او بې گناه يم او خداى عالم دئ چي زه برئ يم ،خو
تاسو به زما دا خبره نه منئ او که په داسي څه اعتراف
درته وکړم چي هللا شاهد دئ زه ترې پاکه او برئ يم تاسو
به ئې منئ ،قسم په هللا تعالى چي زما او ستاسو مثال د
يوسف عليه السالم د پالر دئ چي ويلي ئې وو( :فصبر جميل
وهللا المستعان على ما تصفون :نو ښكلى صبر به كوم او له
هللا په هغه څه كي مرسته غوښتل كېږي چي تاسو ئې بيانوئ)
(يوسف.)15:
بيا مي مخ واړاوو او پر خپل بستر پر اړخ پرېوتم ،او
زه ښه پوهېدم چي بې گناه يم او هللا تعالى به مي د
برائت او پاکۍ تصديق کوي ،خو په هللا قسم چي دا گمان مي
نه كولو چي هللا تعالى به زما په اړه داسي وحي (په قرآن
كي) نازله كړي چي تل به ئې تالوت کېږي ،ځان تر دې ډېر
ووړ راته معلومېدو چي هللا تعالى به زما په اړه داسي څه
وايي چي تالوت به ئې كېږي ،خو دا هيله مي وه چي رسول
هللاﹽ به په خوب كي داسي رؤيا وويني چي هللا تعالى به په
هغې سره زما د برائت تصديق وكړي ،وايي :په هللا قسم چي
رسول هللاﹽ ال له خپل ځاى نه وو خوځېدلى او ال له خوني
هيڅوک نه وو وتلى چي پر رسول هللاﹽ وحي نازله شوه ،او د
تکليف همغه حالت پرې راغى چي د وحي د نزول په مهال
به ورباندي راتلو ،داسي چي په سړې ورځ کي به داسي
خولې پرې راغلې چي د مرغلرو په څېر به څڅېدې ،د هغي
وحي د دروندوالى له كبله چي پر ده به نازلېده ،او
کله چي له رسول هللاﹽ هغه حالت لري شو ،په داسي حال كي
ترې لري شو چي خندل ئې او دا ئې لومړنۍ وينا وه" :اې
عائشې ! هللا تعالى برائت درکړ" ،مور مي راته وويل :رسول
هللاﹽ ته ودرېږه ،ما وويل :قسم په هللا که ورته ولټېږم او
له هللا تعالى پرته د بل هيچا شکر نه كوم ،او هللا تعالى
دا آيتونه نازل کړل( :ان الذين جاؤوا باالفک عصبة
منكم ...ټول لس آيتونه ،نو كله چي هللا تعالى زما د
برائت په اړه دا آيتونه نازل کړل ،پالر مي ابوبکرﹽ چي
تر دې وخته ئې له مسطح بن اثاثه سره د خپلوۍ او د ده
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د فقر له كبله مرسته کوله ،وويل :قسم په هللا چي له دې
وروسته به مسطح ته هيڅ څه نه وركوم ،د ده د هغي خبري
له كبله چي د عائشېﹽ په اړه ئې كړې وه ،نو هللا تعالى
دا آيت نازل کړ   :
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ابوبکر ﹽ وويل :ولي نه ،قسم په هللا چي دا خوښوم چي هللا
تعالى مغفرت راته وکړي ،نو له مسطح سره ئې همغه
مرسته بېرته پيل كړه چي تر دې وړاندي ئې ورسره كوله
او وئې ويل :و هللا چي هيڅكله به ئې تري ونه سپموم.
عائشهﹽ وايي :رسول هللا ﹽ له زينب بنت جحشﹽ هم زما په
اړه پوښتنه وکړه او ورته وئې فرمايل :اې زينب! ته له
څه خبره يې او څه دي ليدلي دي؟ ،هغې ورته وويل :يا
رسول هللا! خپل غوږ او سترگي ساتم ،ما له نېكي او خير
پرته بل څه ندي ليدلي ،عائشه ﹽ وايي :او دا همغه
مېرمن وه چي د رسول هللا ﹽ په مېرمنو كي ئې له ما سره
سيالي او بنتوب كاوو ،خو هللا تعالى هغه د خپلي تقوى له
برکته وساتله او خور ئې حمنه چي د دې لپاره جنگېده د
هغه څه له كبله تباه شوه چي تور لگوونكي ئې له كبله
تباه شول.
دا روايت په بخاري كي اولس ځلي نور په دغو شمېرو
راغلى،6161 ،6658 ،5555 ،5355 ،5331 ،5365 ،5856 :
،5656 ،5635 ،3355 ،3335 ،8515 ،6585 ،6565 ،6356
5868 ،5866
د پورتني روايت په اړه څو خبري بايد په پام كي
ولرو:
 دا روايت د گڼ شمېر داسي رواياتو گډ مطلب او خالصه
ده چي تر منځ ئې كافي توپيرونه او تعارضات شته .پر
نورو توپېرونو سربېره يو جدي توپير ئې دا دئ چي په
ځينو كي د سعد بن معاذ پر ځاى د اسيد بن حضير نوم
اخيستل شوى او په ځينو كي د دواړو نومونه .دا موضوع
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له دې كبله د پام وړ ده چي سعد بن معاذ ﹽ د احزاب په
جگړي كي ټپي شوى وو او د بني قريظه په اړه له حكميت
وروسته له همدې ټپ وفات شو ،نو له دې وروسته په كومي
غزوې كي د ده د گډون وينا او دا چي ده په جومات كي
رسول هللا ﹽ ته وويل :كه تور لگوونكى د اوس له قبيلې وي
نو سر به ئې غوڅ كړو؛ حقيقت نه لري.
 په روايت كي ويل شوي چي دا پېښه د حجاب د حكم له
نازلېدو وروسته رامنځته شوې ،دا خبره ښيي چي گواكي
دا پېښه به د احزاب له جگړي وروسته وي ،حال دا چي
ځيني روايات وايي چي دا پېښه د بني المصطلق له غزوې
د راستنېدو په دوران كي رامنځته شوې ،د بني المصطلق
غزوه د المريسيع په نامه هم ياده شوې ،د نېټې په اړه
ئې درې قوله مومو :ابن التين ئې د شپږم هجري كال
بولي ،موسى بن عقبة ئې د څلورم او نور ټول ئې د پنځم
هجري كال د شعبان يا شوال د مياشتي پېښه گڼي ،د
احزاب جگړه له دې وروسته د همدې كال د ذي القعدې په
مياشت كي رامنځته شوې!! د روايت دا برخه چي د حجاب
حكم نازل شوى وو له هغو رواياتو سره تعارض لري چي دا
د احزاب تر جگړي وړاندي پېښه بولي.
 محمد بن اسحق د احزاب غزوه د پنځم هجري كال د
شوال په مياشت كي او د بني المصطلق غزوه د احزاب تر
غزوې وروسته د شپږم هجري كال د شعبان په مياشت كي
بولي .او دا رأيه د روايت له دې برخي سره تعارض لري
چي وايي سعد بن معاذ ﹽ د بني المصطلق له غزوې وروسته
ژوندى وو او په جومات كي ئې رسول هللا ﹽ ته وويل چي د
تور لگوونكي سر به غوڅ كړو!! د محمد بن اسحق د روايت
له مخي هغه بايد نږدې يو كال وړاندي وفات شوى وي!!
 تفهيم القرآن د النساء د سورې د تيمم اړوند آيت
په اړه ليكي چي دا د بني المصطلق له جگړي د راستنېدو
په دوران كي نازل شوى او وايي دا جگړه په پنځم هجري
كال كي رامنځته شوې خو د النور په سوره كي د محمد بن
اسحاق پورتنۍ رأيه تأييدوي او دا جگړه تر احزاب
وروسته او د شپږم هجري كال د شعبان په مياشت كي
بولي!!
 امام بخاري ﷼ د هار وركېدو او د بني المصطلق په
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غزوې كي د تيمم د آيت د نزول په اړه روايت هم لري:
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(بخاري)666:
د رسول هللاﹽ له مېرمني عائشې ﹽ روايت دئ چي وايي :په
يوه سفر كي له رسول هللاﹽ سره روان شوو ،کله چي د
(بي داء) او يا (ذات الجيش) سيمي ته ورسېدو ،زما آميل
(غاړگۍ) وشلېد( ،ورک شو) ،رسول هللاﹽ ئې د لټون له امله
ودرېد ،خلک هم ورسره تم شول ،په داسي حال كي چي اوبه
ورسره نه وې( ،د اوبو خوا ته هم نه ول) ،خلک ابوبکر
صديق ﹽ ته ورغلل او ورته وئې ويل :آيا خبر نه يې چي
عائشې ﹽ څه کړي دي؟ رسول هللاﹽ او خلک ئې تم کړل ،په
داسي حال كي چه نه د اوبو خوا ته دي او نه له دوى
سره اوبه شته ،ابوبکر ﹽ په داسي حال كي راغى چي رسول
هللاﹽ زما پر ورون باندي سر ايښى وو او ويده شوى وو،
راته وئې ويل :خلك دي تم كړل په داسي حال كي چه نه د
اوبو خوا ته دي او نه له دوى سره اوبه شته ،عائشه
وايي :نو ابوبكر ﷻ ورټلم او هغه څه ئې راته وويل چي
هللا تعالى غوښتل راته وئې وايي ،او په خپل الس سره ئې
په ډډه ټومبلم ،او زه يوازي دې خبري له خوځېدو منع
كولم چي رسول هللاﹽ خپل سر زما پر ورون ايښى وو ،چي
راپاڅېد او اوبه نه وې ،نو هللا تعالى د تيمم آيت
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.
عائشه ﹽ وايي :بيا مو کله چي هغه اوښ چي زه پرې سپره
وم له ځايه پاڅاوو ،زما آميل مو ترې الندي وموند.
دا روايت هم په بخاري كي يولس ځلي نور په دغو شمېرو
راغلى،8136 ،6365 ،6365 ،6856 ،6556 ،6355 ،663 :
 3568 ،3566 ،8555 ،8586چي تر منځ ئې دا جدي
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لكه چي گورئ په دغو رواياتو كي كافي توپيرونه تر
سترگو كېږي ،له ځينو داسي معلومېږي چي د رسول هللاﹽ له
راپاڅېدو وروسته او كله چي دا معلومه شوې چي اوبه
نشته نو د تيمم آيت نازل شوى ،خو له ځينو معلومېږي
چي خلكو بې اودسه لمونځونه كړي او سبا دا آيت نازل
شوى ،ځيني ئې وايي چي په هار پسي څوك لېږل شوى او
هغه سړي موندلى خو ځيني ئې وايي چي تر اوښ الندي
موندل شوى ،او هغه مهال چي د عائشې ﹽ د سورلۍ اوښ ئې
له خپل ځايه پاڅولى .ځيني نور روايات بيا وايي چي
عائشې رضي هللا عنها دا هار هغه مهال په خپله موندلى وو
چي قافله ترې تللې وه او دا ئې يوازي پرېښې وه،
گواكي د افك پېښه هم په همدې سفر كي رامنځته شوې
وه!!
دلته څو پوښتني راوالړېږي :دا هار يو ځل ورك شوى
كه دوه ځلي؟ دا وركېدا د تيمم په آيت پوري ارتباط
لري كه د افك په قضيې پوري؟ د بني المصطلق غزوه د
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احزاب تر غزوې وړاندي وه كه وروسته؟ د تيمم په اړه
خو دوه آيتونه نازل شوي ،يو ئې د النساء  66آيت او
بل ئې د المائدې  3آيت ،دلته كوم آيت ته اشاره شوې؟
بخاري په بل ځاى كي ويلي چي دا د المائدې د سورې آيت
وو ،حال دا چي د المائدې سوره تر دې پېښي ډېر وروسته
لږ تر لږه تر يوه كال زياته موده وروسته نازله شوې
ده!! دوهمه پوښتنه دا ده چي كه دا د المائدې د سورې
آيت وو نو تر دې د مخه خو د النساء د سورې آيت نازل
شوى وو او په هغه كي د تيمم يادونه شوې وه نو صحابه
وو څنگه بې تيممه لمونځ وكړ؟! د روايت له نورو برخو
خو داسي معلومېږي چي د تيمم اړوند آيت په همدغه سفر
كي نازل شوى ،د دې خبري نتيجه دا راوځي چي دا د
النساء د سورې آيت دئ ،ځكه چي د النساء سوره د څلورم
هجري كال په لومړيو كي او المائده د اوم كال په
لومړيو كي يا تر دې لږ د مخه نازله شوې ده .د
رواياتو له مخي معلومېږي چي دا پېښه د بني المصطلق
له غزوې د راستنېدو پر مهال رامنځته شوې وه ،چي دا
غزوه په پنځم هجري كال كي واقع شوې ده .كه د تيمم
اړوند آيت د بني المصطلق له غزوې د راستنېدو پر مهال
ً په څلورم هجري
نازل شوى وي نو بيا خو دا غزوه حتما
كال كي رامنځته شوې.
دغو خبرو ته په پام سره ويلى شو چي:
 د بني المصطلق غزوه تر احزاب وړاندي رامنځته شوې.
 د افك قضيه په همدې سفر پوري تړلې ده .په همدې
سفر كي يوازي يو ځل د عائشې ﹽ هار ورك شوى ،ښايي دا
به همغه هار وي چي عائشې ﹽ له خپلي خور اسماء امانت
اخيستى وو.
 د تيمم لومړى اړوند آيت تر دې غزوې وړاندي د
النساء په سوره كي نازل شوى .په رواياتو كي هغه
روايت تر نورو غوره او ارجح دئ چي دغه مهال نازل شوى
آيت د النساء د سورې آيت گڼي او له اودسه پرته د
لمونځ كولو يادونه نه كوي ،او وايي چي يو وخت لمونځ
پاته شوى وو خو د رسول هللاﹽ له راويښېدا وروسته د تيمم
آيت نازل شوى.
 د افك په ارتباط هغه روايات ارجح دي چي د احزاب د
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سورې د حجاب اړوند آيت خبره نه كوي ،ځكه دا سوره تر
دې غزوې وروسته نازله شوې ،او هغه مهال سعد بن معاذ
ﹽ ژوندى وو.






   
  










    



    
  
اې هغو چي ايمان ئې راوړى! د شيطان په پلونو پسي
مه درومئ ،او څوك چي د شيطان په پلونو پسي والړ شي
نو هغه ئې په فحشاء او منكر گماري ،او كه پر تاسو
د هللا فضل او د ده رحمت نه وى نو ستاسو هيڅ يو به
هيڅكله نه وو پاك شوى؛ خو هللا هغه څوك پاكوي چي دى
ئې وغواړي ،او هللا پوه اورېدونكى دئ.
( -)51په دې مبارك آيت كي مؤمنانو ته دا الرښووني شوې
دي:
 د شيطان متابعت مه كوئ ،هغه غواړي تاسو په ځان
پسي روان كړي ،وسوسې ئې تاسو فحشاء او منكر ته هڅوي.
 كه هللا تعالى د خپل فضل او رحمت وزر پر تاسو نه وى
غوړولى نو ستاسو هيڅ يو به هيڅكله نه وو پاك شوى ،د
شيطان له وسوسو او د فحشاء او منكر له ارتكاب او په
هغي فتني كي له پرېوتو به نه وو ژغورل شوى.
 خو هللا تعالى هغه څوك ترې وژغورو چي د خپل مشيت له
مخي ئې د دې وړ موندلى وو ،هللا تعالى پوه اورېدونكى
دئ ،پوهېږي چي چا څه كړي او څه ئې ويلي او څوك د خپل
قول او عمل له مخي د دې وړ دئ چي هللا تعالى د خپل فضل
او رحمت وزر پرې وغوړوي.
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او ستاسو فضلمن او وسمن دي له دې لوړه نه كوي چي
خپلوانو ،مسكينانو او د هللا د الري مهاجرينو ته څه
ً دي عفو وكړي او مخ دي واړوي
وركړي ،او حتما
(سترگي دي پرې پټي كړي) ،آيا دا نه خوښوئ چي هللا
تاسو ته بخښنه وكړي؟ او هللا مهربان بخښونكى دئ.
( -)55په دې مبارك آيت كي مؤمنانو ته دا الرښووني
شوې:
 ستاسو فضلمن او وسمن دي له خپلوانو ،مسكينانو او
د هللا د الري له مهاجرينو سره خپلي مرستي نه سپموي او
دا لوړه دي نه كوي چي هغوى ته به څه نه وركوي ،له دې
كبله چي هغوى كومه اشتباه او غلطي كړې وي.
 كه دغو خ پلوانو ،مسكينانو او د هللا د الري مهاجرينو
ً عفو ورته وكړئ او سترگي پرې
كومه غلطي كړې نو حتما
پټي كړئ.
 آيا دا نه خوښوئ چي هللا تاسو ته بخښنه وكړي؟ يعني د
دې عفوى او سترگو پټولو بدله دا ده چي هللا تعالى به
ستاسو گناهونه درته وبخښي.
 تاسو پر هغه رب ايمان لرئ چي مهربان بخښونكى دئ،
نو له مؤمنانو سره ستاسو په چلن كي بايد همدا د
بخښني او پېرزويني خصلتونه راڅرگند شي.
دا پوښتنه راوالړېږي چي دا آيت له مخكنيو سره څه
تړاو لري؟ ځواب دا دئ چي د افك په پېښي كي مؤمنانو
ته سخته صدمه رسېدلې وه ،ټول ئې سخت ځورولي وو ،د
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هغو خلكو په وړاندي جدي كركه او حساسيت راوالړ شوى وو
چي دا افتراء ئې له ځانه جوړه كړې وه ،يا د منافقينو
د تبليغاتو تر اغېز الندي تللي وو ،د دوى خبره ئې
منلې وه او يوه بل ته ئې كړې وه .د افتراء له ترديد
وروسته داسي الرښووني ته ضرورت وو چي د مؤمنانو دا
حساسيت او غصه راكمه كړي او نه يوازي د جدي او توند
غبرگون مخنيوى وكړي بلكي له خپلوانو ،مسكينانو او د
هللا د الري له مهاجرينو سره د عفوي او بخښني له مخي چلن
وكړي او له دوى سره خپلي مخكنۍ مرستي ونه سپموي .د
دې يوه بېلگه په مخكني روايت كي راغلې چي ابوبكر ﹽ
له هغه چا سره د خپلو مخكنيو مرستو د بندولو لوړه
وكړه چي د تور لگوونكو په ډلي كي شامل شوى وو ،خو د
دې مبارك آيت په اورېدو سره ئې وويل :ولي نه ،قسم په
هللا چي دا خوښوم چي هللا تعالى مغفرت راته وکړي ،نو له
مسطح سره ئې همغه مرسته بېرته پيل كړه چي تر دې
وړاندي ئې ورسره كوله او وئې ويل :و هللا چي هيڅكله به
ئې تري ونه سپموم.







  











  












 
ً هغه چي پاك لمنې ،صاف زړې مؤمناني تورنوي
يقينا
په دنيا او آخرت كي لعنت شوي او دوى ته ستر عذاب
دئ .هغه ورځ چي د دوى ژبي ،السونه او پښې به پر
هغه څه د دوى خالف شهادت وركوي چي دوى كول .په دې
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ورځ به هللا د دوى رښتينې سزا په بشپړه توگه وركړي
او دوى به پوه شي چي هللا ښكاره حق دئ.
( -)58-56د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 څوك چي داسي مؤمني مېرمني تورنوي چي پاك لمني دي،
زړونه ئې صاف دي ،نه ئې كله پر پاكي لمني د گناه داغ
لگېدلى او نه د فحشاء په چل او چم پوهېږي ،د هغه سزا
په دنيا او آخرت كي الهي لعنت او ستر عذاب دئ .په دې
آيت كي د دغو پاك لمنو مېرمنو يوه ځانگړتيا د
الغافالت په صيغه ياده شوې ،د غافل اصلي معنى بې خبر
ده ،په دې سره د دوى هغه ساده توب ،صاف زړه توب او
صفايي انځور شوې چي د گناه چم او چل ئې صفا زړه ته
الر نه وي موندلې او د فساد خيري ئې پر ذهن او زړه نه
وي كښېنستې ،هر چا ته د صالح او متقي انسان په سترگه
گوري او په هر چا د پاك لمني مؤمن گمان كوي.
 پر دغو تور لگوونكو به د قيامت په ورځ او د هللا
تعالى په وړاندي د دوى ژبي ،السونه او پښې پر هغه څه
د دوى خالف شهادت وركوي چي دوى كول .ژبي به ئې گواهي
وركوي چي دروغ ئې ويلي وو او دروغجنه افتراء ئې كړې
وه ،ژبي به ئې داسي په خپل واك كي نه وي لكه په دنيا
كي چي هر لوري ته ئې خوځولى او هر څه ئې پرې ويلى
شوى ،يوازي رښتيا به پرې ويلى شي ،السونه او پښې به
ئې گواهي وركوي چي دوى په گنده كارونو بوخت ول او
همدغو گنده كارونو پر پاك لمنو تور لگولو ته هڅولي
وو ،د فساد او گناه په گنده ډنډ كي نښتي انسانان دا
خوښوي چي پاك لمني تورن كړي او ټولني ته ئې د ځان په
څېر معرفي كړي ،دوى غواړي ټولنه د دوى په رنگ كي رنگ
شي ،په داسي ټولني كي ئې نفس تنگېږي او گوزاره كول
ورته گرانېږي چي د تقوى او پاك لمنۍ غوښتنه كوي ،په
داسي محيط كي خوښ وي چي فساد او گناه خپل تور وزر
پرې خور كړى وي او د هر كور او هري خوني دروازه ئې
ټكولې وي ،دوى هم په خپلو ژبو سره او هم په خپلو
كړنو سره غواړي ټولنه همداسي شي ،پر پاك لمنو د تور
لگولو موخه ئې همدا وي.
 هللا تعالى به د قيامت په ورځ د دوى رښتينې سزا په
بشپړه توگه وركړي او دوى به پوه شي چي هللا تعالى
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څرگندوونكى حق دئ ،په خپله ښكاره او څرگند حق دئ او
حقائق څرگندوي ،هلته به دوى ته معلومه شي چي د هللا
تعالى په اړه ئې شكونه ناسم وو ،همدغو شكونو ،كمزوري
او كمرنگه ايمان د گناه كولو جسارت وركړى وو.









 
   




  
دا پليتي مېرمني د دغو پليتو نارينه وو لپاره دي
او دا پليتان د دغو پليتو مېرمنو لپاره ،او دا
پاكاني د دغو پاكانو لپاره دي او دا پاكان د دغو
پاك لمنو مېرمنو لپاره ،دوى له هغه څه مبراء دي
(لمن ئې پاكه ده) چي دوى (تور لگوونكي) ئې وايي،
دوى ته بخښنه او غوره رزق دئ.
( -)53د دې مبارك آيت په اړه الندي خبري په پام كي
ولرئ:
 مخكنيو آيتونو ته په پام سره دلته د الخبيثٰت او
الخبيثون اطالق په پليتو ښځو او پليتو نارينه وو
باندي شوى ،كه څه هم د دغو صيغو اطالق په نورو پليتو
شيانو هم كېدى شي .خو د دغو صيغو نور تعبيرونه له
موضوع سره مناسبت نه لري.
 دا آيت د افك د ترديد په اړه يو بل مضبوط دليل
زموږ په وړاندي ږدي او وايي :پليتي مېرمني د پليتو
نارينه وو لپاره وي او پليتان د پليتو مېرمنو لپاره،
او پاكاني د پاكانو لپاره وي او پاكان د پاكو مېرمنو
لپاره ،دوى له هغه څه مبراء دي او لمن ئې ترې پاكه
ده چي تور لگوونكي ئې وايي ،دوى ته بخښنه او غوره
رزق دئ .يعني پاك لمني به د پاك لمنو او بد لمني به
د بدلمنو په خوا كي وگورئ ،د اوږدې ملگرتيا لپاره د
خصلتونو او سليقو يورنگوالى ضروري دئ ،دا نشي كېدى
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چي د دوو متضادو شخصيتونو خاوندان د اوږدې مودې
لپاره يو د بل په څنگ كي پاته شي ،يوازي هغه خلك يو
د بل په څنگ كي پاته كېدى شي چي له فكري او اخالقي
پلوه سره نږدې او ورته وي ،تل به مفسد د مفسد په څنگ
كي ،منافق د منافق خوا ته ،ظالم د ظالم مل ،مشرك د
مشرك خواخوږى ،مؤمن د مؤمن په څنگ كي او پاك لمني د
پاك لمنو په خوا كي ومومئ .د رسول هللا ﹽ په څېر د لوړو
اخالقو او سجاياوو مالك شخصيت ،د ژور معنوي اغېز
مالك ،د تقوى او پاك لمنۍ بېلگه او اسوه ،د رب
العالمين د ستر او ځالنده پيغام حامل ،هغه چي هللا تعالى
د ټول بشريت لپاره د الرښود او معلم په توگه غوره
كړى ،د ده په خوا كي او د ده تر روزني الندي چي څوك
اوږده موده پاته شي ،څنگه گمان كوئ چي هغه به د گناه
لوري ته تمايل ښيي؟!! څنگه گمان كوئ چي رسول هللا ﹽ به
مشكوك او مشبوه شخصيتونه په خپلي خوا كي ومني؟!!
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اې مؤمنانو! داسي كورونو ته مه ننوځئ چي ستاسو
خپل كورونه نه وي ،تر هغه چي موافقه (اجازه)
وغواړئ او پر خاوندانو (هستوگنو) ئې سالم واچوئ،
همدا درته غوره دئ ،ښايي پند واخلئ ،او كه په هغه
كي هيڅوك ونه مومئ نو تر هغه مه ورننوځئ چي اجازه
دركړى شي ،او كه درته وويل شي :ستانه شئ ،نو
ستانه شئ ،همدا درته ښه پاكيزه (طريقه) ده ،او هللا
په هغه څه ښه پوهېږي چي تاسو ئې كوئ .په دې كي څه
گناه درباندي نشته چي داسي كورونو ته (له اجازې
پرته) ننوځئ چي ناهستوگن وي او په هغه كي ستاسو
لپاره كومه متاع (د استفادې وړ شى) وي ،او هللا په
هغه څه چي تاسو ئې څرگندوئ او په هغه څه چي تاسو
ئې پټوئ ښه پوهېږي.
( -)55-55په دې مباركو آيتونو كي الندي مهمي الرښووني
زموږ مخي ته ځلېږي:
 مؤمنانو ته ويل شوي :داسي كورونو ته مه ننوځئ چي
ستاسو خپل كورونه نه وي ،تر هغه چي موافقه (اجازه)
وغواړئ ،او پر هستوگنو ئې سالم واچوئ ،همدا درته غوره
دئ ،يعني د بل كور ته د ننوتلو لپاره به دوه خبري په
پام كي لرئ :لومړۍ دا چي د كور د خاوند او هستوگن
موافقه او اجازه به ترالسه كوئ ،دلته د استئذان
(اجازه غوښتلو) پر ځاى د تستأنسوا صيغه كارول شوې چي
رضايت او موافقه افاده كوي او معنى ئې دا ده چي د بل
كورته په هغه صورت كي ننوځئ چي هغه ستاسو له ورتلو
سره موافق وي او د اجازې وركولو ته اړ شوى نه وي،
داسي نه چي هغه اجازې وركولو ته اړ شوى وي ،په وار
وار او تر هغه دي دروازه ورټكولې وي چي ناچار درته
پرائې نيزي او د ننوتلو اجازه دركړي او يا د ده له
خوښي او موافقې پرته ورننوځې ،دوهمه دا چي پر
اوسېدونكو به سالم اچوئ ،دا سالم يوازي د معاشرتي
آدابو يوه بېلگه نه ده چي له اخالقي پلوه ئې مراعات
ضروري دئ او يوازي يوه دعاء هم نه ده ،بلكي دا
هستوگن ته د ځان له لوري د سالمتيا پيغام او د تاوان
نه رسولو ډاډ وركول او له هغه سره ژمنه هم ده ،له
همدې پيغام سره به د بل كور ته ننوځئ ،همدا ستاسو
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لپاره غوره دئ ،دا د ډېرو ناخوالو مخنيوى كوي ،هم له
اخالقي پلوه او هم له معاشرتي پلوه .خو دې ته مو پام
وي چي دا نه يوازي د ټولني د افرادو تر منځ معاشرتي
دود او ادب دئ بلكي د ټولني په كچه او د دولت او
وگړو تر منځ د يوه قانون او الهي الرښووني حيثيت لري،
نه يوازي اشخاص حق نه لري د بل كور ته ننوځي ،د
دروازې له چاك او چاود ،يا د بام له سره او له كومي
لوړي د بل د كور منځ ته وگوري ،يا خپل كور داسي جوړ
كړي چي د بل پر كور مشرف وي او منځ ئې ترې وليدى شي،
بلكي د اسالمي حكومت هيڅ چارواكى حق نه لري د چا كور
ته د شرعي محكمې له پرېكړي پرته داخل شي ،كه دا د
پلټني په موخه وي او كه د كوم مجرم د نيوني په موخه.
 كه په كوم كور كي هيڅوك ونه مومئ نو تر هغه مه
ورننوځئ چي اجازه دركړى شي ،يعني تشو كورونو ته مه
ننوځئ ،كه ننوتو ته اړ شوئ نو له اجازې وروسته
ورننوځئ.
 كه د كوم كور دروازې ته ودرېدئ ،د ننوتلو اجازه
مو وغوښته ،او د كور له منځه مو د ننوتلو اجازه تر
غوږ نه شوه او يا درته وويل شول چي ستانه شئ ،نو
ستانه شئ ،په دروازې كي له مزيد ودرېدا او تر درې
واري زيات د دروازې له ټكولو او د اجازې له غوښتلو
ډډه وكړئ ،په دې مه ناراضه كېږئ چي د ننوتلو اجازه
درنه كړى شي ،يا درته وويل شي چي اوس ستون شه او بل
وخت راشه ،همدا درته ښه پاكيزه او د پاكوالي ضامنه
طريقه ده ،هللا تعالى ستاسو پر ټولو كړنو او ښو او بدو
پايلو او اغېزو ئې ډېر ښه پوهېږي ،د خپل بشپړ علم له
مخي تاسو ته الرښوونه كوي چي همداسي وكړئ او په همدې
كي ستاسو خير مضمر دئ.
 خو كه داسي كور ته د ننوتلو ضرورت احساس كړئ چي
ناهستوگن وي او په هغه كي ستاسو لپاره كومه متاع او
د استفادې وړ شى وي ،نو په دې كي څه گناه درباندي
نشته چي داسي كورونو ته له اجازې پرته ننوځئ.
 هللا تعالى پوهېږي چي تاسو يوه تش يا ډك كور ته په
كوم نيت ننوځئ ،د كوم پټ كار اراده لرئ كه د كوم
څرگند كار ،په نېك نيت ننوځئ كه په بد نيت ،تشو
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كورونو ته ننوتل ډېر ځلي په دې نيت وي چي څوك غواړي
د نورو له نظره پټ كوم كار وكړي ،نو ځكه دلته ويل
شوي چي هللا تعالى په هر هغه څه پوهېږي چي تاسو ئې په
څرگنده يا په پټه توگه كوئ.
 كه څه هم په دې آيت كي موږ ته دا الرښوونه شوې چي
د چا كور او استوگنځي ته د هغه له موافقې او اجازې
پرته داخل نشو ،خو د دې الرښووني الزمي تقاضاء دا ده
چي له هر هغه عمل هم ډډه وكړو چي د بل كور ته له
اجازې او موافقې پرته د دخول او ننوتلو په معنى
تعبيرېږي ،لكه تجسس ،دا هڅه چي پوه شو په دې كور كي
څه تېرېږي ،د دېوال له شا ،د دروازې له چاود او د بل
بام له سر د كور منځ ته كتل ،له لري په دوربين سره د
كور منځ څارل ،د ټيلفون غږ ئې ثبتول ،استراق السمع
او داسي وسائل لگول چي د استوگن غږ واورېدى شي دا
ټول د دې الرښووني خالف كړني دي .كه كوم كور يا خونه
دروازه نه لري ،يا داسي پرده پرې ځوړنده وي چي د كور
او خوني منځ ترې معلومېږي ،نو داسي ودرېدل د دې
الرښووني خالف عمل دئ چي لومړى ځان كوربه ته وروښيي،
يا د كور منځ ته وگوري ،يا د استوگن د ليدو هڅه وكړي
او بيا د ننوتلو اجازه وغواړي.
 دا پوښتنه هم راوالړېږي چي د بل كور ته تر ننوتلو
وړاندي لومړى سالم اچول دي كه د ننوتلو اجازه غوښتل؟
ځواب دا دئ چي د آيت له مخي لومړى استئناس دئ او بيا
سالم ،لومړى دروازه ټكول دي ،كله چي ورته معلومه شي
چي په كور كي څوك شته او د ده غږ اوري نو بيا سالم
اچول او د ننوتلو اجازه غوښتل دي .كه د ټيلفون له
الري د اجازې غوښتل ممكن وي نو لومړى ټيلفون كول دي،
بيا سالم اچول او بيا د ننوتلو اجازه او موافقه ترالسه
كول دي.
د دې مطلب په ښه پوهېدو دا روايات زموږ مزيد
مرسته كوي:
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 امام شافعي د دغو رواياتو ظاهري الفاظو ته په پام
سره وايي چي كه څوك د بل چا د كور منځ ته نظر وكړي
او هستوگن ئې د هغه سترگه ړنده كړي ديت او قصاص پرې
نشته .خو احناف په دې عقيده دي چي دا حكم د داسي
حالت اړوند حكم دئ چي څوك له اجازې پرته د بل كور ته
ننوځي ،كوربه ئې مخنيوى وكړي ،سره الس او گرېوان شي،
په دې ترڅ كي د ننوتونكي سترگه ړنده شي ،نو د كور پر
خاوند ديت او قصاص نه الزمېږي .بايد ووايو چي د چا
كور ته د دروازې له چولې كتل دومره ستر جرم نه دئ چي
سزا ئې د سترگي ړندول وي .د اړوند روايت غوره توجيه
همغه ده چي احناف ئې وړاندي كوي.
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دېوالونو له پردې مه اوړئ ،چا چي د خپل ورور ليك ته
د هغه له اجازې پرته وكتل نو اور ته ئې كتلي .يعني
دا داسي گناه ده چي د دوزخ اور ورپه برخه كوي.
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سترگه ننوځي بيا اجازه نشته ،يعني كله چي څوك د بل
كور او خوني ته نظر وكړي بيا نو د اجازې اخيستو
ضرورت او ارزښت منتفي شي ،هغه اجازه هيڅ ارزښت نه
لري چي له كتلو وروسته وي.
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له عطاء بن يسار ﹽ روايت دئ چي يوه سړي له رسـول هللا ﹽ
پوښتنه وكړه او وئې ويل :يا رسول هللا! آيا د خپلي مـور
ـواړم؟
خوني ته د ورتلو په وخت كي به هم ترې اجـازه غـ
رسول هللا ﹽ وفرمايل :هو؛ هغه سړي وويل :زه خو لـه هغـې
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 لـه: نو رسول هللا ﹽ وفرمايل،سره په يوه كور كي اوسېږم
 رسول، زه ئې خادم يم: هغه سړي وويل،هغې اجازه غواړه
 آيا دا خوښوې چي بربنډه ئې وگورې؟ وئـې:هللا ﹽ وفرمايل
. نو اجازه ترې غواړه: وئې فرمايل، نه:ويل
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مؤمنانو ته ووايه چي د خپلو سترگو (كتل) راكم كړي
او خپل عورت وساتي ،دا ورته ډېر غوره دئ ،يقينا
ً
چي هللا په هغه څه ښه خبر دئ چي دوى ئې كوي .او
باايمانه ښځو ته ووايه چي د خپلو سترگو (كتل)
راكم كړي ،او خپل فروج وساتي او خپله گاڼه څرگنده
نه كړي ،مگر هغه ئې چي څرگنده وي او خپل ټكري دي
په خپل گرېوان واچوي او خپله گاڼه دي له خپلو
مېړونو ،خپلو پلرونو ،د خپلو مېړونو له پلرونو،
خپلو زامنو ،د خپلو مېړونو زامنو ،خپلو وروڼو،
ورېرونو ،خورييو ،خپلو ښځو ،خپلو وينځو ،هغو ترالس
الندي سړو چي بې شهوته دي او له هغو ماشومانو پرته
چي د ښځو په عورت خبر نه دي بل چا ته نه څرگندوي
او خپلي پښې دي داسي (پر زمكه) نه وهي چي هغه
گاڼه ئې معلومه شي چي پټوي ئې او اې مؤمنانو! ټول
د هللا لوري ته رجوع او توبه وكړئ چي بريالي شئ.
( -)61-66د دغو مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 مؤمنان په دې گمارل شوي چي د خپلو سترگو كتل راكم
كړي او خپل عورت وساتي ،دلته د سترگو په اړه د
(يغضوا) صيغه كارول شوې چي كمول افاده كوي ،او دې ته
په پام سره چي ترې وروسته د عورت (شرم ځاى) ساتنه
راغلې نو مطلب ئې پردي او نامحرم ته له داسي كتني
ډډه كول دي چي شهوت پاروي ،لكه پر له پسې او زيات
كتل او هغه هم د شهوت په نظر ،ورپسې ويل شوي چي دا
ورته ډېر غوره دئ ،يعني همدا كار له اخالقي پلوه ورته
غوره دئ ،په گناه كي له پرېوتو ئې ساتي ،او د آيت په
پاى كي ويل شوي چي هللا تعالى په هغه څه ښه خبر دئ چي
دوى ئې كوي .يعني دا الرښووني د هغه هللا تعالى له لوري
دي چي د انسان د كړنو او عملونو د پايلو او نتائجو
په اړه بشپړ علم لري ،د همدې جامع او كامل علم له
مخي ئې دا الرښووني ورته كړې دي.
 با ايمانه ښځي هم په دې گمارل شوې چي د خپلو
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سترگو كتل راكم كړي او خپل عورت وساتي او خپل زينت
څرگند نه كړي ،مگر هغه ئې چي څرگند وي .كه څه هم په
مخكني آيت كي حكم ټولو (نارينه وو او ښځو) ته متوجه
وو ،خو له دې كبله چي ښځو ته ځيني نوري الرښووني
ضروري وې نو ځكه مخكنى حكم بيا تكرار شوى او پر هغه
سربېره د خپل زينت نه ښودو الرښوونه هم ورته شوې.
دلته څو پوښتني راوالړېږي :د زينت معنى څه ده؟ آيا
مراد ئې گاڼه او زينتي شيان دي ،كه د بدن سينگار شوي
غړي او كه په خپله جمال ،ښكال او ښايست؟ كوم څه ته
څرگند زينت ويل شوي او له نه ښودلو مستثنا شوي؟ په
دې اړه څو خبري بايد په پام كي ولرو:
 -1د زينت معنى بايد تر ټولو وړاندي په قرآن كي او
ً د دې آيت شاوخوا كي ولټوو او وگورو چي دلته
مخصوصا
په كومه معنى راغلى ،دا صحيح نه ده چي د خپلي سليقې
او خوښي معنى ورواغوندو .په همدې آيت كي ويل شوي( :








 : او خپلي پښې دي داسي (پر زمكه)

نه وهي چي هغه گاڼه ئې معلومه شي چي پټوي ئې) ،دا
فقره په ډېر وضاحت سره ښيي چي دلته زينت د گاڼې په
معنى راغلى ،ځكه پر زمكه د پښو په كلكو وهلو سره
يوازي پټه گاڼه څرگندېږي او غږ ئې اورېدل كېږي او د
نامحرم توجه جلبوي ،نه بل څه ،كه دلته زينت له گاڼې
پرته په بله معنى نه شو اخيستى نو په مخكنيو كي ئې
هم په بله معنى اخيستل بې دليله خبره ده .دا صحيح نه
ده چي څوك له خپله ځانه زينت د جمال او ښكال په معنى
تعبير كړي او ادعاء وكړي چي مراد ترې مخ ،سترگي او
شونډي دي ،په دې فقرې كي او ترې وړاندي فقرې كي چي
وايي    ( :
 :  او خپله گاڼه دي نه
څرگندوي ،مگر هغه ئې چي څرگنده وي) زينت د گاڼې په
ً نشو
معنى راغلى او له گاڼې پرته ئې په بلي معنى قطعا
اخيستى ،له دواړو په څرگنده توگه معلومېږي چي له
زينت نه مراد گاڼه ده ،ځكه په مخكني كي (ما ظهر
منها) او په دې كي (ما يخفين من زينتهن) ويل شوي ،پر
زمكه د پښې كلك وهلو سره له گاڼې پرته بل څه نه
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څرگندېږي ،نو اطالق ئې په بل څه نشي كېدى .كه له (ما
يخفين) څخه مراد گاڼه وي نو له (ما ظهر منها) څخه هم
له گاڼې پرته بل څه مرادول اشتباه ده .كه څه هم زينت
له گاڼې عالوه په نورو معانيو هم راغلى وي .د قرآن په
هيڅ آيت كي زينت د انسان د جمال ،ښكال او ښايست په
معنى نه دئ راغلى ،په مخ ،شونډو او سترگو او نورو
ښايسته برخو ئې اطالق نه دئ شوى.
 -5له (ما ظهر منها) څخه نه مراد مخ دئ او نه جامه،
بلكي هغه گاڼه ده چي ښځي ئې په مخ او السونو كي
كاروي ،لكه گوتې ،ټيك ،ډيډې (والۍ) ،او غاړگۍ .البته
د گاڼې د نه څرگندولو مراد په اصل كي د وجود هغه
برخه نه څرگندول دي چي د تزئين لپاره ئې گاڼه كارول
كېږي ،لكه غاړه ،سينه ،غوږونه ،پزه او نور غړي .د
آيت له دې برخي دا هم معلومېږي چي كه ښځو خپل مخ
سينگار كړى وي ،سترگي ئې توري او شونډي ئې سرې كړې
وي ورته روا نه دي چي لوڅ ئې كړي ،ځكه چي د زينت له
څرگندولو منع كړى شوې دي .او زينت په اصل كي د دې
لپاره وي چي د بل توجه ځان ته جلب كړي ،هر هغه كار
چي ښځي ئې د نامحرم د توجه راجلبولو لپاره وكړي
ناروا دئ.
 ښځو ته الرښوونه شوې چي خپل ټكري دي پر خپل گرېوان
واچوي او خپله گاڼه دي له خپلو مېړونو ،پلرونو ،د
خپلو مېړونو له پلرونو ،خپلو زامنو ،د خپلو مېړونو
له زامنو ،خپلو وروڼو ،ورېرونو ،خورييو ،خپلوانو
ښځو ،خپلو وينځو ،هغو ترالس الندي سړيو چي بې شهوته دي
او له هغو ماشومانو پرته چي د ښځو په عورت خبر نه دي
بل چا ته نه څرگندوي او خپلي پښې دي داسي پر زمكه نه
وهي چي پټه گاڼه ئې معلومه شي .دلته هم څو پوښتني
راوالړېږي :پر گرېوان د ټكري اچولو معنى څه ده؟ آيا
معنى ئې دا ده چي خپل ټكرى به پر مخ داسي اچوي چي
گرېوان ئې هم پټ كړي؟ او كه ئې معنى دا ده چي د ټكري
يوه پيڅه به پر خپلي غاړي داسي راتاو كړي چي غاړه او
گرېوان ئې هم ورپټ كړي؟ په دې اړه هم د صحابه وو تر
منځ د رأيي اختالف تر سترگو كېږي او هم د فقهاوو او
محدثينو تر منځ ،هم د مخكنيو او هم د وروستنيو ،ځيني
د ښځو مخ او السونه تر بند پوري عورت نه بولي او پټ
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ساتل ئې فرض او واجب نه گڼي او د ښځو د بدن همدا
برخي د (ما ظهر) مصداق بولي ،خو ځيني نور د دې پټول
هم فرض گڼي او د (ما ظهر) مصداق يا د ښځو جامه گڼي
يا په غير قصدي توگه د مخ او السونو يا نورو برخو
څرگندېدا گڼي .احناف د لومړۍ رأيي پلوي كوي او يقينا
ً
چي همدا رأيه دقيقه او سمه ده .دالئل ئې دا دي:
 د مخ پټول مو په هغه صورت كي فرض گڼلى شو چي-1 :
د پټولو په اړه ئې د نص الفاظ صراحت ولري ،حال دا چي
په ټول قرآن كي د مخ پټولو په اړه صريح حكم نه مومو.
 -5كه دا فرض وى نو د حج په دوران كي به ښځي د يوه
فرض په ترك كولو نه مكلف كېدې او دا به نه ورته ويل
كېدل چي د احرام په حالت كي به مخ او السونه نه پټوي.
څوك چي حج ته د استثنايي حالت نوم وركوي اشتباه كوي،
په حقيقت كي حج معياري حالت دئ ،څه چي په حج كي جائز
وي په بل وخت كي په اولى درجه جائز دي.
 كه څوك د ډېر احتياط له كبله افراط كوي نو دومره
دي ووايي چي مخ پټول مستحب دي ،نه دا چي فرض او واجب
ئې وگڼي ،هغه هم محيط ته په پام سره.
 د نارينه او ښځي لپاره د فرض حجاب حد همغه دئ چي
په حج كي بايد مراعات شي ،تر دې زيات ئې په مستحباتو
كي راځي.
 دې ته بايد متوجه وو چي د نارينه او ښځي لپاره د
احرام لباس يو داسي معيار دئ چي ښيي مسلمان نارينه
او مسلمانه ښځه په همدومره لباس مكلف دي ،تر دې زيات
ئ ې نه فرض دي او نه واجب ،بلكي مستحب دي او د دوى
خوښي او ظروفو ته پرېښودل شوي ،كه د حج په څېر ستر
عبادت كي ،د بيت هللا خوا ته ،د لكونو خلكو په منځ كي
دومره لباس كافي وي؛ نو په نورو وختونو كي خو په
اولى درجه كافي دئ ،څوك چي وايي نارينه د سر په
پټولو او ښځه د مخ او الس په پټولو مكلف دي په دين كي
غلو او بې ځايه سختي كوي او خلك په هغه څه مكلف كوي
چي هللا تعالى نه دي پرې گمارلي ،كه د ښځي لپاره مخ او
السونه پټول ضروري وى نو هللا تعالى به د حج په دوران كي
پرې مكلفه كړې وه او كه د نارينه لپاره سر پټول
ضروري وى نو هللا تعالى به په حج كي پرې مكلف كړى وو.
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ښځي به په دې نه گمارل كېدې چي د حج په دوران كي به
نه مخ پټوي او نه به دستكشي په الس كوي ،نارينه به پر
دې نه گمارل كېدل چي سر به نه پټوي او داسي بوټونه
به نه پښو كوي چي تر پڼو ئې زياتي پښې ورپټي كړي ،كه
مخ او السونه پټول فرض وى نو ښځو ته به جائز نه وه چي
په لوڅ سر او مخ لمونځ وكړي ،كه څه هم خوا ته ئې كوم
نامحرم نه وي!! له پكول ،خولۍ ،پټكي او لونگۍ سره
لمونځ كول يو برابر دي ،او حتى ويلى شو چي كه څوك د
هللا تعالى په وړاندي د خپل عجز او انكسار ښودلو لپاره
لوڅ سر ودرېږي نه يوازي گناه ئې نه ده كړې بلكي د
ثواب داسي كار ئې كړى چي د حج په دوران كي ئې كوي .د
احنافو د فقهاوو رأيه همدا ده ،اهل حديث د احنافو له
رأيي سره مخالفت كوي او هغه احاديث هم يا نه مني او
يا ئې تأويلوي چي د احنافو د رأيي تأييد كوي .دوى
وايي :د حج په دوران كي ښځي بايد نقاب پر مخ راكش
كړي خو داسي چي له مخ سره به ئې نه لگېږي!! گواكي په
دې سره ئې هم پر حديث عمل كړى او هم ئې پر خپل
مذهب!! ځيني بيا داسي دي چي وايي په لوڅ سر لمونځ
كول مكروه دي!! كه پوښتنه وكړو چي د كوم نص په
استناد؟ قرآن خو دا خبره نه ده كړې ،په احاديثو كي
خو دا خبره نه ده شوې ،رسول هللا ﹽ خو هم د حج په دوران
كي لوڅ سر لمونځ كړى او هم په ځينو نورو وختونو كي،
تاسو د څه په استناد دا خبره كوئ؟! داسي څه به ترې
واورې چي حيران به شې ،وايي :هللا تعالى فرمايلي :خذوا
زينتكم عند كل مسجد ،د دې آيت ترجمه هم داسي كوي :هر
جومات ته د تلو په وخت كي خپل زينتي لباس واغوندئ،
خو نه د دې آيت ترجمه دغسي ده او نه ئې مطلب دا دئ
چي پگړۍ يا خولۍ په سر كړئ ،ځكه دلته مسجد د اسم
زمان په توگه راغلى نه د اسم مكان ،مراد ئې د سجدې
او لمانځه وخت دئ نه جومات ،او مقصد ئې دا دئ چي د
هغو خلكو غلطه عقيده ترديد كړي چي وايي په زړو،
ځيږو ،خيرنو ،پينه شوو ،وړينو ،كرباسي او ملنگي جامو
كي لمونځ كول ډېر ثواب لري!! هللا تعالى فرمايي چي تر
ټولو ښكلې جامې مو د لمانځه لپاره واغوندئ ،الهي
شريعت موږ ته وايي چي جومات ته د تلو په وخت كي ښې
جامې واغوندئ ،عطر ووهئ ،كه مو داسي څه خوړلي وو چي
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له خولې مو بد بوى تلو يا د ډېرو خولو په سبب بد بوى
درنه تلو جومات ته له تللو ډډه وكړه ،ځان پاكيزه او
ستره كړه بيا جومات ته والړ شه .د خذوا زينتكم معنى
او مراد دا دئ ،نه د خولۍ او پگړۍ په سر كول.
 كه په حجاب كي مخ شامل وى نو په دېرشم آيت كي دې
حكم مورد نه درلود چي مؤمنانو ته ووايه :خپلي سترگي
ټيټي واچوي ،دا حكم خو په هغه صورت كي وارد دئ او
مجال لري چي د ښځو مخ لوڅ وي.
 د سترگو ټيټ اچول غوره كار دئ؛ له گناه د مخنيوي
وسيله ده ،هللا تعالى مؤمنان پرې گمارلي ،خو دې ته بايد
متوجه وو چي كتل خو پرېږدئ حتى له زنا مخكي ټول
ناروا كارونه په صغيره گناهونو كي راځي ،نه په كبيره
گناهونو كي او د يوه فرض په پرېښودو كي.
 د ښځو لپاره د سترگو ټيټ اچول همغه حكم لري چي د
نارينه وو لپاره ئې لري ،په دې دواړو كي په تفكيك او
امتياز باور درلودل د دې آيتونو د روحيې خالف خبره
ده.
 په قرآن كي د ستر په ارتباط درې الفاظ راغلي:
حجاب ،خمر او جالبيب ،ځيني دا درې واړه سره خلط كړي
او د ټيكري او پړوني په معنى ئې ونيسي ،حال دا چي
حجاب هغه څه ته ويل شوي چي د دوو لوريو تر منځ د
ليدا مانع شي ،لكه د دروازې پر سر پرده ،كومه دړه او
دېوال ،قرآن د حجاب لفظ هلته كارولى چي مؤمنانو ته
وايي :كله چي له امهات المؤمنين (د رسول هللا ﹽ له
مېرمنو) كوم څه غواړئ نو د حجاب (پردې) تر شا ئې
وغواړئ ،د حجاب له شا ورغږ كړئ چي اې د مؤمنانو
مورې! دا شى مي په كار دئ .دغي الرښووني ته په پام
سره ويلى شو چي ټيكري ته د حجاب نوم وركول او مستوري
َنه ده .خمار هغه واړه
نومو
ښځي ته محجبه ويل غلطه
َ
ټيكري ته وايي چي مېرمني ئې پر سر كوي او غاړه او
گرېوان پرې پټوي ،او جلباب هغه لوى پړوني ته وايي چي
ښځي ئې پر خپل سر اچوي او پر خپل ټول ځان ئې
راتاووي.
موږ په هغه صورت كي ادعاء كولى شوى چي مخ هم په

خمار (ټيكري) سره پټول ضروري دي چي تر جيوبهن مخكي د

النور
553
د قرآن پلوشې
وجوههن ذكر راغلى وى ،كه مراد د مخ پټول وى نو دوه
خبري ضروري وې -1 :بايد په صراحت سره د مخ (وجوههن)
يادونه شوې وى -5 ،د مخ لپاره بايد د غطاء (پټولو)
لفظ راغلى وى نه د يضربن چي دلته د غوړولو او اچولو
په معنى دئ ،له مخ سره د غطاء لفظ ښايي او پر گرېوان
د ټيكړي له اچولو سره د يضربن صيغه.
 ځيني د ابن شهاب الزهري په هغه روايت استناد كوي
چي د افك د قضيې په ارتباط راغلى او په هغه كي عائشې
ﹽ ته دا وينا منسوب شوې چي د حجاب آيت نازل شوى وو
نو ځكه ما خپل مخ په ټكري پټ كړ .د دې روايت په اړه
څو پوښتني شوې چي هيچا ئې ځواب نه دئ ويلى :د االحزاب
سوره او په هغې كي د حجاب آيت د بني المصطلق له غزوې
او د افك له پېښي وړاندي نازله شوې كه وروسته؟ كه
وايي چي وروسته نازله شوې نو د روايت دا برخه ردوي
چي د حجاب حكم د بني المصطلق له غزوې مخكي راغلى وو
او كه وايي چي وړاندي نازله شوې نو په دې سره د
روايت هغه برخه ردوي چي د سعد بن معاذ ﹽ او په جومات
كي د هغه د وينا يادونه كوي ځكه سعد بن معاذ ﹽ د
احزاب په غزوې كي ټپي شوى او لږ وروسته له همدې ټپ
وفات شوى!! همدا راز عائشې ﹽ ته دا وينا منسوبول چي
د حجاب آيت ته په پام سره ئې خپل مخ پټ كړى ،صحيح
انتساب نه دئ ،ځكه د حجاب د آيت موضوع د مخ پټول نه
بلكي له امهات المؤمنين څخه د پردې له شا څه غوښتل
دي ،كه په ټكري سره د مخ پټولو يادونه ئې كړې وى نو
د احزاب د سورې  85آيت ته به ئې اشاره كوله چي وايي:



  



    
     
 :    اې

پيغمبره! خپلو مېرمنو ،او خپلو لوڼو او د مؤمنانو
مېرمنو ته ووايه چي خپل پړوني ورباندي راتاو كړي،
همدا دې ته نږدې ده چي وپېژندى شي او ونه ځورول شي،
او هللا مهربان بخښونكى دئ.
 په  61آيت كي چي ويل شوي باايمانه ښځي دي خپل
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زينت له خپلو مېړونو ،پلرونو ،د خپلو مېړونو له
پلرونو ،خپلو زامنو ،د خپلو مېړونو زامنو ،خپلو
وروڼو ،ورېرونو ،خورييو ،خپلو ښځو ،خپلو وينځو ،هغو
ترالس الندي سړو چي بې شهوته دي او له هغو ماشومانو
پرته چي د ښځو په عورت خبر نه دي بل چا ته نه
څرگندوي ،دلته څو پوښتني راوالړېږي :دا كوم زينت دئ
چي پر مېړه عالوه پورتنيو ته ئې هم ښوول مانع نه لري؟
او دا كوم زينت دئ چي له خپلوانو او شاوخوا ښځو پرته
ئې نورو ښځو ته هم ښودل جائز نه دي؟ آيا د دې زينت
اطالق له گاڼې پرته په بل څه كولى شو؟ دوه ځوابونه
درلودى شو :يو دا چي د بدن ځيني برخي داسي دي چي له
مېړه عالوه د ښځي نور خپلوان ئې هم له ليدو نه دي منع
شوي ،لكه وېښتان ،غاړه ،مټ ،او گواكي په دې آيت كي
په زينت سره همدغو برخو ته اشاره شوې .بل دا چي ښځي
له دې منع شوې چي خپله ټوله گاڼه له مېړه او پورتنيو
خپلوانو او نږدې خلكو پرته بل چا ته ونه ښيي .د دې
پوښتنو مختصر او يوازينى ځواب دا دئ چي دلته له زينت
څخه مراد گاڼه ده نه بل څه .كه د آيت الفاظو ته ځير
شو نو په يقين سره ويلى شو چي دوهمه رأيه دقيقه ده،
دا ځكه چي زينت په عامه صيغه راغلى د خاصولو لپاره
ئې هيڅ موجه دليل نه مومو ،په كوم دليل به يوازي څو
غړي ترې مرادوو؟ مخ او الس له پرديو ښځو هم ستر نه دئ
او له مخ ،الس او پښې پرته نور غړي خپلوانو نارينه وو
ته هم ښودل منع دي .دا به ډېره عجيبه وي چي څوك دلته
(نساءهن) داسي تعبير كړي چي گواكي پرديو ښځو ته خپل
جمال ښودل منع دي او خپلو ته ئې ښودل مانع نه لري!!
حال دا چي معنى ئې له كوم شك پرته دا ده چي له
خپلوانو پرته نورو ښځو ته د خپلو گاڼو له ښودلو منع
شوې ،ښځو ته د سينگار او د گاڼو د كارولو امتياز
وركړى شوى ،خو دا د خپل مېړه په وړاندي او د هغه د
ارضاء او توجه جلبولو په موخه نه د پردي نارينه د
توجه جلبولو او يا له نورو ښځو سره د مسابقې ،رقابت
او ځان ښودني لپاره .له داسي ځان ښودنو چي په ټولني
كي كومي فتنې راوالړېږي له هيڅ عاقل انسان پټي نه دي،
كه په يوې ميلمستيا او واده كي ځينو ښځو سينگار كړى
وي او رنگ رنگ گاڼې ئې اچولې وي او په خوا كي ئې

النور
555
د قرآن پلوشې
داسي مېرمني وي چي د سرو زرو گاڼې خو پرېږده حتى سمي
جامې هم نه لري ،په دې سره له يوې خوا د دوى تر منځ
جدي كركه او دښمني راپيدا كېږي ،له بلي خوا نوري
مېرمني دې ته هڅول كېږي چي خپل مېړونه دې ته اړ كړي
چي دوى ته هم همداسي گاڼې برابري كړي ،كه له حرامو
ً چي ټولنه د منفي
الرو وي او كه له حاللو!! دا يقينا
رقابتونو او حسادتونو په لوري بيايي او فتنې
راوالړوي .قرآن د قارون يادونه كوي چي په گاڼو ئې ځان
سينگار كړى خپل قوم ته راووت ،ناپوهانو د ده حالت ته
په پام سره وويل :كاش موږ هم د ده په څېر وى او همغه
څه مو درلودى چي ده ته وركړى شوي!!
ً چي د حجاب په اړه د هغو خلكو رأيه ډېره
 يقينا
كمزورې ده چي د ښځو مخ او السونه هم په ستر كي شاملوي
او فرض ئې گڼي ،همغسي كمزورې لكه جومات ته د ښځو د
تگ په اړه د دوى رأيه .په دې اړه ټول مسلمانان متفق
دي چي د رسول هللا ﹽ په زمانې كي او د هغه تر رحلت پوري
ښځي جومات ته تلې او د جَماعت په لمونځونو كي ئې له
نارينه وو سره يو ځاى برخه اخيسته ،داسي چي مخكي به
نارينه ،ورپسې ماشومان او د صفوفو په وروستۍ برخي كي
به ښځي ودرېدې ،د اختر په لمونځونو كي به ئې هم برخه
اخيسته ،او كله كله به رسول هللا ﹽ د دوى لپاره بېله
غونډه جوړوله او دوى ته به ئې ځانگړې موعظه اوروله.
نه يوازي دا چي مسجد ته تلې او د جماعت په لمونځونو
كي به ئې شركت كولو بلكي گڼ شمېر مېرمنو د امهات
المؤمنين په شمول په غزواتو كي هم شركت كړى .په دې
اړه روايات دومره زيات او دومره صريح دي چي هيڅوك
ترې انكار نشي كولى .راشئ وگورو چي قرآن په دې اړه
څه حكم كړى ،آيا په قرآن كي داسي الرښووني مومو چي
جومات ته د ښځو د تلو جواز ترې استنباط شي؟ رسول هللا ﹽ
په دې اړه څه الرښووني كړې؟
كه قرآن ته ځېر شو نو په دې خبري پوهېدا به راته
گرانه نه وي چي قرآن مؤمنانو ته په جماعت د لمونځ
كولو سپارښتنه كوي.
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البقره66 :
او لمونځ قائم كړئ او زكات وركړئ او له ركوع كوونكو
سره ركوع وكړئ.
په دې مبارك آيت كي د بې الرو او منحرفو دين پلورو
يهودي علماوو څو ځانگړتياوي بيانېږي :له هللا سره ئې
تعلق ضعيف او كمزورى وو ،لمونځ ئې يا پرېښى او يا له
حقيقي روح عاري او په شكلياتو لگيا ول ،د دې پر ځاى
چي زكات وركړي د زكات ترالسه كول ئې عادت شوى وو ،له
عام ولس سره ئې هم اړيكي سستي شوې وې ،له نورو سره
ئې يو ځاى عبادت هم پرېښى وو ،د همدې لپاره دوى ته د
دغو څو خبرو امر شوى :لمونځ وكړئ ،زكات وركړئ او له
نورو ركوع كوونكو سره يو ځاى ركوع وكړئ ،ستاسو د
ټولو انحرافاتو عالج په همدې كي دئ .دا آيت ښيي چي له
نورو لمونځ كونكو سره يو ځاى لمونځ كول يوه الهي
وجيبه ده.
قرآن د جنگ ميدان ته څېرمه او د خطر په حالت كي
هم د جماعت سپارښتنه كوي او فرمايي:
    


































     
     




   









النساء165 :
او كه ته (اې پيغمبره!) له دوى سره وې او په لمانځه
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ورته ودرېدې ،نو د دوى يوه ډله دي له تا سره ودرېږي
او خپلي وسلې دي ورسره واخلي ،نو كله چي ئې سجده
وكړه بيا دي له تاسو تر شا شي او هغه بله ډله چي ال
ئې لمونځ نه دئ كړى هغه دي راشي او له تا سره دي
لمونځ وكړي او خپل احتياطي تدابير دي ونيسي او اسلحه
دي ورسره واخلي ،كافران دا خوښوي چي تاسو له خپلو
وسلو او مال متاع غافل شئ نو په يو واري درباندي
رامات شي ،خو كه له بارانه ځوريدئ يا بيمار وئ نو څه
گناه درباندي نشته چي خپله وسله كېږدئ ،خو احتياطي
تدابير مو ونيسئ ،بې شكه چي هللا دغو كافرانو ته
سپكوونكى عذاب تيار كړى.
ېه دې آيت كي د صلوة خوف په اړه الندي الرښووني
شوې.
 د لمانځه لپاره به خلك په دوو ډلو وېشل كېږي ،يوه
به په امام پسې اقتداء كوي او بله به پيره كوي.
 لومړۍ ډله به يو ركعت لمونځ وكړي او له سجدې
وروسته به د پيرې لپاره تر شا شي .د لمانځه په وخت
كي به خپله وسله له ځان سره لري.
 دوهمه ډله به راشي ،اقتداء به وكړي او خپل لمونځ
به پوره كړي .دوى ته ويل شوي چي هم به وسله له ځان
سره لري او هم به احتياطي تدابير مراعاتوي ،دا ځكه
چي د پيرې كار بل ته حواله كول د احتياط تقاضاء كوي،
هلته بايد لمانځه ته راشي چي نورو د پيرې كار پيل
كړى وي.
 لومړۍ ډله به هغه وخت خپل پاته لمونځ تكميل كړي
چي دوهمه ډله له لمانځه فارغه شي او د دوى ځاى
ونيسي.
 لمونځ هم په دوو برخو وېشل شوى او يوازي يو ركعت
ئې يوه برخه گڼل شوې ،له دې معلومېږي چي د سفر او
خطر په وخت كي د قصر لمونځ څلور ركعته نه دئ ،يا دوه
ركعته دئ يا درې .پيغمبر عليه السالم هم په سفر كي
يوازي د ماښام لمونځ درې ركعته او د نورو وختونو دوه
دوه ركعته لمونځ كړى.
 دلته د خوف متوسط او منځنى حالت بيان شوى ،په كم
خطر كي يو ځاى جماعت كېدى شي او په زيات خطر كي
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جماعت پرېښودى شي ،يوازي يوازي او حتى د قضاء كولو
او وروسته اداء كولو اجازت شوى.
 په دې حالت كي يوازي په هغه صورت كي له ځانه د
وسلي لري كولو اجازه شوې چي يا له ورښت نه په تكليف
وئ او يا دومره بيمار وئ چي د وسلې له حمل نه عاجز
وئ.
 په جمع د لمانځه دا سپارښتنه عامه ده ،ټولو
مؤمنانو ته راجع ده ،يوازي د نارينه وو لپاره نه ده،
د قرآن بل آيت په دې گواهي وركوي چي ښځي هم په دې
سپارښتني كي شاملي دي ،ځكه قرآن د مريم عليها السالم
په اړه فرمايي:









آل عمران66 :
اې مريمې! خپل رب لره تسليم اوسه ،سجده كوه او له
ركوع كوونكو سره يو ځاى ركوع كوه.
د مريمي عليها السالم يادونه د دې لپاره راغلې چي
وښيي يوه مؤمنه مېرمن بايد څنگه وي ،مريم عليها
السالم ته د عالم پر ټولو ښځو فضيلت وركړى شوى ،قرآن
هغه د مؤمنو مېرمنو لپاره د غوره مثال او بېلگي په
توگه معرفي كوي او فرمايي:




   





   
   
   



















التحريم15-11 :
او هللا د مؤمنانو لپاره د فرعون د مېرمني مثال بيانوي
چي وئې ويل :اې زما ربه! ما ته په خپلي خوا كي په
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جنت كي يو هستوگنځي جوړ كړه او له فرعون او د ده له
عمله مي وژغوره او له دغو ظالمانو مي وژغوره .او د
عمران لور مريمي (مثال) چي د خپل فرج ساتنه ئې وكړه،
نو موږ له خپلي روح څه په كي پو كړل ،د خپل رب
ويناوي ئې رښتيني وگڼلې او د هللا كتابونه ئې هم ،او له
غاړه اېښودونكو څخه وه.
د مريم عليها السالم روزنه په مدرسه او جومات كي
شوې او هغه ستر شخصيت ترې جوړ شوى چي د انساني تاريخ
له پيل تر پاى پوري هيڅ ښځه د هغې مقام ته نشي
رسېدى ،دې ته له نورو لمونځ كوونكو سره د لمونځ كولو
سپارښتنه نه ځانگړې او خصوصي سپارښتنه ده او نه
منسوخ شوې سپارښتنه .البته ښځو ته دا الرښوونه د
نارينه وو له اړوند سپارښتني يوازي دومره توپير لري
چي نارينه جومات ته پر تلو مكلف شوى او ښځو ته دا
رخصت وركړى شوى چي كولى شي جومات ته والړي نشي او په
خپل كور كي لمونځ وكړي ،خو كه ئې وغوښتل جومات ته
والړه شي هيڅوك ئې د مخنيوي حق نه لري .دا د رسول هللا ﹽ
داسي مكرره سپارښتنه ده چي د حجة الوداع په تاريخي
او مهمي خطبې كي ئې هم د نورو سترو سترو او مهمو
امورو تر څنگ يو ځل بيا تكرار كړه.
راشئ هغه روايات هم له نظره تېر كړو چي په دې اړه
راغلي.
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له ابو سعيد خدري ﹽ روايت دئ چي وايي :ښځو؛ رسول هللا ﹽ
ته وويل :ستا په اړه نارينه پر موږ برالسي شوي (ستا د
ويناوو په اورېدو كي دوى پر موږ وړاندي دي) ،نو له
خپل لوري موږ ته يوه ورځ ځانگړې کړه ،نو د دوى لپاره
ئې د مالقات يوه ورځ وټاکله( ،په هغه ورځ ئې) دوى ته
وعظ وکړ او په خاصو امورو ئې وگمارلې ،د هغو خبرو په
ضمن كي چي دوى ته ئې وكړې دا هم وه چي( :له تاسي چي
د هري ښځي درې اوالدونه ترې ومري ،دا به له اور ورته
پرده شي ).يوې ښځي وويل :که د چا دوه اوالدونه ترې
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ومري؟ وئې فرمايل :که دوه ئې ومري هم.
دا روايت په بخاري كي دوه ځلي نور هم په دغو
شمېرو راغلى 5616 ،1565 :له دغو توپيرونو سره :په
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د ابوهريره ﹽ په يوه روايت کي راغلى چي( :هغه مړه
شوي اوالدونه ئې البالغ شوي نه وي).
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(بخاري)163:
له عائشې ﹽ روايت دئ چي د رسول هللا ﹽ مېرمني رضي هللا
عنهن به د شپې له مخي د ضرورت رفع کولو لپاره
بيدياوو ته چي پراخ او ارت ميدان وو وتلې ،عمر ﹽ به
رسول هللا ﹽ ته ويل :مېرمني دي په حجاب وگماره ،خو رسول
هللا ﹽ داسي نه کول ،يوه شپه ماخستن د رسول هللا ﹽ مېرمن
سودة بنت زمعه ﹽ چي يوه دنگه او لوړه مېرمن وه بهر
ووتله ،عمر ﹽ پرې غږ كړ چي اې سوده! ومي پېژندلې ،دا
د هغي تلوسې له امله چي د حجاب د حكم نازلېدو په اړه
ئې درلودو ،نو هللا تعالى د حجاب آيت نازل کړ.
دا روايت هم په بخاري كي په تكرار سره په دغو
شمېرو 3566 ،8565 ،6558 ،165او له دغو توپيرونو سره
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لكه چي گورئ په دې رواياتو كي شديد تعارض دئ :يو
وايي چي دا پېښه د حجاب د حكم له نازلېدو مخكي
رامنځته شوې او د همدې لپاره د حجاب آيت نازل شو او
بل ئې وايي چي د حجاب آيت ال د مخه نازل شوى وو او
ﷹ په حجاب كي د وتلو په سبب پېژندل شوې وه ،يو
سوده
وايي چي د حجاب آيت دغه مهال نازل شو او بل وايي چي
دغه مهال رسول هللا ﹽ ته وحي وشوه او مېرمنو ته ئې د
حاجت لپاره بهر ته د وتلو اجازه وركړى شوه!!
امام بخاري رحمه هللا له دغو متعارضو او متناقضو
رواياتو د يوه د انتخاب په اړه هيڅ نه دي ويلي ،خو
كه د قرآن په رڼا كي ئې وڅېړو نو په بشپړ يقين سره
ً په دې ارتباط نه
ويلى شو چي د حجاب اړوند آيت قطعا
دئ نازل شوى ،قرآن په ډېر صراحت سره وايي چي د جلباب
(پړوني) حكم په دې خاطر نازل شو چي منافقينو،
مرجفينو او مفسدينو به هغه مېرمني ځورولې چي د
لمانځه يا بل دې ته ورته ضروري كار لپاره به بهر ته
وتلې ،دوى ته ويل شوي چي پړونى پر ځان واچوي تر څو
وپېژندل شي چي دا پاك لمني او پرهيزگاري مېرمني دي
او لوچكان ئې ونه ځوروي.
حجاب د شپې لپاره نه دئ ،بلكي د ورځي لپاره دئ ،د
شپې له لوري او هغه هم ماخستن مهال نه څوك بې حجابه
پېژندل كېږي او نه له حجاب سره ،يوازي د قد او وني د
لوړوالي له مخي د يو چا په اړه گمان كېدى شي ،د عمر
ﷻ له شأن ډېره لري ده چي د شپې له لوري او هغه هم په
دغه حالت كي د پيغمبر عليه السالم پر مېرمني غږ وكړي.
دې ته مو هم بايد پام وي چي په كليوال ژوند كي او
هغه مهال چي د كورونو منځ كي بيت الخالوي نه وې نو د
سړو لپاره به بېل لورى او د ښځو لپاره بېل لورى غوره
كېدو ،نه به نارينه د ښځو لوري ته وتل او نه به ښځي
د نارينه وو لوري ته ،او معموالً به ښځي په گډه سره
وتلې.
څه چي ويل ئې ممكن دي يوازي دا دي چي ښايي عمر ﹽ
غوښتل چي د پيغمبر عليه السالم مېرمني هيڅكله له كوره
بهر ونه وځي ،خو هللا تعالى هغوى ته له جلباب سره د
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وتلو اجازه وركړه ،ځكه نو په روايت كي ويل شوي چي هللا
تعالى دوى ته د ضرورت لپاره د وتلو اجازه وركړه ،په
قرآن كي هم يوازي دغه د وتلو د اجازې آيت مومو ،د نه
ً ،هغه
ً او نه اشارتا
وتلو حكم او آيت نشته ،نه صراحتا
ِي بيوتكن
آيت چي د رسول هللا ﹽ مېرمنو ته وايي( :و قرن ف
و ال تبرجن تبرج الجاهلية االولى :او په خپلو كورونو
كي تم شئ او د مخكني جاهليت په څېر ځان له سينگار
سره مه څرگندوئ) .د دې آيت معنى هيڅكله دا نه ده چي
له كوره هيڅ مه وځئ ،كه داسي وى نو امهات المؤمنين
به جومات ته نه تللې ،جهاد ته به نه وتلې ،حج ته به
نه تللې ،د پيغمبر عليه السالم د موعظو اورېدو ته به
نه ورتلې.
په دغو متعارضو رواياتو كي دا روايت غوره او ارجح
برېښي:
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ل
له عائشې ﹽ روايت دئ چي د حجاب له الزمېدو وروسته،
سودهﷹ (په حجاب كي) د كوم ضرورت لپاره بهر ووتله،
هغه دنگه مېرمن وه ،چا چي پېژندله نو پرې پټه نه
پاته كېده ،عمر ﹽ وليده او ورته وئې ويل :اې سوده!
وهللا چي پر موږ پټه نه پاته كېږې ،وگوره څنگه وځې!
وايي :هغه بېرته راستنه شوه ،په داسي حال كي چي رسول
هللا ﹽ زما په كور كي وو او ماښامنى ئې خوړلو او په الس
كي ئې غوښين هډوكى وو ،هغه راغله او وئې ويل :يا
رسول هللا! زه د ځينو اړتياوو لپاره بهر ووتلم او (عمر
ﷹ) وايي :هللا تعالى هغه ته
ﷻ) دا دا راته وويل( ،عائشه
وحي وكړه ،بيا په داسي حال كي ترې لوړه شوه چي هغه
غوښين هډوكى ئې ال په الس كي وو او وئې فرمايل :يقينا
ً
چي تاسو ته د خپلو حاجتونو او اړتياوو لپاره د وتلو
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اجازه دركړى شوې.
د دې روايت له مخي دوه خبري كولى شو :لومړى دا چي
مخكنى روايت ناقص دئ ،د پېښي په اړه ئې وينا دقيقه
نه ده او دوهم دا چي د توجيه وړ نه برېښي چي عمر ﷻ
به د رسول هللا ﹽ د دې وينا له اورېدو وروسته هم په
خپلي رأيي ټينگار كړى وي!! او ښځي به ئې جومات ته له
تلو منع كړې وي.
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له ابن عباس ﹽ روايت دئ چي :يو ځل رسول هللا ﹽ په داسي
حال کي (د نارينه وو له ليکو يا له منځه) ووت چي بالل
ﹽ هم ورسره وو (ښځو ته ورغى) گمان ئې وكړ چي ښځو د
ده وعظ او نصيحت نه دئ اورېدلى ،نو هغوى ته ئې وعظ
وکړ ،د صدقې ورکولو امر ئې ورته وکړ ،نو ښځو خپلي
لښتۍ او گوتې د صدقې په توگه اچولې او بالل ﹽ په خپلي
لمن کي راټولولې.
دا روايت په بخاري كي په تكرار سره په دغو شمېرو،535
،8565 ،6558 ،1665 ،1661 ،555 ،555 ،555 ،558 ،536
 5658 ،8556 ،8551 ،8556او له دغو توپيرونو سره
راغلى :په پورتني كي دا نه دي ويل شوي چي ښځو ته له
وعظ مخكي لمونځ شوى ،بيا خطبه وركړى شوې ،خو په ځينو
نورو كي دا مطلب ويل شوى ،په دې كي دا هم نه دي ويل
شوي چي د بالل په څادر يا لمن كي به ئې خپلي گاڼې
غورځولې خو په نورو كي دا مطلب هم راغلى ،په يوه كي
يوازي دومره ويل شوي چي د عيد لمونځ مي له رسول هللا ﹽ،
ابوبكر ،عمر او عثمانﷺ سره كړى ټولو به له خطبې
مخكي لمونځ كاوو ،.په يوه كي دا هم ويل شوي چي رسول
ها
يا أ
َُّ
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فارغ شو نو وئې فرمايل :آيا تاسو همدا بيعت كوئ؟ يوې
ځواب وركړ چي هو؛ ،په يوه كي ويل شوي چي د كمكي اختر
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لمونځ ئې وكړ او په بل كي راوي شك كوي چي د كمكي
اختر كه د لوى اختر لمونځ.
د دې روايت په اړه څو خبري توجه غواړي :د دې
روايت په اصلي مطلب هلته سم پوهېدى شو چي نور روايات
هم وگورو ،د نورو رواياتو په رڼا كي راته جوتېږي چي
دا د اختر لمونځ وو ،پيغمبر عليه السالم لومړى لمونځ
كړى ،بيا ئې خطبه ويلې ،بيا د خلكو له منځه تېر شوى
او د ښځو د لمانځه ځاى ته ورغلى ،هغوى ته ئې بيا وعظ
كړى ،د صدقې وركولو ته ئې هڅولې او هغوى خپلي گاڼې
صدقه كړې.
دا او دې ته ورته گڼ شمېر روايات ښيي چي د پيغمبر
عليه السالم په دوران كي ښځو د جماعت په لمونځونو كي
شركت كولو ،د ودرېدو ځاى ئې بېل او د نارينه وو تر
شا وو ،پيغمبر عليه السالم د هغوى روزني ته خاصه توجه
كوله ،د اختر په لمانځه كي له عامي خطبې وروسته د
ښځو خوا ته ورغلى او هغوى ته ئې بيا وعظ كړى .خو
متأسفانه اوس حالت داسي دئ چي ښځي مېلو ،ودونو،
زيارتونو ته تلى شي ،نه خاوندان او خپلوان پرې
اعتراض كوي او نه واعظان ،خو جومات ته ئې تگ ممنوع
دئ!! څوك چي وايي اوس د فساد او فتنو دور دئ نو ځكه
جومات ته د ښځو تگ ښه نه دئ!! هغوى ته وايو:
 له فساد او فتنو د ښځو د مخنيوي الر خو دا ده چي
هغه جومات ته راشي او وعظ واوري.
 څوك وايي چي د پيغمبر عليه السالم په وخت كي تر نن
فتنې لږي وې؟! دا خبره يوازي هغه څوك كولى شي چي له
حقائقو بې خبر وي ،په مدينه كي ښځي هغه مهال جومات
ته تللې چي محدود شمېر كسانو ايمان راوړى وو ،قرآن
وايي چي ډېر ځلي به منافقينو ،مرجفينو او د بيمارو
زړونو خاوندانو هغه ښځي ځورولې چي جومات ته به تلې،
د دغو مفسدينو له امله ئې ښځي جومات ته له تلو منع
نه كړې بلكي امر ئې ورته وكړ چي له جلباب سره جومات
ته والړي شي.
 آيا څوك دا حق لري چي ووايي :اوس د فتنې دور دئ
نو ښځي دي حج نه كوي ،يا د حج په دوران كي دي مخ او
السونه هم پټوي؟ كه دا حق نه لرو نو له جومات ئې څنگه
منع كوو؟ رسول هللا ﹽ خو د خپل مبارك ژوند په وروستيو
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شېبو او په خپلو وروستنيو خطبو كي فرمايلي :كه ستاسو
ښځي غواړي چي په جومات كي لمونځ وكړي نو مخنيوى ئې
مه كوئ!!!
 څوك چي وايي د عمر ﷻ په وخت كي دا پرېكړه وشوه چي
ښځي دي جومات ته نه ځي! هغوى ته وايو :دا نه د يوه
حكم د تغيير په معنى اخيستى شو او نه د تعطيل په
معنى ،يوازي دومره ويلى شو چي كه دا ادعاء صحيح وي
نو دا پرېكړه هغه مهال د خاصو ظروفو او شرائطو په
وجه شوې ،داسي نه ده چي د دې پرېكړي مخالفت حرام او
ناجائز وي او نن چي د اسالم او مسلمانانو مصلحت دا
تقاضاء او غوښتنه كوي چي د ښځو ديني او اخالقي روزني
ته الزياته توجه وشي او له نورو خواوو ئې مخ جومات ته
واړوو نو دا كار حرام او ناروا وگڼو!! حرام هغه دي
چي هللا تعالى او د هغه رسول حرام كړي.
ځيني وايي :كاش اوس داسي جوماتونه او داسي واعظان
وى چي د ښځو روزنه وكړى شي ...،د كومي فتنې له مخي
چي د ښځو لمونځ په كور كي غوره گڼل شوى كېدى شي هغه
په جومات كي د ننه احتمالي فتنه وي نه د الري په
اوږدو كي .د دوى په ځواب كي بايد ووايو :كه رسول هللا ﹽ
ښځو ته ويلي وى چي ستاسو لمونځ تر جومات په كور كي
غوره دئ نو يوه ښځه به هم جومات ته نه وه تللې ،د
ښځو له عمل معلومېږي چي رسول هللا ﹽ داسي خبره هغوى ته
نه ده كړې ،له گڼ شمېر رواياتو معلومېږي چي د پيغمبر
عليه السالم تر رحلت پوري ښځي جومات ته راتلې ،او
رسول هللا ﹽ په خپلي وروستۍ خطبې كي دا سپارښتنه كړې ده
چي كه ښځو غوښتل جومات ته والړي شي مخنيوى ئې مه كوئ،
رسول هللا ﹽ حتى د عمر ﷻ دا مطالبه ونه منله چي ويل ئې:
يا رسول هللا! خپلي مېرمني دي بهر ته له وتلو منع كړه،
رسول هللا ﹽ له څه ځنډ وروسته وفرمايل :ما ته وحي شوې
چي دوى منع نه كړم .موږ يوازي د دومره څه ويلو حق
لرو چي ووايو :جوماتونه بايد داسي جوړ شي چي هم د
ښځو د لمانځه ځاى بېل وي او هم ئې د تگ راتگ الره
بېله وي ،خو هغه حالل كار نشو حرامولى چي رسول هللا ﹽ نه
دئ تحريم كړى .د عمر ﷻ په اړه په رواياتو كي راځي چي
هغه له كوره د ښځو له وتلو او جومات ته د دوى له تلو
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سره موافق نه وو ،خو عمالً ئې حالت داسي وو چي دى به
مخكي جومات ته روان وو او مېرمن به ئې ورپسې وه خو
هغه ئې منع كولى نشوى.
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َذ
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و
له ام عطيه ﹽ روايت دئ چي وايي :له رسول هللا ﹽ مي
اورېدلي چي وئې فرمايل( :نوې رسېدلې ښځي ،او ستري يا
په پرده کي ناستي ښځي ،او حائضې ښځي دي وځي او د خير
په کارونو (د عيد لمونځ) او د مسلمانانو په دعاء کي
دي گډون کوي ،خو حائضې ښځي دي له مصلى گوښه ودرېږي،
حفصه وايي :ومي ويل :آيا حائضې ښځي هم؟ دې وويل :آيا
حايضې ښځي عرفات او...او ...ته نه حاضرېږي؟!
دا روايت هم شپږ ځلي نور په دغو شمېرو ،551 ،681
1385 ،551 ،556 ،556او له دغو توپيرونو سره په بخاري
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َ
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َ
َ َ
ِها ،لكه چي گورئ په دغو روايتونو كي ويل شوي چي
جِلبَابَ
موږ ته به امر كېدو چي د عيد د لمانځه لپاره ووځو،
پيغلي ،زړې او حتى حائضې به هم وتلې ،په خپل ټاكلي
ځاى كي به ودرېدې ،په لمانځه كي به ئې برخه اخيستله،
حائضې به له مصلى بهر په يوه گوښه كي وې او دا صحنه
به ئې ليدله ،يوې مېرمني له رسول هللا ﹽ پوښتنه كړې وه
چي كه څوك جلباب ونه لري او د همدې لپاره د عيد
لمانځه ته ونه وځي څه گناه پرې شته؟ ورته وئې
فرمايل :خپلي خورلړي دي جلباب ورواغوندي.
په دې كي ډېر لوى حكمت دئ ،له داسي غونډو انسان
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ډېر زيات متأثره كېږي ،د همدې لپاره رسول هللا ﹽ مېرمنو
ته امر كاوو چي په دغو غونډو كي برخه واخلي .ډېره
عجيبه ده چي د داسي څرگندو نصوصو په شته والي كي
ځيني خلك جومات ته د ښځو تلل ناروا گڼي!! حفصه بنت
سيرين وايي زما د خور مېړه له رسول هللا ﹽ سره په دولسو
غزواتو كي برخه اخيستي وه چي په شپږو كي ئې زما خور
هم ورسره وه ،هغوى به مريضان او زخميان تداوي كول.
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لمونځ کاوو يو شمېر مسلماني مېرمني به هم په داسي
حال کي چي ځانونه به ئې په خپلو ټكريو کي نغښتي وو
لمانځه ته راتللې ،له لمانځه وروسته به بېرته خپلو
کورونو ته تللې او هيچا به نه پيژندلې چي څوک دي.
دا روايت هم درې ځلي نور په دغو شمېر ،535 ،855
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َّ أحَد ،له دې توپيرونو سره سره د رواياتو
هن
ِف
يعر
ما َ
كي َ
ُُ
مطلب يو دئ او هغه دا چي مسلماني مېرمني به جومات ته
تللې ،د سحر په لمانځه كي به ئې هم برخه اخيسته،
رسول هللا ﹽ به د سحر لمونځ په داسي وخت كي كاوو چي تر
لمانځه وروسته به هم ال دومره تياره وه چي مېرمني به
نه پېژندل كېدې.
له دې روايته دوه تعبيرونه شوي :يو دا چي مېرمني
به په ټكريو كي داسي پټي وې چي چا به نه پېژندلې او
بل دا چي دومره تياره به وه چي دوى به نه پېژندل
كېدې ،لومړى تعبير په دې دليل كمزورى او ناسم دئ چي
خبره د سحر د تيارې (غلس) ده؛ نه په جامه كي د پټېدو
څرنگوالى ،له دې روايته نه يوازي دا مطلب نشي اخيستل
كېدى چي د ښځو مخونه به پټ وو بلكي په خالف د دې ښيي
چي د دوى مخونه به لوڅ وو خو د تيارې په وجه به نه
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پېژندل كېدې .لومړۍ ادعاء به په هغه صورت كي صحيح
گڼل كېده چي د (غلس :تياره) يادونه نه وى شوې يا د
سحر له لمانځه پرته د ټولو لمونځونو يا د ورځي د كوم
لمانځه يادونه شوې وى.
 راشئ هغه روايات هم له نظره تېر كړو چي د ستر په
اړه راغلي او هري ډلي د خپلي رأيي د تأييد لپاره پرې
استناد كړى .په دې اړه روايات دومره متعارض دي چي په
سعودي كي د يوه مسلك او مذهب پلويانو پرې توافق ونشو
كړى ،مرحوم ابن باز او مرحوم الباني د مسلك له پلوه
سره ورته ول خو د ستر په اړه ئې ژور اختالف درلود،
الباني مخ او السونه په ستر كي شامل نه گڼل او ابن
باز شامل گڼل ،الباني په بېلو رواياتو استناد كاوو
او ابن باز په بېلو!! ځينو به يوه روايت ته ضعيف
ويلو خو بل به همغه روايت د اعتبار وړ گڼلو ،د ابن
باز پلويانو د الزهري هغه روايت ته اعتبار وركولو چي
وړاندي وڅېړل شو او د الباني پلويانو دې روايت ته چي
ابو داؤد ئې مرسل گڼي او الباني ئې صحيح:
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َ رضى هللا عنها .و قال الشيخ األلباني  :صحيح
ِشَة
َائ
ع
له عائشې ﹽ روايت دئ چي خور ئې اسماء بنت ابوبكر ﹽ
په داسي حال كي رسول هللا ﹽ ته راغله چي نرۍ شامي جامه
ئې اغوستې وه ،مخ ئې ترې واړاوو او وئې فرمايل :اې
اسماء! دا څه دي؟! ښځه چي پيغلتوب ته ورسېږي نو ورته
روا نه ده چي له دې او دې پرته ئې بل څه ترې وليدل
شي ،خپل مخ او السونو ته ئې اشاره وكړه.
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له عبد هللا بن عمر ﹽ روايت دئ چـي رسـول هللا ﹽ وفرمايـل:
محرمه (حج كوونكې) ښځه دي نه پر مخ نقاب اچوي او نـه
دي دستكشي په الس كوي،
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البخاري
له عبد اله بن عباس ﹽ روايت دئ چي فضل بـن عبـاس ﹽ د
رسول هللا ﹽ شا ته په سورلۍ سپور وو چي د خثعم د قبيلـې
يوه مېرمن په داسي حال كي راغله چي پوښـتنه ئـې تـرې
كوله ،فضل هغې ته كتل او هغې فضل ته ،نو رسـول هللا ﹽ د
فضل مخ بل لوري ته واړاوو ،هغي شځي وويل :يا رسول هللا!
د حج الهي فريضه په داسي حال كي زما پر پالر فرض شـوه
چي بوډا شوى او پر خپلو پښو نه شي ودرېدى ،آيـا زه د
هغه لپاره حج وكړم؟ وئـې فرمايـل :هـو ،او دا د حجـة
الوداع د كال پېښه ده.
دا روايت دوه خبري زموږ مخي ته ږدي :د ښځي مخ لوڅ
وو او فضل ورته كتل ،رسول هللا ﹽ د فضل مخ بل لوري ته
واړاوو او په دې سره ئې هغه ته وښوده چي د الهي
الرښووني تقاضاء همدا ده .او دا چي د مخ لوڅوالى د
رسول هللا ﹽ د ژوند تر پايه او د حجة الوداع تر كال
پوري معمول وو.
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ف
نا َ
يكُوَ
َّى َ
هَ
َليَقطَعُ
(بخارى)166 :
له ابن عمر ﹽ روايت دئ چي :يوه سړي له رسول هللا ﹽ
ِم (چا چي احرام تړلى وي) به څه
محر
پوښتنه وکړه چي ُ
اغوندي؟ وئې فرمايل :نه به کميس اغوندي ،نه پټکي ،نه
پرتوگ ،نه چپنه ،او نه داسي جامه چي عطر او زعفران
پرې وهل شوي وي ،او که پڼې (څپلکي) ونه مومي نو موزې
دي واغوندي؛ خو داسي دې پرې كړي چي تر ښنگريو
(بېډيو) الندي شي).
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دا روايت په بخاري كي لس ځلي نور په دغو شمېرو
راغلى،8568 ،8566 ،8556 ،1565 ،1565 ،1865 ،633 :
 ،8585 ،8565 ،8563په دوى كي دا توپيرونه تر سترگو
كېږي :په ځينو كي د مفرد په صيغه راغلي الَ َ
يلبَسُ
َان
َر
َّعف
ُ الز
مسَّه
َالَ ث
نسَ و
َ و
ِيل
َاو
َالَ السَّر
ِيصَ و
َم
الق
َالَ البُرُ
ُ
َوً
با َ
مصَ و
يلبَسُ الق
َالَ و
و
َالَ
َرس او په ځينو كي د جمع په صيغه الَ َ
ُُ
َحَد
ِالَّ أ
َ ،إ
َاف
َالَ الخِف
ِسَ و
َان
َالَ البَر
ِيالَتِ و
َاو
َالَ السَّر
ِمَ و
مائ
ع
ال
ََ
ِن
تلبَسُوا م
َّينِ په ځينو كي و
َليَلبَس خُف
َينِ ف
نعل
ج
ِ
َالَ َ
د َ
َ
ي ُ
الَ َ
َ
َ
َرس او په ځينو كي أن
ُ أو و
َان
َر
َّعف
ُ الز
مسَّه
الثِّيَابِ شَيئ
ًا َ
َان ،په ځينو
َر
َعف
ِز
َو ب
َرس أ
ِو
ًا ب
مصبُوغ
ا
ب
و
ث
م
ر
َ
مح ِ ُ َ ً َ
يلبَسَ الُ
َينِ:
َّاز
ُف
تلبَسِ الق
ُ و
مة
ر
ح
م
ال
ب
ق
ن
ت
ت
ال
راغلي
هم
دا
كي
ِ
َّ
َالَ َ
َ
َ
َ
َ
ُ َِ
ښځي دي نه پر مخ نقاب اچوي او نه دي دستكشي په الس
َ الكَعبَينِ په ځينو كي
تحت
كوي ،په ځينو كي حَت
نا َ
يكُوَ
َّى َ
َ الكَعبَينِ .د مفهوم او معنى له پلوه
ِن
َ م
َل
َسف
نا أ
حَت
يكُوَ
َّى َ
ټول سره ورته دي ،خو ځيني ئې مختصر او ځيني ئې جامع
دي .تر ټولو جامع ئې  1565روايت دئ چي په هغه كي د
ښځو په اړه هم الرښوونه شوې.
َّبِي ﹽ
َ الن
َ َ :قال
َِ ،قال
ِيه
َب
َن أ
ِيد ،ع
ِي سَع
َب
منِ بن أ
ِ الر
َبد
ع
َّحَ
ُّ
لى
ة إ
مرأ
تنظُر
ِ ،و
َّجُل
ِ الر
َة
َور
لى ع
ُ إ
َّجُل
ِ الر
ينظُر
َُ
َِ
َال َ
َِ
 :ال َ
ِ الَ
َ
ِ ،مصنف ابن ابي شيبه
مرأة
َة
َور
ع
ِ الَ
َ
َ
ِ
ل
ا
ق
:
ل
ا
ق
ِ،
ه
ِي
ب
أ
ن
ع
،
ِيد
ع
س
ِي
ب
أ
بن
ن
م
ح
الر
د
ب
ع
ن
ع
َ
َ
َ
َ
َّ َ ِ
َ
َ
َ
َ
تنظُر
ِ ،و
َّجُل
ِ الر
َة
َور
لى ع
ُ إ
َّجُل
ِ الر
ينظُر
الن
َال َ
َِ
ِ
َّبِيُّ ﹽ  :ال َ
ِ،
َّجُل
لى الر
ُ إ
َّجُل
ِي الر
ي فض
ِ ،و
َة
مرأ
َة
َور
لى ع
ة إ
مرأ
َُ
َِ
َِ
َال ُ
ِ الَ
الَ
َ
َ
ِ
مرأة .المعجم الكبير للطبراني،
ة إ
تفض
و
مرأُ
َِ
َال ُ
لى الَ
ِي الَ
مسلم ،ترمذي ،ابن ماجه
ابو سعيد خدري ﹽ له خپل پالره روايت كوي چي رسول هللا ﹽ
وفرمايل :نارينه دي د نارينه عورت ته نه گوري او ښځه
دي د ښځي عورت ته نه گوري ،نارينه دي له نارينه سره
يو ځاى (په يوه بستر كي) نه څملي او ښځه دي له ښځي
سره يو ځاى (په يوه بستر كي) نه څملي.
َكَ،
َخِذ
ِز) ف
تبر
تكش
ِ
َسُول
َ ر
َ َقال
ِى ﷻ َقال
َل
َن ع
ع
َُّهللا ﹽ  « :الَ َ
ِف (الَ ُ
ميِّت » .سنن البيهقي ،ابن ماجه
ِ حَى و
َخِذ
لى ف
تنظُر إ
و
َِ
َالَ َ
َالَ َ
له علي ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :ورون دي مـه
لوڅوه او د هيڅ ژوندي او مړي ورون ته مه گوره.
َُّهللا ﹽ
ِ
َسُـول
َ ر
َ َقـال
ِ َقـال
ده
ِ ع
ِيه
َب
َن أ
َيب ع
ِو بنِ شُع
َمر
َن ع
ع
َن جَِّ
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ِـى
ها ف
َل
وهم ع
َاضر
َ و
ِين
ِن
ِى سَبعِ س
ِ ف
َّالَة
ِالص
نكُم ب
ُوا ص
مر
ِبيَاَ
ُِ
َيَ
ب ُ
«ُ
ِـنكُم
ُ م
َّجُـل
َّجَ الر
َو
َا ز
ِذ
َإ
َـاجِعِ و
مض
هم ف
بين
َر
َف
َشر و
ع
ُِّقوا َ
ِى الَ
َُ
مـا
إن
ِ ف
ِه
َّت
َسُـر
ِ و
ِه
ُكبَت
َ ر
بين
ين
ير
ه ف
َجِير
َو أ
ه أ
ع
َـِ
َبَ
ما َ
ََ
َالَ َ
َّ َ
َّ َ
َُ
دُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َته ».سنن الدار قطني
َور
ِن ع
ُكبَته م
َر
َّته و
َ سُر
بين
َ
عمرو بن شعيب له خپل پالر او نيكه څخه روايت كـوي چـي
رسول هللا ﹽ فرمايلي :خپل ماشومان په اوه كلنـۍ كـي پـر
لمانځه وگمارئ ،په لس كلنۍ كي ئې په وهلـو سـره پـرې
تأديب كړئ ،او تر منځ ئې په بستر كي بېلـوالى وكـړئ،
ـه واده
او كه له ستاسو كوم يو خپـل مريـي او خـادم تـ
ـه) دي
وكړي نو د هغه د ورنو او نامه تر منځ (برخـي تـ
نه گوري ،د نامه او ورونو منځ ئې عورت گڼل كېږي.
إن
ِيبَاتِ ف
مغ
َل
ِجُوا ع
تل
َّبِى ﹽ َقال
َنِ الن
ِر ع
َن جَاب
ع
َ « الَ َ
َّ
َـِ
َى الُ
ِّ
َ
ِ
ِ » .الترمذي ،المعجم
الدم
ى
ر
ج
م
م
ك
د
ح
أ
ِن
م
ى
ر
ج
ي
ن
ا
ط
ي
الش
َّ َ َ َ ِ
َّ
َ ُ َ َ
االوسط للطبراني
له جابر ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :هغو ښځو ته
مه ورځئ (يوازي ورسره مه گورئ) چي مېړونه ئې په سـفر
تللي وي او غائب وي ،ځكه شيطان ستاسو د يوه په وينـي
كي درومي.
َن
ُـو
يخل
ِ ف
ِ اآلخِر
َاليَوم
ِاهلل و
بَّ
ُ ِ
ِن
يؤم
َان
من ك
َّ
َـالَ َ
َ ُ
عن جابرَ ....
ن
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ـي
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ن
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و
ذ
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َأ
ِامر
ب
َة َ
َّ َ ُ
َ َِ َّ َ ََُ
ََ ُ َ َ
ليسَ َ
» .مسند احمد
له جابر ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :څوك چي پـر
ـره دي
هللا او د آخرت پر ورځي ايمان لري له كومي ښـځي سـ
په داسي حال كي گوښى نه گوري چي له هغې سره خپل محرم
نه وي ،ځكه درېم به ئې شيطان وي.
َن
ُـو
يخل
ُـول
يق
ُ الن
ِعت
َ  :سَم
َبَّاسَ ،قال
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َ
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 مسلم.» َم
محر
َ
له ابن عباس ﹽ روايت دئ چـي رسـول هللا ﹽ پـه خطبـې كـي
 نه دي كوم سړي له داسي ښځي سره گوښـى گـوري:فرمايلي
چې محرم ئې ورسره نه وي او نه دي ښځه له محـرم پرتـه
.سفر كوي
دغو دالئلو ته په پام سره په بشـپړ يقـين او اطمئنـان
سره ويلى شو چي د حجاب او ستر په اړه د احنافو رأيـه
.تر ټولو دقيقه او د قرآن او سنت مطابق ده












    










   






  


















  










  
او خپل بې واده (نارينه او ښځي) او خپل بې واده
 كه فقيران وي هللا به،صالح مريان او وينځي واده كړئ
 او هللا پوه د وسعت،ئې په خپل فضل سره شتمن كړي
 او هغه چي واده نه مومي تر هغه دي عفت،خاوند دئ
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غوره كړي چي هللا ئې په خپل فضل سره شتمن كړي ،او
ستاسو په الس كي هغه (مريان او وينځي) چي د مكاتبت
غوښتنه كوي نو مكاتبت ورسره وكړئ كه كومه ښېگڼه
په كي وگورئ ،او د هللا له هغه مال څخه څه وركړئ چي
تاسو ته ئې دركړى ،او د دنيايي گټي په لټه كي
ً) كه هغوى
خپلي وينځي بدلمنۍ ته مه اړباسئ( ،خاصتا
پاك لمني غواړي ،او څوك چي هغوى اړباسي نو يقينا
ً
چي هللا د دوى له اړ كېدو وروسته (ورته) مهربان
بخښونكى دئ.
( -)66-65په دې مباركو آيتونو كي دا الرښووني ځلېږي:
 مؤمنانو ته ويل شوي چي د خپلو بې واده او مجردو
نارينه او ښځو او د بې واده صالح مريانو او وينځو د
واده بند وبست وكړي ،د بدلمنيو او اخالقي فساد د
مخنيوي تر ټولو اغېزمنه او ډاډمنه طريقه دا ده چي
بلوغ ته رسېدلي ځوانان او پيغلي او له واده پاتي شوي
نارينه او ښځي واده كړى شي او د اوږدې مودې لپاره د
مجرد پاته كېدو مخنيوى وشي ،د كورنۍ مشران او د
ټولني واكمنان بايد دې لوري ته خاصه توجه وكړي او
هغه خنډونه له منځه يوسي چي نكاح پېچلې او ځنډمنه
كوي.
 فقر او اقتصادي مشكالت بايد په واده كي د ځنډ باعث
نشي ،نه دي واده كوونكي د خپلو اقتصادي ستونزو له
كبله او يا له دې وېري چي واده به ئې له اقتصادي
مشكالتو سره مخامخ كړي د واده كار ځنډوي ،او نه دي
پلرونه دا غلطي كوي چي كوم صالح او نېك انسان ته د
خپلي لور له وركولو له دې كبله ډډه وكړي چي هغه
نيستمن او فقير دئ .باور او هيله ئې بايد دا وي چي هللا
تعالى به ئې په خپل فضل سره شتمن كړي ،دا الرښووني د
هغه هللا تعالى له لوري دي چي ښه پوه او د وسعت خاوند
دئ ،په هغه څه مو گماري چي ستاسو خير په كي مضمر دئ،
كه د عليم خداى په الرښوونو عمل وكړئ له تنگسې به مو
وباسي او پراخي به درپه برخه كړي.
 هغه چي د واده توان نه لري او امكانات ئې نه مومي
تر هغه دي د عفت لمنه كلكه ونيسي او په گناه كي له
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پرېوتو دي ځان وساتي چي هللا تعالى ئې په خپل فضل سره
شتمن كړي .له شتمن كېدو سره سم دي له ځنډ پرته دا
كار وكړي.
 كوم مريان او وينځي چي د مكاتبت غوښتنه كوي،
غواړي له غالمۍ وژغورل شي او د آزاد او خپلواك انسان
په څېر ژوند وكړي ،خپله آزادي پېري ،له مالك سره
داسي تړون ته چمتو كېږي چي د خپلي آزادۍ په بدل كي
كومه مالي معاوضه يا كوم گټور كار ترسره كړي ،نو هللا
تعالى مؤمنانو ته الرښوونه كوي چي نه يوازي داسي تړون
ته چمتو شي بلكي مالي مرسته ورسره وكړي او له هغه
مال څخه څه وركړي چي هللا تعالى د دوى په واك كي وركړى،
خو مشروط په دې چي په هغه كي كومه ښېگڼه وگوري ،د
آزاد ژوند لپاره ئې مستعد ومومي ،په دې پوه شي چي
هغه دومره اهليت او كفايت لري چي خپل كارونه په سمه
توگه ترسره كړي او د يوه صالح او نېك انسان په توگه
آزاد ژوند وكړي .داسي نه چي آزادي ورته له اخالقي
حدودو د وتلو الر پرانېزي او بدو كارونو ته مخه كړي.
مؤمنانو ته سپارښتنه شوې چي د دنيايي گټي په لټه

ً كه هغوى
كي خپلي وينځي بدلمنۍ ته اړي نه كړي ،خاصتا
ً چي
پاك لمني غواړي ،او څوك چي هغوى اړباسي نو يقينا
هللا د دوى له اړ كېدو وروسته ورته مهربان بخښونكى دئ.
لكه چي ومو ليدل تر دې وړاندي د دوى په اړه دا مهمي
سپارښتني وشوې چي د واده بند وبست ئې وكړئ او كه ئې
آزادي غوښته او تاسو د آزاد ژوند اهليت په كي وليد،
آزاد ئې كړئ او مرسته ورسره وكړئ ،دلته د هغو ذليلو
انسانانو په كركجني كړني نيوكه كوي چي د وينځو د
ناموس او عفت سوداگران دي ،د دنيوي گټي په موخه له
وينځو د فاحشو او عزت پلورو په توگه استفاده كوي ،تر
اسالم وړاندي د عربي ټولني حالت همداسي وو ،وينځي به
د همدې حرفې لپاره كارول كېدې ،په جاهلي ټولنو كي،
كه دا تر اسالم وړاندي وې او كه نن او په يوويشتمي
پېړۍ كي ،هلته چي دين حاكم نه وي ،او د حالل او حرام
پولي د الهي دين له مخي نه ټاكل كېږي ،هلته چي د
شيطان پاچايي وي ،هلته چي انسان د خپل هوس بنده وي،
نو هلته به د شهوت مهارول او حالل او حرام ،جائز او
ناجائز ته حدود او پولي ټاكل؛ نه يوازي ممكن نه وي
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بلكي كركجن به گڼل كېږي او په وړاندي به ئې حساسيت
ښودل كېږي ،ناموس پلورنه او بدلمني به په گټوري
تجارتي حرفې بدلېږي ،له اسالم وړاندي د عربي ټولني
حالت همداسي وو ،نن د غربي ټولني حالت همداسي دئ ،كه
تاسو د غربي ټولني هر لوري ته مخ واړوئ؛ د دې گنده
او د انساني فطرت ضد عمل مظاهر به له ورايه وگورئ،
په بازار كي ،په مغازه كي ،په هوټل كي ،په بانك كي،
په دفتر كي ،د جمهوري رياست له ماڼۍ د ټرافيك تر
غرفې ،حتى په كليسا كي به د دې آثار او اغېز ومومئ،
دا نن د لندن په ښار كي تر اويا زره زياتي د عزت
پلورني او بدلمنۍ رسمي هټۍ دي چي دولت ته كميشن
وركوي!!! له همدې الري دولت تر السه كېږي ،له همدې الري
لوړو مقاماتو ته د رسېدو دروازې پرانيستل كېږي،
استخباراتي شبكې له همدې دام جوړوي ،پټو اسرارو ته
الر مومي ،وبه گورئ چي د ژوند پر هري برخي د دې گنده
حرفې تور وزر غوړېدلى .اسالم راغى ،د فكري ،اخالقي،
اجتماعي او اقتصادي اصالحاتو لړۍ پيل شوه ،هغه چي په
پرونۍ جهل ځپلې او شرك وهلې ټولني كي د امتيازاتو
خاوندان ول ،چا له مذهب ځان ته حرفه جوړه كړې وه ،چا
ته د ټولني اجتماعي جوړښت واكمني ورپه برخه كړې وه،
چا د ټولني له مخكنيو اقتصادي مناسباتو بې شمېره گټي
ترالسه كولې ،څوك په اخالقي فساد اخته وو او له آزادو
جنسي اړيكو ئې خوند اخيست ،او چا د عزت او ناموس
سودا گري كوله ،دوى ټولو اسالم ځان ته گواښ گڼلى او
په خپل خپل وار او خپل خپل وخت كي ئې د اسالم مقابله
كړې ،په مكه كي د دې مخالفت مشري د ابو جهل په غاړه
وه او په مدينه كي د ابى بن سلول ،يوه څرگنده مقابله
كوله او له خپل پلرني مذهب د دفاع تر نامه الندي ،بل
په پټه مقابله كوله او د اسالم په جامه كي ،د ابى بن
سلول دښمني تر ابو جهل خطرناكه وه ،د افك هغه فتنه
چي په دې مباركي سورې كي پرې بحث شوى د ده له لوري
راوالړه شوې وه ،دى شتمن وو ،د ټولني مخكني جوړښت
مرفه ژوند ورپه برخه كړى وو ،وينځي او غالمان ئې
درلودل ،خپلي وينځي ئې عزت پلورني ته اړي كړې وې او
له دې الري ئې عوائد ترالسه كول ،مدينې ته د رسول هللا ﹽ
په راتلو سره هغه نه يوازي خپل مخكنى مقام او اعتبار
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له السه وركړ بلكي دغه بازار ئې هم سوړ شو ،د اسالم پر
اخالقي اړخ بريد كول د ده يو ضرورت وو ،هغه په دې
موخه د افك فتنه راوالړه كړې وه او هغې ته ئې لمن
وهله چي د خپلي بې عزتۍ او سپكاوي مشكل پرې حل كړي،
هغه مشكل چي د عزت پلورني له كبله ورسره مخامخ شوى
وو .د ده په اړه په آثارو كي راغلي چي شپږ وينځي ئې
د همدې كار لپاره كښېنولې وې ،يوه ئې معاذه نومېده،
مسلمانه شوه ،له دې گنده عمل ئې د الس اخيستو او توبې
پرېكړه وكړه ،ابن ابى سخته وځوروله ،هغې ابوبكر ﹽ ته
شكايت وكړ ،خبره ئې رسول هللا ﹽ ته ورسېده ،حكم ئې وكړ
چي هغه دي د دې ظالم له منگولو وژغورل شي.
راشئ ځيني هغه روايات هم له نظره تېر كړو چي په
پورتنۍ موضوع پوري ارتباط لري:
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للطبراني ،النسائي ،مصنف ابن ابي شيبه
له عبد هللا بن مسعود ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايـل:
اې د ځوانانو ټوليه! ستاسو كوم يو چي د واده امكانات
لري نو واده دي وكړي ،ځكه دا د نظر ښه اړوونكـى او د
شهوت ښه مهاروونكى دئ .يعني واده د دې سبب كېـږي چـي
انسان نا محرم ته نظر ونه كړي او له زنا خوندي پاتـه
شي.
له دې روايت معلومېږي چي د مسلمانانو مشران او
واكمنان بايد ځوانان واده كولو ته وهڅوي.
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له ابو هريره ﹽ روايت دئ چي رسـول هللا ﹽ وفرمايـل :لـه
دريو سره مرسته كول د هللا تعالى پر ذمـه دي :د هللا د الري
مجاهد ،هغه واده كوونكى چي د پاك لمنۍ اراده لـري او
هغه مريى چي د آزادۍ لپاره مكاتبت كوي او غواړي هغـه
معاوضه اداء كړي.
يعني كه څوك شتمن نه وي او د جهاد وسائل او
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امكانات په واك كي نه لري خو سره له دې د هللا په الر كي
د جهاد اراده كوي ،يا د عفاف او پاك لمنۍ په موخه د
نكاح اراده كوي او يا د آزادۍ لپاره مكاتبه كوي او
غواړي چي خپل پور پرې كړي نو هللا تعالى به ئې حتما
ً
مرسته كوي.
د مكاتبې له الري د مريي او وينځـي د آزادولـو د هغـه
شرط په اړه چي په اړوند آيت كي ورتـه پـه دې الفـاظو
ـت كـي
ً پـه النـدي روايـ
اشاره شوې :ان علمتم فيهم خيرا
داسي راغلي:
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د ابو داؤد له نظره مرسل حديث كي راغلي چي رسـول هللا ﹽ
فرمايلي :كه مو په هغوى كي كومه حرفـه (كسـب) ومونـد
(نو مكاتبه ورسره وكړئ) او داسي ئې مه پرېـږدئ چـي د
خلكو د اوږو پېټى وي .يعني له داسي غالمانو او وينځـو
سره په هغه صورت كي مكاتبه وكړئ او آزاد ئې كړئ چي د
كوم كسب او كار له الري خپل اقتصادي مشكالت په خپله او
له حاللي الري حلولى شي.
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اسالم كي د عزت پلورني (كنجريتوب) لپاره ځاى نشته.
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له رافع بن خديج ﹽ روايت دئ چي د كنجرۍ بدله ناولې
او پليته ده.

  









 
ً چي تاسو ته مو څرگندوونكي آيات ،او د
او يقينا
هغو بېلگه چي تر تاسو وړاندي تېر شوي او متقيانو
ته موعظه او پند نازل كړل.
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( -)66په دې مبارك آيت كي د مخكنيو مطالبو په ارتباط
د قرآني الرښوونو يوه خالصه په دې توگه زموږ مخي ته
ځلېږي:
 د قرآن آيتونه د حقائقو څرگندوونكي دي،
 د مخكنيو نسلونو حالت ئې انځور كړى،
 او په هغوى كي متقيانو ته موعظې وي.








   
   






  







    





    







  
هللا د آسمانونو او زمكي نور دئ ،د نور مثال ئې داسي
دئ لكه يو كوښيځ (تاخچه) ،چي په هغه كي يو څراغ
وي ،دا څراغ په يوې شيشې كي وي ،دا شيشه داسي وي
لكه يو ځالنده ملغلري ته ورته ستورى ،سون ئې د
زيتون له داسي مباركي وني په برخه كېږي چي نه
شرقي وي او نه غربي ،چي تېل ئې نږدې وي (په خپله)
روښانه شي كه څه هم اور نه وي وررسېدلى ،رڼا پر
رڼا ،هللا خپل نور ته هغه څوك هدايتوي چي دى ئې
غواړي ،او هللا د خلكو لپاره مثالونه بيانوي او هللا په
هر څه ښه پوه دئ.
( -)68د دې مبارك آيت په مطلب د ښه پوهېدو لپاره
الندي ټكي په پام كي ولرئ:
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 دا آيت د دې مباركې سورې له اصلي موضوع سره ژور
ارتباط لري ،لكه چي په دې سورې او په ټول قرآن كي د
هللا تعالى د ذات د څرنگوالي په اړه هيڅ څه نه تر سترگو
كېږي ،په دې آيت كي هم د بحث اصلي موضوع د هللا تعالى
ذات معرفي كول نه دي .د سورې اصلي موضوع د هغه
دروغجن تور ردول دي چي د رسول هللا ﹽ پر پاك لمني
مېرمني عائشې ﹽ د منافقينو له لوري لگېدلى وو ،د دې
آيت په پاى كي هم ويل شوي چي هللا خپل نور ته هغه څوك
هدايتوي چي دى ئې غواړي ،د آيت له دوهمي فقرې هم په
ٰت و االرض څخه
السمو
ډېر وضاحت سره معلومېږي چي له نور
ٰ
د آسمانونو او زمكي هر څه ته رڼا وركول او هغه
روښانه كول مراد دي ،همغسي لكه چي يو روڼ څراغ يوه
ٰة) روښانوي.
تاخچه (مشكو
 په دوهمي فقرې كي ويل شوي :د نور مثال ئې داسي دئ
لكه يو كوښيځ (تاخچه) ،چي په هغه كي يو څراغ وي،
يعني د هللا تعالى له لوري د آسمانونو او زمكي هر څه ته
رڼا وركول داسي دي لكه يو روڼ څراغ چي يو كوښيځ
روښانوي.
 ورپسې د دغه څراغ په اړه ويل شوي :داسي څراغ چي
په يوې شيشې كي وي ،دا شيشه داسي وي لكه يو ځالنده
ستورى ،سون ئې د زيتون له داسي مباركي وني په برخه
كېږي چي نه شرقي وي او نه غربي ،چي تېل ئې نږدې وي
په خپله روښانه شي كه څه هم اور نه وي وررسېدلى ،رڼا
پر رڼا ،كه لږ ځير شئ او د آيت دا برخه د ورپسې آيت
ً چي په آسانۍ به درته جوته
په رڼا كي وڅېړئ نو يقينا
ٰة ،مصباح ،ځالندي او ستوري ته
شي چي هلته د همدغه مشكو
ورته شيشې ،تېل ،الشرقيه الغربيه ،او دا چي ويل شوي:
تېل ئې نږدې وي په خپله روښانه شي كه څه هم اور نه
وي وررسېدلى ،شرح او تفصيل په دې توگه راغلى :بيوت
ٰة سره ،رجال له مصباح سره ،د هللا ذكر او تسبيح
له مشكو
له تيل سره ،ال تلهيهم تجارة و ال بيع عن ذكر هللا له
الشرقيه و الغربيه سره ،يخافون له يكاد زيتها يضئ سره
او د قيامت ورځ له نار سره تشبيه شوي .يعني پر هللا
تعالى ايمان او هغه رڼا چي د دغه ايمان له كبله د
يوه انسان په برخه كېږي ،هغه كور چي دغه مؤمنان په
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كي اوسي او هلته سبا او ماښام د خپل رب په ذكر او
تسبيح مشغول وي ،نه ئې تجارت د هللا له ياده او د
لمانځه له قائمولو او د زكات له وركړي غافلوي او نه
ئې پېر پلور ،له داسي ورځي وېرېږي چي زړونه او سترگي
په كي اوړي ،د دوى ،د دوى د كورنۍ ،د دوى د ذكر او
تسبيح ،لمانځه او زكات ته د دوى اهتمام ،د قيامت له
ٰة كي هغه
ورځي وېرېدا مثال همغسي دئ لكه په هغه مشكو
روڼ څراغ.
 دې ته مو پام وي چي نور مخلوق دئ ،له مادې ترشح
كوي ،د زمان او مكان او د مادي قوانينو تابع دئ ،له
لطيفو او شفافو شيانو تېرېدى شي خو له ضخيمو او
متكاثفو شيانو نشي تېرېدى ،په خپله نه ليدل كېږي خو
د ليدلو وسيله وي ،كه نور نه وي موږ شيان نشو ليدى،
د نور دغه صفت ته په پام سره چي شيان روښانه كوي او
د ليدو سبب گرځي ،هللا تعالى د نور په نامه ياد شوى ،كه
نه نو هللا تعالى په هيڅ څه كي هيڅ مخلوق ته ورته نه
دئ ،ټول هغه صفات چي د مخلوق لپاره كارول كېږي د هللا
تعالى په اړه په مجازي معنى راځي نه په حقيقي معنى،
ٰت و االرض معنى همدا ده چي هللا تعالى
السمو
نو د هللا نور
ٰ
آسمانونه او زمكه روښانوي.
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په داسي كورونو كي چي هللا حكم كړى چي لوړ دي شي او
په هغه كي دي د ده نوم ياد شي ،داسي مېړني ده ته
په هغوى كي سبا او ماښام تسبيح كوي چي نه ئې
تجارت د هللا له ياده او د لمانځه له قائمولو او د
زكات له وركړي غافلوي او نه پېر پلور ،له داسي
ورځي وېرېږي چي زړونه او سترگي په كي اوړي .د دې
لپاره چي هللا د دوى د كړنو د ډېر غوره په پرتله
ورته اجر وركړي او له خپل فضل ځني الزيات ورپه
برخه كړي ،او هللا هغه چا ته بې حسابه رزق وركوي چي
دى ئې وغواړي.
( -)65-63د دې مباركو آيتونو په اړه الندي خبري په
پام كي ولرئ:
 دا په بشپړه توگه د مخكني آيت او مثال شرح او
تفصيل دئ .دلته په هللا ايمان له څراغ سره تشبيه شوى ،د
مسلمان زړه له زجاجه (شيشې) سره ،تسبيح او ذكر ئې د
زيتون له صافو تيلو سره ،د تجارت او پېر پلور له
كبله د هللا تعالى له عبادت ځني نه غافلېدا ئې د زيتون
له هغي وني سره چي نه سهار د لمر له رڼا په ډډه وي
او نه له غرمې وروسته ،او له همدې كبله ئې تيل ډېر
ٰة سره.
صاف وي او ښه رڼا وركوي ،كور ئې له هغه مشكٰو
او دا په حقيقت كي د هغه تور د ترديد يو بل دليل دئ،
په دې توگه چي رسول هللا ﹽ په خپلي كورنۍ كي داسي دئ
لكه هغه روڼ او ځالنده څراغ چي خپله شاوخوا رڼا كوي،
ټول هغه وگړي به د ده له رڼا خپله برخه ترالسه كوي او
زړه به ئې روښانه كېږي چي د ده شاوخوا اوسېږي .او دا
همغه مطلب دئ چي په  53آيت كي په دې الفاظو سره
راغلى  :






 . د دې مثالونو په معنى هغه وخت

الزيات ښه پوهېدى شو چي د كفارو په اړه دوه راتلونكي
مثالونه هم خپلي مخي ته كېږدو .كه څه هم ځينو درنو
مفسرينو له (بيوت اذن هللا ان ترفع) څخه جوماتونه مراد
كړي او ځينو د مؤمنانو كورونه ،خو د بحث موضوع ته
پام سره دوهم تعبير كامالً دقيق او ارجح برېښي .دې ته
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مو هم پام وي چي له دغو مؤمنانو سره درې وعدې شوې:
 -1اجر به ئې د هغه عمل له مخي ټاكل كېږي چي تر ټولو
غوره وي ،نه داسي چي د غوره او ناغوره اوسط اجر
وركړى شي -5 .هللا تعالى به د خپل فضل له مخي تر خپل
اصلي حق زيات اجر او بدله وركوي -6 .بې حسابه رزق به
وركوي ،يعني رزق به ئې د كومي محاسبې له مخي نه وي
چي معين مقدار او هومره چي دوى ئې د خپلو نېكو
عملونو له وجهي مستحق دي وركړى شي بلكي بې حسابه به
وي.
بې مناسبته ئې مه گڼئ كه دلته دوه خوبونه ستاسو
مخي ته كېږم:
 -1د سردار داؤد د اقتدار په لومړيو كي چي په پېښور
كي اوسېدم يوه شپه مي خوب وليد چي په خپلي ولسوالۍ
امام صاحب كي ،د خپل كور مخي ته ،د شپې له لوري ،په
چمن كي ويده يم ،سر مي شمال ته او مخ مي قبلې ته ،نا
څاپي مي د شهادت گوته كش كړى شوه ،يوې خوا بلي خوا
ته وگورم خو هيڅوك په نظر رانشي ،څو شېبې وروسته بيا
همداسي وشي او بيا مي څوك گوته كش كړي ،بيا سر
راپورته كړم يوې خوا بلي خوا ته وگورم خو څوك په نظر
رانشي ،څو گامه آخوا څو هډوكي پر زمكه پراته وگورم،
ووايم :شيطانه ومي پېژندې ،ورشم دا هډوكي لري لري
واچوم ،په دې گمان چي شيطان د دغو هډوكو خوا ته
راتلو او زه ئې ځورولم ،بېرته خپل ځاى ته راستون شم،
د ال اله اال هللا ذكر مي تر غوږ شي ،ځير شم چي دا غږ له
كومه راځي ،زموږ له كوره نږدې دوه سوه متره غرب لوري
ته يو څلور الرى دئ ،د دې څلور الري شمال غربي كونج كي
د يوه كور خوا ته يوه فيروزه يي رڼا ووينم چي كله ئې
ځال زياته او كله تته شي ،متوجه شوم چي دلته يو سړى
ناست دئ ،دا د ذكر غږ د ده دئ او دا رڼا د ده د زړه
او د دغه ذكر رڼا ده ،زه همداسي ورته ځير وم چي د
سهار آذان واورم ،د اودس لپاره كور ته روان شم ،كه
گورم چي همغه سړى هم راغى او له ما سره يو ځاى زموږ
كور ته ننوتلو او په همدې سره له خوبه راويښ شوم .له
هغي ورځي وروسته مي د قرآن د دغه آيت په اړه تعبير
همدغه پورتنى تعبير دئ.
 -5هغه وخت چي په ايران كي اوسېدم ،زموږ خوا ته يوه
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بله افغاني كورنۍ مېشت وه ،د سالنگ ول ،لور ئې آمنه
نومېده ،څو ځلي ئې يو خوب ليدلى وو ،زما لور ته ئې
تېر كړى او ترې غوښتي وو چي زه ئې ورته تعبير كړم،
خوب ئې داسي وو :ستاسو كور ته راشم ،يوه ښځه چي ژبه
ئې پردۍ ده خو زه ئې په خبرو پوهېږم ،په يوه مرتبان
كي راته داسي مار راكړي چي پوستكى ئې كب ته ورته وي،
زه ئې كور ته راسره يوسم ،بيا حكمتيار صاحب زموږ كور
ته راشي ،دا مار له مرتبان ووځي او د ده په لمني
كښېني .ما خپلي لور ته وويل چي تر سبا پوري وخت را،
سبا مي ورته وويل :دا نجلۍ زموږ كورته راغلې ،زموږ
په كور كي داسي چا چي په فارسي پوهېږي دې ته داسي
خبره كړې چي ظاهر ئې سم برېښي خو په حقيقت كي
زهرناكه ده ،هغې دا مشوره منلې او خپل زړه ته ئې
كوزه كړې ،زما په لمني كي د هغه مار ناسته دا وه چي
دا خبره تر ما پوري راورسېده ،زما مشوره دا ده چي
هغه خبره مه منه او له خپل زړه ئې وباسه .وروسته
راته معلومه شوه چي دا نجلۍ ئې چا ته وركړې وه ،له
توافق وروسته دې غوښتل چي دا واده ونه شي ،زما له
مېرمني ئې مشوره غوښتې وه ،هغې ورته ويلي وو چي كه
دي خوښه نه وي نو همدا اوس له دې دوستي الس واخله .خو
الحمد هلل چي هغه واده ترسره شو .لكه چي گورئ په دې
خوب كي زړه د شيشې له مرتبان سره تشبيه شوى ،همغسي
لكه په آيت كي چي زړه له زجاجه سره تشبيه شوى.
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او هغه كسان چي كفر ئې كړى اعمال ئې داسي دي لكه
په يوې وچي بيديا كي يو سراب (ځلوبى) چي تږى د
اوبو گمان پرې كوي تر هغه چي ورشي څه ئې ونه مومي
او هللا د هغه خوا ته ومومي نو حساب ئې وربشپړ كړي
او هللا ژر حساب كوونكى دئ .او يا لكه په ژور سمندر
كي هغه تيارې چي له پاسه ئې څپې سر په سر وي ،او
ترې بره ورېځ ،تيارې يوه د بلي د پاسه ،كه خپل الس
راوباسي نشي كولى وئې گوري ،او چا ته چي هللا رڼا نه
وي ورپه برخه كړې نو هيڅ رڼا به ئې په برخه نشي.
( -)66-65په دې مباركو آيتونو كي د كافرانو دوه ډلي
تمثيل شوې دي:
 په لومړي مثال كي هغه كافر تمثيل شوى چي خپلو
باورونو او عملونو ته څه طمع لري ،گمان كوي چي عقيده
ئې سمه او عملونه ئې خداى ته مقبول دي ،دى د وچي
بيديا له هغه تږي الروي سره تشبيه شوى چي په سراب د
اوبو گمان كوي ،خوا ته ئې وردرومي په دې طمع چي تنده
به ئې رفع شي ،خو كله چي د سراب ځاى ته ورسېږي هيڅ
څه په الس ورنشي .دى به د خپل باور خالف له هللا تعالى
سره په داسي حال كي مخامخ كېږي چي السونه به ئې تش وي
او هللا تعالى به د ده بشپړ حساب د ده مخي ته كېږدي او
سزا به ئې وركړي.
 دوهم مثال د هغه كافر په اړه دئ چي د كفر په
پرېړو تيارو كي نښتى دئ ،دى له داسي چا سره تشبيه
شوى چي د ژور سمندر په تل كي لوېدلى ،د سمندر الندي
برخي كي هم اوبه څپانده دي او برنۍ برخه كي ئې هم ،د
بحر پر سر پرېړو ورېځو خپل تور وزر خور كړى ،په دې
توگه پرېړو پرېړو تيارو احاطه كړى ،نه يوازي خپله
شاوخوا نشي ليدلى بلكي خپل الس هم نه ويني ،يعني هم د
ځان له پېژندا عاجز دئ او هم د خپل ماحول له
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پېژندا!! هغه د كفر په وجه په داسي يوه تياره محيط
كي پرېوتى چي حتى خپل ځان هم نشي پېژندلى ،څه دا چي
خپل ماحول او محيط درك كړى شي .دغه مطلب د االنعام په
سورې كي په دې الفاظو راغلى:
   




    













االنعام155:

آيا هغه چي مړ وو ،بيا مو راژوندى كړ او داسي رڼا مو
ورپه برخه كړه چي په هغې سره په خلكو كي تگ كولى شي،
هغه چا ته به ورته وي چي په داسي تيارو كي وي چي ترې
وتونكى نه وي ،كافرانو ته همداسي هغه څه ښايسته شـوي
چي دوى ئې كوي.
په دې مبارك آيت كي څو ډېري مهمي او اساسي خبري
په ايجاز او اختصار سره شوې:
 كفر داسي دئ لكه مرگ او ايمان داسي دئ لكه ژو ند،
كافر د مړي په څېر دئ او مؤمن د ژوندي په څېر.
 څوك چي كافر وو او هللا تعالى ايمان ورپـه برخـه كـړ
داسي دئ لكه چي مړ وو او هللا تعالى راژوندى كړ.
 د هللا تعالى الرښود كتاب داسي دئ لكه روڼ څراغ چي په
تياره كي انسان ته الر ښيي.
 د دې روڼ څراغ په رڼا كي انسان كولى شي د خلكو په
منځ كي د تلو الر ځان ته روښانه كړي ،دوسـت او دښـمن،
صالح او طالح ،مؤمن او منافق ،ښه او بد وپېژني ،لوړي
او ژوري وويني ،خنډونه او گړنگونه ورته جوت شي.
 بې ايمانه انسان په يوې كفري ټولني كي هغه چا تـه
ورته دئ چي په پرېړو تيـارو كـي پـروت وي او د وتلـو
ټولي الري پرې بندي وي.
 دا تياره په حقيقت كـي د جهـل ،شـرك او كفـر هغـه
تياره ده چي د ده پر زړه ،دماغ او سـترگو ئـې سـيورى
غوړولى ،د ده معيارونه ئې مختل كړي ،د ده احساسات او
مشاعر ئې ځپلي ،خپلي بدي كړني ئې ورته ښايسته كړې.
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دا آيتونه موږ ته ښيي چي انسان پيغمبرانو ته اړ
او محتاج دئ ،هللا جل شأنه د ده د اړتيا رفع كولو او د
ده د الرښووني او هدايت لپاره پيغمبران رالېږلي.
پيغمبر موږ ته د داسي اسوې او قدوې حيثيت لري چي
كتاب د هغه په شخصيت كي عيني تجسم موندلى ،يوازي
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
دعوت ترڅنگ داعي او معلم ته ضرورت شته ،همدا وجه ده
چي هللا تعالى خپل كتاب د پيغمبر په الس رالېږي.
په دې ښكلي او زړه راښكونكي مثال كي نه يوازي د
كافر فكري او عملي حالت په ډېره دقيقه توگه انځور
شوى بلكي د قرآن يو ستر علمي اعجاز زموږ مخي ته ږدي:
محققين او كائنات پېژاندي د خپلو څېړنو په ترڅ كي
دې نتيجې ته رسېدلي چي د زمكي پر سر تر ټولو تياره
ځاى د سمندر تل دئ ،په ځانگړې توگه هغه مهال چي
سمندر څپانده وي او پر سر ئې پرېړي ورېځي وي ،دا ځكه
چي له يوه پلوه ورېځي نه پرېږدي چي د لمر ټوله رڼا
زمكي ته راشي ،ډېره لږ سلنه ئې توانېږي چي له پرېړو
ورېځو تېره شي ،له بلي خوا د سمندر د سر څپې د دې
مانع كېږي چي رڼا په مستقيمه توگه الندي تېره شي ،د
سمندر د برنۍ برخي په څېر په الندنيو برخو كي هم بېلي
څپې رامنځته كېږي ،د دغو دواړو برنيو او الندينيو څپو
د حركت لوري هم په خپلو كي توپير لري ،او دا د
وړانگو د تېرېدو په وړاندي مزيد موانع رامنځته كوي،
نه پرېږدي چي د رڼا وړانگي په مستقيمه كرښه الندي الړي
شي ،څپې ئې جهت وربدل كړي ،په دې توگه د سمندر تل ته
د لمر د وړانگو د رسېدو ټول امكانات له منځه ځي .نو
ځكه وايي چي د زمكي د سر تر ټولو تياره ځاى د ژور
سمندر تل دئ .لكه چي گورئ قرآن په پورتني آيت كي دغه
حقيقت ته اشاره كړې او د ژورو اوبو تل ئې ډېر تياره
ځاى معرفي كړى!!
پوښتنه دا ده چي د مكي په بيديا كي ستر شوى امي
پيغمبر ﹽ ،هغه چي په خپل ټول ژوند كي ئې په سمندر كي
سفر نه وو كړى ،د بحر ستري ستري څپې ئې نه وې ليدلې،
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څنگه پوه شو چي د زمكي د سر تر ټولو تياره ځاى د ژور
سمندر تل دئ؟!! څنگه پوه شو چي د بحر په ژورو برخو
كي هم اوبه څپانده وي ،دا څپې له برنيو څپو سره
توپير لري؟! څنگه ئې د بحر په اړه داسي وينا وكړه چي
ساينسپوهان په شلمي پېړۍ كي پرې پوه شول؟! دې ته مو
پام وي چي د سمندر د الندينيو برخو څپې يوازي هغه
مهال انسان ته معلومي شوې چي پرمختللي اوبتلونه ئې
جوړ كړل او د سمندر په تل كي د سفر مجال په الس ورغى
او وئې ليدل چي هلته هم اوبه څپانده وي!!
دا وروستى مثال د مخكنيو مثالونو مطلب په ښه توگه
موږ ته واضح كوي ،او موږ ته وايي :كافر له رڼا بې
برخي وي ،په تياره كي وي ،شاوخوا ئې ،كور ئې ،ټولنه
ئې او ډله ئې په تياره كي وي ،رنگ رنگ پرېړو پرېړو
تيارو پرې خپل تور وزر غوړولى وي ،هم د ځان له
پېژندا عاجز وي او هم د خپل ماحول ،عالم او خپل رب
له پېژندا ،هغه چي هللا تعالى له رڼا او نور بې برخي
كړى وي نو رڼا به له كومه ځايه ترالسه كړي؟!! له هللا
تعالى پر ته خو په آسمانونو او زمكي كي د نور او رڼا
بله مرجع نشته ،په مقابل كي ئې مؤمن د ايمان په رڼا
كي وي ،د خپل ايمان د روڼ مشعل په رڼا كي درومي ،زړه
ئې نوراني ،سترگي ئې روښانه ،كور ئې ،كورنۍ ئې،
ماحول ئې ،ټولنه ئې ،ډله ئې ،تگالره او كړنالره ئې
ځالنده او رڼا ،نور د نور له پاسه.

    
























   
آيا نه يې متوجه شوى چي هللا داسي دئ چي څه په
آسمانونو او زمكي كي دي او دا وزر غوړولي مرغان
ده ته تسبيح وايي ،هر يو پر خپلي لمانځني او خپلي

661پلوشې
د قرآن
النور

تسبيح پوه شوى ،او هللا په هغه څه پوهېږي چي دوى ئې
كوي .او د آسمانونو او زمكي واكمني د هللا ده ،او د
هللا لوري ته ورگرځېدا ده.
( -)65-61په دې مباركو آيتونو كي د هغي رڼا څرگندي
بېلگي زموږ مخي ته ځلېږي چي د دې خور او پراخ عالم
په خورې غېږ كي د هر څه په برخه شوې او مظاهر ئې هر
لوري ته تر سترگو كېږي ،گورو چي د عالم هر څه په هغه
كار بوخت دئ چي هللا تعالى ورته ټاكلى ،په همغه مسير
درومي چي هللا تعالى ورته غوره كړى ،د حال او قال په
ژبه د خپل رب لمانځنه كوي او تسبيح ئې وايي ،هر څه
پوهېږي چي څه وكړي ،د هغوى په كړنو كي د عليم رب د
قدرت او الرښووني نښي او آثار په څرگنده گورو ،هللا
تعالى د عالم د هر څه ټولواك دئ ،عالم د ده ملك دئ
او دى ئې ټولواك ،هر څه ده پيدا كړي ،هر څه د ده حكم
ته منقاد دي او هر څه په پاى كي د ده لوري ته درومي.

    















    




    
   
 
آيا نه گورې چي هللا ورېځي روانوي ،بيا ئې په خپلو
كي سره پيوست كوي ،بيا ئې سر په سر كوي ،نو د
باران څاڅكي به گورې چي له منځه ئې راوځي ،او په
آسمان كي د يخ له غرونو ږلۍ وروي او هغه چا ته ئې
رسوي چي دى ئې وغواړي او له هغه چا ئې بلي خوا ته
وړي چي دى ئې غواړي ،نږدې وي چي د برېښنا رڼا ئې
سترگي له منځه يوسي.
( -)66په دې مبارك آيت كي د هغي رڼا يوه بله بېلگه
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زموږ مخي ته ځلېږي چي هللا تعالى د عالم هر څه ته ورپه
برخه كړې ،دا ځل زموږ پام هغو ورېځو ته اړول شوى چي
كه هغه نه وى نو د زمكي پر سر به هيځ ژوى نه وو ،هغه
چي د ژوند تومنه ده او د ژوو لومړۍ اړتيا .آيا نه
گورې چي هللا ورېځي جوړوي ،د هغو سيمو په لور ئې روانوي
چي هستوگن ئې اوبو ته اړ دي ،هره برخه ئې په ځانگړي
لوري خوځوي ،خپلي خپلي سيمي ته له رسېدو وروسته ئې
په خپلو كي سره پيوست كړي ،بيا ئې سر په سر كړي ،په
خپل ځاى او په خپل وخت كي د باران څاڅكي ترې راووځي،
تر دې وړاندي او له جوړېدو سره سم نه څڅېږي ،د الري
په اوږدو كي نه څڅېږي ،له لوښي پرته او د هوا پر
اوږو اوبه انتقالوي ،په خپل ټاكلي ځاي كي به گورې چي
خاص تغييرات په كي راشي او له منځه ئې د اوبو څاڅكي
راووځي ،په يوې سيمي كي باران ترې راوورېږي ،په بلي
كي واوره او په بلي كي ږلۍ ،ږلۍ له هغو ورېځو راوروي
چي د يخ غرونو ته ورته وي ،دا خطرناكه ږلۍ تل نه
بلكي كله كله وروي او هغه چا ته ئې رسوي چي دى ئې
وغواړي او له هغه چا ئې بلي خوا ته وړي چي دى ئې
غواړي ،دا د اوبو له بخاراتو جوړي شوې ورېځي د
برېښنا منفي او مثبت بارونه لري ،كله چي د ورېځو بېل
بېل څپري سره نږدې يا سر په سر شي نو د برېښنا دا
مثبت او منفي بارونه سره شارټ شي ،او په دې سره ډېره
زياته تودوخه رامنځته شي ،رڼا ئې دومره زياته وي چي
سترگي وړي ،همدا باعث شي چي له ورېځو د باران څاڅكي
وورېږي .كوم څه چي دلته د ورېځو د تشكيل ،د باران او
ږلۍ د ورېدو په اړه په دې آيت كي ويل شوي ټول همغه
څه دي چي ساينس ئې وايي .د قرآن په گڼ شمېر آيتونو
كي د ورېځو د جوړېدا ،آسمان ته پورته كېدا ،په بېلو
بېلو برخو وېشل كېدا ،د بادونو په واسطه لرو لرو
سيمو ته د دوى انتقال ،د واورو ،باران او ږلۍ په څېر
ورېدا ،د همدې په سبب د مړې زمكي ژوندۍ كېدا ته
اشاره شوې ،د ورېځو په اړه د قرآن هر آيت ځان ته يو
علمي اعجاز دئ ،د ورېځو ټولو علمي برخو ته په ډېري
جامع او علمي توگه اشاره كوي.
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ً چي په دې كي
هللا شپه او ورځ اړوي رااړوي ،يقينا
ً عبرت (د عبرت درس) دئ ،او هللا هر
سترگورو ته حتما
خوځېدونكى له اوبو پيدا كړى ،چي ځيني ئې په سينه
خوځي او ځيني ئې پر دوو پښو درومي او ځيني ئې په
څلورو پښو درومي ،هللا هغه څه پيدا كوي چي دى ئې
ً چي هللا په هر څه قادر دئ.
غواړي ،يقينا
( -)68-66په دې مباركو آيتونو كي د هغو الرښوونو څو
نوري برخي ځلېږي چي هللا تعالى د عالم هر څه ته ورپه
برخه كړې:
 شپه او ورځ د هللا تعالى په حكم او د هغو سننو مطابق
اوړي رااوړي او يوه په بلي پسې په منظمه توگه ځي
ً چي په دې كي سترگورو
راځي چي هللا تعالى وضع كړي ،يقينا
ً د عبرت درس دئ.
ته حتما
 هللا تعالى هر خوځېدونكى له اوبو پيدا كړى ،چي ځيني
ئې په سينه خوځي او ځيني ئې پر دوو پښو درومي او
ځيني ئې په څلورو پښو درومي .هر يوه ته ئې له خپل
حالت او جوړښت سره سم او مناسب تگ ښودلى.
 د خلقت لړۍ روانه ده ،هره شېبه گورو چي هللا تعالى
هغه څه پيدا كوي چي دى ئې غواړي ،چي هر لوري ته
سترگي واړوو د هللا تعالى د قدرت نښي او مظاهر گورو.
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ً چي څرگندوونكي آيتونه مو نازل كړل او هللا هغه
يقينا
څوك مستقيمي الري ته هدايتوي چي دى ئې غواړي.
( -)63دا مبارك آيت وايي چي هللا تعالى هغه آيتونه نازل
كړي چي هم په خپله څرگند او روښانه دي او هم حقائق
څرگندوي ،خو له دې څرگندو آيتونو هغه څوك گټه اخيستى
شي چي د الهي مشيت او سننو له مخي د هدايت وړ وي ،په
مستقيمي الري د تلو تلوسه لري ،د حق په لټه كي وي او
هغه مواصفات په ځان كي راپيدا كړي چي په دې الر د تلو
لپاره ضروري دي.

  


   
    









   







   



  









 
او وايي :پر هللا او پر پيغمبر مو ايمان راوړى او
اطاعت مو كړى ،بيا د دوى يوه ډله له دې وروسته مخ
اړوي او دا كسان مؤمنان نه دي ،او كله چي د هللا او
د هغه د رسول لوري ته وبلل شي چي د دوى تر منځ
پرېكړه وكړي ناڅاپه د دوى يوه ډله ډډه كوي ،او كه
پرېكړه د دوى په حق كي وي نو داسي ورته راځي چي
غاړه اېښودونكي وي ،آيا په زړونو كي ئې بيماري
ده ،يا په شك كي پرېوتي ،يا له دې وېرېږي چي هللا او
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د ده رسول به ظلم پرې وكړي؟!! بلكي همدا دوى
ظالمان دي.
( -)86-65د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 ځيني خلك داسي دي چي پر هللا او پيغمبر د ايمان او د
دين په وړاندي د التزام او اطاعت دعوى كوي خو په
حقيقت كي مؤمنان نه دي ،د عدم ايمان لويه نښه او وجه
ئې دا ده چي كله د هللا تعالى او د هغه د رسول لوري ته
وبلل شي چي د دوى تر منځ پرېكړه وكړي نو ډډه كوي او
دې ته نه چمتو كېږي چي چاري ،شخړي او منازعات ئې د هللا
تعالى د حكم او د رسول هللا ﹽ د سنت مطابق ترسره او حل
و فصل شي ،په ځانگړې توگه هغه مهال چي د دين پرېكړه
د دوى د دريځ او گټو خالف وي ،خو كه پوه شي چي د هللا او
د هغه د رسول پرېكړه به د دوى په حق كي وي نو بيا له
بشپړ انقياد سره دين ته رجوع كوي او پر ديني احكامو
او نصوصو استناد او تمسك كوي .قرآن وايي :داسي كسان
له څو حالته وتلي نه دي :يا ئې په زړونو كي د نفاق
بيماري ده ،يا ئې ايمان له شك سره توأم دئ او د زړه
له كومي او په صادقانه توگه پر خداى او بېغمبر ايمان
نه لري او يا له دې وېرېږي چي هللا او د ده رسول به ظلم
پرې وكړي ،د دين پرېكړه به عادالنه نه وي او د دوى حق
به تأمين نه كړي!! د دوى په اړه د هللا تعالى قاطع او
پرېكنده فيصله دا ده چي همدا دوى ظالمان دي .دا
مبارك آيت د قرآن همغه الرښوونه يو ځل بيا او په نويو
الفاظو زموږ مخي ته ږدي چي د هللا تعالى په وړاندي او د
الهي معيارونو له مخي د هغه چا د ايمان دعوى هيڅ
ارزښت نه لري چي عمالً دين ته منقاد نه وي ،د ژوند
چاري ئې د دين په رڼا كي سمبال نشي او له نورو سره
ئې شخړي او منازعات د دين مطابق حل و فصل نشي.
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ً كله چي مؤمنان د هللا او د ده د رسول لوري ته
يقينا
د دې لپاره وبلل شي چي د دوى تر منځ پرېكړه وكړي،
نو د دوى وينا له دې پرته بل څه نه وي چي وايي:
وامو ورېده او اطاعت مو وكړ ،او همدا ډله بختور
دي .او چا چي د هللا او د هغه د پيغمبر اطاعت وكړ او
له هللا ووېرېدو او (د هغه) له (مخالفت) ځني ئې ځان
ساتنه وكړه ،نو همدغه كسان بريالي دي.
( -)85-81يعني د واقعي مؤمنانو قول او وينا په
هغه وخت كي چي د هللا او پيغمبر لوري ته د دې لپاره
وبلل شي چي د دوى په منازعاتو او مشاجراتو كي حكم
َا ،يوازي دغه خلك به فالح
َطعن
َ أ
وكړي؛ داسي وي :سمعنا و
او بريا ترالسه كوي .د فالح او بريا عوامل دا دي چي
څوك د هللا او د هغه د پيغمبر اطاعت وكړي ،له هللا تعالى
ووېرېږي او له هغه څه ځان وساتي چي هللا تعالى پرې
ناراضه كېږي.

  


    
   








  












   




  
په خپلو كلكو قسمونو سره ئې د هللا په نامه لوړه
ً به (د جهاد
وكړه چي كه امر ورته وكړې نو حتما
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لپاره) ووځي ،ووايه :لوړه مه كوئ ،پېژندل شوى
ً چي هللا په هغه څه ښه
اطاعت دئ (ستاسو دنده) ،يقينا
پوهېږي چي تاسو ئې كوئ ،ووايه :د هللا او پيغمبر
اطاعت وكړئ ،نو كه ئې مخ واړاوو نو پر ده خپل
اېښودل شوى مسئوليت او پر تاسو خپل اېښودل شوى
مسئوليت ،او كه ئې اطاعت وكړئ هدايت به شئ ،او پر
پيغمبر له څرگند تبليغ پرته بل څه نشته.
( -)86-86د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 ځيني داسي وي چي نه يوازي د ايمان او اطاعت ادعاء
كوي او ځان كلك مؤمن ښيي بلكي وايي د هللا تعالى په الر
كي جهاد ته چمتو دي او كله چي د جهاد امر وشي نو له
ځنډ پرته به د هللا په الر كي جهاد ته وځي ،خو دا د جهاد
له پيل او دوى ته د جهاد له بلني وړاندي وي ،د دوى
په اړه هللا تعالى دا الرښوونه كوي چي ورته ووايه :لوړه
مه كوئ ،په ښه توگه د هللا تعالى د اوامرو اطاعت وكړئ،
هللا تعالى په هغه څه ښه پوهېږي چي تاسو ئې كوئ ،كه دا
نن وي او كه هغه مهال چي د جهاد بلنه دركړى شي ،د
پيغمبر مسئوليت دا دئ چي تاسو ته د هللا او د هغه د
پيغمبر د اطاعت بلنه دركړي ،كه تاسو بلنه ونه منئ او
اطاعت ونه كړئ نو هغه به د خپل مسئوليت ذمه وار وي
او تاسو د خپلو مسئوليتونو ،كه ئې اطاعت وكړئ نو په
سمي الر به هدايت شئ ،د پيغمبر له اطاعت پرته نه د
سمي الري پېژندا ممكنه ده او نه په سمي الري تگ ،پر
پيغمبر له څرگند تبليغ پرته بل څه نشته ،هغه ستاسو د
مخالفتونو ذمه وار نه دئ ،له هغه به دا پوښتنه نه
كېږي چي ولي ونه توانېدې ټول خلك په سمه الر هدايت
كړې.
 د آيت له دې فقرې چي وايي :په خپلو كلكو قسمونو
سره ئې د هللا په نامه لوړه وكړه چي كه امر ورته وكړې
ً به د جهاد لپاره ووځي ،په ډېر وضاحت سره
نو حتما
معلومېږي چي دا سوره په داسي كلونو كي نازله شوې چي
ال د مسلمانانو او د دوى د دښمنانو تر منځ ډېري نښتي
نه وې شوې او ال د منافقينو هغه خصلت عمالً نه وو جوت
شوى چي د نښتو په وخت كي د مسلمانانو له ملگرتيا او
په جگړو كي له برخي اخيستو ډډه كوي ،له دې معلومېږي
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چي دا سوره د احزاب له سورې وړاندي نازله شوې.






 









  



  














  
له تاسو چي چا ايمان راوړى او نېك عملونه ئې كړي،
ً به د زمكي خالفت
له هغوى سره هللا وعده كړې چي حتما
داسي دوى ته سپاري لكه چي تر دوى مخكنيو ته ئې
خالفت سپارلى وو ،هرومرو به هغه دين ته تمكين او
اقتدار وركوي چي د دوى لپاره ئې غوره كړى ،او
ً به د دوى خوف په امن بدلوي ( ،داسي حالت به
حتما
راولم چي) زما عبادت به كوي او هيڅ څه به له ما
سره نه شريكوي .او څوك چي له دې وروسته ناسپاسي
وكړي نو همدا دوى فاسقان دي.
( -)88د دې مبارك آيت په وړاندي لږ توقف ضروري
برېښي ،بايد د دې ستري وعدې په پراخو ابعادو ځان پوه
كړو او هغو پوښتنو ته ځواب ووايو چي په دې اړه
راوالړېږي.
د دې آيت مهمي مهمي الرښووني دا دي :هللا تعالى له
صالح مؤمنانو سره دا وعده كړې چي د زمكي خالفت او
واكمني به هرو مرو دوى ته سپاري ،همغسي لكه چي تر
دوى وړاندي ئې صالح مؤمنانو ته د زمكي خالفت او
واكمني سپارلې وه ،هرومرو به هغه دين ته تمكين او
اقتدار وركوي چي د دوى لپاره ئې غوره كړى ،او حتما
ً
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به د دوى خوف په امن بدلوي ،او داسي حالت به راولي
چي له هللا تعالى پرته به د بل چا عبادت نه كوي او هيڅ
څه به له هغه سره نه شريكوي .او كه د هللا تعالى د دغو
وعدو له تحقق وروسته چا د ناشكرۍ الر غوره كړه ،د دغو
سترو سترو الهي پيرزوينو قدر ئې ونه كړ ،هغه څه ئې
ونه كړل چي له الهي پيرزوينو سره ښايي ،نو دوى يقينا
ً
چي فاسقان دي.
د قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي گورو چي له مؤمنانو
سره دې ته ورته وعدې شوې ،د فالح ،بريا ،نصرت ،عزت،
خالفت ،د زمكي د شتمنيو وراثت ،د ولسونو سياسي او
فكري قيادت ،پراخ رزق ،بشپړ امنيت ،قوت او برالسي،
پوښتنه دا ده چي هو؛ دا وعدې د رسول هللا ﹽ په ژوند كي
او د ده تر قيادت الندي ترسره شوې ،څو لسيزي
مسلمانانو د نړۍ په لويي برخي حكومت وكړ ،د وخت دوه
ستر ستر ځواكونه د دوى په وړاندي په گونډو شول ،د
ټولي نړۍ فكري زعامت د مسلمانانو په الس كي پرېوت ،له
اخالقي پلوه د ټولو لپاره اسوه او بېلگه شول ،له
سياسي او نظامي پلوه دومره ځواكمن چي په ټول بشري
تاريخ كي ئې لږ مثال موندلى شو ،تر اوږدې مودې د نړۍ
په هيڅ گوټ كي هيچا د دوى د مقابلې او له دوى سره د
ډغرو وهلو جسارت نشو كولى .خو دا حالت ولي بدل شو ،د
پرمختگ هغه لړۍ ولي بنده شوه ،د مسلمانانو هغه ستر
او فاتح ځواك ولي ويلي شو ،هغه لوى خالفت ولي په وړو
وړو ټوټو ووېشل شو ،هره ټوټه ئې د پرديو تر سياسي،
نظامي ،اقتصادي ،فكري او اخالقي سلطې الندي ،د دوى الس
پوڅي پرې حكومت كوي ،اقتدار د مفسدينو ،منافقينو،
ديكتاتورانو او د پرديو د ذليلو غالمانو په الس كي،
مسلمانان ولي له فقر ،ضعف ،ذلت ،سپكاوي او محكوميت
سره مخامخ شول؟ دا دئ څو پېړۍ كېږي چي د مسلمانانو
حالت دومره دردوونكى دئ چي د هر بااحساسه انسان زړه
پرې سوزي او د هر غيرتي مؤمن اوښكي پرې توئېږي .دا د
ذلت او اسارت دوره دومره اوږده او ابعاد ئې دومره
پراخ دي چي نه يوازي له اسالمه بې خبره خلك گمان كوي
اسالم او د مسلمانانو ديني او مذهبي عقائد د دې درناك
حالت ذمه وار دي او دين د مسلمانانو د آزادۍ ،ترقي
او سوكالي په وړاندي خنډ دئ بلكي په مسلمانانو كي ئې
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دا غلط عقائد راوالړ كړي چي ځيني گمان وكړي دنيا د
كافرانو لپاره ده او آخرت د مؤمنانو لپاره!! گواكي
خرابه دنيا د ښه آخرت مقدمه ده!! حتى مذهبي مشران ئې
د دې لپاره چي همدا دردناك حالت او همدا ماتې او ذلت
توجيه كړي ،په داسي رواياتو استناد كوي چي يا په
بشپړه تو گه غلط ،موضوعي ،او ضعيف دي او يا غلط تعبير
شوي .دا په داسي حال كي چي قرآن په مكرره توگه او په
صريح او پرېكنده الفاظو وايي :هللا تعالى دا دين د دې
لپاره لېږلى چي پر ټولو اديانو ئې غالب كړي ،د
كافرانو د اكراه على الرغم ( ،














التوبه66 :
هللا تعالى د دې دنيا نعمتونه د مؤمنانو لپاره پيدا
كړي ،كافر ته ئې په ضمني توگه وركوي ،په آخرت كي به
يوازي د مؤمنانو په برخه وي (  




  
    












االعراف : 88 :ووايه :چا هغه
 

ته راايستلي او پاكيزه
دنيوي ژوند كي هم د
په ورځ په مختصه توگه
ته نښي په تفصيل سره

زينتي شيان چي هللا خپلو بندگانو
رزق حرام كړي؟ ووايه :دا په
مؤمنانو لپاره دي او د قيامت
(د دوى لپاره دي) ،دغسي هغو
بيانوو چي پوهېږي.
له دې مبارك آيت نه څو اساسي خبري معلومېږي:
 هللا تعالى نه ښايسته او زينتي شيان حرام كړي او نه
پاكيزه رزق ،څوك چي دا حرام گڼي هيڅ دليل ورته نه
لري.
 دا دواړه په اصل كي د مؤمنانو لپاره پيدا شوي ،د
دوى په طفيل نورو ته هم وركول كېږي ،كه د زمكي پر سر
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هللا

تعالى

به

د

خپلو

نعماتو

او

مؤمنان نه وي نو
پېرزوينو لړۍ بندوي.
 د قيامت په ورځ به په مختصه توگه يوازي د مؤمنانو
په برخه كېږي.
 له دې حقائقو يوازي ناپوه كسان انكار كولى شي ،د
پوهي او علم خاوندان پوهېږي چي هللا تعالى به ولي هغه
څه حراموي چي په خپله ئې د خپلو بندگانو لپاره پيدا
كړي؟!
د بني اسرائيلو په قصې كي موږ ته وايي :هللا تعالى
بني اسرائيلو ته د ايمان او د ايمان په الر كي د صبر
له كبله بركتي سيمه په ميراث وركړه:
  
  














    
   
االعراف:680 :
  

او د هغي زمكي ختيځي او لوېديځي برخي چي بركتونه مو
په كي ايښي وو هغه قوم ته په ميراث وركړې چي په
استضعاف كي ساتل كېدل او ستا د رب غوره وينا د بني
اسرائيلو په اړه په دې سبب بشپړه شوه چي صبر ئې وكړ
او هغه څه مو ويجاړ كړل چي فرعون او قوم ئې جوړول او
لوړول.
قرآن په ذلت او سپكاوي كي ژوند د ايمان له مسير د
انحراف او د همدې انحراف د سزا په توگه معرفي كوي او
وايي:
















   




البقرة16 :
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نو سپكاوى او خواري ورباندي وتپل شوه او د هللا په غضب
اخته شول ،دا له دې امله چي د هللا آيتونه ئې تكذيبول
او پيغمبران ئې په ناحقه وژل ،دا هم په دې سبب چي
عصيان ئې وكړ او تېرى ئې كاوو.
تقوى او ايمان د رزق د پراخي او وسعت او د
بركتونو باعث گڼي او فرمايي:




  









االعراف :53 :كه
  

كليوالو ايمان راوړى وى او تقوى ئې درلودى نو موږ به
ً د آسمانونو او د زمكي د بركاتو (دروازې د دوى
حتما
پر مخ) پرانيستې وې ،خو دوى دروغ وگڼلو ،نو په هغه
څه مو ونيول چي دوى كول.
يعني دا يو ثابت او نه بدلېدونكى الهي سنت دئ چي:
 كه خلك ايمان راوړي ،د تقوى الر غوره كړي نو هللا
تعالى به د آسمانونو او زمكي د بركاتو دروازې د دوى
پر مخ پرانېزي ،دواړه به په سخاوت او پراخ الس سره
خپل بركات د دوى مخي ته ږدي ،آسمان به له بركته ډك
ورښتونه پرې وروي او زمكه به له بركت ډكي ميوې او
دانې ورته راټوكوي.
 خو كه دوى د الهي دين د تكذيب الر اختيار كړي ،د
ايمان پر ځاى د كفر او د تقوى پر ځاى د ظلم ،فسق او
فساد الر ،نو د خپلو كړنو په وجه دي الهي عذاب ته
منتظر وي.
دا د عزت ،نصرت ،برالسي ،فالح او سعادت وعدې له چا
سره شوې؟ له هغه چا سره چي ايمان لري او عمل ئې صالح
وي ،هغه څوك چي اصلح او تر ټولو غوره وي .خو د دې په
مقابل كي هغه كسان هم موږ ته معرفي كوي چي هللا تعالى
ئې په ذلت محكوموي ،په دې اړه الهي سنن او ضوابط هم
موږ ته ښيي ،چاته چي اقتدار وسپارل شو او هغه فساد
وكړ او صلۀ رحم ئې قطع كړ ،هللا به ئې ړندوي ،اقتدار به
بېرته ترې اخلي او په ذلت به ئې محكوموي.
قرآن كريم د بني اسرائيلو په قصې كي دا موضوع
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توضيح كوي ،او موږ ته دا ښيي چي پدې قوم كي كوم صفات
راپيدا شول چي هللا جل شأنه د هغه په وجه د زمكي خالفت
وركړ؟ او بيا كوم صفات په كي راپيدا شول چي دائې
بېرته ترې واخيست ،په ذلت ئې محكوم كړل او له فقر او
مسكنت سره ئې مخامخ كړل؟ قرآن عظيم الشأن هغه الهي
مشيت او هغه ضوابط او سنن موږ ته ښيي چي د هغه له
مخي هللا تعالى چا ته ملك او اقتدار وركوي او يا ئې
بېرته ترې اخلي او د اقتدار تخت ئې نسكوروي .ځيني
كسان داسي گمان كوي چي گواكي دا هسي د چانس او تصادف
له مخي ترسره كېږي ،حتى دا هڅه كوي چي ثابته كړي پدې
اړه څه خاص ضوابط او سنن نه مراعات كېږي ،بس د هللا
تعالى چي چا ته خوښه شوه پاچاهي او اقتدار وركوي او
له چا ئې چي وغوښتل بېرته ئې ترې اخلي .خبره نه
يوازي داسي نه ده؛ بلكي پدې اړه ثابت الهي سنن وضع
شوي ،قرآن عظيم الشأن موږ ته هغه الهي مشيت او هغه
خاص سنن او ضوابط توضيح كړي او دا ئې راښودلې چي دا
كار د خاصو سننو او ضوابطو سره سم ترسره كېږي ،څنگه
او چاته هللا اقتدار وركوي او له چا ئې بېرته اخلي .نو
كه نن مسلمانان له ذلت او ماتې سره مخامخ دي ،دښمنان
له هره پلوه پرې حكومت كوي او وضع ئې دردناكه او د
ژړا وړ ،وجه ئې دا ده چي دوى د الهي نصرت وړتيا له
السه وركړې او دوى هغه مؤمنان نه دي چي هللا تعالى د
بريا ،عزت ،سرلوړۍ او پر زمكي د حكومت كولو ژمنه
ورسره كړې ،د هللا تعالى وعدې رښتينې دي موږ په خپلو
ادعاگانو كي دروغجن يو .د قرآني الرښوونو له مخي د
يوه متدين قوم د ذلت ستر عامل دا دئ چي الهي دين
تجزيه كړي ،په ځينو برخو ئې عمل وكړي او ځيني ئې شا
ته وغورځوي ،د كوم قوم په څېرې كي چي تاسو د ذلت،
سپكاوي ،ضعف ،فقر او محكوميت نښي وگورئ په دې پوه شئ
چي دا قوم د هللا تعالى له الري منحرف شوى او د هللا دين ئې
تجزيه كړى ،قرآن فرمايي:
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آيا د (الهي) كتاب په ځينو برخو ايمان راوړئ او د
ځينو په اړه ئې كفر كوئ ،نو ستاسو هر څوك چي داسي
وكړي نو سزا به ئې فقط په دنيا كي سپكاوى او رسوايي
وي او د قيامت په ورځ به تر ټولو شديد عذاب ته رد
كېږي ،او هللا له هغه څه غافل نه دئ چي تاسو ئې كوئ.
هللا تعالى د نصرت او بريا وعده له هغه چا سره كړې
چي د هللا په الر كي جهاد كوي او د جهاد او هجرت د
ستونزو په وړاندي صبر كوي ،هغه وگړي دي د برالسي ،عزت
او بريا هيله نه كوي چي جهاد ته ئې شا كړې ،كه څه هم
لمونځ كوي ،روژه نيسي او گمان كوي چي مؤمنان دي.
د دغو قرآني الرښوونو په رڼا كي دا قضاوت كول گران
كار نه دئ چي د مسلمانانو د اوسني سپكاوي ،ضعف او
ذلت عوامل كوم دي .د ذلت دا لړۍ له هغه مهاله پيل
شوې چي مسلمانانو د هللا كتاب ته شا كړه او د هللا په الر
كي د جهاد فريضه ئې هېره كړه.







  
او لمونځ وكړئ او زكات وركړئ او د پيغمبر اطاعت
وكړئ چي رحم درباندي وشي.
( -)83يعني كه غواړئ چي هللا تعالى پر تاسو رحم وكړي او
د خپلو پېرزوينو وزر درباندي وغوړوي نو درې كارونه
وكړئ :لمونځ وكړئ ،زكات وركړئ او د پيغمبر اطاعت
وكړئ .د پيغمبر اطاعت يعني همغسي ژوند لكه چي پيغمبر
درلود ،همغه څه كول چي پيغمبر كړي ،له هغه څه ډډه
كول چي پيغمبر نه دي كړي .هم په خپل شخصي او انفرادي
ژوند كي او هم په ټولنيز ژوند كي ،هم له دوستانو سره
په معامله كي او هم له دښمنانو سره ،هم د جنگ په
حالت كي او هم د صلح په اړه ،ځيني د رسول هللا ﹽ اطاعت
په مسواك وهلو ،عطر لگولو ،پايڅې لوړولو ،او آسانه
آسانه او خوندورو سنتونو كي راخالصه كوي خو په مقابل
كي ئې هغه ستر ستر فرائ او سنن هېروي چي د ده ايمان
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او د دنيا اوآخرت فالح او بريا ورپوري تړلې ،لكه د
طاغوت واكمني نه منل ،د شر او فساد ځواكونو سلطې ته
سر نه ټيټول ،د هللا په الر كي هجرت او جهاد ،امر
بالمعروف او نهي عن المنكر او ...دلته د پيغمبر
اطاعت د داسي موضوع په ارتباط راغلى چي له صالح
مؤمنانو سره د هللا تعالى وعدې څېړي او په ورپسې آيت كي
هم د كافرانو د مخالفتونو بدي پايلي انځوروي ،نو
دلته د پيغمبر د اطاعت معنى دا ده چي موږ به همغه څه
كوو چي رسول هللا ﹽ د زمكي د خالفت ،د دين د غلبې ،د امن
د راوستو او د بې امنيو او خوف او وېرې حالت ختمولو
په اړه كړي.













 
د هغو په اړه چي كفر ئې كړى دا گمان مه كوه چي په
زمكي كي عاجزوونكي (د مسابقې گټونكي) دي ،حال دا
چي د دوى مېشت ځى اور دئ او څومره بد ټاټوبى.
( -)85په دې مبارك آيت كي
كافرانو په اړه به هيڅكله
د حق په خالف خپلو هلو ځلو
وسائلو او امكاناتو ،عدد
ځواكمن برېښي ،دا به هم د
په توگه منو او هيڅ شك
مسلمانانو په وړاندي د دوى

موږ ته الرښوونه شوې چي د
دا گمان نه كوو چي دوى به
كي بريالي شي ،كه څه هم د
او عدة له پلوه ئې ظاهر
هللا تعالى د يوې قطعي وعدې
به په كي نه لرو چي د
ماتې حتمي ده.
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)ً دي هغه كسان درې ځلي (درې وخته
اې مؤمنانو! حتما
له تاسو اجازه غواړي چي ستاسو تر الس الندي (مريان
او وينځي يا خادمان) دي او هغه چي ال ځوانۍ ته نه
 او هغه مهال، د سحر له لمانځه وړاندي:دي رسېدلي
چي د غرمې له لوري خپلي جامې باسئ او د ماخستن تر
 تر دې، ستاسو د خلوت درې وختونه،لمانځه وروسته
 پر تاسو،آخوا پر تاسو او پر هغوى كومه گناه نشته
 هللا همداسي تاسو ته،راگرځېدونكي يو په بل پسي
 او كله چي. او هللا باحكمته پوه دئ،آيتونه بيانوي
ستاسو واړه ځوانۍ ته ورسېږي نو همغسي دي اجازه

665پلوشې
د قرآن
النور

غواړي لكه چي تر دوى وړاندينيو اجازه غوښته ،هللا
همداسي خپل آيتونه تاسو ته بيانوي ،او هللا باحكمته
پوه دئ ،او د ښځو هغه پر ځاى ناستي (سپين سرې) چي
د واده هيله نه لري نو په دې كي هيڅ گناه پرې
نشته چي خپلي (ځيني) جامې ايسته كړي (په دې شرط
چي) د زينت نه ښكاره كوونكې وي ،او كه حياء كول
وغواړي ورته غوره دئ ،او هللا پوه اورېدونكى دئ.
دې

مباركو

آيتونو

كي

مؤمنانو

ته

دا

( -)36-85په
الرښووني شوې:
 هغه كسان چي ستاسو تر الس الندي دي او هغه چي ال
ځوانۍ ته نه دي رسېدلي ،ستاسو خوني ته د درتلو پر
مهال بايد په دغو دريو وختونو كي له تاسو اجازه
وغواړي :د سحر له لمانځه وړاندي ،او هغه مهال چي د
غرمې له لوري خپلي جامې باسئ او د ماخستن تر لمانځه
وروسته ،دا درې وختونه ستاسو د خلوت وختونه دي ،تر
دې آخوا پر تاسو او پر هغوى كومه گناه نشته چي له
اجازې پرته يو د بل خوني ته ورشئ ،د كورني ژوند
معمول دا ده چي يو پر بل راگرځي ،او هره شېبه يو د
بل ليدو ته اړ كېږي ،دا د هغه هللا تعالى الرښووني دي چي
باحكمته پوه دئ ،ستاسو حال ته په پام سره ئې داسي
احكام راولېږل چي په هر يوه كي ئې ستاسو خير مضمر
دئ.
 كله چي ستاسو واړه ځوانۍ او پېغلتوب ته ورسېږي نو
دوى دي هم هغسي اجازه غواړي لكه چي تر دوى وړاندينيو
اجازه غوښته.
 هغه سپين سرې زړې ښځي چي د واده هيله او شوق نه
لري ،تر دې عمر اوښتى وي چي د مېړه درلودو شوق وكړي،
پر دوى باندي په دې اړه هيڅ گناه نشته چي خپلي داسي
جامې لكه پړوني ايسته كړي ،په دې شرط چي دا كار به
ئې د كوم ضرورت له مخي وي نه د زينت ښودلو په موخه،
خو كه دوى حياء كول وغواړي نو دا ورته غوره دئ ،دا د
هغه هللا تعالى الرښووني دي چي پوه اورېدونكى دئ ،ښه
پوهېږي چي څه درته گټور دي او څه مضر ،څه وايئ او څه
كوئ ،په خپلو الرښوونو كي ئې دا ټول مراعات كړي.
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نه پر ړانده كومه گناه شته او نه پر گوډ كومه
گناه شته او نه پر ناروغ كومه گناه شته او نه پر
تاسو چي له خپلو كورونو څه وخورئ يا د خپلو
پلرونو له كورونو يا د خپلو ميندو له كورونو يا د
خپلو وروڼو له كورونو يا د خپلو خويندو له كورونو
يا د خپلو ترونو له كورونو يا د خپلو پلرنيو
ترندو له كورونو يا د خپلو مورنيو ترندو له
كورونو او له هغو چي كيلياني ئې ستاسو په واك كي
 پر تاسو نه پر دې څه،)دي يا د خپل دوست (له كور
 او،گناه شته چي په گډه خوراك وكړئ يا بېل بېل
كله چي كومو كورونو ته ننوځئ نو پر خپلو ځانونو د
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هللا له لوري د مباركي او پاكي كلمې د يوې تحفې په
توگه سالم واچوئ ،هللا په دې توگه تاسو ته آيتونه
بيانوي چي تعقل وكړئ.
( -)31د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 پر ړانده ،گوډ او ناروغ په دې كي كومه گناه نشته
چي له چا د خوراك لپاره څه ترالسه كړي ،اسالمي ټولنه
او نظام ئې پر دې مكلف دي چي د داسي معذورو او
محتاجو كسانو اړتياوي رفع كړي ،دا معذور كسان نه
مالمت گڼل كېږي او نه گنهگار چي له نورو د اړتيا وړ
خوراكي توكي ترالسه كړي.
 پر مسلمانانو په دې اړه كومه گناه نشته چي يو د
بل په كور كي څه وخوري.
 دا اجازه هم وركړى شوې چي د خپلو پلرونو ،ميندو،
وروڼو ،خويندو ،ترونو ،پلرنيو ترندو ،مورنيو ترندو،
او له هغو كورونو چي كيلياني ئې د دوى په واك كي دي
يا د خپلو دوستانو له كورونو څه وخوري.
 په دې كي هم پر دوى څه گناه نشته چي په گډه خوراك
وكړي او يا بېل بېل.
 كله چي كومو كورونو ته ننوځي بايد يو پر بل داسي
سالم واچوي چي د هللا له لوري د يوې مباركي او پاكي كلمې
د تحفې په توگه وي ،لكه السالم عليكم و رحمة هللا و
بركاته.
 دا الهي الرښووني دي ،عقلمن ئې په ارزښت او اهميت
پوهېږي.
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مؤمنان خو يوازي هغه دي پر هللا او د هغه پر پيغمبر
ئې ايمان راوړى او كله چي له ده سره پر كوم ډله
ايز كار بوخت وي تر هغه نه درومي چي اجازه ترې
ً هغه چي له تا اجازه غواړي همدا دوى
وغواړي ،يقينا
پر هللا او د هغه پر پيغمبر ايمان لري ،نو كه ئې د
خپلو ځينو چارو لپاره له تا اجازه وغوښته چا ته
چي ستا خوښه وي اجازه وركړه او له هللا بخښنه ورته
ً چي هللا مهربان بخښونكى دئ ،په خپلو
وغواړه ،يقينا
منځونو كي د پيغمبر دعاء داسي مه گرځوئ لكه ستاسو
ً چي هللا ستاسو هغه كسان
د ځينو دعاء نورو ته ،يقينا
پېژني چي پټ پټ (يو د بل په سيوري كي) وځي ،نو
هغه چي د ده له امره مخالفت كوي له دې دي ووېرېږي
چي كومه فتنه به ئې په برخه شي يا كوم دردناك
عذاب به ورورسېږي.
( -)36-35په دې مباركو آيتونو كي دا ځالنده الرښووني
زموږ په وړاندي ځلېږي:
 هغه وگړي واقعي مؤمنان ښودل شوي چي پر هللا او د هغه
پر پيغمبر د ايمان تر څنگ عمالً داسي وي چي كله د خپل
الرښود په خوا كي په كوم اجتماعي او ډله ايز كار؛ لكه
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جهاد ،تربيتي اجتماع او بل گډ كار بوخت وي نو تر هغه
له دې كار الس نه اخلي او خپلو شخصي كارونو ته مخه نه
كوي چي له مشر او الرښود اجازه ترالسه كړي .په دې
مبارك آيت كي دوه ځلي ويل شوي چي يوازي همدا وگړي
واقعي مؤمنان دي.
 پيغمبر عليه السالم ته او د ده له الري د مسلمانانو
هر مشر او الرښود ته سپارښتنه شوې چي كه له دغو واقعي
او مخلصو مؤمنانو ځني څوك د خپلو ځينو چارو لپاره
ترې اجازه وغوښته نو مصلحت ته په پام سره دي هغه چا
ته د تلو اجازه وركړي چي يا ئې شخصي كار ډېر مهم او
ضروري وي او يا د ده په تلو سره په اجتماعي كار كي
كوم خلل نه راپيدا كېږي .يعني هيڅوك نه په خپل سر او
له اجازې پرته د تلو حق لري او نه خپل شخصي كار ته
پر اجتماعي كار د ترجيح وركولو حق.
 د مسلمانانو الرښود ته ويل شوي چي هغو وگړو ته له
هللا تعالى څخه مغفرت او بخښنه وغواړي چي په يوه
اجتماعي كار كي له برخي اخيستو محروم شوى او په خپل
شخصي كار بوخت شوى ،كه څه هم دا كار ډېر ضروري وو او
ده ئې د كولو اجازه ترالسه كړې.
 مسلمانانو ته ويل شوي چي د پيغمبر دعاء داسي مه
گرځوئ لكه ستاسو د ځينو دعاء نورو ته ،دعاء هم بلني
او دعوت ته ويل كېږي او هم له هللا تعالى څخه چا ته د
خير غوښتني ته ،دلته دواړه مطالبه افاده كوي ،يعني د
پيغمبر عليه السالم له لوري كوم اجتماعي كار ته بلنه
او د هغه دعاء عادي او د نورو د دعاء او بلني په څېر
مه گڼئ.
 هللا تعالى هغه كسان پېژني چي پټ پټ او په داسي حال
كي له اجتماعي كار تر شا كېږي چي يو د بل په سيوري
كي وځي ،دوى بايد دې ته متوجه وي چي معامله ئې له
هغه خبير او عليم رب سره ده چي هيڅ څه ئې ترې پټ نه
پاته كېږي.
 هغه چي د هللا تعالى او د هغه د پيغمبر له امره
مخالفت كوي بايد له دې ووېرېږي چي كومه فتنه به ئې
په برخه شي يا كوم دردناك عذاب به ورورسېږي .كېدى شي
همدا له اجتماعي كار پټ پټ تر شا كېدا او خپلو شخصي
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كارونو ته پر اجتماعي چارو ترجيح وركول په دې منتج
شي چي له كومي فتنې سره مخامخ شي او يا په الهي عذاب
اخته شي.
له دې څرگندو الهي الرښوونو په ډېر وضاحت سره
معلومېږي چي اسالم د يوه داسي دين نوم دئ چي نه يوازي
په يوه منظم صف كي د يوه مطيع فرد په توگه د ژوند
كولو او له يوه مشر سره د بيعت كولو غوښتنه كوي،
بلكي د شخصي او انفرادي دندو تر څنگ داسي اجتماعي
مسئوليتونه او دندي ورسپاري چي حق نه لري له اجازې
پرته ترې الس واخلي ،كه ئې شخصي كار ډېر مهم او ضروري
هم وي نو نه پر مهم اجتماعي كار ترجيح وركولى شي او
نه په خپل سر او له اجازې پرته له اجتماعي چارو الس
اخيستى شي .دا مطلب د رسول هللا ﹽ هغه مبارك حديث ډېر
ښه توضيح كوي چي وايي:
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له الحارث االشعري روايت دئ چي رسول هللاﹽ وفرمايل :په
هغو پنځو خبرو مو گمارم چي هللا تعالى زه پرې گمارلى
يم :جماعت ،سمع ،اطاعت ،هجرت او د هللا په الر كي جهاد،
نو څوك چي له جماعت ځني د يوې لوېشتي په اندازه ووت
ً د اسالم كړۍ ئې له خپلي غاړي وايسته ،مگر دا چي
يقينا
بېرته راوگرځي ،او څوك چي د جاهليت په بلني بلنه
كوي؛ هغه به د دوزخ خس او خاشاك وي ،يوه سړي وويل:
يا رسول هللا! كه څه هم روژه ئې نيولې وي او لمونځ ئې
كړى وي؟ وئې فرمايل :هو؛ كه څه هم روژه ئې نيولې وي
او لمونځ ئې كړى وي ،نو د هللا په هغي بلني سره بلنه
وكړئ چي تاسو ئې پرې مؤمنان ،د هللا بندگان مسلمانان
نومولي يئ.
دا روايت چي د احاديثو په ټولو كتابونو كي په
همدې الفاظو سره يا په لږ تغيير سره راغلى او صحيح
ئې گڼلى ،په جماعت كي ژوند ،سمع ،اطاعت ،هجرت او د هللا
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په الر كي جهاد ،دومره مهم بولي چي له دې پرته د چا
لمونځ او روژه هم د منلو وړ نه گڼي!!























  
ً هر هغه څه د هللا دي چي په آسمانونو او
پام چي يقينا
ً په هغه څه پوهېږي چي تاسو پرې
زمكي كي دي ،يقينا
(لگيا) ياست او په كومه ورځ چي د هغه لوري ته
ورگرځول كېږي نو په هغه څه به ئې پوه كړي چي كول
ئې ،او هللا په هر څه ښه پوه دئ.
( -)36دا مبارك آيت چي د ټولي سورې د مضامينو لپاره
ښكلې او جامع تتمه ده دا الرښووني زموږ په وړاندي
ږدي:
 د آسمانونو او زمكي هر څه د هللا تعالى دي.
 ستاسو پر ټولو كړنو پوهېږي ،په څرنگوالي ئې ،په
پايلو او نتائجو ئې او د هر عمل تر شا ستاسو پر موخو
او اغراضو.
 منافقين او د دوى كافر ملگري به په هغه څه پوه
كړي چي كول ئې.
 هللا په هر څه ښه پوه دئ.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الفرقان
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (الفرقان) دئ ،دا نوم له لومړي


(
آيت



 )   څخه

اخيستل شوى ،اوه اويا آيتونه لري ،د آيتونو فواصل ئې
د لومړي آيت (نذيرا) او د پنځم آيت (اصيال) ته ورته
دي ،اولسم آيت ئې په سبيل پاى ته رسېدلى خو دا آيت
له ورپسې آيت سره تړلى او په گډه په (بورا) پاى ته
رسي چي له نورو سره ورته كېږي ،له دري شپېتم آيت تر
ٰما) ته ورته دي ،آيتونه ئې د مكي
پاى پوري فواصل (سل
دور د منځنيو كلونو سورتونو په څېر لنډ لنډ او د
شعارونو په څېر دي چي ډېر ښكلى غږ او وزن لري ،اوږده
آيتونه ئې هم له لنډو فقرو جوړ شوي .د سورې له
مضامينو هم معلومېږي چي دا د مكي دور په منځنيو
كلونو كي او هغه مهال نازله شوې چي د قريشو او
مسلمانانو تر منځ منازعه تشديد شوې خو ال هغه پړاو ته
نه وه رسېدلې چي د مسلمانانو په ضد تشدد او زور
زياتى پيل كړي.
كه وغواړو د دې مباركي سورې ټول مضامين په يوې لنډي
جملې كي راخالصه كړو نو ويلى شو چي د سورې لومړى آيت


(



   

:
مبارك دئ هغه ذات چي دا فرقان ئې پر خپل بنده نازل
كړ چي د عالميانو لپاره يو نذير وي) د سورې د ټولو
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مضامينو خالصه ده ،په دې سورې كي د رسول هللا ﹽ د رسالت
دالئل وړاندي شوي ،په دې اړه د مخالفينو كچه ويناوي
او غلط تبليغات څېړل شوي ،د دوى اعتراضاتو او پوښتنو
ته ځوابونه ويل شوي ،د دغو تبليغاتو او اعتراضاتو
موخي او سببونه په گوته شوي ،د مخكنيو پيغمبرانو
عليهم السالم په خالف د دوى د مفسدو ،ظالمو او كافرو
قومونو مخالفتونه د مخكنيو تاريخي بېلگو په توگه
وړاندي شوي ،د هغوى د مخالفتونو بدي پايلي د دوى په
وړاندي انځور شوې او ورته ويل شوي چي تاسو ته هم
ورته برخليك منتظر دئ ،له موسى عليه السالم سره د
فرعونيانو مخالفت ،له نوح عليه السالم سره د ده د قوم
دښمني ،له هود او صالح عليهما السالم سره د عاديانو
او ثموديانو مخالفتونه او د دې مخالفتونو بدي پايلي
د تاريخي بېلگو په توگه وړاندي شوې ،او د سورې په
پاى كي د هللا تعالى د هغو صالح او مؤمنو بندگانو گڼ
شمېر امتيازي مواصفات بيان شوي چي پر رحمن رب د
ايمان له كبله ئې په برخه شوي ،او په دې توگه
مخالفينو ته ويل شوي :د پيغمبر د بلني نتائج دا دي،
ټولني ته داسي صالح شخصيتونه وړاندي كوي ،ولي د داسي
پيغمبر او د ده د بلني مخالفت كوئ؟!!
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مبارك دئ هغه ذات چي دا فرقان ئې پر خپل بنده نازل
كړ چي د عالميانو لپاره يو نذير وي ،هغه چي د
آسمانونو او زمكي پاچايي د ده ده ،نه ئې زوى نيولى

(چي د ده ځاى ناستى شي) او نه ئې په واكمنۍ كي
كوم شريك شته او هر څه ئې پيدا كړل او ځانگړې
اندازه ئې ورته وټاكله.
( -)5-1د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى د آسمانونو او زمكي ټولواك او حاكم دئ،
هر څه ئې د ده دي او په هر ځاى كي ئې د ده حكم نافذ
دئ ،يعني هغه هم مالك دئ او دا زمكه او آسمانونه د
ِك په توگه
مل
ده ملك دئ او هم حاكم دئ او د حاكم او َ
په كي تصرف كوي ،هر څه د هغه په وړاندي محكوم دي،
هغه مبارك دئ ،د هر څه بركت د ده له لوري دئ ،د خپل
ملك په هر څه كي په خپله بركت اچوي ،زوى او ځاى
ناستى نه لري ،د دې عالم په ساتنه ،پالنه او اداره
كي هيڅوك له هغه سره شريك نه دئ ،لكه څنگه چي ئې هر
څه د بل له شراكت او مرستي پرته پيدا كړي؛ همداسي ئې
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د بل له مرستي او شراكت پرته پالي او ساتي.
 همدې هللا تعالى پر خپل بنده هغه كتاب رالېږلى چي د
هغه په رڼا كي د حق او باطل په توپير پوهېدى شو ،ښه
او بد ،گټور او مضر ،دوست او دښمن سره بېلولى شو ،دا
داسي تله او معيار دئ چي د سم او ناسم فرق زموږ په
وړاندي ږدي .د خپل بنده په الس د دې فرقان په لېږني
سره هللا تعالى زموږ په وړاندي د بركتونو دروازې
پرانيستې دي ،هغه څوك به له دغو الهي بركاتو محروم
وي چي دا فرقان ئې مشعل نه وي او دا نذير ئې الرښود
نه وي ،دا الرښود د ټولو عالميانو لپاره نذير دئ ،د
كفر ،شرك ،ظلم او فساد له بدو پايلو ئې وېروي.
 هللا تعالى د هر څه لپاره معين حد او اندازه ټاكلې،
هر څه ئې د ضرورت په اندازه پيدا كړي ،نه تر ضرورت
زيات او نه كم.
 په دې مبارك آيت كي د قرآن يو ستر علمي اعجاز
ځلېږي ،نن ساينس همدا خبره كوي چي د زمكي د سر د
ټولو توكو اندازه ثابته او تغيير نه منونكي ده،
تغيير ئې د دې عالم په اضمحالل منتج كېږي ،كوم
تغييرات چي موږ ئې گورو ،لكه دا چي بوټي وسوزي او
ايرې شي ،اوبه بخار شي ،لرگي ،پاڼې او هډوكي وراسته
شي ،په دې سره د شيانو په ثابت مقدار كي تغيير او
تبديلي نه راځي بلكي له يوه حالته بل ته بدلېږي ،كه
تاسو يوه فزيك پوه ته دا خبره وكړئ چي قرآن وايي :هر
ً تا ته
څه په ثابت مقدار كي پيدا شوي نو هغه به فورا
ووايي :دا يو ستر او ثابت شوى علمي حقيقت دئ.




   














 
او له ده پرته ئې داسي معبودان ځانته غوره كړل چي
نه څه پيدا كولى شي "بر عكس" دوى په خپله پيدا
كړى شوي ،نه ځانته د څه تاوان واك او اختيار لري
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او نه د څه گټي او نه د مرگ واك لري او نه د ژوند
او نه د بيا خورېدو (او بيا پيدايښت).
( -)6په دې مبارك آيت كي څو مهمي الرښووني گورو:
 پيدايښت ،گټه ،تاوان ،مرگ ،ژوند او بيا خورول او
پيدا كول يوازي د هللا له لوري دي.
 څوك چي دا كارونه له هللا تعالى پرته بل چا ته منسوب
كړي نو هغه ئې معبود گڼلى.
 ځيني خلك داسي څه د معبود په توگه نيسي چي د هيڅ
څه پيدا كولو توان نلري ،په خپله پيدا كړى شوي ،نه
له ځانه ضرر دفع كولى شي او نه گټه رسولى شي ،نه د
مرگ واك لري او نه د ژوند.














   



  







   



   

او هغو چي كفر ئې كړى وويل :او دا خو له داسي
درواغو پرته چي له ځانه ئې جوړ كړى بل څه نه دئ،
او نورو وگړو په هغه كي مرسته ورسره كړې ،يقينا
ً
چي د يوه (ستر) ظلم او درواغ مرتكب شول .او وئې
ويل :د وړاندينيو قصې دي چي د ليكلو لټه ئې كړې،
بيا سبا او ماښام پرې لوستل كېږي ،ووايه :هغه ذات
نازل كړى چي په ټولو هغو اسرارو پوهېږي چي په
ً چي هغه مهربان
آسمانونو او زمكي كي دي ،يقينا
بخښونكى دئ.
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( -)3-6د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 كافرانو د رسول هللا ﹽ په اړه ويل :هغه څه چي دى ئې
وايي داسي درواغ دي چي له ځانه ئې جوړ كړى ،نه دى د
هللا تعالى پيغمبر دئ او نه ئې وينا د هللا تعالى پيغام،
څه چي وايي له نورو ئې زده كړي ،نورو ورسره مرسته
كړې .دا د رسول هللا ﹽ په اړه د مخكنيو او وروستنيو
مخالفينو تبليغات دي ،قريشو هم دا تبليغات كول چي
محمد (عليه السالم) يا د اهل كتاب له كوم مذهبي مشر
څخه دا خبري زده كړې يا له هغو مريانو چي له نورو
سيمو دلته راوستل شوي ،خو هغوى له يوې داسي پوښتني
سره مخامخ ول چي ځواب ئې نشو موندلى ،هغه دا چي د ده
لپاره ئې كوم عرب استاد نشو په گوته كولى ،په ماته
گوډه ژبه به ئې د داسي چا يادونه كوله چي هغه به په
عربي نه پوهېدو ،خو دې پوښتني ته ئې ځواب نه درلود
چي رسول هللا ﹽ څنگه له عجمي استاد داسي عربي كتاب زده
كړى چي د عربو ستر ستر شعراء ،ادباء او علماء ئې له
مقابلې عاجز دي؟! د دوى دا خوشې ادعاء هيچا ورسره
ونه منله ،د عربو ټولو باضميره او عقلمنو خلكو پر
رسول هللا ﹽ ايمان راوړ او دا ئې زړه ته ولوېده چي قرآن
د هللا تعالى له لوري لېږل شوى كتاب دئ .تر دوى وروسته
غربي مستشرقينو همدا دروغجن تبليغات تكرار كړي او د
رسول هللا ﹽ په اړه ئې ويلي چي ده له مسيحي او يهودي
علماوو خپل افكار او نظريات ترالسه كړي او د فرقان او
قرآن نوم ئې پرې اېښى!! خو دا غلطه او بې بنسټه
ادعاء يوازي د داسي چا په وړاندي كولى شي چي نه له
قرآن خبر وي او نه د يهودانو او مسيحيانو له مذهبي
كتابونو ،چا چي دا دواړه كتابونه لوستي وي پوهېږي چي
قرآن د بايبل نږدې په سلو كي پنځه نوي ويناوي ردوي
او پنځه نوري ئې تصحيح كوي ،په دې حقيقت هغه څوك په
آسانۍ پوهېدى شي چي قرآن او بايبل سره مقايسه كړي.
دا ډېره شرمناكه سپين سترگي ده چي څوك د قرآن ويناوي
له بايبل سره شبيه او ورته وگڼي او دا ادعاء وكړي چي
د قرآن مطالب له بايبل اخيستل شوي!!! ما قرآن او
بايبل سره مقايسه كړي ،قرآن مي د بايبل د ترديد او
تكذيب كتاب موندلى نه د تأييد او تصديق كتاب .بايبل
هغه تورات او انجيل نه دئ چي د هللا تعالى له لوري لېږل
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شوي او قرآن ئې تصديق كوي ،هللا تعالى هغه مهال د نوي
پيغمبر په الس نوى كتاب لېږي چي د مخكني كتاب هيڅ څه
روغ رمټ پاته نشي او د مخكني پيغمبر ټول اغېز په
بشپړه توگه له منځه والړ شي ،قرآن هغه وخت راغى چي
تورات او انجيل په بشپړه توگه تحريف شوي وو ،او د
موسى او عيسى عليهما السالم د دعوت نښي او آثار په
بشپړه توگه له منځه تللي وو .د قريشو او دغو
مستشرقينو د دې دروغجني ادعاء په اړه چي رسول هللا ﹽ
خپل پيغام او افكار د مخكنيو كتابونو او مذهبي
مشرانو تر اغېز الندي ترتيب كړي؛ د قرآن دغه وينا
ً چي دوي په دې وينا سره
ډېره دقيقه ده چي وايي :يقينا
د يوه ستر ظلم او ستر دروغ مرتكب شول.
 دښمنانو د نورو تبليغاتو تر څنگ د قرآن او د رسول
هللا ﹽ د دعوت له حقيقته بې خبرو خلكو ته دا هم ويل چي
قرآن د وړاندينيو قصې دي چي د بل په مرسته ئې ليكلې
دي او سبا او ماښام پرې لوستل كېږي!! هللا تعالى د دوى
په ځواب كي رسول هللا ﹽ ته دا الرښوونه كړې چي ورته
ووايي :دا قرآن هغه ذات نازل كړى چي په ټولو هغو
اسرارو پوهېږي چي په آسمانونو او زمكي كي دي!! د دې
ځواب په وړاندي لږ توقف په كار دئ ،بايد وگورو چي د
دې ځواب معنى څه ده او څنگه د هغو معترضينو ادعاء
ردوي چي ويل ئې :رسول هللا ﹽ دا قرآن له خپل لوري جوړ
كړى او هسي د مخكنيو قصې دي چي له نورو ئې اقتباس
كړې؟ د دې پوښتنو ځواب دا دئ چي :قرآن د آسمانونو او
زمكي هغه ژور اسرار څرگند كړي چي ښيي دا كتاب هغه
ذات نازل كړى چي د آسمانونو او زمكي په ټولو اسرارو
پوه دئ ،قرآن د گڼ شمېر آيتونو په ضمن كي داسي ستر
ستر حقائق د خپل مخاطب په وړاندي ږدي چي انسان ډېر
وروسته او د اوږد علمي او تحقيقي سفر په نتيجه كي او
د ډېرو پر مختللو وسائلو په مرسته پرې پوه شوى ،دا
هر آيت يو ستر علمي اعجاز دئ ،دومره ستر چي هم د
موسى عليه السالم تر عصا او يد بيضاء ستره معجزه ده
او هم د عيسى عليه السالم تر ړوند روغولو او مړي
راژوندي كولو ،هغه معجزې موقتي وې ،اغېز ئې محدود
وو ،خو قرآن داسي معجزه ده چي تر قيامت پوري به خلكو
ته د ښه ژوند الر ښيي ،له فكري ،اخالقي او معنوي پلوه
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مړي به پرې راژوندي كېږي ،د ظلم ،جهل ،فساد ،كفر او
شرك په گنده ډنډ كي غرق انسانان به پرې ژغورل كېږي،
ما د قرآن نږدې دوه سوه آيتونه د ساينس او د قرآن
ً هر يو ئې
علمي اعجاز په كتاب كي راغونډ كړي چي يقينا
دومره ستر علمي اعجاز دئ چي د ټولو مخكنيو پيغمبرانو
عليهم السالم تر معجزو د اهميت ،دوام او اغېز له پلوه
وړاندي دئ .قريشو له رسول هللا ﹽ داسي معجزې غوښتلې چي
د مخكنيو رسوالنو د معجزو په څېر وي ،خو هللا تعالى هر
ځل د دوى د غوښتنو په ځواب كي فرمايلي :آيا دا قرآن
او د هغه څرگند آيتونه د معجزې په توگه درته كافي نه
دي؟ دلته همغه ځواب په دې صيغه راغلى :دا كتاب هغه
ذات نازل كړى چي د آسمانونو او زمكي په ټولو اسرارو
پوه دئ.
 دا قرآن نه يوازي د آسمانونو او زمكي د اسرارو
څرگندوونكى كتاب دئ بلكي د مهربان بخښونكي رب د
پېرزوينو داسي ډالۍ ده چي د رحمت او غفران دروازې
ستاسو په وړاندي پرانېزې.




  








   
    










   
او وئې ويل :ولي د دې پيغمبر دا حال دئ چي خواړه
خوري او په بازارونو كي گرځي ،ولي داسي فرشته نه
ده ورته رالېږل شوې چي تر څنگ ئې نذير (گواښونكې)
وي ،يا ئې كومه خزانه په واك كي نه پرېوځي ،يا ئې
د مېوو داسي بڼ نشته چي مېوې ترې وخوري ،او دې
ظالمانو وويل :تاسو يوازي د يوه جادو شوي سړي
متابعت كوئ.

الفرقان
635
د قرآن پلوشې
( -)5-5په مخكنيو مباركو آيتونو كي د قرآن په اړه او
په دې كي د رسول هللا ﹽ په اړه د قريشو د تبليغاتو الندي
بېلگي زموږ مخي ته اېښودل شوې:
 ويل ئې :آيا د هللا تعالى له لوري لېږل شوى پيغمبر
داسي وي لكه محمد (عليه السالم) چي د نورو انسانانو
په څېر خواړه خوري او په بازارونو كي گرځي؟!! ولي ئې
په خوا كي داسي فرشته نشته چي د ده دښمنان او
مخالفين ئې گواښلى او د هر هغه چا مخه ئې نيولى چي
ده ته د تاوان رسولو او د ده د مخالفت كولو اراده
لري؟!! ولي ئې د سرو او سپينو زرو كومه خزانه په واك
كي نه ده وركړى شوې؟!! ولي د مېوو داسي بڼ نه لري چي
لږ تر لږه په خپله خو مېوې ترې وخوري؟!!
 پر دې ټولو سربېره ئې ويل :پر دې به ښايي كوډي
شوې وي چي داسي ناآشنا ناآشنا خبري كوي!! وايي زه د
هللا تعالى پيغمبر يم ،ما ته وحي كېږي ،تاسو ته چي څه
وايم دا د هللا تعالى له لوري لېږل شوي پيغامونه دي!!
ولي د داسي چا خبري منئ چي نادري او ناآشنا خبري
درته كوي؟!! تاسو د يوه پيغمبر نه بلكي د يوه جادو
شوي سړي متابعت كوئ.

   






   
    
   



 
وگوره چي څنگه مثالونه ئې درته بيان كړي ،چي په
همدې سره الروركي شول او د هيڅ الري (په موندلو)
نشي توانېدى ،مبارك دئ هغه ذات چي كه وغواړي تر
دې به غوره څه درپه برخه كړي؛ داسي جنتونه چي ترې
الندي ئې ويالې بهېږي او ماڼۍ به درپه برخه كړي.
( -)16-5په دې مباركو آيتونو كي د معارضينو په ځواب
كي دوه خبري شوې:

636پلوشې
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 گورې چي ستا په اړه د دوى مثالونه څومره متضاد
دي ،ځيني دي په يوه نامه يادوي او ځيني په بل ،ستا
په اړه د دوى قضاوت همغسي دئ لكه د هر جاهل ولس
قضاوت د خپلو فكري او اجتماعي مشرانو او زړه سواندو
داعيانو په اړه ،همغه چي وايي :مشر بايد شتمن وي،
بايد ځواكمن وي ،بايد له عام ولس سره په هر څه كي
توپير ولري ،په خوراك ،څښاك او پوښاك كي ،په ناسته
پاسته كي ،د عام ولس له منځه د يوه داسي مشر
راوالړېدا چي نه شتمن وي ،نه ځواكمن ،نه قصر لري ،نه
باغونه ،ژوند ئې د عام ولس په څېر وي ،دا د خپلو
جاهالنه باورونو خالف گڼي او د داسي مشر منلو ته نه
چمتو كېږي ،د پيغمبر په اړه خو بيا تر دې هم وړاندي
ځي او وايي :پيغمبر خو بايد دومره ځواكمن وي چي په
خوا كي ئې گواښونكې فرشتې وي ،نه ئې څوك مخالفت
وكولى شي او نه تاوان او ضرر ورورسولى شي ،د يوې
گوتي په خوځولو سره بايد غرونه له ځايه وخوځوي ،چينې
د زمكي له الندي راوخوټوي او توري ډبرې په سرو زرو
واړوي!! دغه جاهالنه باورونه ئې پر هللا تعالى او د هغه
پر پيغمبرانو له ايمان راوړو منع كوي او په خپل ژور
جهالت كي پاته كېدو ته ئې هڅوي ،خو دا د هللا تعالى سنت
نه دئ؛ انسانانو ته د انسانانو له منځه يو انسان د
پيغمبر په توگه لېږي ،په هر څه كي نورو انسانانو ته
ورته انسان ،په واقعي معنى انسان ،كه په زمكي كي
فرشتې اوسېدى نو هللا تعالى به د فرشتو له منځه يو
پيغمبر ورلېږو ،دلته هللا تعالى د هغوى د دغي جاهالنه
غوښتني په ځواب كي فرمايي :كه هللا تعالى غوښتى نو تر
هغه څه به ئې الزيات غوره غوره نعمتونه درپه برخه كړي
وو چي دوى ئې يادونه كوي ،داسي ماڼۍ او باغونه چي
ترې الندي ئې ويالې بهېږي ،هللا تعالى مبارك دئ ،بركتونه
د ده په واك كي او د ده له لوري دي.
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(داسي نه ده) بلكي (د قيامت) ساعت ئې دروغ گڼلى،
او هغه چا ته مو لمبه ناك اور چمتو كړى چي دا
ساعت ئې دروغجن گڼلى ،كله چي دوى له لري ځايه
وگوري د غضب او ځوږ غږ به ئې واوري ،او كله چي د
هغه په يوه تنگ ځاى كي په زنځېرونو تړل شوي
وغورځول شي نو هلته به مرگ ته بلنه وركوي( ،ورته
وبه ويل شي ):نن يوازي يو مرگى مه دربلئ ډېر مرگي
دروبلئ ،ووايه :آيا دا (حالت) غوره دئ او كه هغه
تلپاته جنت چي متقيانو ته ئې وعده وركړى شوې چي
همدا به ئې بدله او پاى ځى وي؟ دوى ته به په هغه
كي هر هغه څه وي چي غواړي ئې ،په داسي حال كي چي
تلپاتي به وي ،دا ستا د رب پر ذمه يوه غوښتل شوې
ژمنه ده.
( -)13-11په دې مباركو آيتونو كي دا الرښووني شوې:
 له رسول هللا ﹽ سره د دغو كافرانو د مخالفت وجه دا
نه ده چي دى سم نه پېژني او د
په اړه شكمن دي او كوم عيب او
وجه ئې دا ده چي دوى د قيامت
راتلونكى ساعت دروغ گڼلي ،په
لري ،دغه باور ئې له گناهونو،

ده د لوړ معنوي شخصيت
نقص په كي گوري ،بلكي
ورځ او د حساب و كتاب
الهي محاسبې باور نه
ظلم او فساد منع كوي،
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دوى ئې منلو ته چمتو نه دي ،نو ځكه ئې د رسول هللا ﹽ
مخالفت ته مال تړلې ده ،دوى پر آخرت د عدم ايمان له
كبله په داسي گناهونو اخته دي چي پايله ئې د دوزخ
سور او لبمه ناك اور دئ ،داسي اور چي د دغو دوزخيانو
په ليدو سره به ئې د غضب لمبې او شور ځوږ له لري
اورېدل كېږي.
 د دوزخ اور د دنيا د اور په څېر نه دئ ،چي وچ او
النده سوزوي ،نه د سوزېدو وړ پېژني او نه ئې ناوړه،
هغه سترگور دئ ،د سوزېدو وړ كسان له لري پېژني ،كله
چي دوى له لري ځايه وگوري غضب به ئې داسي وپارېږي چي
غږ به ئې تر لرو لرو ځايونو رسي ،لكه چي قرآن دلته
وايي چي كله د دوزخ اور دغه كافران له لري وگوري نو
غضب او د ځوږ غږ به ئې كافران له لري واوري ،په بل
ځاى كي فرمايي:
     








  المعارج :15-18 :نه داسي نه ده،

دا خو يوه لمبه ده ،ښه ايستونكې د وريتولو لپاره.
وربولي به هغه چي شا ئې اړولې او ډډه ئې كړې .او
راغونډول ئې ،بيا ئې ساتل.
يعني كوم عذاب چي دا دوزخيان ترې تښتي د اور سره
لمبه ده چي خصوصيات ئې دا دي:
الف :هغه دوزخيان ښه پېژني چي د وريتولو او سوزولو
وړ وي ،يو يو به د خلكو له منځه رابېل كړې او د
وريتولو لپاره به ئې په خپلي غېږ كي ونيسي.
ب :چا چي په دنيا كي حقيقت ته شا كړې وه ،حق ته له
تسليمېدو ئې ډډه كوله او له حرامو الرو ئې مال دولت
راغونډولو ،دا لمبه به ئې ځان ته رابلي.
يعني د دوزخ دا لمبه د دنيا د اور په څېر نه ده
چي وچ له لندو نه شي بېلولى او دواړه سوزوي ،بلكي
درك او تشخيص لري ،هغه كسان پېژني چي د سوزولو وړ او
مستحق وي ،هم به ئې له څېرو پېژني او هم په نوم،
ځيني به په خپله رانيسي ،او ځيني به په نامه يادوي
او ځان ته به ئې وربلي.
 كله چي دا دوزخيان د دوزخ په يوه تنگ ځاى كي په
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زنځېرونو تړل شوي وغورځول شي نو هلته به مرگ ته بلنه
وركوي ،د مرگ هيله به كوي چي راشي او له هغه عذابه
ئې وژغوري ،د دوى د دې هيلي په ځواب كي به ورته وويل
شي :نن يوازي يو مرگى مه دربلئ ډېر مرگي دروبلئ!!
اوس به په وار وار د مرگي هيله كوئ ،هره شېبه به
ستاسو حالت داسي وي چي مرگ درباندي راولي خو نه به
داسي مرگ درپه برخه كېږي چي له عذابه مو وژغوري او
نه په حقيقي معنى ژوند.
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي كافرانو ته ووايه :آيا دا
حالت غوره دئ او كه هغه تلپاته جنت چي متقيانو ته ئې
وعده وركړى شوې چي همدا به ئې بدله او پاى ځى وي؟
دوى په داسي الر روان دي چي په جنت منتهي كېږي ،داسي
عملونه كوي چي جنت به ئې بدله وي .دوى ته به په دې
جنت كي هر هغه څه وي چي د دوى زړه ئې غواړي ،په داسي
حال كي چي تلپاتي به وي ،دا ستا د رب پر ذمه يوه
غوښتل شوې ژمنه ده .يعني له كافرانو او مؤمنانو سره
دا د دوزخ او جنت وعده يوه داسي قطعي وعده او ژمنه
ً به ترسره
ده چي هللا تعالى پر خپلي ذمې اخيستې ده ،حتما
كېږي ،له هغه مهربان رب العالمين سره چي ظلم ئې حرام
كړى او خپل بندگان ئې د عدل په مراعات گمارلي همدا
ښايي چي د قيامت ورځ راولي او خپلي ژمني ترسره كړي،
او كافر او مؤمن ته خپله خپله عادالنه او مناسبه سزا
او بدله وركړي.
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او هغه ورځ چي (هللا تعالى) دوى او هغه چي دوى له
هللا پرته لمانځل راغونډ كړي او ووايي :آيا تاسو زما
دغه بندگان بې الري كړل او كه دوى په خپله الر وركه
كړې وه؟ وبه وايي :پاكي تا لره ده ،موږ ته نه
ښايي چي له تا پرته كوم دوستان ونيسو ،خو تا دوى
او د دوى پلرونه دومره متمتع (له دنيايي متاع
برخمن) كړل چي دا ذكر (قرآن) ئې هېر كړ او هالك
ً چي تاسو ئې په هغه څه كي
شوي وگړي ول ،نو يقينا
تكذيب كړئ چي تاسو ئې وايئ ،نو نه به په ردولو
توانېدى شئ او نه د مالتړ (په ترالسه كولو) ،او له
تاسو چي څوك ظلم وكړي ستر عذاب به وروڅكو.
( -)15-15د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 د قيامت په ورځ به مشركين او د دوى هغه جعلي
معبودان راغونډ كړى شي چي دوى له هللا تعالى پرته
لمانځل ،هللا تعالى به د دوى معبودان وپوښتي :زما دغه
بندگان تاسو بې الري كړل او كه دوى په خپله الر وركه
كړې وه؟ وبه وايي :پاكي تا لره ده ،ته له دې منزه يې
چي شريك ولرې ،موږ ته نه ښايي چي له تا پرته كوم بل
موال ونيسو ،موږ دوى ته نه دي ويلي چي له هللا تعالى
پرته بل څوك ولمانځي ،د دوى د بې الريتوب اصلي وجه دا
وه چي په شرك لړلې ټولني كي ئې د دنيا مال او متاع
په برخه شوې وه ،هم د دوى او هم د دوى د پلرونو ،له
دې دنيايي متاع دومره برخمن شوي وو چي الهي ذكر
(قرآن او نور الهي كتابونه) ئې هېر كړل ،په خپله ئې
د هالكت او بدمرغۍ الر غوره كړې وه.
 په دې توگه به دا جعلي معبودان د مشركينو ټولي
ادعاگاني تكذيب كړي ،د دوى مذهب ،د دوى غلط شركي
عقائد او د شرك په دفاع او حمايت كي د دوى بې بنسټه
دالئل به رد كړي ،نو دا مشركين به نه په دې توانېږي
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چي په خپله د شرك له بدو پايلو ځان وژغوري او نه به
داسي څوك مومي چي د دوى مرسته وكړي.
 شرك لوى ظلم دئ ،دا د هللا تعالى په حق كي ظلم دئ،
هر څوك چي دا ظلم وكړي هللا تعالى به ستر عذاب وروڅكي.
 دې ته مو پام وي چي دلته د جعلي معبودانو اطالق
بتانو نه دئ شوى ،بلكي نطاق ئې عام دئ او
يوازي په ُ
ټول هغه معبودان احتوى كوي چي مشركين ئې له هللا تعالى
پرته لمانځي ،دوى كله فرشتې په الوهيت او ربوبيت كي
له هللا تعالى سره شريك كړي ،كله پيغمبران او د هللا تعالى
نور صالح بندگان ،كله مړي او كله ژوندي ،كله قبرونه
بتان ،كله مذهبي مشران او كله سياسي واكمنان.
او كله ُ
د قرآن له نظره له هللا تعالى سره شرك يا په عبادت او
لمانځني كي وي ،يا استعانت او مرستي غوښتني كي ،يا
اطاعت او متابعت كي او يا واليت او دوستۍ كي .چا چي
په دغو مواردو كي څوك له هللا تعالى سره شريك كړى او بل
څوك يا بل څه ئې د هغه ند او سيال گرځولى مشرك دئ او
ستر ظلم ئې كړى .دغه آيت په ډېر صراحت سره ښيي چي
دلته د مشركينو معبودان د هللا تعالى هغه صالح بندگان
دي چي د قيامت په ورځ به د دوى شركي عقائد تكذيبوي،
خپل برائت به اعالنوي او هللا تعالى ته به وايي :موږ ته
نه ښايي چي له تا پرته اولياء ونيسو ،تا دوى او د
دوى پلرونه له دنيايي متاع دومره برخمن كړل چي ستا
ذكر او ستا له لوري نازل شوي كتابونه ئې هېر كړل.

   





   
  
   
  
او تر تا وړاندي مو له پيغمبرانو څخه يوازي داسي
څوك لېږلي چي خواړه ئې خوړل او په بازارونو كي
گرځېدل ،او ستاسو ځيني مو د ځينو نورو لپاره
آزمېښت گرځولي آيا صبر كوئ؟ او ستا رب ليدونكى
دئ.
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( -)56په دې مبارك آيت كي له يوې خوا د مخالفينو
اعتراض ته په دې توگه ځواب ويل شوى چي هللا تعالى تر دې
وړاندي داسي پيغمبر نه دئ لېږلي چي خواړه ئې نه خوړل
او په بازارونو كي نه گرځېدو ،نه يوازي د خپل جوړښت
او فطرت له پلوه انسانان ول بلكي د خپل ورځني ژوند
له پلوه د عام ولس په څېر ول ،دا مشركين دي چي هم ئې
د مخكنيو پيغمبرانو او د هللا تعالى د نورو صالح
بندگانو په اړه غلو كړې او هغوى ئې د هللا تعالى ځاى
ناستي او شريكان گرځولي او هم د رسول هللا ﹽ په اړه
وايي :څنگه هغه څوك د هللا تعالى پيغمبر وگڼو چي خوراك
كوي او په بازارونو كي گرځي؟!! په دې مبارك آيت كي
دا الرښوونه هم شوې چي له حق او حقپالو سره داسي
مخالفتونه يو طبيعي بهير دئ ،هللا تعالى انسانان داسي
پيدا كړي چي ځيني د ځينو نورو لپاره آزمېښت وي ،ځيني
په كږو الرو سر شي ،انحراف ئې هغه پړاو ته ورسېږي چي
يو انسان د رب العالمين شريك او ځاى ناستى كړي ،د حق
مخالفت ته مال وتړي او له هغو سره دښمني پيل كړي چي
هم په خپله په سمه الر درومي او هم نورو ته په سمه الر
د تلو بلنه وركوي ،د همدې عام او تلپاته الهي سنت له
مخي به هغه وگړي جوت كېږي چي د حق په الر كي صبر كوي
او د مخالفتونو په وړاندي خپل ثبات او استقامت له
السه نه وركوي.

(
فقره
پاى
د
آيت
د
 : او ستا رب ليدونكى دئ) له يوې خوا
رسول هللا ﹽ او د ده په الر تلونكو حقپالو ته ډاډ او
اطمئنان وركوي چي د هللا تعالى تر رعايت الندي يئ ،هغه
تاسو گوري او له حاله مو خبر دئ ،له بلي خوا ښيي چي
د حق دښمنانو ته له حق او حقپالو سره د مخالفت فرصت
وركولو وجه دا نه ده چي يا هللا تعالى ترې غافل دئ او
يا هغوى د سزا وړ نه دي ،وجه ئې دا ده چي هللا تعالى
غواړي تاسو وآزمويي او هغه صبر كوونكي جوت كړي چي د
الهي نصرت وړ دي.
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او هغو چي زموږ د مالقات هيله نه لري؛ وويل :ولي
پر موږ فرشتې نه نازلېږي او خپل رب نه گورو،
ً چي د خپل ځان په اړه ئې د لوى والي احساس
يقينا
وكړ ،او په ستري سركشۍ سره ئې سركشي وكړه .هغه
ورځ چي فرشتې وگوري مجرمينو ته به په دې ورځ كوم
ښه زېرى نه وي او دوى به وايي :آيا داسي پرده
(شته) چي مخ نيونكې وي؟ او د دوى هغو كړنو ته به
وروړاندي شو چي دوى كړې وې نو خورې ورې دوړي به
ئې كړو.
( -)56-51په دې مباركو آيتونو كي الندي الهي ارشادات
زموږ مخي ته ځلېږي:
 هغه چي په گناهونو كي غرق دي ،د همدې گناهونو له
كبله له هللا تعالى سره د مالقات پايلو ته هيڅ هيله نشي
درلودى نو ځكه قيامت او له هللا تعالى سره مخامخېدا
تكذيبوي ،په دې اړه د نورو بې بنسټو دالئلو تر څنگ
وايي :دا د وحي فرشتې ولي يوازي پر رسول هللا ﹽ
نازلېږي؛ ولي مخامخ پر موږ نه نازلېږي؟ څنگه ومنو چي
هغه ته راځي او موږ ته نه ،هغه ئې ليدى شي او موږ
نه؟!! ولي هللا تعالى موږ ته خپل ځان نه ښيي او په خپله
مخامخ زموږ الرښوونه نه كوي؟ ولي په خپله موږ ته نه
وايي چي دا مي پيغمبر دئ او دا مي پيغام؟!!
 هللا تعالى د دوى د وينا او مطالبې په ځواب كي
ً چي دوى ته خپل ځان ډېر ستر برېښي،
فرمايي :يقينا
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غواړي د عالمونو ستر رب د دوى په وړاندي ودرېږي او
ً زما پيغمبر ومنئ او زما
دا غوښتنه ترې وكړي چي لطفا
پيغام قبول كړئ!! دا وړوكى او كمزورى انسان چي په
خپلي زمكي كي ئې حيثيت د يوې وړې ذرې دئ ،د ټول عالم
په پرتله خو د ده او د ده د ټولي زمكي او شمسي نظام
د حيثيت ټاكلو لپاره نه كومه تله موندى شو او نه كوم
وزن او معيار ،دا وړوكى او حقير انسان څنگه په ډكه
خوله دا مطالبه كوي چي د آسمانونو او زمكي رب دي د
دوى په وړاندي حاضر شي؟!!!
 دا مجرمين د فرشتو ورتلو مطالبه كوي ،خو په دې نه
پوهېږي چي كه فرشتې ورشي نو د دوى لپاره به څه زېرى
له ځان سره لري او ورتگ به ئې د څنگه بدي پايلي
پيالمه وي!! د فرشتو د ورتلو په ورځ به نه يوازي له
خپلي مطالبې پښ ېمانه وي بلكي ستره هيله او غوښتنه به
ئې دا وي چي كاش د دوى او فرشتو تر منځ داسي كلكه او
پرېړه پرده وى چي د هغوى د ورتلو او ليدو مخنيوى ئې
ً)
ً محجورا
كولى .ځينو درنو مفسرينو ويلي چي دا د (حجرا
وينا به د فرشتو له لوري مجرمينو ته وي ،په دې معنى
چي هغوى ته به وايي :د ښه زېري هيله مه كوئ ،داسي
زېرى درباندي حرام كړى شوى .خو د آيت لومړنيو برخو
ته په پام سره مخكنۍ توجيه دقيقه او غوره ده.
هللا تعالى به د دوى ټولي هغه كړني د غبار او دوړو

په څېر خورې ورې كړي چي دوى په دنيا كي كولې.

  



 
جنتيان به په دې ورځ هم د مېشت ځي له پلوه په
غوره حال كي وي او هم د آرامتيا (او غرمني خوب)
له پلوه.
( -)56يعني د قيامت په ورځ به د
چي تر غرمې وړاندي به له دوى سره
پاى ته رسېدلې وي او په جنت كي به
همغه ورځ به ئې د غرمې خوب په جنت





جنتيانو دا حال وي
آسانه الهي محاسبه
مېشت شوي وي او په
كي وي!!



الفرقان
655
د قرآن پلوشې



  
  













  







   









  

او هغه ورځ چي آسمان په ورېځو سره ټوټې ټوټې شي
او فرشتې ډلي ډلي نازلي كړى شي ،په دې ورځ به
واكمني (په بشپړه توگه) د رحمن رب وي ،او دا به
پر كافرانو يوه سخته ورځ وي ،او هغه ورځ چي
ظالمان به خپل السونه چيچي او وايي به :كاش له
پيغمبر سره مي (د يو ځاى تلو) كومه الر غوره كړې
وى ،واى واى پر ما ،كاش فالنى مي زړه ته نږدې دوست
ً چي زه ئې له هغه وروسته له
نه وى نيولى ،يقينا
ذكر بې الري كړم چي راته راغى ،او دا شيطان خو د
انسان غولوونكى او يوازي پرېښودونكى دئ.
( -)55-58د دې مباركو آيتونو مهم مهم مطالب دا دي:
 د قيامت په ورځ به آسمان ټوټې ټوټې شي ،ورېځي به
راڅرگندي شي ،فرشتې به ډلي ډلي نازلي كړى شي ،په دې
ورځ به واكمني په بشپړه توگه د رحمن رب وي ،د هغو
واكمني به پاى ته رسېدلې وي چي يا ئې ځان د خلكو
لپاره اله او معبود جوړ كړى وو او هغوى ته ئې د خپلو
بندگانو او غالمانو په سترگه كتل ،يا نورو دومره
لمانځل لكه د خداى لمانځنه.
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 دا ورځ به د كافرانو لپاره يوه سخته ورځ وي،
ظالمان به خپل السونه چيچي او وايي به :كاش له پيغمبر
سره مي ملگرتيا كړې وى ،د دوى الر مي غوره كړې وى،
واى واى پر ما ،كاش فالنى مي زړه ته نږدې دوست نه وى
ً چي زه ئې له هغه وروسته د هللا تعالى له
نيولى ،يقينا
لوري راغلي ذكر او الرښود كتاب څخه بې الري كړم چي ما
ته راغى ،زه انسي او جني شيطان بې الري كړم ،هغه چي د
انسان غولوونكى او يوازي پرېښودونكى دئ .په تفسيرونو
كي د دې آيت د دغي فقرې يو بل تعبير هم مومو او هغه
دا چي گواكي دا وينا د هللا تعالى له لوري ده چي شيطان
د انسان غولوونكى او يوازي پرېښودونكى دوكه مار
ملگرى دئ ،خو لومړى تعبير غوره او دقيق برېښي.

   



  
ً چي زما قوم دا
او پيغمبر وويل :اې زما ربه! يقينا
قرآن د يوه متروك شي په توگه نيولى.
( -)66د قيامت په ورځ به پيغمبر د هللا تعالى په وړاندي
دا شكايت كوي چي امت ئې قرآن ته اعتناء ونه كړه ،هغه
ئې شا ته وغورځاوو ،داسي لكه كوم متروك شى .كوم قوم
چي د هللا په كتاب د پوهېدا هڅه ونه كړي ،په الرښوونو ئې
عمل ونه كړي ،خپلي شخړي او منازعات د هغه په رڼا كي
حل نه كړي ،د هر اختالف د حل لپاره هغه ته رجوع ونه
كړي ،د هللا كتاب د هر اختالف د حل وروستۍ مرجع ونه گڼي،
د حق او باطل پېژندو لپاره ئې وروستى معيار او مالك
ونه نيسي؛ هغه په حقيقت كي د هللا كتاب مهجور او متروك
پرېښى كه څه هم د ايمان دعوى كوي او هره ورځ ئې د
تبرك لپاره لولي او په خپلو منځونو كي د ښه قرائت
مسابقې كوي!!
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او همداسي مو د هر نبي لپاره د مجرمينو له ډلي
دښمنان ټاكلي ،او ستا رب د الرښود او مرستندوى په
توگه كافي دئ.
( -)61دا مبارك آيت وايي :له رسول هللا ﹽ سره د قريشو د
مجرمو قومي او مذهبي مشرانو مخالفت نوې او ناآشنا
خبره نه ده ،د انساني تاريخ په اوږدو كي تل مجرمينو
د پيغمبرانو دښمنۍ ته مال تړلې ،تر دې وروسته به هم،
او د زمانې په هر راتلونكي پړاو كي هم ،په جرمونو كي
غرق د شر او فساد ځواكونه به د پيغمبرانو عليهم
السالم په الر د تلونكو حقپالو دښمنۍ ته مال تړي ،همدا
د هللا تعالى سنت دئ ،همدا د هللا د الري طبيعت دئ ،په همدې
سره كولى شو د پيغمبرانو حقيقي ملگري د ايمان له
دروغجنو مدعيانو تفكيك كړو ،هغه څوك د ايمان دروغجن
مدعي دئ چي د ټولني مجرمين د ده مخالفت نه كوي او دى
د مجرمينو ،د دواړو تر منځ د روغي جوړي او مصالحې
فضاء وي ،نه دى د هغوى مزاحم كېږي او نه هغوى د ده.
پر خداى او پيغمبر د ايمان داسي دروغجن مدعي يا په
خپله دوكه شوى يا نور دوكه كوي.
د آيت په پاى كي هللا تعالى رسول هللا ﹽ ته او د ده له
الري ټولو مؤمنانو ته ډاډ وركوي چي هللا تعالى ستاسو
الرښود او مرستندوى دئ ،په هر پړاو او د هر دښمن په
وړاندي به ستاسو الرښوونه او مرسته كوي.












   
  
او هغو چي كفر ئې كړى وو وويل :ولي ټول قرآن (په
بشپړه توگه) او يوواري نه دئ پرې نازل شوى ،داسي
مو د دې لپاره كړي چي ستا زړه پرې مضبوط كړو ،او
ورو ورو مو ټوك ټوك (درباندي) لوستلى.
( -)55په دې مبارك آيت كي د مخالفينو يو ستر او مكرر
اعتراض او د هغه ځواب زموږ په وړاندي ځلېږي :دښمنانو
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به ويل :كه دا قرآن د هللا تعالى له لوري نازل شوى وي
او محمد (عليه السالم) په خپله ،ورو ورو او د حاالتو
له غوښتنو سره سم ټوك ټوك نه وي ليكلى؛ نو ولي ټول
قرآن په يو ځايي توگه نه دئ پرې نازل شوى؟ دا د
مخالفينو داسي اعتراض دئ چي قرآن ئې په مكرره توگه
يادونه كوي او ځواب ئې وايي ،او دا ښيي چي د دوى له
نظره دا يو ستر او د پام وړ اعتراض وو!! دلته د دوى
په ځواب كي ويل شوي :قرآن د دې لپاره پر رسول هللا ﹽ
ټوك ټوك نازل شوى چي د هغه زړه پرې مضبوط كړى شي .د
دې ځواب په وړاندي لږ توقف او غور ضروري برېښي ،بايد
وگورو چي ټوك ټوك راتگ ولي تر يوځايي راتگ زيات گټور
وو او د رسول هللا ﹽ زړه پرې مضبوطېدو؟! په دې اړه الندي
خبري په پام كي ولرئ:
 د كتاب زده كړه دوه ډوله وي :نظري زده كړه او
عملي زده كړه ،يوه زده كړه دا ده چي څوك په كومي
مدرسې او مكتب كي له خپل استاد او معلم څخه يو كتاب
له پيل تر پاى زده كړي ،يا په دې موخه چي سند ترالسه
كړي او بريالى وگڼل شي او يا په دې موخه چي په دې
كتاب پوه شي او بيا پرې عمل وكړي ،لومړى شاگرد له دې
زده كړي يوازي د بريا سند ترالسه كولى شي ،له آزمويني
وروسته هر څه په كتاب كي ترې پاته شي ،دوهم شاگرد
يوازي دومره څه زده كولى شي چي پوه شي په دې كتاب كي
كوم كوم مسائل څېړل شوي ،د عمل په ډگر كي نه دا زده
كړه ورته كفايت كوي او نه ئې په ياد پاته كېږي ،د
هري قضيې په ارتباط به بيا بيا كتاب ته مراجعه كوي،
او ډېر ځلي به د هغه په دقيق او سم تفسير او تعبير
كي له راز راز ستونزو او شبهاتو سره مخامخ كېږي ،كوم
كتاب چي د انسان په عملي ژوند پوري مربوط قضايا څېړي
او د عمل تقاضاء كوي داسي نظري زده كړه ئې نه كافي
ده او نه د زده كوونكي مشكل پرې حل كېږي .دوهمه او
اغېزمنه زده كړه دا ده چي د كتاب هره برخه په عملي
توگه زده كړى شي ،همغسي لكه چي د كيميا د كتاب يوه
معادله عمالً په البراتوار كي وروښودى شي ،ښاگرد عمالً
وگوري چي كوم كوم مواد په كوم كوم مقدار كي سره يو
ځاى كېږي او څه ترې جوړېږي .څومره سيمينټ له څومره
شگي او اوبو سره گډ كړو چي مضبوط او مقاوم دېوال ترې
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جوړ كړو ،كله چي د خپل كتاب اړوند پاڼه د عمل په
ميدان كي په خپلو سترگو گوري نو په ذهن كي ئې مضبوط
ثبت شي ،هم د معادلې په حقيقت پوه شي او هم ئې د
اوږدې مودې لپاره په ياد پاته شي ،د هر عملي كتاب
لپاره د تجربې البراتوار په كار دئ ،له دې پرته ئې
زده كړه گرانه او ستونزمنه ده ،قرآن د عمل كتاب دئ،
د ايمان تر څنگ د عمل غوښتنه كوي ،د زده كړي لپاره
ئې عملي ميدان په كار دئ ،عمل له يوې ورځي تر بلي او
له يوې مرحلې تر بلي فرق كوي ،حاالت بدلېږي رابدلېږي
او هر حالت د ځانگړي عمل غوښتنه كوي ،اړوند الرښووني
ئې بايد په خپل خپل وخت كي د عامل په وړاندي كېښودى
شي ،دا عملي درسونه يوازي د مدرسې په كونج كي نشي
زده كېدى ،كه دا يوازي نظري كتاب وى نو هللا تعالى به
په بشپړه توگه او يو ځايي نازل كړى وو ،رسول هللا ﹽ به
كومه مدرسه پرانيستې وه او هلته به ئې د يوه مدرس په
توگه ټول قرآن له سر تر پاى يو ځايي خپلو شاگردانو
ته ښودو ،خو نه هللا تعالى دا كتاب يوځايي نازل كړ او
نه رسول هللا ﹽ خپل شاگردان په دې توگه روزلي ،هللا تعالى
خپل كتاب ټوك ټوك نازل كړ او مؤمنانو ته ئې الرښوونه
وكړه چي په دين كي د تفقه او پوهي ترالسه كولو لپاره
له رسول هللا ﹽ سره جهاد ته ووځئ!! ځيني د دې الهي
الرښووني په مقصد له پوهېدو عاجز دي ،نه پوهېږي چي
څنگه به دين په سنگر كي او د غزاگانو په ترڅ كي زده
كوي!! د دوى د پوهاوي لپاره يو مثال وړاندي كوم:
قرآن په مكرره توگه موږ په تقوى گماري ،د متقيانو
مقام لوړ گڼي او له هغوى سره د هللا تعالى گڼ شمېر وعدې
زموږ مخي ته ږدي ،خو دا تقوى يوازي مجرد ذهني مفهوم
نه دئ چي په لغوي معنى ئې پوهېدا كافي وي ،تقوى يو
عملي مفهوم دئ او د عمل په څرنگوالي پوري تړلى دئ،
ځانگړې عملي تقاضاوي لري ،په حقيقي مفهوم ئې هغه
مهال پوهېدى شو چي د يوه متقي انسان په عملي ژوند كي
ئې اغېز او آثار په خپلو سترگو وگورو ،له رسول هللا ﹽ
سره څو ورځنۍ ملگرتيا كافي وه چي صحابه د تقوى او د
تقوى په څېر د نورو مهمو مهمو قرآني مفاهيمو په
حقيقت پ وه شوي وى .صبر ،توكل ،قناعت ،احسان ،اطاعت،
له هللا تعالى پرته له بل چا نه وېرېدل او دې ته ورته
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مفاهيم يوازي د كتاب په پاڼو كي او په نظري توگه نشي
زده كېدى ،په كتاب كي ئې هغه مهال څه ناڅه په معنى
پوهېدى شو چي د كوم صابر ،متوكل ،قانع ،محسن ،مطيع
او ډاډمن انسان په څېرې كي انځور شي .قرآن دا موضوع
د هغي قصې په ترڅ كي زموږ په وړاندي په ډېري ښكلې او
اغېزمني بڼي كي انځوروي چي د خضر عليه السالم او موسى
عليه السالم څو ورځنۍ ملگرتيا پوري ارتباط لري ،وايي:
موسى عليه السالم د خضر عليه السالم خوا ته ورغى ،په
دې موخه چي څه ترې زده كړي ،د اوږده او ستونزمن سفر
په نتيجه كي د هغه خوا ته ورسېدو او له هغه ئې
وغوښتل چي د شاگرد په توگه ئې قبول كړي او هغه څه
وروښيي چي هللا تعالى ده ته ورښودلې ،خضر عليه السالم
خپل شرائط وضع كوي او د شاگرد په توگه ئې قبلوي ،خو
داسي نه چي ورته ووايي :كتاب ،كاغذ او قلم راواخله،
زما په وړاندي الس پر زنگونو كښېنه او هغه څه اوره او
ليكه چي زه ئې درته وايم!! بلكي په يوه سفر كي ئې له
ځان سره ملگرى كوي او د همدې سفر په ترڅ كي درې مهم
مهم سبقونه په عملي توگه ورښيي -1 :د ظالمانو په
وړاندي د مظلوماتو مرسته او د هغوى له شر او ضرر ئې
ژغورل -5 ،د يتيمانو مرسته -6 ،ټولنه د هغه چا له
شره ژغورل چي مفسد ،بې رحمه او كافر دئ او خپله
كورنۍ او ټولنه گواښي.
 دا مبارك آيت د هغو جاهالنو غلطي او بې بنسټي
انگېرني او شرك لړلي عقائد په بشپړه توگه ردوي چي
وايي :رسول هللا ﹽ ته ټول قرآن له لومړۍ ورځي او په
بشپړه توگه وركړى شوى وو او گواكي هغه په غيب
پوهېدو!! خو دا آيت او د قرآن گڼ شمېر نور آيتونه په
پرېكنده او واضحو الفاظو او په مكرره توگه وايي چي
رسول هللا ﹽ نه په دې پوهېدو چي له دې الهي الرښووني او
دې سورې وروسته به څه پرې نازلېږي او نه په دې چي
سبا به له څه حالت سره مخامخ كېږي او هللا تعالى به څه
ورسره كوي.
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او تا ته كوم مثال (د متل په بڼي كي اعتراض) نه
وړاندي كوي مگر دا چي حقيقت او غوره تفسير او
تعبير (ئې) درته راوړو.
( -)66دا مبارك آيت له مخكني سره په تړاو موږ ته
الرښوونه كوي چي د قرآن په ټوك ټوك او تدريجي نزول كي
بل حكمت دا وو چي د مخالفينو د هر اعتراض او پوښتني
ځواب په خپل خپل وخت كي وويل شي ،داسي كتاب چي د
ټولني په فكري ،اخالقي ،سياسي ،اقتصادي او اجتماعي
جوړښت كي د انقالب او بدلون غوښتنه كوي ،له داسي
ځواكونو سره مخامخ وي چي مخالفت ته ئې مال تړي ،په هر
پړاو او هري قضيې كي د مخالفينو له اعتراضاتو او
پوښتنو سره مخامخ كېږي ،آيا له دې پرته بل بديل لري
چي ورو ورو بشپړ شي؟!!










  
هغه چي پر خپل مخ به د دوزخ لوري ته ورغونډ كړى
شي ،دوى د دريځ له پلوه ډېر بد او د تگالري له
پلوه ډېر الروركي دي.
( -)66په دې مبارك آيت كي پورتني مخالفين داسي ښودل
شوي چي د قيامت په ورځ به پړمخي د دوزخ په لور بېول
كېږي ،د قيامت د ورځي هغه حالت ئې په حقيقت كي د دوى
دنيوي حالت تمثيلوي ،د آخرت عذاب د دنيا حالت ته
ورته وي ،څوك چي په دنيا كي د ړندو په څېر ژوند كوي
په آخرت كي به ړوند حشر كېږي ،څوك چي له حقائقو مخ
اړوي ،نه حق خبره اوري او نه ورته اعتناء كوي ،په
منحطو او پرېوتو دنيايي اغراضو پوري نښلي او له غلطو
باورونو او عقائدو د دفاع په موخه د حق او حقپالو
مخالفت كوي د قيامت په ورځ به پړمخي د دوزخ په لور
بېول كېږي ،دوى په دنيا كي د دريځ له پلوه ډېر بد او
د تگالري له پلوه ډېر الروركي ول نو په آخرت كي به ئې
مېشت ځى دوزخ وي او تگ به ئې پړمخي.
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ً چي موسى ته مو هغه كتاب وركړ او د ده
او يقينا
ورور هارون مو ورسره مرستيال وگرځاوو ،دواړو ته
مو وويل :هغه وگړو ته ورشئ چي زموږ آيتونه ئې
تكذيب كړي ،نو تباه تباه مو كړل.
( -)63-68په دې مباركو آيتونو كي د مخكني مطلب لپاره
يوه تاريخي بېلگه وړاندي كېږي ،په دې توگه :موسى
عليه السالم ته تر دې وړاندي كتاب وركړى شو ،د ده
ورور هارون عليه السالم ورسره مرستيال وو ،د داسي قوم
لوري ته لېږل شوي وو چي د هللا تعالى آيتونه ئې تكذيب
كړل ،ټولي هغه څرگندي نښي او معجزې ئې تكذيب كړې چي
د ده د رسالت پر حقانيت ئې گواهي وركوله ،نه ئې دى د
پيغمبر په توگه قبول كړ ،نه ئې د ده په الس لېږل شوى
كتاب ومنلو او نه ئې هغو سترو سترو معجزو ته كومه
اعتناء وكړه چي د ده له لوري وروښودل شوې .خو هر چا
ته معلومه ده چي د دوى د مخالفت او تكذيب پايله څه
وه ،د فرعون او د هغه د لښكرو غرقېدا ،د فرعوني نظام
نسكورېدا او د فرعونيانو تباهي .د قرآن او د رسول هللا
ﹽ د رسالت معاندين او مخالفين دي پوه وي چي دا الهي
سنت به بيا تكرارېږي او دوى به له همغي پايلي سره
مخامخ كېږي چي فرعون او فرعونيان ورسره مخامخ شول.
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او د نوح قوم چي كله ئې پيغمبران تكذيب كړل نو
غرق مو كړل او د خلكو لپاره مو (د عبرت) نښه
وگرځول ،او دغو ظالمانو ته مو دردوونكى عذاب تيار
كړى ،او عاد ،ثمود او اصحاب الرس (د زاړه كوهي
خاوندان) او د دغو تر منځ ډېر نسلونه ،هر يوه ته
مو (د مخكنيو) مثالونه بيان كړل او هر يو مو هالك
ً چي پر هغه قوم ئې گزر شوى چي بد
هالك كړ ،او يقينا
باران پرې وورول شو ،آيا هغه به ئې نه وي ليدلى؟!
بلكي د بيا راژوندي كېدو هيله ئې نه درلوده.
( -)36-85دلته څو نوري تاريخي بېلگي زموږ په وړاندي
ځلېږي:
 د نوح عليه السالم قوم پيغمبران تكذيب كړل ،د نوح
عليه السالم او د ټولو پيغمبرانو عليهم السالم گډ دعوت
ئې تكذيب كړ ،د دې تكذيب پايله دا وه چي هللا تعالى غرق
كړل او د خلكو لپاره ئې د عبرت نښه وگرځول ،هللا تعالى
همداسي د ټولو ظالمانو لپاره دردوونكى عذاب تيار
كړى.
 عاد ،ثمود او اصحاب الرس (د زاړه كوهي خاوندان)
او د دوى تر منځ ډېرو نورو نسلونو همدا د كفر او
تكذيب الر ونيوله ،هر يوه ته پيغمبر ورغى ،د مخكنيو
مثالونه ئې مخي ته كېښودل شول ،د هر يوه د كفر او
تكذيب پايله همغه تباهي او هالكت وو چي د مخكنيو په
برخه شوى وو.
 د لوط عليه السالم قوم چي دوى ته څېرمه تېر شوى،
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شام او فلسطين ته د دوى د تلو راتلو پر الري پرته
سيمه كي ،هغه چي د ډبرو باران پرې وشو ،دوى ئې هرو
مرو له بده حاله ،دردناكي پايلي او عبرتناكي قصې خبر
دي ،آيا هغه به ئې نه وي ليدلى؟!
ً خبر دي خو عبرت نه ترې اخلي،
 هو؛ له قصې ئې حتما
دا ځكه چي دوى په آخرت او بيا ژوندون باور نه لري،
پر آخرت عدم ايمان د دوى د زړه سترگي ړندې كړې دي او
د عبرت نظر ئې ترې سلب كړى.







   




  
    






  
او كله چي تا وگوري نو تر ملنډو او استهزاء الندي
دي نيسي( ،وايي ):آيا دا همغه څوك دئ چي هللا د رسول
په توگه لېږلى؟!! كه مو صبر نه وى كړى نو نږدې وه
چي له خپلو معبودانو ئې بې الري كړي وى ،او كله چي
عذاب وگوري نو ژر به پوه شي چي څوك ډېر بې الري
وو.
( -)65-61په دې مباركو آيتونو كي د يوه جاهل او
متعصب قوم حالت انځور شوى ،هغه چي له خپل كچه او غلط
مذهب او كږې تگالري د دفاع په موخه پر حقپالو ملنډي
وهي ،اخالقي حدود تر پښو الندي كوي ،له استهزاء او
ملنډو پرته بل څه د ويلو لپاره نه لري ،د رسول هللا ﹽ
په څېر ستر شخصيت ،زړه سواند داعي ،حكيم مرشد او د
علم او اخالق مهربان معلم په ليدو سره به ئې پر هغه
استهزاء كوله او ويل به ئې :آيا دا همغه څوك دئ چي هللا
تعالى د رسول په توگه لېږلى؟!! څنگه ومنو چي هللا تعالى
به دى د رسول په توگه غوره كړى وي؟!! ولي به هللا تعالى
د قوم لوى لوى مشران ،نوميالي ،ننگيالي او مخور
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شخصيتونه ،ځواكمن او شتمن زعماء پرېږدي او د ده په
څېر يو كس به د پيغمبر په توگه ټاكي؟!! كه موږ پر
خپل پلرني دين او مذهب صبر نه وى كړى نو نږدې وه چي
د پيغمبرۍ دې مدعي له خپلو معبودانو بې الري كړي وى،
د ده د خبرو تر اغېز الندي به راغلي وو او په كږو الرو
به سر شوي وو!! د دوى په ځواب كي ويل شوي :دوى دي لږ
نور صبر وكړي ،د خپلو كږو تگالرو پايلي به د الهي
عذاب په بڼي كي وگوري او پوه به شي چي څوك ډېر بې
الري وو.







   
آيا هغه ته دي پام نه دئ كړى چي خپله هوى او هوس
ئې ځان ته اله (معبود) گرځولى ،نو آيا ته پرې
وكيل يې؟
( -)66دا مبارك آيت كه له يوې خوا موږ ته وايي چي له
حق او حقپالو سره د ځينو د مخالفت وجه دا وي چي هغوى
د خپل هوس بندگان وي ،د نفس او هوس بندگي ئې دې ته
نه پرېږدي چي حق ومني ،د حقپالو په الر روان شي او د
هغوى ملگرتيا وكړي ،له بلي خوا د (اله) او معبود
حقيقي معنى راښيي ،دلته د نفس بندگي او خپل هوس ته
تسليمېدا داسي گڼل شوې لكه چي هوس معبود وي او انسان
ئې بنده ،د دې معنى دا ده چي كه څوك له هللا تعالى پرته
د بل چا يا د خپل هوس له قيد او شرط پرته اطاعت وكړي
او پرېكړو ته ئې سر ټيټ كړي نو د هللا تعالى پر ځاى ئې
همدغه مطاع خپل معبود نيولى .څوك چي هللا تعالى خپل اله
گڼي دا ادعاء ئې په هغه صورت كي رښتينې ده چي د هغه
اوامرو ته تسليم وي او په الرښوونو ئې عمل وكړي ،له
دې پرته ئې ادعاء بې بنسټه او دروغجنه ده .نو د ال
اله اال هللا معنى دا ده چي له هللا تعالى پرته داسي څوك
نشته چي د هغه حكم ته تسليم وو او سپارښتني ئې عملي
كړو .نو د دې مبارك آيت معنى دا ده :چا چي د خپل نفس
او هوى او هوس متابعت وكړ په حقيقت كي ئې خپل نفس
(اله او معبود) گرځولى.
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آيا داسي انگېرې چي د دوى ډېرى اوري او تعقل كوي؟
دوى خو فقط داسي دي لكه څاروي ،بلكي تر دې هم
زيات الر وركي.
( -)66د دوى په اړه دا انگېرنه سمه نه ده چي ښايي د
حق وينا به د زړه په غوږونو واوري او وبه ئې مني ،يا
به تعقل وكړي ،خپلو غلطيو ته به ئې پام شي او الس به
ترې واخلي ،داسي نه ده ،دوى د څارويو په څېر دي ،تر
هغوى هم زيات الر وركي.






















 
آيا نه گورې چي ستا رب څنگه سيورى غزولى ،او كه
ئې غوښتي وى هغه به ئې په ټپه درولى وو ،بيا مو
لمر پرې دليل كړ ،بيا مو خپل لوري ته په آسانه
غونډولو سره راغونډ كړ.
( -)63-68په دې مباركو آيتونو كي د سيوري په اړه
او دا چي د لمر له كبله اوږد او لنډ شي داسي ويل
شوي :گورې چي له الهي سننو سره سم سيوري هر لوري
ته خپله لمن خوره كړې وي ،كه هللا تعالى غوښتي وى
هغه به ئې تلپاته كړى وو ،نه به رڼا راڅرگنده شوې
وه او نه به د سيوري تياره لمن غونډه شوې وه ،تل
به شپه او تياره وه ،خو هللا تعالى لمر راوخېژوي ،په
همدې سره د سيوري لمن ورو ورو غونډه او ټغر ئې
ټول شي ،كه څه هم دلته شپې او ورځي ته اشاره شوې،
شپه د سيوري په نامه ياده شوې او ورځ د لمر
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راڅرگندېدو په نامه ،شپه په حقيقت كي سيورى دئ،
كله چي د زمكي يو اړخ د لمر له رڼا بې برخي شي،
لمر ورو ورو ولوېږي ،د لمر د لوېدو له كبله
راپيدا شوى سيورى پر زمكي وغوړېږي او په همدې سره
په دې اړخ كي د شپې تياره خوره شي ،او بيا د لمر
په راختو سره د سيوري دا تياره ورو ورو له منځه
والړه او تور ټغر ئې ټول شي ،خو په دې سره قرآن د
كفر او شرك تياره له سيوري سره تشبيه كړې او د
قرآن نزول او د پيغمبر بعثت ئې د لمر له راختو
سره ،د دې لمر په راختو سره د كفر تياره ورو ورو
له منځه ځي او هغه رڼا ورځ راشي چي د تيارې ټغر
په بشپړه توگه ټول شوى وي.




  
  
 
او دى هماغه ذات دئ چي شپه ئې درته پوښاك ،خوب ئې
دمه ،او ورځ ئې د پاڅون او خوځښت مهال گرځولې.
( -)65په دې مبارك آيت سره د انسان او د هغه د
ماحول د منظمو او هدفمنو تغييراتو او بدلونونو تر
منځ ژور تنسيق او همغږي ته زموږ پام اړول شوى او
ويل شوي :هغه ذات چي شپه ئې درته پوښاك ،خوب ئې دمه
او ورځ ئې د پاڅون او خوځښت مهال گرځولې ،همدا هغه
رب العالمين دئ چي پيغمبران تاسو د هغه لوري ته بلي.
يعني تاسو خوب ته ضرورت لرئ ،داسي يوه فرصت ته چي
په ورځني كار كي خپله مصرف شوې انرژي او قوت جبران
كړئ ،دمه وكړئ ،اعصاب مو لږ آرام وكړي او ستړيا مو
رفع شي ،هللا تعالى تاسو داسي پيدا كړي يئ چي له څه وخت
كار وروسته خوب درباندي غلبه وكړي ،په خپله راشي،
حتى ستاسو له اجازې او موافقې پرته راشي ،الس ،پښې مو
دروتړي او له ځان سره مو بيايي ،د خوب مهار ئې ستا
په واك كي نه دئ دركړى ،بلكي ستا مهار ئې د هغه الس
ته وركړى ،چي كله ستومانه شې او ستا ستوماني او ضعف
هغه ځاى ته ورسېږي چي نور نو هيڅ كار نه شې كولى،
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ناڅاپه دي خوب خوا ته راشي ،ستا كار درباندي متوقف
كړي ،ستا د وجود بېالبېلو برخو ته دا فرصت وركړي چي
خپلي نيمگړتياوي پوره كړي ،خپله ستوماني رفع كړي او
د راتلونكي پړاو لپاره كار ته ځان چمتو كړي ،گورې چي
( ستا په خوب) كي څومره ستر مصلحت او حكمت پروت دئ!!
كه (خوب) نه وى او يا ئې مهار د انسان په واك كي وى،
څومره ستر ستر مصيبتونه به ئې انسان ته راوالړ كړي
وو؟!! حريصو انسانانو به خپل ټول توان او ځواك په
لنډي مودې كي مصرفاوو ،خپله روغتيا به ئې په خطر كي
اچوله او خپل ژوند به ئې د مرگ له گواښ سره مخامخ
كاوو!!
تاسو د (خوب) لپاره دوو شيانو ته ضر ورت لرئ:
تياره او خاموشي ،نه په رڼا كي سم او ژور خوب كولى
شئ او نه له شور او ځوږ ډك محيط كي ،ناڅاپي گورې چي
ستا مرستي ته شپه راشي ،خپل تور وزر په هر څه او هر
ځاى وغوړوي ،غږونه خاموش شي ،هر د غږ خاوند د خوب
غېږ ته پناه يوسي او په دې سره ستا د خوب لپاره
مناسب شرائط برابر شي.
تاسو د خپل ژوند مخكي بېولو او د خپل معاش او
رزق ،روزي د تأمين لپاره ورځي ته ضرورت لرئ ،ترڅو د
هغې په رڼا كي هر څه وپېژنئ ،مفيد له مضر تفكيك كړئ،
دوست له دښمن بېل كړئ او په خپل چاپېريال كي د شته
توكو د كارولو امكان ترالسه كړئ .د زمكي او آسمانونو
خالق زمكه داسي جوړه كړې او د زمكي او لمر ترمنځ
فاصله او د زمكي حركت په خپل محور او د لمر په محور
ئې داسي تنظيم كړى چي كله د زمكي پر سره شپه وي او
كله ورځ ،نه شپه هومره اوږده وي چي زمكه تر ضرورته
زياته سړه شي او نه ورځ هومره اوږده چي زمكه تر الزم
حد زياته توده شي ،بايد يوه په بلي پسي راشي ،تر هغه
ستا خوا ته پاتې شي چي ضروري وي ،ستا اړتيا رفع كړي،
خپل كارونه ترسره كړي ،بېرته والړه شي او خپل ځاى بلي
ته خالي كړي!! كه دا دقيق نظام نه وى ،شپه او ورځ تر
خپل اوسني وخت لنډه يا اوږده وى ،د لمر او زمكي تر
منځ واټن كم يا زيات وى ،د زمكي چورلېدا او خوځېدا
تونده يا سسته وى ،نو د زمكي پر سر به ژوند ممكن نه
وو.
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او دى هغه ذات دئ چي تر خپل رحمت (باران) وړاندي
ئې بادونه د زېري په توگه ولېږل ،او له آسمانه مو
پاكي اوبه رانازلي كړې ،چي په همدې سره مړ ښار
(مړه زمكه) راژوندۍ كړو او ډېر هغه حيوانات او
خلك پرې خړوبه كړو چي موږ پيدا كړي.
( -)05-03د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى هغه ذات دئ چي باران د ده ستر رحمت او
پېرزوينه دئ ،تر باران وړاندي بادونه ولېږي ،ورېځي
پرې وخوځوي ،د هغو خلكو لوري ته ئې ولېږدوي چي د
باران ورېدو ته سترگي په الر وي ،د ورښت زېري وركړي،
له لوښي پرته او د هوا پر اوږو د اوبو دومره مقدار
انتقال كړي چي د لويي سيمي اړوند ژوي ،حيوانات او
نباتات پرې خړوبه كړي ،له آسمانه پاكي اوبه ووروي،
په همدې سره مړه زمكه راژوندۍ كړي.
راشئ د اوبو د تصفيې دغه الهي نظام ته لږ ځير شو،
د زمكي د سر اوبه له هغه وروسته چي استعمال شي او
بيا د بحرونو لوري ته وخوځېږي ،تروې ،ترخې او تيزابي
شي ،نور نو له استفادې ولوېږي ،له تصفيې پرته ترې
استفاده نشو كولى ،كه د دغو اوبو د بېرته تصفيې
انتظام نه وى نو د دې طبيعت په غېږ كي او د دې زمكي
پر سر ژوند ممكن نه وو ،خو هللا جل شأنه همدغه كثيفي،
ناولې ،تېزابي ،تروې او ترخې اوبه ،چي له كاره
لوېدلې او د استفادې وړ نه دي ،بېرته تصفيه كړي ،د
اوبو د تصفيې يو دقيق انتظام ئې رامنځته كړى ،د لمر
په وړانگو سره اوبه تبخير كړي ،داسي چي له ټولو
مالگو او منرالونو تصفيه شي ،په ورېځو بدلې شي ،له
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همدې ورېځو موږ ته پاكي او صافي اوبه د باران او
واوري په بڼي كي راكړي ،كله د باران اوبه زموږ د كور
مخي ته بهېږي ،كله د چينو ،څاگانو ،كارېزونو او
ويالو له الري خوږې او صافي اوبه راكوي ،د اوبو د
تصفيې دا دقيق او هدفمن انتظام ښيي چي دا عالم يو
حكيم او مهربان خالق او پالونكى لري ،كه دا هستي د
تصادفي حوادثو مجموعه وى ،او د يوه حكيم ذات د
حكيمانه تصرف ډگر نه وى نو د زمكي پر سر د ژوند
پيدايښت او دوام په دې دليل ممكن نه وو چي كه يو ځل
دا اوبه كثيفي شوې او له استفادې وتلې وى نو انسان
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
رحمت خاوند دئ ،د همدې رحمت له مخي ده چي د باران د
ورولو انتظام ئې كړى ،همدا ښكارندويه د رحمن خداى د
ربوبيت او تصرف څرگنده نښه ده ،د صافو اوبو د تدارك
همدا انتظام او په همدې سره مړه زمكه راژوندۍ كول،
هغو سيمو ته صافي اوبه رسول چي هر څه ئې اوبو ته اړ
او محتاج وي ،په همدې حقيقت گواهي وركوي ،كله كله
حالت دې حد ته ورسېږي چي د بارانونو د نشتوالي له
كبله گڼ شمېر ناروغۍ خورې شي ،فضا او هوا ټوله كثيفه
او ناپاكه شي ،گرمي له يوې خوا ،د اوبو نشتوالى له
بلي خوا او په فضا كي د مكروبونو خورېدا له بله
پلوه ،په خلكو د ژوند فضاء تنگه كړې وي ،خو هللا تعالى
نه يوازي هغه كثيفي تېزابي اوبه تصفيه كړي ،په ورېځو
ئې بدلي كړي ،په زرها وو ميله لري ئې اړمنو سيمو ته
ورسوي ،هلته د بارانونو ورېدا پيل شي ،په همدې سره
فضاء تصفيه شي ،مكروبونه ومري ،د هوا كثافت ختم شي،
حرارت له منځه الړ شي او د گڼ شمېر سيمو د هستوگنو
ډېرو اړتياوو ته ځواب وويل شي ،مړه زمكه بېرته را
ژوندۍ شي او د ژوند له دوامه ډېر ناهيلي زړونه هيلمن
كړي.
هغه ملكونه چي د اوبو له ناحيې مشكالت لري ،بحرونو
ته څ ېرمه په ساحل كي پراته دي او غرونه نه لري ،زيات
بارانونه ورباندي نه ورېږي ،په غرونو كي هغوى ته
واورې نه ذخيره كېږي ،چي ورو ورو ويلي شي او نهرونه
او ويالې وبهوي ،د هغو تر ټولو لويه ستونزه دا ده چي
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د څښلو صافي اوبه نه لري او چي د يوه واړه ښار لپاره
اوبه تصفيه كوي بې حسابه مصارف ترې غواړي ،د دې
ملكونو خلك د نفتو په څاگانو دومره نه خوشحاله كېږي
لكه د اوبو په يوې چينې.
د عربو د ملكونو يوه حاكم ته چا يو په بل پسې خبر
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
كړ چي د خوږو او صافو اوبو څا وموندل شو!! ،دا ځكه
چي د هغوى لوى مشكل د صافو اوبو نشتوالى دئ.
د همدې الهي نظام له كبله چي زموږ مهربان رب ئې
بندو بست كړى په دې عالم كي او د دې زمكي پر سر
انسان ته د ژوند امكانات برابر شوي.




  
   
ً چي د دوى تر منځ مو وگرځاوو چي پند
او يقينا
واخلي ،نو د خلكو اكثريت يوازي له كفران څخه ډډه
ونه كړه.
( -)86دا مبارك آيت موږ ته وايي :په زمكي كي د باران
ورښت ،د اوبو د تصفيې دا دقيق نظام ،پر خلكو د اوبو
دا وېش ښيي چي دا د هللا تعالى يوه ستره پېرزوينه ده،
خو د خلكو اكثريت د دې پر ځاى چي د هللا تعالى د دغي
ستري پېرزويني قدر او شكر وكړي د كفران او ناشكرۍ الر
غوره كوي او له دې پرته له بل هر څه ډډه كوي!!

   
    





 
ً به مو په هر كلي كي يو
او كه مو غوښتى نو حتما
نذير مبعوث كړى وو ،نو د دغو كافرانو اطاعت مه
كوه او په همدې (قرآن) سره د دوى په وړاندي د ستر
جهاد مجاهده وكړه.
(-)85-81

دا

مبارك

آيتونه

هم

د

مخالفينو

د

هغي
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استهزاء ځواب وايي چي د رسول هللا ﹽ په اړه ئې كوله او
ويل ئې :آيا دا همغه څوك دئ چي هللا د رسول په توگه
لېږلى؟!! څنگه ومنو چي هللا تعالى به دى د رسول په توگه
غوره كړى وي؟!! ولي به هللا تعالى د قوم لوى لوى مشران،
نوميالي ،ننگيالي او مخور شخصيتونه ،ځواكمن او شتمن
زعماء پرېږدي او د ده په څېر يو كس به د پيغمبر په
توگه ټاكي؟!! دلته د دوى په ځواب كي ويل شوي :كه هللا
تعالى غوښتى نو په هر كلي كي به ئې يو نذير مبعوث
كړى وو ،تاسو ته دا خبره نادره او ناآشنا برېښي چي هللا
تعالى څنگه د ټولو خلكو له منځه محمد (عليه السالم) د
پيغمبر په توگه غوره كړى ،ولي ئې د ټولني تر ټولو
مخور ،ځواكمن او نوميالى شخص نه دئ غوره كړى!! خو كه
د مصلحت او حكمت تقاضاء همدا نه وى نو هللا تعالى به په
هر كلي كي بېل بېل پيغمبر ټاكلى وو!!
په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې
چي د دغو كافرانو اطاعت مه كوه ،خبري ئې مه منه ،د
دوى اسلوب ،تگالره او كړنالره مه غوره كوه ،په همدې
قرآن سره د دوى په وړاندي خپل ستر جهاد ته ادامه
وركړه.







   
  
  
او هللا هغه ذات دئ چي دوه سمندرونه ئې داسي پرېښي
چي دا ئې خوږ او خوندور دئ او دا (بل) ئې مالگين
او تريو ،او د دوى تر منځ ئې داسي پرده او مانع
اچولې چي (د دوى د گډېدو) مخنيوى كوي.
( -)86د دې مبارك آيت په اړه څو خبري توجه او دقت
غواړي:
 دې ته مو پام وي چي دلته د پيدا كولو (خلق) او
جوړولو (جعل) پر ځاى د (مرج) لفظ كارول شوى چي د
پرېښودو معنى وركوي ،يعني هللا تعالى دا دوه بحرونه په
ً گډي
داسي حال كي پرېږدي چي د يوه اوبه په بل كي فورا
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او خلط نشي ،تر منځ ئې پرده او مانع راپيدا كړي او
هر يو خپله ځانگړتيا تر اوږدې مودې خوندي وساتي.
 په شلمي پېړۍ كي او هغه مهال چي انسانان وتوانېدل
ستري ستري او سريع بېړۍ جوړي كړي او د سمندر ډېري
برخي تر خپل واك الندي راولي ،د زمكي هغو سيمو ته
ورسېږي چي د واورو او كنگلونو سترو سترو غرونو پوښلې
دي ،شمالي او جنوبي قطبونو ته ورسېږي ،په بحر كي ئې
داسي سيمي وموندې چي دوه بېل بېل سمندرونه يو د بل
خوا ته پراته دي ،د يوه اوبه مالگيني او تروې او د
بل خوږې او خوندوري ،تر منځ ئې د اوبو داسي پرده او
حجاب چي دوى سره بېل ساتي او د يوه اوبه په بل كي نه
ننوځي ،په هر يوه كي ئې د ژوو داسي بېل بېل ډولونه
وموندل چي د بل اوبو ته له ننوتو ډډه كوي ،دا يو
عجيب كشف وو ،ساينسپوهانو پرې تحقيقات پيل كړل چي
وگوري د دې بحرونو منشأ څه ده او د بېلوالي وجه ئې
څه ،ورته معلومه شوه چي اساسي عوامل ئې دوه دي -1 :د
تودو سيمو سمندرونه د تودوخي له كبله تبخير كېږي ،د
اوبو بخارات لوړ ځي ،د اوبو د برنۍ برخي د امالح (ډول
ډول مالگو) كچه او تريووالى او تيزابيت ئې ورو ورو
زياتېږي ،له لوړو چي دغو بحرونو ته د دريابونو له
الري كومي اوبه راځي له ځان سره ډېر امالح راانتقالوي
او ورځ په ورځ د بحر د امالح او مالگو كچه زياتوي-5 .
د واوري كوم غرونه چي د زمكي په شمالي قطب كي دي او
په دوبي كي ورو ورو ويلي كېږي ،د دې ويلي شوې واوري
اوبه د عادي اوبو په څېر خوندوري وي او هيڅ تريووالى
نه لري ،دا اوبه د سمندر د نورو سيمو په لوري
خوځېږي ،هلته د دغو اوبو او د سمندر د اوبو تر منځ د
داسي اوبو يوه اوږده گاره جوړېږي چي د كثافت او
تريووالي كچه ئې د دواړو لوريو اوسط اندازه كي وي،
نه د بحر د اوبو په څېر ډېري تروې او نه د ويلي شوو
واورو د صافو اوبو په څېر خوندوري ،دا گاري دا دواړه
تروې او خوندوري اوبه سره بېلوي ،د اوبو په دغو دريو
بېلو بېلو ډولونو كي د ژوو بېل بېل ډولونه ژوند
كوي!!
همداراز كوم لوى لوى دريابونه چي په سمندر كي
توئېږي ،تر اوږدې مسافې پوري همداسي وړاندي درومي او
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د خ پلو اوبو كيفيت او خوند له السه نه وركوي ،د مثال
په توگه د امازون درياب له هغه وروسته چي د اطلس
سمندر ته رسېږي نو نږدې دوه سوه كيلومترو پوري په
سمندر كي وړاندي درومي او تر همغه ځايه د خپلو اوبو
د خوند كيفيت خوندي ساتي.
دا دئ گورئ كوم حقيقت ته چي قرآن په پورتني آيت
كي اشاره كړې ،ساينسپوهان اوس پرې پوه شوي او يقينا
ً
چي دا د قرآن يو ستر علمي اعجاز دئ ،د دې موضوع
اهميت ته په پام سره قرآن په څو نورو آيتونو كي هم
هغې ته اشاره كړې ،لكه:
























النمل31 :

هغه څوك دئ چي زمكه ئې تمځى گرځولې او د هغې په منځ
كي ئې نهرونه جوړ كړي او هغې ته ئې لنگرونه (غرونه)
جوړ كړي ،او د دوو سمندرونو تر منځ ئې پرده او مانع
جوړه كړې.





























   



الرحمن56-15 :

دوه سمندرونه ئې داسي سره پرېښي چي مخامخ كېږي ،تر
منځ ئې داسي پرده چي تېرى (ترې) نه كوي ،نو د خپل رب
كوم كوم نعمتونه تكذيبوئ؟ له دوى دواړو مرغلري او
مرجان راوځي ،نو د خپل رب كوم كوم نعمتونه تكذيبوئ؟
او په سمندر كي ئې داسي جوړي شوې تلونكي (بېړۍ) دي
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چي د غرونو په څېر دي .نو د خپل رب كوم كوم نعمتونه
تكذيبوئ؟
ما ته ووايئ :رسول هللا ﹽ څنگه په هغو حقائقو پوه
شوى وو چي انسانان څوارلس پېړۍ وروسته پرې پوه شول؟
آيا يو عقلمن او منصف انسان كولى شي دا ستر حقيقت له
پامه وغورځوي ،عادي خبره ئې وگڼي او د رسول هللا ﹽ د
نبوت واضح او څرگنده نښه ئې ونه گڼي؟!!





  











    




  
او دى هغه ذات دئ چي له اوبو ئې يو انسان پيدا كړ
بيا ئې هغه ته نسب او خسرگنۍ وټاكله ،او ستا رب
ښه توانمن دئ ،او له هللا پرته داسي معبودان لمانځي
چي نه گټه وررسولى شي او نه تاوان وررسولى شي او
دا كافر د خپل رب په خالف (د هر معارض) مالتړى دئ.
( -)88-86په دې مباركو آيتونو كي د دغو الرښوونو شاهد
يو:
 هللا تعالى هغه ذات دئ چي له اوبو ئې بشر پيدا كړ،
يعني د انسان جوړښت ئې له اوبو پيل كړى ،چي په دې
سره هم د انسان لومړني پيدايښت ته اشاره شوې( ،ځكه
قرآن د ټولو ژوو پيدايښت له اوبو څخه گڼي) او هم د
هغه اوسني پيدايښت ته ،اوسنى پيدايښت ئې د اوبو له
هغه څاڅكي څخه وي چي نارينه مني انتقالوي .او دا
ً چي د خالق رب د قدرت ستره نښه ده.
يقينا

 خو كافران خپل حقيقي رب پرېږدي او له هغه پرته
داسي معبودان لمانځي چي نه گټه وررسولى شي او نه
تاوان وررسولى شي .نه يوازي خپل رب هېروي بلكي د
خپل رب په خالف د هر معارض او سركش انسان مالتړ
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كوي.



   
   





   

او ته مو يوازي يو زېرى وركوونكى او خبردارى
وركوونكى لېږلى يې ،ووايه :له تاسو هيڅ اجر پرې
نه غواړم؛ مگر دا چي څوك وغواړي د خپل رب لوري ته
(د تلو لپاره) الر غوره كړي.
( -)85-83په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته
الرښوونه شوې چي ته يوازي يو زېرى وركوونكى او
خبردارى وركوونكى لېږل شوى يې ،ستا دنده دا ده چي
صالحانو ته د روښانه مستقبل زېرى وركړې او مفسدين له
بدو پايلو ووېروې ،ټولو ته ووايه :په خپل دعوت له
تاسو هيڅ اجر نه غواړم ،نه مادي نه معنوي ،نه د
زعامت او قيادت تلوسه لرم او نه د چا د ستايني او
تمجيد هيله ،زما يوازينى اجر به دا وي چي په تاسو كي
څوك ايمان راوړي او د هللا تعالى لوري ته د تللو پرېكړه
وكړي ،زه له دې پرته د خپل دعوت بله بدله له تاسو نه
غواړم.
د دې مبارك آيت په رڼا كي د الشورى د سورې د  88آيت
شرح او تفسير په واضح او څرگنده توگه زموږ مخي ته
راځي ،آيت دا دئ:







    












     
   الشورى56 :

دا همغه څه دي چي هللا ئې خپلو هغو بندگانو ته زېرى
وركوي چي ايمان ئې راوړى او صالح عملونه ئې كړي،
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ووايه :له تاسو هيڅ اجر نه غواړم مگر په خپلوۍ كي
دوستي ،او څوك چي كومه ښېگڼه وكړي هغه ته ښېگڼه په
ً چي هللا مهربان بخښونكى دئ.
كي زياتوو ،يقينا
شيعه او ځيني جاهل متصوفين دا آيت داسي تعبيروي
چي گواكي رسول هللا ﹽ په دې گمارل شوى چي مؤمنانو ته
ووايي :له تاسو يوازي يو اجر غواړم او هغه دا چي زما
له اهل بيت سره مينه ولرئ!! په اهل بيت كي هم يوازي
علي ،فاطمه ،حسن او حسين نيسي او نور ټول ترې حذفوي،
نه د رسول هللا ﹽ نوري لوڼي په كي شاملوي او نه ترونه
او د ترونو نور زامن!! دوى له يوې خوا (القربى) د
خپلوانو په معنى تعبيروي؛ حال دا چي د (القربى) اصلي
معنى خپلوي ده؛ نه خپلوان ،د قرآن په گڼ شمېر آيتونو
كي دا لفظ راغلى او په ټولو كي د خپلوۍ په معنى
راغلى ،له بلي خوا د پيغمبر عليه السالم خپلوان هم
يوازي په فاطمه ،علي ،حسن او حسين كي راخالصه كوي ،له
بلي خوا آيت داسي تعبيروي چي گواكي پيغمبر عليه
السالم ته ويل شوي چي مؤمنانو ته ووايه چي له تاسو د
هغو زحمتونو اجر نه غواړم چي ستاسو د هدايت په الر كي
مي ايستلي ،تاسو ته مي عزت درپه برخه كړ او ....
يوازي يو اجر درځني غواړم او هغه دا چي زما له
خپلوانو (فاطمه ،علي ،حسن او حسين) سره محبت وكړئ!!
په دې اړه څو خبرو ته ځير شئ:
 دا سوره په مكه كي نازله شوې ،هغه مهال چي ال علي
او فاطمې رضى هللا عنهما ازدواج نه وو كړى ،حسن او حسين
رضى هللا عنهما ال نه وو پيدا شوي ،ال مسلمانان تر سختو
ابتالءاتو الندي ول ،د پيغمبر عليه السالم په ملگرتيا
كي ئې له توهين ،تهديد ،زندان ،تعذيب ،هجرت او شهادت
پرته هيڅ دنيوي امتياز او راحت نه وو په برخه شوى،
هغه څه چي دوى ئې ادعاء كوي يو ئې هم نه وو ترالسه
كړى ،نو په داسي حالت كي به پيغمبر عليه السالم څنگه
دوى ته ويل چي د دغو الس ته راوړنو په سبب به زما د
اهل بيت درناوى او احترام كوئ؟!! كوم عاقل او په
قرآن پوه انسان د داسي غلط تعبير جسارت كولى شي؟!!
 څنگه به پيغمبر عليه السالم له خپلو سختو دښمنانو
او هغو قريشو چي ډېر ئې د ده په اقرباوو كي راتلل؛
دا غوښتنه كوي چي له تاسو يو اجر غواړم او هغه هم تر
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ټولو ستر او دښمنانو ته د نه منلو وړ؛ او هغه دا چي
له فاطمې او علي رضى هللا عنهما او زما له هغو دوو
لمسيانو سره به محبت كوئ چي ال تر اوسه نه دي پيدا
شوي؟!! كه له دوى سره دا لفظي تحريف ومنو او القربى
د اولواالقربى په معنى ونيسو نو مخاطبينو خو به له
(اولوا القربى) يا ټول بني هاشم مرادول ،يا يوازي
بني عبدالمطلب چي په دوى كي تر ټولو سخت دښمن ابولهب
هم راتلو ،هي څ مخاطب به دا غلطه معنى نه وه ترې
اخيستې چي محمد عليه السالم له دوى د فاطمې او علي ﹽ
د مودت غوښتنه كړې؛ له دې آيت داسي تعبير يوازي يو
متعنت او متعصب انسان درلودى شي.
 ولي په اقرباوو كي يوازي څلور كسان؟!! كوم عقل،
عدل او عرف دا خبره مني چي د اقرباوو عامه صيغه په
څلورو داسي كسانو اطالق شي چي دوى ته ورته نور اقربا
هم شته؟!! ښايي دوى به په كوم داسي روايت باندي
استناد كوي چي همدا د قرآن ،عقل او عرف خالف خبره كوي
او يوازي څلور كسان د پيغمبر عليه السالم اهل بيت،
عترت او اقربا گڼي!! خو كه څوك ورته ووايي چي دا
روايت كوم غالي شيعه جوړ كړى او صحابه وو ته ئې
منسوب كړى؛ او كه ورته ووايي :روايت خو په هغه صورت
كي د منلو دئ چي منشأ ئې قرآن وي يا لږ تر لږه له
قرآن سره تعارض ونه لري او د عقل خالف نه وي ،ځواب به
ئې څه وي؟ كه ورته ووايي :د قرآن صريح آيت ومنم كه د
عقل خالف روايت؟ څه ځواب به وركوي؟ كه داسي نه وي او
د روايت په نامه هر رطب و يابس (النده او وچ) باندي
استناد وكړو نو بيا خو به زموږ حالت همغسي شي لكه د
شيعه وو ،چي د دوى د رواياتو تر ټولو معتبر كتاب
(اصول كافي) په اړه د شيعه وو مشهور عالم عالمه برقعي
وايي :د دې كتاب اكثر روايات جعلي ،له قرآن سره
متصادم او د عقل خالف دي او روات ئې مجهول الهويه،
كاذب او فاسق دي ،برقعي د اصول كافي د ترديد په اړه
يو ضخيم كتاب ليكلى چي په هغه كي ئې ليكلي :كه
دښمنان خبر شول چي زموږ د رواياتو په كتابونو كي
داسي روايات هم راغلي چي راويان ئې خر او چنگښه دي؛
څه به كوو؟!
دوى په دې آيت كي غور نه دئ كړى ،د نورو آيتونو
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په رڼا كي ئې د هغه په حقيقي او اصلي مطلب د پوهېدو
هڅه نه ده كړې ،دې ته متوجه نه دي چي دا آيت په داسي
ځاى كي او د داسي مضمون په ضمن كي راغلى چي خطاب
مخالفينو ته متوجه دئ ،همغه مخالفين چي د پيغمبر
عليه السالم په ضد ئې له هيڅ ظلم ،تېري او جفا ډډه نه
كوله ،همغه مخالفين چي قرآن په مكرره توگه پيغمبر
عليه السالم ته ويلي چي دوى ته ووايه :له تاسو هيڅ
اجر نه غواړم ،څنگه ممكنه ده چي په دې آيت كه به د
گڼ شمېر نورو آيتونو خالف خبره شوې وي او له قريشو به
ئې داسي ستر اجر او بدله غوښتې وي چي هيڅ اجر ورسره
برابري نشي كولى؟!! آيا ممكنه ده يو څوك خپل دښمن ته
ووايي :له تا هيڅ اجر او بدله نه غواړم يوازي دا
درنه غواړم چي زما له زوم ،لور او دوو لمسيانو سره
به مينه كوې؟!! آيا د پيغمبر عليه السالم په څېر ستر
شخصيت به داسي مطالبه له خپلو دښمنانو كړې وي؟!! په
آيت كي له استثناء ځني مراد دا نه دئ چي يوازي يو
اجر ترې وغواړه؛ بلكي مراد ئې داسي دئ لكه د الفرقان
د سورې په همدې  85آيت كي چي راغلى:
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ورته ووايه :له تاسو هيڅ اجر پرې نه غواړم؛ مگر دا
چي څوك وغواړي د خپل رب لوري ته (د تلو لپاره) الر
غوره كړي.
يعني زما اجر به يوازي دا وي چي په تاسو كي څوك
ايمان راوړي او د هللا تعالى لوري ته د تللو پرېكړه
وكړي.
د قرآن د مخكني آيت معنى سل په سلو كي دې ته ورته
ده او هغه دا چي زما اجر يوازي دا دئ چي له اقرباوو
سره زړه سوى او دوستي څرگندوم او د دوى د هدايت هڅه
كوم ،كه زما د هڅو په نتيجه كي له تاسو ځني څوك
ايمان راوړي نو معنى ئې دا ده چي زما له خپلوانو څخه
ځينو ايمان راو ړى ،همدا به زما اجر وي ،كه زه په بل
قوم كي مبعوث شوى وى او يوازي هغوى ته مي بلنه
وركولى ،نو دا بدله او معاوضه به مي هم نه په برخه
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كېده ،خپلوان به مي هم له هدايته محروم پاته كېدل.
كه څه هم ځينو محققينو ويلي چي د آيت مراد دا دئ :له
تاسو يوازي دا بدله غواړم چي له ما سره خپلوۍ ته پام
وكړئ او د پرديو دښمنانو په څېر راسره چلن مه كوئ،
خو د دې لپاره چي دا هم يو ډول اجر او بدله گڼل كېږي
او د قرآن نور آيتونه په پرېكنده الفاظو سره وايي چي
هيڅ اجر ترې مه غواړه ،نو ځكه وايو چي غوره تعبير
همغه برنى تعبير دئ.












  









   



   
او پر هغه ژوندي (رب) توكل وكړه چي نه مري او له
ستايني سره ئې تسبيح وايه ،او هغه د خپلو بندگانو
د گناهونو په اړه د ښه باخبر په توگه كافي دئ،
هغه چي آسمانونه او زمكه ئې او هغه څه چي په دوى
كي دي په شپږو ورځو كي پيدا كړل ،بيا ئې پر عرش
استوى وكړه ،همغه رحمن (رب) نو له خبير (رب) ئې
غوښتنه وكړه.
( -)85-85په وړانديني آيت كي رسول هللا ﹽ ته الرښوونه
شوې وه چي خپلو مخاطبينو ته ووايي :له تاسو هيڅ اجر
او بدله نه غواړم ،دلته ورته ويل شوي چي پر هغه رب
توكل وكړه چي ژوندى دئ ،هيڅكله نه مري ،د خپلو
بندگانو له گناهونو خبر دئ ،ټول عالم ئې پيدا كړى،
او د عالم رحمن ټولواك دئ ،نو خپل اجر له همدې رحمن
ټولواك غواړه.
بايد دې ته متوجه وو چي دلته په دواړو آيتونو كي
له (خبير) څخه مراد هللا تعالى دئ نه بل څوك ،او له
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ً) څخه مراد له خبير خداى اجر غوښتل
(فسئل به خبيرا
دي ،نه بل څه ،ځكه په  85آيت كي پيغمبر عليه السالم
ته امر شوى چي خلكو ته ووايي :له تاسو هيڅ اجر نه
غواړم ،ورپسې ويل شوي چي پر هللا تعالى توكل وكړه او
ورپسې ويل شوي له خبير هللا ئې وغواړه .دلته په (به) كي
اشاره اجر ته ده نه لكه ځيني جاهل متصوفين چي دا
فقره داسي تعبيروي :د هللا په اړه له هغه چا وپوښته چي
خبر وي؛ يعني هللا تعالى ئې په مشاهدې سره ليدلى وي!!
دا داسي ستر تحريف دئ چي هيڅ د ايمان خاوند ئې جسارت
نه شي كولى ،نه د آيت معنى داسي ده چي دوى ئې وايي
او نه هللا تعالى داسي ذات دئ چي د انسان په څېر وړوكى
او كمزورى مخلوق ئې مشاهده كړى شي ،قرآن وايي چي ستر
ستر غرونه د هللا تعالى د تجلي په وړاندي نشي تم كېدى
او د موسى عليه السالم په څېر اولوالعزم پيغمبر ئې له
ليدو عاجز وو ،بل څوك به ئې څنگه مشاهده كړى شي؟!!
دلته خطاب رسول هللا ﹽ ته متوجه دئ ،تر ده به د هللا تعالى
په اړه زيات خبير څوك وي چي له هغه پوښتنه وكړي؟!!
دلته سؤال او پوښتنه د هللا تعالى په اړه نه ده؛ بلكي د
هغه اجر په اړه ده چي تر دې وړاندي ورته اشاره شوې.












   
او كله چي دوى ته وويل شي :رحمن رب ته سجده وكړئ؛
وايي :رحمن څه دئ؟! آيا هغه څه ته سجده وكړو چي
ته مو پرې گمارې؟! او كركه ئې ورزياته كړي.
( -)36د دوى د جهل او تعصب حالت داسي دئ چي كله ورته
وويل شي :رحمن رب ته سجده وكړئ؛ نو ځواب ئې دا وي:
رحمن څه دئ؟! هغه څوك دئ چي ته ئې په وړاندي موږ ته
د سجدې بلنه راكوې؟ آيا هغه څه ته سجده وكړو چي ته
مو پرې گمارې؟! غواړې ستا د خوښي معبود ته سجده
وكړو؟! د دې پر ځاى چي دا بلنه د دوى پام د هللا تعالى
په لوري واړوي او د خپل رحمن رب په وړاندي ئې سجدې
ته وهڅوي برعكس د دوى كركه ورزياته كړي.
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دې ته مو
اورېدلو سره د
چي څوك دا آيت
ِالَعداِ
ُورا
نف
ل
ً
ء ُ
لكه د دښمنانو

پام وي چي د دې آيت په لوستلو او
تالوت سجده الزمېږي ،دا هم مستحب كار دئ
َاد
ما ز
ُوعا
َنا ُهللا خُض
َاد
واوري نو ووايي :ز
ً َ
 :هللا دي زموږ خضوع دومره رازياته كړي
نفرت چي ورزياتوي.





  



   
  
   
   

مبارك دئ هغه ذات چي په آسمان كي ئې څرگند څلي
(ستوري) رامنځته كړي او په هغه كي ئې روڼ څراغ او
روښانه سپوږمۍ پيدا كړې .او دى هغه ذات دئ چي شپه
او ورځ ئې يوه د بلي ځاى ناسته كړې ،هغه چا ته چي
د پند اخيستو اراده لري يا د شكر كولو اراده لري.
( -)35-31چا چي په آسمان كي دا ځالند او څرگند ستوري
پيدا كړي ،د لمر دا روڼ او تود څراغ او روښانه
سپوږمۍ ئې په كي اېښي ،هر يو ئې د يوه حكمت له مخي
او د يوه مصلحت لپاره ،همدا هغه رب دئ چي پيغمبران
عليهم السالم خلك د هغه لوري ته بلي ،همغه ذات چي شپه
او ورځ ئې يوه د بلي ځاى ناسته كړې ،هغه چا ته چي د
پند اخيستو اراده لري يا د شكر كولو اراده لري.
د  35آيت وروستۍ فقره د غور غوښتنه كوي ،دلته ويل
شوي چي دا هر څه د هغه چا لپاره دي چي د پند اخيستو
اراده لري يا د شكر كولو اراده لري .دا پوښتنه
راوالړې ږي چي آيا دا الهي نعمتونه يوازي د همدغو خلكو
لپاره دي كه د ټولو انسانانو لپاره؟! دوه توجيه
مومو :يوه دا چي په حقيقت كي دا نعمتونه يوازي د
همدې ذاكرينو او شاكرينو لپاره دي ،نور په ضمني توگه
ترې برخمن كېږي ،دوهمه توجيه دا ده چي شپه او ورځ
يوه د بلي ځاى ناستې ده ،كه په يوې كي د ذكر او شكر
مقتضي عمل درنه پاته شو نو په بلي كي ئې جبران كړه،
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د آيت سياق و سباق ته په پام سره لومړۍ توجيه غوره
.او دقيقه برېښي
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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
سجده كوونكو او قيام كوونكو په توگه تېروي ،او
هغه چي وايي :اې زموږ ربه! د دوزخ عذاب راځني لري
ً چي عذاب ئې تل ملزم (او په انسان پسي
ساته ،يقينا
ً چي دا بد تمځى او هستوگنځى دئ،
نښتى) وي ،يقينا
او هغه چي كله انفاق كوي نو نه اسراف كوي او نه
كنجوسي (بخل) كوي ،او د دې (دواړو) تر منځ پر
اعتدال قائم وي ،او هغه چي د هللا تر څنگ بل معبود
نه لمانځي او نه هغه ساكښ وژني چي هللا ئې له حق
پرته وژل حرام كړي ،او نه زنا كوي ،او څوك چي دا
وكړي نو د (خپلي) گناه بدله به ومومي ،د قيامت په
ورځ به عذاب ورته دوه برابره شي او په هغه كي به
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تلپاته سپك وي ،مگر هغه چي توبه ئې وكړه ،ايمان
ئې راوړ ،او نېك عمل ئې وكړ ،چي هللا به د دوى بدي
په ښېگڼو بدلي كړي او هللا مهربان بخښونكى دئ .او چا
ً چي هغه
چي توبه وكړه او صالح عمل ئې وكړ نو يقينا
د هللا لوري ته ورگرځي په سمه توگه ورگرځېدا سره ،او
هغه چي دروغجنه گواهي نه وركوي ،او كله چي پر
عبثو چارو تېرېږي د درنو او عزتمنو په څېر ترې
تېرېږي ،او هغه چي كله د خپل رب په آيتونو سره
نصيحت ورته وشي نو كاڼه او ړانده نه پر ې پاتي
كېږي ،او هغه چي وايي :اې زموږ ربه! له خپلو
مېرمنو او اوالدونو ځني د سترگو سوړوالى راپه برخه
كړه ،او د متقيانو لپاره مو مخكښ او امام كړې،
دوى هغه دي چي لوړي لوړي ماڼۍ به په بدل كي وركړى
شي ،د هغه صبر له كبله چي دوى كړى او په هغې كي
به ښه راغالست او سالم پرې اچول كېږي ،تلپاتي په
هغه كي ،غوره تمځى او غوره هستوگنځى.
( -)53-36په دې مباركو آيتونو كي د رحمن رب د صالح
بندگانو يو جامع او دقيق انځور زموږ په وړاندي ځلېږي
چي ځانگړتياوي ئې دا ښودل شوې:
 پر زمكه آرام آرام ،له حلم ،وقار او سكينې سره
درومي ،له كبرناك تگ او كبرجن چلن ځني ځان ساتي.
 كله چي جاهالن ورسره مخامخ خبري كوي وايي :تاسو ته
سالم ،له دوى سره په بې گټو مناقشو او شخړو ځان نه
مصروفوي او خپل وخت نه ضائع كوي.
 خپل رب ته شپه د سجده كوونكو او قيام كوونكو په
توگه تېروي ،ورځ په دعوت كي او شپه په عبادت كي
تېروي.
 سره له دې چي ورځ په جهاد كي او شپه په عبادت كي
تېروي د دوزخ له عذابه وېرېږي او په خپلو دعاگانو كي
خپل رب ته وايي :اې زموږ ربه! د دوزخ عذاب راځني لري
ً چي عذاب ئې تلپاته او په انسان پسي نښتى
ساته ،يقينا
ً چي دا بد تمځى او هستوگنځى دئ.
وي ،يقينا
 په خپل انفاق كي نه اسراف كوي او نه كنجوسي او
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بخل ،او د دې دواړو (اسراف او بخل) تر منځ پر اعتدال
قائم وي.
 د هللا تر څنگ بل معبود نه لمانځي ،بل درشل ته طمع
نه لري او د بل چا په وړاندي د دعاء السونه نه
اوچتوي.
 د هر هغه ساكښ له وژلو ډډه كوي چي هللا ئې له حق
پرته وژل حرام كړي.
 زنا نه كوي.
 څوك چي په پورتنيو گناهونو كي د كومي يوې مرتكب
شي نو د خپلي گناه بدله به ومومي ،د قيامت په ورځ به
عذاب ورته دوه برابره شي او په هغه كي به تلپاته سپك
وي ،له دې سزا به يوازي هغه څوك ژغورل كېږي چي توبه
وكړي ،ايمان راوړي ،او نېك عمل وكړي .د دغه توبې،
ايمان او صالح عمل په نتيجه كي به هللا تعالى د دوى بدي
په ښېگڼو بدلي كړي ،دا ځكه چي هللا تعالى مهربان
بخښونكى دئ .دې ته مو پام وي چي د سيئات اصلي معنى
هغه بد خويونه او خصلتونه دي چي د گناه منشأ وي ،په
حسناتو د سيئاتو د بدلولو معنى دا ده چي دا بد بد
خصلتونه او خويونه به ئې اصالح كړي ،په داسي خصلتونو
به ئې واړوي چي د نيكيو منشأ شي .څوك چي توبه وكړي
ً چي هغه د هللا لوري ته په
او صالح عمل وكړي نو يقينا
سمي ورگرځېدا سره ورگرځي .همدا توبه او صالح عمل د هللا
تعالى لوري ته سمه او صحيح ورگرځېدا او حقيقي توبه
ده.
 د رحمن رب صالح بندگان دروغجنه گواهي نه وركوي.
 كله چي پر عبثو چارو تېرېږي نو د درنو او عزتمنو
په څېر ترې تېرېږي.
 كله چي د خپل رب په آيتونو سره نصيحت ورته وشي نو
كاڼه او ړانده نه پر ې پاتي كېږي ،سمعنا و اطعنا
وايي او عمل پرې كوي.
 غواړي په خپلي كورنۍ او ټولني كي د متقيانو لپاره
مخ كښ او بېلگه وي ،په تقوى كي نه يوازي تر نورو
وړاندي وي بلكي غواړي د نورو لپاره مثال شي ،دا هيله
ئې د خپل رب په وړاندي په خپلو دعاگانو كي په دې بڼي
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كي راڅرگنده شي :اې زموږ ربه! له خپلو مېرمنو او
اوالدونو ځني د سترگو سوړوالى راپه برخه كړه ،او د
متقيانو لپاره مو مخكښ او امام كړې ،مېرمني او اوالد
مو داسي كړې چي د دوى په ليدو سره زموږ سترگي سړې شي
او موږ د متقيانو لپاره مخكښ كړې.
دوى هغه دي چي لوړي لوړي ماڼۍ به په بدل كي

وركړى شي ،د هغه صبر له كبله چي دوى كړى او په هغې
كي به دوى ته ښه راغالست ويل كېږي او له هر لوري به
سالم پرې اچول كېږي ،په همدې نعمتونو كي به تلپاتي
وي( ،هم ئې) تمځى غوره او (هم ئې) هستوگنځى ښكلى.





    



 
ووايه :كه ستاسو دعاء نه وى نو (پوهېږئ چي) زما
ً چي تاسو (دا
رب به له تاسو سره څه كړي وو؟ يقينا
ً به (درسره جوخت او) الزم
عذاب) تكذيب كړ نو حتما
شي.
( -)55دا مبارك آيت د دې سورې د ټولو مضامينو لپاره
ډېره ښكلې او په زړه پورې تتمه ده ،چي دا الرښووني په
كي ځلېږي :رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي مخالفينو ته
ووايه :كه ستاسو دعاء نه وى ،يعني په تاسو كي داسي
خلك نه وى چي د خپل رب په عبادت بوخت دي او د هغه په
ً چي هللا تعالى به تاسو ته
وړاندي دعاء كوي ،نو يقينا
سخته سزا دركړې وه ،تاسو ښه پوهېږئ چي د څنگه سزا وړ
يئ ،تاسو د هغو خلكو له برخليك ښه خبر يئ چي تر تاسو
وړاندي تېر شوي ،عملونه ئې تاسو ته ورته ول او په
الهي عذاب اخته شول ،كه په تاسو كي يو شمېر صالح
مؤمنان نه وى نو يقينا زما رب به له تاسو سره همغه
څه كړي وو چي ستاسو له سلف سره ئې كړي؟ تاسو دا عذاب
ً به پرې اخته كېږئ ،دا
تكذيبوئ خو پوه شئ چي حتما
عذاب به خپل وزر داسي درباندي وغوړوي چي تل درسره
جوخت وي او هيڅكله درنه بېل نشي.
په تفسيرونو كي د دې مبارك آيت يوه بله ژباړه او
تعبير هم مومو ،چي وايي :كه ستاسو دعاء نه وى نو هللا
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تعالى به ستاسو هيڅ پروا نه وه كړې او تاسو ته به ئې
څه ارزښت نه وو دركړى ،دوى (ما) نافيه نيولې او په
(يعبأ) كي ئې (عبء) د ثقل او دروندوالي په معنى
اخيستى ،خو دا تعبير له څو پلوه اشكال لري -1 :په دې
سره د آيت د لومړۍ او وروستۍ فقرې تر منځ تړاو او
تناسب له منځه ځي او داسي څه ترې جوړېږي لكه چي
دواړه فقرې په بشپړه توگه بې ربطه فقرې وي ،د دې
جملو ترمنځ به څه تناسب وي چي څوك ووايي( :كه ستاسو
دعاء نه وى نو هللا تعالى به تاسو ته هيڅ وزن او ارزښت
ً چي تاسو تكذيب كړ نو حتما
نه وو دركړى) او (يقينا
ً
به درسره جوخت او الزم شي)؟! ،داسي تعبير د فقرو ربط
له منځه وړي -5 .كه ( يعبأ) په دغه معنى ونيسو نو
بايد د (يعبأبكم) پر ځاى (يعبأكم) راغلى وى.
امام المفسرين طبري په دې آيت كي (ما) استفهاميه
گڼي ،يعبأ بكم د يصنع بكم او يفعل بكم په معنى نيسي،
موږ چي په پښتو او فارسي كي تعبيه په كومه معنى
كاروو( ،ځيني ئې تابيا ليكي) ،دلته د يعبأ صيغه په
همدغه معنى راغلې ،د امام طبري رأيه له هره پلوه
دقيقه او ارجح ده.
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 څخه اخيستل شوى ،د مكي دور په
منځنيو كلونو كي او تر النمل او القصص وړاندي نازله
شوې 555 ،آيتونه لري ،آيتونه ئې د مكي دور په منځنيو
كلونو كي نازل شوو سورتونو ته ورته او اوږدوالى ئې
منځنى دئ ،خو هر يو ئې له څو لنډو لنډو مسجع فقرو
جوړ شوى او سورې ته ئې خوندور وزن وركړى .آيتونه ئې
ډېر ښكلى او خوندور وزن لري او په داسي صيغو پاى ته
رسېدلي چي د سورې د لومړي آيت (مبين) او د شپږم آيت
(يستهزءون) صيغو ته ورته وزن لري ،څو آيتونه ئې د
كريم ،رحيم او اسرائيل او معلوم په څېر صيغو پاى ته
رسېدلي چي دا هم په ډېر لږ توپير سره (مبين) او
(يستهزءون) ته ورته وزن لري ،د مضمون جالب والي او د
آيتونو ښكلي او خوندور وزن د سورې حفظول ډېر آسانه
كړى ،انسان كولى شي په لږ زحمت سره او په كم وخت كي
دا سوره حفظ كړي.
لكه څنگه چي دا سوره په دريو مقطعاتو حروفو پيل شوې؛
د سورې محوري او اساسي مضامين هم درې دي -6 :قرآن د
څرگندو آيتونو مجموعه ده -8 ،د خلكو ډېرى ايمان نه
راوړي كه څه هم دوى ته د پيغمبرانو په الس وړاندي شوي
آيتونه ډېر څرگند وي -8 ،هللا تعالى به د حق د دښمنانو
هڅي شنډوي او مؤمنانو ته به بريا ورپه برخه كوي؛ دا
ځكه چي هغه (عزيز) او (رحيم) دئ ،كه تاسو دې سورې ته
لږ ځير شئ وبه گورئ چي د لومړۍ ركوع په پاى كي راغلې
دا درې فقرې (    
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 )   اوه ځلي

نور او د هري وړاندي شوې قصې په پاى كي راغلې او دا
ښيي چي دلته هره تاريخي بېلگه د همدغو دريو خبرو د
اثبات لپاره د شاهد او دليل په توگه وړاندي شوې او د
سورې اصلي مضامين همدا دي.
دا اساسي مطالب په لومړۍ ركوع كي په مجمله توگه
راغلي او بيا په ټولي سورې كي او د اوو پيغمبرانو
عليهم السالم په قصو كي بيان شوي ،په هري قصې كي به
وگورئ چي يوې خوا ته يو پيغمبر دئ او بلي خوا ته د
دوى د مخالفينو يو خاص ټولى ،له خاصو ځانگړتياوو او
اجتماعي حيثيت او موقعيت سره ،د اشتراك وجه ئې كفر،
شرك ،ظلم ،فساد ،د حق مخالفت او د باطل مرسته ده،
هره قصه د يوې تاريخي او عملي بېلگي په توگه وړاندي
شوې ،په هري قصې كي يو داسي ځواك څېړل شوى چي د
پيغمبرانو عليهم السالم د تگالري مخالفت ته ئې مال
تړلې ،په حقيقت كي دا سوره موږ ته ټول هغه ځواكونه
او د دوى ځانگړتياوي راښيي چي د ديني تحريكونو په
وړاندي خنډ كېږي او دښمنۍ ته ئې راوړاندي كېږي ،دا
ځواكونه د اوو قصو او تاريخي بېلگو په ترڅ كي انځور
شوي ،خو د قصو ترتيب داسي دئ چي تر ټولو خطرناك او
ستر دښمن په سر كي او تر ټولو ووړ او لږ خطرناك دښمن
په پاى كي انځور شوى ،د دغو تاريخي بېلگو ترتيب په
دې توگه دئ:
 -1په پيل كي د موسى عليه السالم او فرعون قصه راغلې،
په دې كي د پيغمبر له دعوت سره د هغه چا مقابله او
مخالفت انځور شوى چي واكمن دئ ،پر ټولني حكومت كوي،
عام ولس ته د غالمانو په سترگه گوري ،هر مخالفت ځپي،
مخالفين تعذيبوي او په زندانونو كي ئې اچوي.
 -5بيا د ابراهيم عليه السالم قصه راغلې خو پرته له
دې چي د نمرود يادونه وكړي ،كه څه هم د ده مقابله د
موسى عليه السالم په څېر له ظالم واكمن سره وه ،خو د
بت لمانځونكو
ده په قصې كي د جعلي معبودانو او ُ
مخالفت له دې دعوت سره تمثيل شوى ،په يوې كي تركيز
بت،
پر ژوندى طاغوت شوى او په بلي كي پر مړ طاغوت او ُ
دا ځكه چي ژوندى جعلي معبود د موسى عليه السالم او

الشعراء
665
د قرآن پلوشې
فرعون په قصې كي انځور شوى ،دلته د هغه ولس مخالفت
منعكس شوى چي هم ژوندى طاغوت لمانځى او هم ئې مړي او
د هغوى څلي او مجسمې.
 -6بيا له نوح عليه السالم سره د مخورو قومي مشرانو
مخالفت څېړل شوى ،د دوى مخالفت هغه مهال پيل شوى چي
ده د ټولني پر حاكم وضعيت نيوكي كړې او د هغه پايلي
ئې وخيمي گڼلې ،او دا هغه څه دي چي له ټولو زړه
سواندو پيغمبرانو او حقپالو دعاتو سره شوي ،د دعوت
تر پيل وړاندي خلكو د هغوى درناوى كړى ،د پوه او لوړ
شخصيت په سترگه ئې ورته كتلي ،خو د دعوت له پيل
وروسته ئې هفوى تكذيب كړي او دښمنۍ ته ئې مال تړلې.
نوح عليه السالم په يوې داسي ټولني كي مبعوث شوى چي
ولس ئې په دوو طبقو وېشل شوى :اشراف او ارذال ،يوه
ډله ځان تر نورو لوړ ،شريف او نجيب گڼي او بلي ډلي
ته د حقارت او سپكاوي په سترگه گوري ،د ولس ځينو بې
وزلو او مستضعفينو پر نوح عليه السالم ايمان راوړى خو
مستكبرينو د هغه مخالفت ته مال تړلې او هغه ته ئې
ويلي :څنگه له موږ دا طمع لرې چي پر تا ايمان راوړو
په داسي حال كي چي د ولس څو بې وزلي او حقير وگړي
ستا خوا ته راغونډ شوي ،دوى له خپلي خوا لري كړه،
اشرافو ته په خپلي خوا كي د ودرېدو بلنه وركړه چي
ستا ملگرتيا وكړو!! دا هغه څه دي چي ټولو پيغمبرانو
ته ويل شوي او د زمانې په هر پړاو كي چي كوم داعي
پاڅي او د پيغمبرانو عليهم السالم په الر د تلو اراده
وكړي همدا به ورته ويل كېږي ،په خوا كي به ئې د
ټولني بې وزلي راغونډېږي او مستكبرين به ئې مخالفت
ته مال تړي.
 -6ورپسې د عاديانو هغه ځانگړتياوي زموږ په وړاندي
اېښودل شوې چي له كبله ئې دوى د هود عليه السالم
مخالفت وكړ ،دلته ئې درې خصلتونه انځور شوي -1 :د
خپلي سيمي شاوخوا هري لوړي باندي به ئې داسي څلي
جوړول چي هيڅ گټه به ئې نه وه ،هسي د خپل هنر او
كمال ښودلو او د خپل شوق پوره كولو لپاره -5 ،داسي
دنگي دنگي او مضبوطي مضبوطي ماڼۍ به ئې ځان ته
جوړولې چي گواكي دوى تلپاتي دي او د تل لپاره به په
دغو بنگلو كي اوسي -6 ،پر مظلومانو او بې وزلو ئې
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تېرى كاوو ،د جابرانو او ظالمانو په څېر تېرى .په دې
سره قرآن موږ ته الرښوونه كوي چي د پيغمبرانو عليهم
السالم د تگالري څلورم مخالف ځواك د ټولني هغه مرفه
طبقه ده چي د ظلم او تېري له الري ئې مال او دولت
ترالسه كړى ،د قصرونو خاوندان شوي ،په دنگو دنگو
ماڼيو كي اوسي ،د خپل بېهوده او خوشي شوق پوره كولو
او د خپل عظمت او جاه او جالل د نښو په توگه پر لوړو
څلي جوړوي!!
 -8بيا د صالح عليه السالم او ثموديانو په قصې كي د
پيغمبرانو عليهم السالم د تگالري پنځم مخالف ځواك
انځور شوى ،هغه چي مهمه ځانگړتيا ئې د شېرازه زمكو،
باغونو او چينو درلودل دي ،دغو شتمنيو په دوى كي كبر
او لويي راپيدا كړې ،د غرونو په ډډو كي خوندي او
مجللو كورونو جوړولو ته ئې تشويق كړي ،مسرفين او
مفسدين دي ،له دې ډډه كوي چي خپل امكانات د اصالح او
رغوني په چارو كي وكاروي.
 -3بيا د لوط عليه السالم او د سدوم والو په قصې كي د
پيغمبرانو عليهم السالم د تگالري شپږم مخالف ځواك
انځور شوى ،هغه چي له نورو ئې توپيري ځانگړتيا اخالقي
فساد دئ ،د لوط عليه السالم مخاطب قوم په داسي اخالقي
فساد كي غرق وو چي تر دوى وړاندي هيچا په دې گنده
ډنډ كي د لوېدو تكل نه وو كړى ،دوى يوازي په دغه
گنده فعل مبتال نه وو بلكي د ژوند په نورو برخو كي هم
عاصي او باغي قوم وو ،الري به ئې شكولې ،د بدفعلي دا
كركجن عمل به ئې په خپلو مجلسونو كي او د نورو په
وړاندي كاوو!!
 -5په پاى كي د شعيب عليه السالم او ايكه والو په قصې
كي د پيغمبرانو عليهم السالم د تگالري اوم مخالف ځواك
انځور شوى ،هغه چي په تجارتي راكړي وركړي كي خيانت
كوي او له دې الري د ډېرو شتمنيو خاوندان كېږي ،همدا
له نورو مخالفو ځواكونو سره د دې قوم توپيري
ځانگړتيا وه ،دوى له يوې خوا په ټولني كي د بې امنۍ،
فساد او وېري خورولو باعث وي ،له بلي خوا د هللا دين ته
د خلكو د ستنېدو مخه نيسي ،په ټولني كي فقر ،لوږه او
گراني د دوى د ظالمانه تصرفاتو له كبله رامنځته
كېږي ،د جگړو ،بې امنيو ،خوف او وېري په راپيدا كولو
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كي هم د دوى لويه ونډه وي ،كله فقر او لوږه د جگړو
باعث وي او كله بې امني او جگړي فقر او لوږه زېږوي.
د دغو تاريخي بېلگو په پاى كي د خطاب مخ د قريشو
په لوري اوښتى ،دوى ته ويل شوي:
 په دې كي د شك هيڅ مجال نشته چي دا قرآن د رب
العالمين له لوري نازل شوى.
 دا روح االمين (جبرئيل) د رسول هللا ﹽ پر زړه نازل
كړى ،د دې لپاره چي دى هم د نورو پيغمبرانو په څېر
خپل امت د كفر له بدو پايلو ووېروي.
 په قرآن كي همغه څه راغلي چي په مخكنيو كتابونو
كي راغلي وو .د دې كتاب ټول اساسي مطالب په مخكنيو
كي كتابونو كي راغلي.
 آيا تاسو ته دا يوه څرگنده نښه نه ده چي د بني
اسرائيلو علماء پرې پوهېږي؟ يعني د بني اسرائيلو
علماء په دې حقيقت ښه پوهېږي چي قرآن همغه څه وايي
چي په مخكنيو كتابونو كي راغلي ،له همدې كبله د دوى
حقيقي او خداى پالو علماوو پر قرآن ايمان راوړ.
 دا جنايتكاران به تل او تر پايه او تر هغي ورځي
له ايمان راوړو ډډه كوي چي په دردناك الهي عذاب اخته
او په مرگ محكوم شي .دا عذاب به ناڅاپي خپل تور وزر
پرې وغوړوي ،په داسي حال كي به راشي چي دوى به په
بشپړه توگه ترې غافله وي او د راتلو هيڅ تصور او
گمان به ئې نه كوي ،د عذاب له ليدو وروسته به وايي:
آيا د دې امكان شته چي موږ ته څه مهلت او فرصت راكړى
شي چي خپلي غلطۍ جبران او خپلي كړني تصحيح كړو!!
 هللا تعالى هيڅ كلى نه دئ هالك كړى مگر دا چي انذار
كوونكي ئې ول ،د پند په توگه ،دا ځكه چي هللا تعالى پر
خپلو بندگانو ظلم نه كوي.
 قرآن او زړه راښكونكي اغېزناك مطالب ئې په خپله
شهادت وركوي چي دا كتاب د هللا تعالى له لوري ،د روح
االمين په وسيله؛ د رسول هللا ﹽ پر زړه نازل شوى ،په هيڅ
برخي كي ئې د شيطاني القاءاتو هيڅ نښه نه شئ موندلى،
نو څنگه گمان كوئ چي دا قرآن به رسول هللا ﹽ په خپله
جوړ كړى وي او په دروغو به ئې هللا تعالى ته منسوبوي؟!!
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څه،
آيا
څه
له

د شيطان او د شيطان د ملگرو ئې له داسي كالم سره
آيا د قرآن په څېر كالم له شيطانانو سره ښايي؟!
هغوى توانېدى شي داسي كالم وړاندي كړي او هغه
ووايي چي قرآن ويلي؟!! شيطانان خو د دې كالم
اورېدو هم ډډه كوي.
بيا رسول هللا ﹽ او د ده له الري مؤمنانو ته دا
الرښووني شوې چي :د هللا تعالى تر څنگ بل معبود مه
لمانځه ،كه نه نو له معذبينو ځني به شې ،نږدې خپلوان
دي انذار كړه ،دوى تر نورو وړاندي او په ځانگړې توگه
د عصيان او سرغړاوي له بدو پايلو ووېروه ،خپل وزر
هغو مؤمنانو ته كوز ساته چي ستا متابعت ئې كړى ،او
كه ئې سرغړاوى درځني وكړ ووايه :زه له هغه څه بې زار
يم چي تاسو ئې كوئ .يعني د خلكو ايمان او عمل ته به
ارزښت وركوې نه خپلوي او قومي اړيكو ته ،هغه چا ته
به اهميت وركوې چي ايمان ئې راوړى او ستا متابعت ئې
كړى ،دوى ته به خپل وزر ټيټ ساتې ،تر دوى به ځان لوړ
نه گڼې ،د يوه دروند ،عزتمن او ارزښتمن ملگري په
سترگه به ورته گورې .پر مهربان عزتمن رب توكل كوه،
ستا اعتماد او توكل به يوازي پر هللا تعالى وي ،نه پر
خپلوانو ،نه د الري پر ملگرو او نه پر وسائلو او
امكاناتو ،يوازي پر هغه ذات چي هم مهربان دئ او هم
ځواكمن او برالسى ،د هغه ځواك او برالسي د هر ځواكمن
دښمن په وړاندي ستا لپاره كافي ده او د هغه مهرباني
تر هر مهربان دوست او قريب درته پراخه او مهمه.
ورپسې ويل شوي :شيطاني القاءات چا ته كېږي؟ د چا
افكار ،اقوال او اعمال شيطاني منشأ لري؟ وايي :د
شيطاني القاءاتو تر اغېز الندي هغه څوك وي چي د عمل
له پلوه په گناهونو كي غرق وي او د وينا له پلوه
دروغجن وي ،هم ئې خپله وينا دروغجنه وي او هم هغه چي
بل ته ئې منسوبوي،
بيا قريشو ته ويل شوي :ستاسو بل ظالمانه او د عقل
او منطق خالف قضاوت دا دئ چي رسول هللا ﹽ ته د يوه شاعر
په سترگه گورئ ،نه د يوه پيغمبر په سترگه ،د قرآن
لوړ او اغېزناك ادبي تركيب داسي تعبيروئ چي گواكي دا
د كوم شاعر د ادبي سليقې او استعداد زېږنده دئ!! خو
تاسو راشئ د خپلي ټولني شعراء او د دوى اشعار ،افكار
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او اطوار د رسول هللا ﹽ له لوړ معنوي او اخالقي شخصيت،
او د ده له افكارو او افعالو سره او له هغه عظيم
الشأن قرآن سره مقايسه كړئ چي د ده په الس تاسو ته
وړاندي شوى .قرآن په دې آيتونو كي نه يوازي د قريشو
د جهل وهلې او شرك ځپلې ټولني شعراء موږ ته معرفي
كوي بلكي بد شعر او خراب شاعر رامعرفي كوي او دا ئې
ځانگړتياوي گڼي:
 الر وركي او بدكاران به دى او د ده شعر خوښوي.
 بې هدفه شاعر دئ ،د ده د اشعارو له مخي به په دې
پوه نه شې چي هدف ئې څه دئ؟ خپل مخاطب څه ته بلي؟ كله
په يوې درې سر شي او كله په بل ناو ،د ده په شعرونو كي
به واضح او سپېڅلى پيغام ونه مومې.
 هسي د بې مقصده ويناوو او خوشو خبرو گوډى وي ،په
رگونو كي ئې د عمل كولو جوهر نه وي ،د خبرو د ميدان
اتل وي خو د عمل د ميدان مال ماتى او شل ،هغه څه وايي
چي نه ئې د كولو اراده لري او نه ئې همت!
خو قرآن له دې ډلي هغه شاعر مستثنى كوي چي
ځانگړتياوي ئې دا وي:
 د ايمان خاوند وي ،شعر ئې له ايمان راخوټېدلى او د
ايمان په خدمت كي ،د ايمان نښي به د ده د هر شعر په
هري مصرع كي وگورې.
 د عمل د مېدان مېړنى دئ ،عمل ئې نېك وي ،تر دې د
مخه چي شاعر وي يو صالح انسان دئ ،داسي نه دئ چي په
عمل پاڼي كي ئې له شعر پرته بل څه نه وي ،د ژوند ټوله
پانگه ئې يوازي څو اشعار وي ،ټول عمر ،وختونه او
استعدادونه ئې د دغي پانگي په ترالسه كولو كي ضايع كړي،
بلكي هغه يوازي د فراغت وختونه د شعر ليكلو او ويلو ته
مختص كړي.
 تل ئې هللا تعالى په ياد وي ،ژبه ئې د هللا په ياد لمده،
زړه ئې د هللا په ياد دربېږي ،شعر ئې له ذاكر زړه
راخوټېدلى ،په خپلو اشعارو كي خداى ډېر يادوي ،كه څوك
ستايي نو هغه خداى دئ ،كه له چا سره د ميني اظهار كوي
هغه خداى دئ ،كه له چا طمع يا وېره لري نو هغه يوازي
خداى دئ ،خداى پالي ،خداى لمانځي ،له خدايه مرسته
غواړي او د هللا په لوري بلنه وركوي.
مبارز او مجاهد شاعر دئ ،له مظلومانو دفاع كوي ،له
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ظالمانو د غچ اخيستلو لپاره مال تړي او په خپلو انقالبي
او ظالم ځپونكو اشعارو سره د ظالمانو پر سر كلك كلك
مرگوني گوزارونه كوي ،.د ظالمانو په ضد پاڅون ته بلنه
وركوي او د مظلومانو دردونه منعكس كوي.
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 ښايي، دا د مبين كتاب آيتونه دي، ميم، سين،طاء
ته به له دې كبله ځان هالكوې چي دوى نه مؤمنان
 كه وغواړو داسي آيت به له آسمان پرې نازل،كېږي
 او د رحمن رب له،كړو چي غاړي به ئې ورته كږې شي
لوري چي هر نوى ذكر ورته راځي دوى ترې ډډه كوونكي
ً به د هغه
ً چي دوى تكذيب كړ نو حتما
 نو يقينا،وي
څه څرنگوالى ورته معلوم شي چي دوى پرې استهزاء
.كوله
 د دې مباركو آيتونو په اړه الندي وضاحتونه-)1-6(
:ضروري برېښي
 لكه څنگه چي دا سوره په دريو مقطعاتو حروفو پيل
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شوې؛ د سورې محوري او اساسي مضامين هم درې دي-6 :
قرآن د څرگندو آيتونو مجموعه ده -8 ،د خلكو ډېرى
ايمان نه راوړي كه څه هم دوى ته د پيغمبرانو په الس
وړاندي شوي آيتونه ډېر څرگند وي -8 ،هللا تعالى به د حق
د دښمنانو هڅي شنډوي او مؤمنانو ته به بريا ورپه
برخه كوي؛ دا ځكه چي هغه (عزيز) او (رحيم) دئ ،كه
تاسو دې سورې ته لږ ځير شئ وبه گورئ چي د لومړۍ ركوع
په پاى كي راغلې دا درې فقرې (  








،

 )  اوه ځلي نور او

د هري وړاندي شوې قصې په پاى كي راغلې او دا ښيي چي
دلته هره تاريخي بېلگه د همدغو دريو خبرو د اثبات
لپاره د شاهد او دليل په توگه وړاندي شوې او د سورې
اصلي مضامين همدا دي.
 دلته ويل شوي چي دا د مبين كتاب آيتونه دي ،يعني
د هغه كتاب آيتونه چي په خپله څرگند دئ ،هيڅ ابهام
او اغماض په كي نشته او ټول حقائق څرگندوي ،ورپسې
رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي ښايي ته به له دې كبله ځان
هالكوې چي دوى نه مؤمنان كېږي ،له دې معلومېږي چې
پيغمبرعليه السالم د خپل امت په اړه څومره زړه سواند
وو ،په (انسان) ئې څومره زړه سوى درلود او د ده له
ژغورني سره ئې څومره مينه وه؟ خپل رب او د هغه په
وړاندي ئې خپل دروند مسئوليت څنگه پېژاندو او د يوه
پيغمبر په توگه ئې د خپلي دندي په اړه څه احساس
درلود؟ د هغو په اړه ئې څه احساس وو چي د ايمان له
سعادته محروم شوي؟ قرآن فرمايي چې رسول هللا ﹽ د
كافرانو د ايمان نه راوړو له كبله دومره اندېښنې
كولې چې نږدې وه له ډېرو اندېښنو ومري؟
دغه مطلب د قرآن په بل ځاى كي په دې الفاظو
راغلى:
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التوبه683:
ًَ چي تاسو ته ستاسو له منځه داسي پيغمبر درغى
يقينا
چي څه تاسو ځوروي پر ده گران تمامېږي ،ستاسو پر
(هدايت او الرښووني) حريص دئ او د مؤمنانو په اړه ډېر
زړه سواند او مهربان.
د درد او مسئوليت دغه احساس ،د خلكو د هدايت او
الرښووني دې ژوري تلوسې ،د مؤمنانو په اړه دې زړه سوي
او مهرباني همغه دروند پېټى جوړ كړى وو چې د
پيغمبرعليه السالم پر اوږوئې داسې دروندوالى كاوو چې
نږدې وه د دې اولوالعزم پيغمبر مال ماته كړي.
 هللا تعالى هغه ته الرښوونه كوي چي د خلكو د هدايت
لپاره د قرآن او د هغه الرښووني او دالئل كفايت كوي،
په چا كي چي د هدايت كېدو استعداد وي ،د سمي الري
پېژندو تلوسه او هيله وي د هغه لپاره قرآن كافي دئ
او څوك چي د قرآن په الرښوونو او دالئلو قانع نشي په
هيڅ څه نشي قانع كېدى ،كه هللا تعالى غوښتى داسي آيت به
ئې له آسمان پرې نازل كړى وو چي غاړي به ئې ورته كږې
شوې وې ،خو دا د هللا تعالى سنت نه دئ ،د انسان د
الرښووني لپاره الهي اسلوب داسي نه دئ چي هغه په سمي
الري تلو ته اړ كړى شي.
د دوى د مخالفت او ايمان نه راوړو وجه دا نه ده
چي كافي دالئل نه دي ورته ويل شوي او د قرآن له
څرگندو دالئلو عالوه نورو دالئلو ته ضرورت شته ،د دوى د
مخالفت اسباب او املونه نور دي ،دوى هغه خلك دي چي د
هللا تعالى له لوري هر نوى كتاب ورته راغلى مخالفت ئې
كړى ،دوى د رسول هللا ﹽ او قرآن مخالفت كوي او سلف ئې د
مخكنيو پيغمبرانو او مخكنيو الهي كتابونو ،دوى زاړه
پال دي ،يوازي هغه څه مني چي له پالر نيكه ورته په
ميراث رسېدلي ،كه څه هم د عقل خالف خبري ،د انساني
فطرت ضد اعمال او گنده او ظالمانه دود دستور وي ،دوى
نوى دين او مذهب نه مني ،كه څه هم د هللا تعالى له لوري
وي ،او كه څه هم هغه د رحمن رب له لوري د پېرزويني
او رحمت څرگنده ډالۍ وي ( 









 : او د رحمن رب له لوري چي هر نوى
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ذكر ورته راځي دوى ترې ډډه كوونكي وي) !! هغه دروغ
گڼي او ملنډي پرې وهي!!
ً به د هغه څه څرنگوالى
 خو دوى دي پوه وي چي حتما
ورته معلوم شي چي دوى پرې استهزاء كوله ،كه دا د
حقپالو د حتمي بريا په اړه وي او كه د كفر او شرك د
مغرورو ځواكونو د حتمي ماتې او سپكاوي په اړه ،دوى
ته دا دواړه محال برېښي خو ډېر ژر به دواړه په خپلو
سترگو وگوري.







    
     



   
  

آيا زمكي ته ئې نه دي كتلي چي څومره غوره غوره
ً چي په دې كي
جوړې مو په كي راټوكولې دي؟! يقينا
يوه څرگنده نښه ده ،او د دوى ډېرى باور كوونكي نه
ً چي ستا رب مهربان عزتمن دئ.
دي ،او يقينا
( -)5-5د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هغه چي د حاكم او مسلط حالت په دوام كلك باور
لري ،گمان نه كوي چي دا حالت به له منځه والړ شي او
په ټولني كي به داسي نوى نسل له نويو افكارو ،اخالقو
او اطوارو سره رامنځته شي چي د دوى په الس به په
ټولني كي بدلون راځي ،د هغوى په اړه ويل شوي :آيا
زمكي ته ئې نه دي كتلي چي څومره غوره غوره جوړې مو
ً چي په دې كي يوه څرگنده
په كي راټوكولې دي؟! يقينا
نښه ده ،خو د دوى ډېرى باور كوونكي نه دي .يعني لكه
څنگه چي هللا تعالى په وچ او سپېره ډاگ كي په يوه باران
سره ښكلي ښكلي بوټي راوټوكوي؛ همداسي به په دې جهل
ځپلې او شرك وهلې ټولني كي داسي مؤمنان راپيدا كوي
چي دا ټولنه د شرك او جهل له تيارو وژغوري او د شرك
او جهل ځواكونو سلطه پاى ته ورسوي.
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 د منكرينو اصلي ستونزه دا نه ده چي نښي او دالئل
ئې نه دي تر سترگو شوي ،ستونزه ئې دا ده چي د عبرت
سترگي ئې ړندې شوې او د ضمير حساسيت ئې ځپل شوى ،د
چا د عبرت سترگي چي نه وي ړندې شوې؛ د هغه لپاره دغه
نښه كافي ده ،د هغه په وړاندي په هر گام كي ،هر لوري
ته داسي نښي ځلېږي چي د ايمان راوړو لپاره كافي دي.
ً چي ستا رب مهربان عزتمن دئ.
او يقينا


   






    
    



   
   
   
  
او هغه مهال چي ستا رب موسى ته غږ كړ چي د دې
ظالم قوم لوري ته راشه ،د فرعون قوم ته ،آيا (د
خپل ظلم له بدو پايلو) نه وېرېږي؟ ،وئې ويل :اې
زما ربه! زه وېرېږم چي دروغجن به مي وگڼي ،سينه
مي تنگېږي ،ژبه مي (سمه) نه خوځېږي ،نو د هارون
لوري ته (دا رسالت) ولېږه ،او د دوى پر ما د يوې
گناه (الزام) دئ ،وېرېږم چي وبه مي وژني.
( -)60-67د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 موسى عليه السالم ته د يوه ظالم قوم په لوري د تلو
الرښوونه وشوه ،د فرعو ن ظالم قوم ،هغه چي په ظلم او
فساد كي ئې كار داسي حد ته رسېدلى وو چي د خپلو
ظلمونو او فسادونو د بدو پايلو هيڅ پروا ئې نه كوله،
خو ده ته د مبارزې ميدان ته د بلني لپاره داسي الفاظ
كارول شوي چي ښيي هللا تعالى دى داسي ميدان ته بلي چي
هلته ظالمانو د خپل رب په خالف بغاوت كړى ،هلته د حق
او باطل تر منځ ،د باغي بنده او د هغه د رب تر منځ
جگړه روانه ده ،هللا تعالى ده ته بلنه وركړه چي راشه په
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دې تصادم كي برخه واخله ،د دې پر ځاى چي ورته ووايي:
إذهب الى القوم الظالم :د ظالم قوم په لوري والړ شه؛
ورته وايي :إئت القوم الظالمين :دې ظالم قوم ته
راشه!!
موسى عليه السالم د دې دروند پېټي له وړلو ځان
عاجز گڼي ،هغه ضروري استعدادونه او ځانگړتياوي چي د
يوه ستر مغرور او ظالم ځواك په ضد د يوه مظلوم او بې
وزلي ولس د زعامت او مشرتابه لپاره ضروري دي ځان ترې
محروم بولي او وايي:
 اې زما ربه! زه وېرېږم چې تكذيب به مي كړي ،د
موسى عليه السالم د دې وينا معنى دا ده :بني اسرائيل
به ما د پيغمبر په توگه ونه مني ،زه د فرعون په كور
كي ستر شوى يم ،دا شك به ئې په زړونو كي راوالړ شي چي
گواكي له ما سره د مشرۍ او زعامت تلوسه د فرعون په
كور كي د پاته كېدو له كبله راپيدا شوې.
 سينه مي تنگېږي ،يعني د قيادت لپاره لوى زړه،
مضبوطه حوصله ،لوړ همت او پراخه سينه په كار ده ،زه
په ځان كي دا كفايت نه گورم.
 ژبه مي سمه نه خوځېږي ،يعني هغه فصاحت ،بالغت او د
ژبي طالقت چي د يوه قائد لپاره ضروري دئ ،زه ترې
محروم يم.
 هارون ته ئې ولېږه ،دا دنده هغه ته وسپاره ،هغه
تر ما فصيح او د دې كار لپاره وړ دئ.
 او د دوى پر ما د يوې گناه (الزام) دئ ،وېرېږم چي
وبه مي وژني .يعني د دوى پوروړى يم ،پر ما د قتل
الزام دئ ،دا فرصت به رانكړي چي زه خپل پيغام هغوى
ته ورسوم.
په دې مباركو آيتونو كي كه له يوې خوا د سورې د
اساسي مطالبو لپاره يوه تاريخي بېلگه زموږ په وړاندي
انځور شوې؛ له بلي خوا د قيادت څو اساسي مواصفات موږ
ته معرفي كوي او وايي:
 د مشرتابه لپاره فصاحت او د ژبي طالقت يو ضروري
صفت دئ ،فصاحت يوازي يو كمال او هنر نه دئ؛ بلكي د
انشراح صدر ،فهم او بصيرت ،روښانه ذهن او ژور فكر
نښه او د انسان د عقيدې او قول تر منځ د تنسيق او
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يووالي مظهر دئ ،څوك چي رغنده او سالم افكار نه لري
ً به ئ ې وينا مبهمه او غامضه ومومئ ،مخاطب ته به
حتما
تصنعي برېښي ،تر اغېز الندي به ئې نه ځي ،د زړه او
دماغ دړه به ئې نه ورته پرانيستل كېږي .قرآن د دې
ضروري صفت د يوې بېلگي په توگه د موسى عليه السالم دا
وينا رااخلي چي پر رسالت د مبعوثېدو په مهال ئې وكړه
او وئې ويل :زه د دې منصب او مأموريت لپاره وړ نه
يم؛ ځكه فصاحت نه لرم ،تر ما هارون (عليه السالم)
غوره دئ ،ځكه هغه تر ما افصح دئ .فصاحت او په صراحت
او وضاحت سره د خپل زړه خبره كول ،دا د مشرتابه
لپاره هغه ضروري صفت دئ چي موسى عليه السالم هغه ته
په پام سره هارون عليه السالم تر ځان د دې دندي لپاره
غوره او وړ بولي.
 د الرښود او مشر د شخصيت او د ده د دعوت او مبارزې
په اړه د خلكو اعتماد او باور ضروري دئ ،موسى عليه
السالم په دې دليل ځان د دې مقام لپاره وړ نه بولي چي
گمان كوي بني اسرائيل به ئې په دې دليل ونه مني او د
ده په اړه به شك وكړي چي دى د فرعون په قصر كي ستر
شوى ،د زعامت او قيادت شوق او تلوسه ئې له هغه ځايه
ترالسه كړې ،د فرعون په قصر كي پاته كېدا دې ته هڅولى
چي د قوم مشر او الرښود شي ،داسي نه چي دغه انگېرنه د
دې باعث شي چي بني اسرائيل د ده بلني او دعوت ته د
شك په سترگه وگوري او له ايمان راوړو ډډه وكړي.
 هغه سعۀ صدر او پراخه حوصله چي موسى عليه السالم
ئې د زعيم لپاره ضروري گڼي ،په خپل زړه او سينه كي
نه مومي او له همدې امله ځان د مشرۍ لپاره مناسب نه
بولي.
 اقتدار ته د رسېدو تلوسه نه درلودل او د الس ته
راوړو هڅه ئې نه كول ،د اسالم له نظره قدرت ته د
رسېدو هڅه حرامه او ناروا ده ،څوك چي امارت ته د
رسېدو هڅه وكړي د هللا تعالى له تأييد او رعايت
محرومېږي او هللا تعالى ئې خپل نفس ته حواله كوي ،د
پيغمبر عليه السالم قول او فعل ښيي چي مسلمانان بايد
هغه څوك د امير په توگه غوره نه كړي چي اقتدار ته د
رسېدو هڅه كوي ،د موسى عليه السالم په پورتنۍ قصې كي
هم موږ ته همدا الرښوونه شوې ،موسى عليه السالم داسي
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معرفي شوى چي غوښتل ئې د امارت پېټى د ده پر اوږو
بار نشي او د ده پر ځاى هارون عليه السالم ته وسپارل
شي.
 د مشر او كشر ،د امير او رعيت او د داعي او مخاطب
تر منځ د اعتماد او افهام او تفهيم فضاء د قيادت
لپاره يو بل ضروري شرط دئ ،قرآن د موسى عليه السالم د
قصې په ترڅ كي موږ ته همدا وايي او د موسى عليه
السالم د دې وينا په ضمن كي ئې موږ ته بيانوي چي هغه
وويل :د يوه قبطي د قتل په وجه زما او د قبطيانو تر
منځ د اعتماد او باور فضاء له منځه تللې ،د دوى له
لوري د قتل تور به د دې باعث شي چي زما بلني ته مثبت
ځواب ونه وايي.
كله چي موسى عليه السالم؛ د عجز او ناتوانۍ له
اظهار سره سره؛ په دې ستري دندي گمارل كېږي او عليم
او حكيم رب هغه د دې منصب وړ گڼي ،نو هللا تعالى ته
داسي دعا كوي چي په ضمن كي ئې ټول هغه ضروري وړتياوي
ترې غواړي چي د قيادت لپاره زيات ضروري دي او موسى
عليه السالم ځان ورته اړ او محتاج گڼلو ،فرمايي:










   

















    



   




طه 58 :ـ 68

وئې ويل :اې زما ربه! سينه مي راته پراخه كړې ،كار
مي راته آسانه كړې ،د ژبي غوټي مي پرانېږې ،چي په
وينا مي پوه شي ،له خپل ټبر مي وزير او مرستندوى
راته وټاكه ،ورور مي هارون ،په هغه سره مي مال مضبوطه
كړه او په كار كي ئې راسره شريك كړه ،تر څو زياته
ً چي ته مو
تسبيح دي ووايو او ډېر دي ياد كړو ،يقينا
حال ته ښه ليدونكى (په حال مو ښه خبر) يې.
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دې ته مو بايد پام وي چي په قرآن كي كله شرح صدر
د سينې د تنگوالي په مقابل كي راغلې او معنى ئې د هر
ډول تشويش ،ذهني اضطراب او هر راز شك او شبهې رفع
كول او د اسالم د منلو لپاره د انسان زړه تيارول او
په دې ئې قانع كول دي چي د اسالم الره حق ده او څه چي
اسالم د عقېدې ،اخالق ،عدالت ،تمدن او تهذيب په اړه
ويلي سل په سلو كي حقيقت لري .او كله د سينې د هغي
تنگوالي په ارتباط راغلې چي وېره او خوف ئې باعث وي،
د خپلي دندي او مأموريت له ستروالي وېره ،له دې وېره
چي د دې دروند بار د وړلو توان به ونه لري ،له دې
وېره چي مخاطب به پرې بد گماني وكړي ،په خبره به ئې
سم پوه نه كړى شي ،د پراخي حوصلې او د ضروري فصاحت
او د ژبې ښه طالقت د نشتوالي وېره.
قرآن په ډېر تفصيل سره او د گڼ شمېر آيتونو په
ترڅ كي د صالح او اهل زعيم ضروري مواصفات راښيي ،دا
د دې لپاره چي د زعامت او قيادت وړ شخصيت وپېژنو ،د
هغه مالتړ وكړو او د قيادت دروند پېټى د هغه پر اوږو
كېږدو او له داسي چا سره له بيعت ډډه وكړو چي له دغو
ضروري مواصفاتو محروم وي ،قرآن د اسالمي ټولني د زعيم
او مشر د مواصفاتو په اړه ډېر تفصيلي او دقيق بحث
كړى ،كه دا آيتونه او هغه چي په ترڅ كي ئې د غير
اسالمي ټولني د زعماوو ځانگړتياوي په كي څېړل شوې
ً چي پرېړ او ضخيم كتاب ترې
راغونډ كړو؛ نو يقينا
جوړېږي.





   



   
   



 
وئې ويل :نه داسي نه ده ،دواړه زما له آيتونو سره
ً چي موږ درسره اورېدونكي يو ،نو
والړ شئ ،يقينا
ً چي موږ د رب
فرعون ته ورشئ او ورته ووايئ :يقينا
العالمين استازي يو (له دې پيغام سره ) چي بني
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اسرائيل راسره ولېږه.
( -)15-18دلته هغه ځواب زموږ په وړاندي ځلېږي چي د هللا
تعالى له لوري موسى عليه السالم ته وركړى شو ،په دې
توگه:
 داسي نه ده لكه چي ته انگېرې ،ته د دې دروند پېټي
د وړلو وړتيا لرې ،په تا كي هغه ځانگړتياوي شته چي د
يوه صالح الرښود او موفق زعيم لپاره ضروري دي.
 زه درسره يم ،په دې مبارزې كي يوازي نه يئ ،زه مو
مرستندوى يم ،هم ستاسو دعاگاني اورم او هم ستاسو د
مخاطبينو ويناوي ،مه د چا د تكذيب پروا كوئ او مه ئې
د مخالفتونو او دښمنيو.
ً چي موږ د رب
 فرعون ته ورشئ او ورته ووايئ :يقينا
العالمين استازي يو ،له دې پيغام سره راغلي يو چي د
بني اسرائيلو له ځورولو او په غالمۍ كي د دوى له
ساتلو الس واخله ،كه په مصر كي د دوى شتون نشې زغملى
نو پرېږده چي له موږ سره يو ځاى له مصر ووځي او خپلي
پلرنۍ سيمي ته والړ شي.
دې ته مو بايد پام وي چي فرعون ته د موسى عليه
السالم پيغام يوازي دا نه وو چي بني اسرائيل راسره
ولېږه ،هغه له يوه داسي جامع او بشپړ پيغام سره تللى
وو چي هر پيغمبر ئې خپل امت ته راوړي ،د بني
اسرائيلو د آزادۍ مطالبه وروستۍ غوښتنه وه .موسى
عليه السالم فرعون ته همغه څه ويلي چي هر پيغمبر ئې
ولس او د ولس واكمنانو ته وايي ،هغه ئې په هللا تعالى
او آخرت ايما ن ته رابللى ،د نورو اساسي خبرو په ضمن
كي ئې هغه ته ويلي چي د بني اسرائيلو له تعذيب،
ځورولو او په اسارت او غالمۍ كي د دوى له ساتلو الس
واخله ،پرېږده چي آزاد ژوند وكړي ،كه ترې وېرېږې او
د همدې لپاره ئې په اسارت او استضعاف كي ساتې او
زامن ئې ورته وژنې نو پرې ئې ږده چي له مصره ووځي او
د خپلي خوښي سيمي ته له موږ سره والړ شي.
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وئې ويل :آيا په خپلي (خوا) كي مو د يوه ماشوم په
توگه ونه پاللې ،او د خپل عمر څو كلونه دي زموږ
په خوا كي تېر نه كړل ،او خپل هغه كار دي هم وكړ
چي ودي كړ ،حال دا چي هغه وخت ته هم (زموږ په
څېر) د كافرانو له ډلي وې!!
( -)15-15فرعون ورته وويل :آيا ته همغه نه يې چي
ماشوم وې او موږ وروزلې او د خپل عمر څو كلونه دي
زموږ په خوا كي او زموږ تر پالني او روزني الندي تېر
كړل؟ او آيا ته همغه نه يې چي هغه كار دي وكړ ،هغه
چي همدا تا وكړ ،حال دا چي هغه وخت ته هم زموږ په
څېر د كافرانو له ډلي وې ،پرون خو ته هم زموږ په څېر
وې ،دا څه وشول چي نن موږ ته كافر وايې او ځان ته
مؤمن؟!! د فرعون د دې وينا يوه بله توجيه هم شوې او
هغه دا چي گواكي دلته له (كافرين) څخه د فرعون مراد
ناسپاس او ناشكر دئ ،يعني موسى عليه السالم ته ئې
ويلي چي ته د دغو ټولو نعمتونو درناوى او پاس نه كوې
او زموږ مخالفت ته دي مال تړلې! خو په دوه دالئلو
لومړۍ توجيه دقيقه ده -1 :موسى عليه السالم د هغه په
ځواب كي ويلي چي هو؛ ما هغه كار كړى ،خو په داسي حال
ً و أنا من
كي چي زه له الر وركو څخه وم :فعلتها إذا
الضالين ،له دې معلومېږي چي د فرعون مراد له (كافر)
څخه همدا ضاللت او الروركتوب وو -5 ،كه ئې مراد ناشكري
وى نو هم به ده د مفرد صيغه كاروله او هم به موسى
عليه السالم ويلي وو چي زه ناشكر او ناسپاس نه يم.
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وئې ويل :هغه كار مي كړى ،خو په داسي حال كي چي
زه له الر وركو څخه وم ،نو كله چي له تاسو ووېرېدم
نو درځني وتښتېدم ،نو زما رب حكمت راپه برخه كړ
او زه ئې له پيغمبرانو څخه وگرځولم ،او دغه نعمت
چي ته ئې پر ما منت ږدې له دې كبله دئ چي بني
اسرائيل دي په مرييتوب نيولي.
( -)55-56موسى عليه السالم فرعون ته وويل :هغه كار مي
په داسي حال كي كړى چي له الروركو او ناپوهانو څخه
وم ،په ناپوهۍ كي هغه كار راځني شوى ،اعتراف كوم چي
هغه وخت زه هم ستاسو په څېر الر وركى وم ،كله چي له
تاسو ووېرېدم نو درځني وتښتېدم ،او زما رب پوهه او
حكمت راپه برخه كړ او له پيغمبرانو څخه ئې وگرځولم.
ته چي پر ما د خپلو پېرزوينو او احساناتو يادونه كوې
او وايې چي په خپل كور كي مي ستر كړې! د دې وجه خو
دا ده چي تا بني اسرائيل په غالمۍ كي ساتلي ،د هغوى
زامن دي وژل ،زما مور دې ته اړه شوه چي سيند ته مي
وغورځوي ،په دې توگه ستا الس ته درغلم ،ولي ستا په
كور كي د سترېدو پيغور راكوې؟! كه دوى آزاد وى ولي
به زه د خپلي مور له غېږي محرومېدم ،ستا الس ته به
درتلم او ستا تر روزني الندي به نيول كېدم او ولي به
تا نن د دغي خبري منت پر ما ايښودو او خپله دا
پېرزوينه به دي ما ته رايادوله؟!!
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فرعون وويل :او دا رب العالمين څه او څوك دئ؟ وئې
ويل :د آسمانونو او زمكي رب او د هر هغه څه رب چي
په دې دواړو كي دي ،كه يقين كوونكي يئ( ،فرعون)
هغو ته چي د ده شاوخوا كي ول وويل :آيا نه اورئ؟
وئې ويل :همغه ستاسو رب او ستاسو د لومړنيو
ً چي ستاسو لوري ته دا
پلرونو رب ،وئې ويل :يقينا
ً لېونى دئ!! وئې ويل :همغه د
لېږل شوى پيغمبر حتما
مشرق او مغرب رب او د هر هغه څه رب چي د دوى تر
منځ دي ،كه تاسو تعقل وكړئ ،وئې ويل :كه له ما
ً به دي له (نورو)
پرته دي بل اله ونيو نو حتما
زندانيانو سره يوځاى كړم.
( -)85-88په دې مباركو آيتونو كي د فرعون او موسى
عليه السالم ويناوي د يوې جالبي مركې په بڼي كي داسي
راغلې:
 فرعون وويل :دا رب العالمين څه او څوك دئ چي ته
ځان د هغه استازى گڼې او وايې د هغه پيغام مي درته
راوړى؟!!
 موسى عليه السالم په ځواب كي ورته ويل :د آسمانونو
او زمكي رب او د هر هغه څه رب چي په دې دواړو كي دي،
كه يقين كوونكي يئ ،كه ستاسو پوښتني د دې لپاره وي
چي په حقيقت پوه شئ او هغه رب وپېژنئ چي زه ئې د يوه
ً غواړئ حقائق درك
استازي په توگه غوره كړى يم ،واقعا
كړئ او ايمان پرې راوړئ نو زه د هغه رب له لوري لېږل
شوى يم چي د آسمانونو او زمكي هر لوري او په هر څه
كي ئې د هغه د ربوبيت او پالني آثار له ورايه برېښي،
داسي څرگند آثار او نښي چي د هر يقين كوونكي لپاره
كفايت كوي او هغه ته خپل رب ورپېژني.
 فرعون هغو درباريانو ته مخ واړاوو چي د ده شاوخوا
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كي راغونډ ول او وئې ويل :آيا نه اورئ؟ پام مو نه دئ
چي دى څه وايي؟!! دا حركت ئې هغو جاهلو او مغرورو
كسانو ته ورته وو چي كله د كومي خبري د ترديد لپاره
څه ونه مومي ،او وغواړي د مقابل لوري وينا ناسمه او
د نه منلو وړ وښيي نو يوې خوا بلي خوا ته مخ واړوي
او وايي :نه اورئ چي څه وايي ،آيا دا خبره د كولو،
اورېدلو او ځوابولو وړ ده؟!!
 موسى عليه السالم وويل :همغه ستاسو رب او ستاسو د
لومړنيو پلرونو رب ،هغه چي تاسو او ستاسو پلرونه ئې
پيدا كړي ،روزلي ،پاللي او ستر كړي ،د غرور له وهمي
سورلۍ كوز شئ ،زه مو هغه رب ته رابلم چي هم ستاسو او
هم ستاسو د پلرونو رب دئ.
ً چي ستاسو لوري ته دا لېږل شوى
 فرعون وويل :يقينا
ً لېونى دئ!! زموږ په وړاندي داسي
پيغمبر حتما
جسارتونه ،يوازي داسي څوك كولى شي چي دماغ ئې خراب
او په لېونتوب مبتال وي!!
 موسى عليه السالم وويل :همغه د مشرق او مغرب رب او
د هر هغه څه رب چي د دوى تر منځ دي ،كه تاسو تعقل
وكړئ ،يعني زه د هغه ذات لوري ته بلنه دركوم چي شپه
او ورځ د ده په اراده راځي او ځي ،كه د دې خور عالم
په كوم څه شپه خپل تور وزر غوړوي او يا ورځ ځال او
رڼا وركوي ،دا هر څه د همغه هللا تعالى په حكم او اراده
تر سره كېږي ،دا په حقيقت كي د فرعون د گواښني او
تهديد په وړاندي همغسي ځواب دئ لكه چي ابراهيم عليه
السالم د نمرود د گواښ په وړاندي ويلى وو ،كله چي
ابراهيم عليه السالم ته د اعدام پرېكړه واورول شوه
هغه وويل :د مرگ او ژوند پرېكړه زما د رب له لوري
كېږي ،نمرود وويل :زه يم چي د ژوند مرگ فيصله كوم!!
دوه بنديان ئې راوغوښتل چي يو ئې د آزادولو او بل ئې
د اعدام وړ وو ،هغه لومړنى ئې اعدام كړ او دوهم ئې
آزاد كړ ،ابراهيم عليه السالم ورته وويل :هللا خو لمر له
مشرقه راخېژوي ته ئې له مغربه راوله كه رښتينى يې،
نو هغه چي كافر شوى وو مبهوت او حيران شو ،څه ئې د
ويلو لپاره نه موندل ،گورئ چي يوې خوا ته نمرود دئ
چي خپل اقتدار مغرور كړى ،گمان كوي چي د خلكو مرگ
ژوند د ده په الس كي دئ ،سلطنت او پاچايي ئې "طاغوت"
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دئ چي دى ئې دوكه كړى ،د حقيقت له منلو ئې منع كوي
او په تيارو كي د ده د پاته كېدو باعث كېږي ،خو بلي
خوا ته ابراهيم عليه السالم دئ ،د مرگ پرېكړه ئې شوې،
د ده د سوزولو لپاره ستر اور بل شوى ،ټول ولس راغونډ
شوى چي په سره اور كي د ده د وريتېدو تماشا وكړي ،دى
ئې له زندان راايستلى ،اوس د نمرود په دربار كي والړ
دئ ،جالد ئې خوا ته او آخوا خلك په اور كي د ده د
اچولو شېبې ته منتظر ،په همدې حساسي او هيبتناكي
شېبې كي ابراهيم عليه السالم په ټول ډاډ او اطمئنان
سره وايي :د مرگ ژوند پرېكړه زما رب كوي .په هغه
حالت كي د دې خبري د كولو په عظمت هر څوك نه پوهېږي،
داسي خبره يوازي هغه څوك كولى شي چي هللا تعالى ئې هادي
او الرښود وي .موسى عليه السالم فرعون ته همغسي ځواب
وركړى چي د ده ورور ابراهيم عليه السالم نمرود ته
وركړى وو ،ابراهيم عليه السالم ويلي وو :زما رب خو
هغه ذات دئ چي لمر له ختيزه راخېژوي ،ته ئې له
لوېديزه راوخېژوه كه رښتينى يې!! يعني لكه څنگه چي
شپه او ورځ د هللا په اراده ځي راځي او لمر د ده په
اراده له خپله ځايه راخېژي او په خپل ځاى كي پرېوځي
او د نړۍ هيڅ ځواك نه د هغه د تلو راتلو وخت بدلولى
شي او نه ئې ځاى ،همداسي د مرگ او ژوند پرېكړه هم
يوازي د هللا له لوري كېږي او په دې كار كي هم د نړۍ
هيڅ ځواك هيڅ برخه نه لري .موسى عليه السالم هم د
فرعون د گواښ په وړاندي دې ته ورته ځواب وركوي او
وايي :همغه د مشرق او مغرب رب او د هر هغه څه رب چي
د دوى تر منځ دي ،يعني زه د هغه ذات لوري ته بلنه
دركوم چي شپه او ورځ د ده په اراده راځي او ځي،
پرېكړي د هغه له لوري صادرېږي او بدلونونه د هغه په
حكم رامنځته كېږي.
 فرعون وويل :كه له ما پرته دي بل اله ونيو نو
ً به دي له (نورو) زندانيانو سره يوځاى كړم .يعني
حتما
په دې ملك كي به د ژوند په هري برخي كي محوري او
مركزي حيثيت د فرعون وي ،د ټولني هر وگړى به هم د
الرښووني په برخه كي او هم د پرېكړو لپاره ده ته
مراجعه كوي ،په دې هېواد كي به له ده پرته بل داسي
مقام او مرجع نه غوره كېږي چي ولس د الرښوونو او د
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منازعاتو د حل و فصل لپاره هغه ته مخ اړوي ،دلته به
يوازي زما احكام چلېږى او كه تا بل مقام او مرجع ته
د مخ اړولو جسارت وكړ نو ځاى دي زندان دئ ،له نورو
زندانيانو سره به يو ځاى په زندان كي پروت وې .دا
مبارك آيت په ډېر وضاحت سره موږ ته الرښوونه كوي چي د
(اله) اصلي معنى څه ده؟ دا آيت وايي :هر هغه څوك چي
په خپلي ټولني كي همغه مقام او منزلت غواړي چي فرعون
غوره كړى وو كه څه هم ځان ته د اله او معبود خطاب
ونه كړي په حقيقت كي ئې ځان معبود او اله گڼلى او د
الوهيت دعوا ئې كړې .دې ته مو بايد پام وي چي د
فرعون د قصې له راوړلو څخه د قرآن موخه دا نه ده چي
هسي يوه تاريخي قصه زموږ په وړاندي كېږدي او يا
فرعون راوپېژني ،موخه ئې دا ده چي موږ ته د هر
(فرعون) او هر فرعوني نظام ځانگړتياوي راوپېژني،
قرآنكريم د دې لپاره دا يادونه كوي چي موږ د دې په
هينداري كي فرعون ته ورته واكمنان وپېژنو او په دې
پوه شو چي هللا تعالى كوم نظام يو فرعوني نظام گڼي او د
رانسكورولو لپاره ئې موسى لېږي؟!! له دې قصې د قرآن
موخه دا نه ده چي موږ په تاريخ كي هغه تېر شوى فرعون
وپېژنو ،بلكي هدف ئې دا دئ چي موږ په دې خبري پوه
كړي چي په چا كي دغه صفات وي هغه فرعون دئ او د
فرعون له برخليك سره به مخامخ كېږي .او ته به د دې
فرعون داسي مقابله كوې لكه چي موسى عليه السالم د خپل
دور فرعون مقابله كوله.
















   







 
وئې ويل( :زندان ته مي لېږې) كه څه هم (د خپل
حقانيت د اثبات لپاره) څرگنده نښه دروړاندي كړم؟!
هغه وويل :رائې وړه كه له رښتينو څخه يې! نو خپله
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عصا ئې وغورځوله چي ښكاره مار (ترې جوړ) شو او
خپل الس ئې راوايست چي ليدونكو ته روڼ او ځالنده
وو.
( -)66-66موسى عليه السالم د فرعون د گواښ او تهديد
په ځواب كي وويل :زندان ته مي لېږې كه څه هم د خپلي
رښتينولۍ او د خپل رسالت د حقانيت د اثبات لپاره
څرگنده نښه دروړاندي كړم؟! آيا دا نه بدلېدونكې
پرېكړه ده كه نه د دالئلو په ليدو سره به په دې كي
تبديلي راځي؟!! فرعون وويل :د رښتينولۍ څرگنده نښه
دي وړاندي كړه! موسى عليه السالم خپله عصا وغورځوله
چي ښكاره مار ترې جوړ شو او خپل الس ئې راوايست چي
ليدونكو ته روڼ او ځالنده وبرېښېدو.
دې ته مو پام وي چي كه څه هم دا د موسى عليه
السالم دوه معجزې وې ،عصاء ئې په مار بدله شوې او الس
ئې روڼ ځلېدلى ،خو په دې سره موږ ته الرښوونه شوې چي
كه تاسو رښتيني حقپال شئ ،د موسى عليه السالم الر غوره
كړئ ،د فرعون مقابله وكړئ ،پر خپل رب توكل وكړئ ،نو
ستاسو سپين الس او خپله عصاء كافي ده چي هر باطل ځواك
ته ماتې وركړئ ،مهمه دا ده چي تاسو خپله لمن پاكه او
سپينه وساتئ او په گناهونو ئې داغجنه نه كړئ ،او خپل
شته وسائل او امكانات په كار واچوئ ،هللا تعالى به په
همدې سره تاسو ته پر دښمن برى او غلبه دركوي ،كه څه
هم ستاسو دښمن په ظاهر كي ډېر ځواكمن وي او وسائل او
امكانات ئې ستاسو په پرتله ډېر زيات!!





 












  
  
   
 
(فرعون) په خپلي خوا كي درباريانو ته وويل :دا خو
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ډېر پوه جادوگر دئ ،غواړي په خپل جادو سره تاسو
له خپل ټاټوبي وباسي ،نو څه مشوره راكوئ؟ وئې
ويل :ده او ورور ته ئې مهلت وركړه او په ښارونو
كي ټول راغونډوونكي (جارچيان او اربكي) وگماره،
تر څو ټول پوه ماهر جادوگران درته راولي.
( -)65-66دا مبارك آيتونه موږ ته الرښوونه كوي چي د
معجزو او دالئلو په وړاندي د هر فرعون او د فرعونيانو
غبرگون څنگه وي ،د دوى غبرگون به تل داسي وي لكه د
مصر د فرعون ،هغه د موسى عليه السالم د دوو سترو سترو
معجزو له ليدو وروسته په خپلي خوا كي درباريانو ته
وويل -1 :دا خو ډېر پوه جادوگر دئ -5 ،غواړي په خپل
جادو سره تاسو له خپل ټاټوبي وباسي -6 ،نو څه مشوره
راكوئ؟ مقدمه ئې داسي ايښې چي د درباريانو ځواب له
دې پرته بل څه نشي كېدى چي بايد د دې خطرناك جادوگر
او د ټول ولس دښمن مخنيوى وشي ،فرعون ته ئې مشوره دا
وه :ده او ورور ته ئې مهلت وركړه او په ښارونو كي
ټول راغونډوونكي جارچيان او اربكي وگماره ،چي ټول
پوه او ماهر جادوگران درته راغونډ كړي او د دې
جادوگر مقابله وكړي!! فرعون د خپل مكر په لومي كي
ونښت ،موسى عليه السالم ئې جادوگر وگڼلو ،له
درباريانو ئې د دې جادوگر د مقابلې په اړه مشوره
وغوښته ،د هغوى ځواب دا وو چي د جادوگر مقابله بايد
په جادوگرانو سره وكړو!! كه فرعون دا خبره نه وى كړې
او يوازي دومره ئې ويلي وى چي دا موسى تاسو ته
ستونزي راوالړوي ،څه ورسره وكړو ،نو د درباريانو ځواب
ً داسي وو چي يا ئې ووژنه او يا ئې زنداني
به يقينا
كړه ،خو هللا تعالى غوښتل چي د فرعون په الس داسي صحنه
جوړه شي چي د موسى عليه السالم د دعوت حقانيت ټول ولس
ته او د يوې ستري غونډي په ترڅ كي څرگند شي.
بايد دې ته متوجه وو چي دا سحره د مصريانو مذهبي
مشران ول ،د موسى عليه السالم په ضد د دوى راوړاندي
كول ښيي چي فرعونيان تل د مذهب مقابله په مذهب سره
كوي ،د تاريخ په اوږدو كي تل همداسي شوي او تل به
همداسي كېږي چي فرعونيان به د ديني خوځښتونو مقابله
د دين په جامه كي كوي ،فرعونيان به ځان د دين او
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مذهب حامي ښيي او خداى پال مجاهدين به د دين او مذهب
باغيان گڼي ،د دوى په ضد به تر ټولو وړاندي د هغو
مذهبي مشرانو جبهه پرانېزي چي د طاغوتي نظامونو په
خدمت كي وي .وروستي آيتونه دا مطلب په الزيات وضاحت
سره زموږ په وړاندي ږدي.

  













  

كوډگران د معلومي ورځي ميقات ته راغونډ كړى شول
او خلكو ته وويل شول :آيا تاسو هم غونډېدونكي
ياست؛ تر څو د دغو سحره وو متابعت وكړو كه غالب
شول؟
( -)66-65دا دئ گورئ چي جادوگران د اربكيو په وسيله
د مقابلې او مسابقې لپاره راغونډ كړى شول او خلكو ته
وويل شو :آيا تاسو هم راغونډېدونكي يئ ،تر څو د موسى
په ځاى د خپلو دغو جادوگرانو متابعت وكړو ،په خاصه
توگه هغه وخت چي دوى برالسي شي!! سحره چي د حاكم نظام
په خدمت كي دي او د اربكيو په ذريعه را غونډېږي او د
مسابقى ميدان ته سوق كېږي ،دوى د عام ولس د
راغونډولو وسيله گرځوي ،خلكو ته وويل شول :كه دا
سحره غالب شول د دوى متابعت به كوو .خو تاسو به په
راتلونكو آيتونو كي وگورئ چي وايي :كله چي همدا سحره
ماتې خوري ،د موسى عليه السالم د دعوت پر حقانيت
پوهېږي ،ايمان راوړي ،نو فرعون ئې په مرگ او الس پښو
قطع كولو گواښي !!
تاسو د روسانو د اشغال په دوران كي وليدل چي د
مجاهدينو د مقابلې لپاره رياست شئون اسالمي او
پالروطنه ملي جبهه جوړه شوه ،و موليدل چي د اسالمى
شئونو رياست ئې په وزارت بدل كړ ،امريكايانو په همدې
موخه لويه جرگه ،منتخب پارلمان او ستره محمكه
رامنځته كړل ،د والياتو په كچه او د ټول هېواد په كچه
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ئې د علماوو شوراگاني جوړي كړې ،ډالري معاشونه ئې
ورته وټاكل ،دين پلورونكي علماء ئې د دغو شوراگانو
رئيسان كړل ،د مجاهدينو په ضد او د اشغالگرانو په
حمايت او تأييد كي ئې له دوى فتواگاني ترالسه كړې،
قاضيان ئې د روزني لپاره ايټاليا ته ولېږل ،ديني
مدرسې ئې جوړي كړې ،همغسي لكه چي فرعون د نهضت په
خالف لومړى د ساحرانو جبهه پرانيستله ،غوښتل ئې د دوى
په ذريعه د موسى عليه السالم مقابله وكړي او مصريانو
ته ئې ويل :كه دا ساحران بريالي شول ټول به په گډه د
هغوى متابعت كوو!!







    



   
 
نو كله چي جادوگران راغلل فرعون ته ئې وويل :كه
ً څه انعام او
موږ برالسي شوو نو آيا موږ ته به حتما
اجوره راكول كېږي؟! وئې ويل :هو! او په هغه صورت
كي خو به تاسو (دربار ته) د مقربينو په ډله كي
وئ!!
( -)65-61دا مبارك آيتونه موږ ته الرښوونه كوي چي هغه
مذهبي مشران چي د طاغوتي نظامونو په خدمت كي بوخت وي
او د خپلي دندي اجوره له دغو نظامونو ترالسه كوي ،د
همدې نظامونو د حكامو په امر د مشاجرو ميدان ته لېږل
كېږي ،د طاغوت په امر د حقپالو مقابله كوي هغوى د
فرعون د سحره په څېر دي ،اجير او مزدور مبلغين دي،
مذهب ئې د طاغوت خدمت ،هدف ئې اجوره ترالسه كول ،او
تر ټولو لوړ مقصد ئې د طاغوت دربار ته تقرب وي!!
قرآن فرمايي :كله چي جادوگران راغلل؛ فرعون ته ئې
ً وي كه بريالي
وويل :موږ ته به څه اجر او بدله حتما
شوو؟ هغه ورته وويل :هو! تاسى به له مقربينو څخه وئ،
زما له نږدې درباريانو څخه به وئ د درباريانو په
فهرست كي به نيول كېږئ.
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موسى ورته وويل :څه چي (د جادو ښودلو لپاره)
غورځوئ وئې غورځوئ!! نو خپل پړي او عصاگاني ئې
وغورځول او وئې ويل :د فرعون په عزت قسم چي موږ
هرو مرو غالبېدونكي يو!! نو موسى خپله عصا
وغورځوله چي ناڅاپه ئې هغه څه تېرول چي دوى په
درواغو جوړول ،نو جادوگران په سجده پرېوتل او وئې
ويل :پر رب العالمين مو ايمان راوړ ،د موسى او
هارون پر رب.
( -)65 -66د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 موسى عليه السالم له يوې جامع او بليغي وينا
وروسته كوډگرانو ته وويل :څه چي د جادو ښودلو لپاره
غورځوئ وئې غورځوئ!! نو هغوى خپل پړي او عصاگاني
وغورځول او وئې ويل :د فرعون په عزت قسم چي موږ هرو
مرو غالبېدونكي يو!! عجيبه ده؛ د فرعون ويسا پر دوى
ده او د دوى ويسا پر فرعون ،فرعون په دې موخه دوى
استخدام كړي چي په دې سره به موسى عليه السالم ته
ماتې وركړي ،خو دوى د فرعون ځواكمني او غلبې ته په
پام سره د خپلي بريا طمع لري!!! د باطل پلويان تل
همداسي وي ،تكيه او اعتماد ئې پر كمزورې ملجأ او
متكأ وي.
 موسى عليه السالم خپله عصا وغورځوله چي ناڅاپه ئې
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هغه څه تېرول چي دوى په درواغو جوړول ،يعني هغه څه
چي كوډگرانو ښودل حقيقت ئې نه درلود ،دوى په خپلو
كوډو سره د پړو او عصاگانو په ماهيت كي څه بدلون نه
وو راوستى ،هسي يوه غولوونكې ننداره او تماشا ئې
جوړه كړې وه ،خلكو داسي گمان كاوو چي پړي او عصاگاني
په مارانو اوښتي او خوځي ،حال دا چي نه ئې خوځېدا
حقيقي خوځېدا وه او نه ئې د بڼي ښكارندويه رښتينې
تبديلي ،په دې سره قرآن موږ ته الرښوونه كوي چي جادو
يوه دوكه ده او جادوگر يو ټگمار ،نه ئې چا ته گټه
رسېږي او نه چا ته تاوان رسولى شي ،كه د مصر ټولو
ماهرو كوډگرانو په گډه سره د موسى عليه السالم مقابله
ونه كړى شوه ،هغه ته ئې د مقابلې پر مهال او له دې
وړاندي او وروسته څه تاوان ونشو رسولى ،په گډه ونه
توانېدل چي د يوه څه په ماهيت كي حقيقي تبديلي
راولي ،نو يوازي يوازي به څنگه دا كار وكړى شي؟!!
عجيبه ده چي څوك د دې څرگند او واضح آيت له ليدو سره
سره گمان كوي چي يوه يهودي كوډگر پر رسول هللا ﹽ داسي
جادو كړى وو چي هغه ئې څه موده بيمار كړى وو ،دا
ادعاء د داسي يوه روايت په استناد كوي چي هم د سند
له پلوه ډ ېر كمزورى او مطلق غريب دئ او هم د متن او
محتوى له پلوه.
 د موسى عليه السالم عصا ټول هغه پړي او عصاگاني
ښوى ښوى تېر كړل چي كوډگرو د خلكو د غولولو لپاره
داسي اېښي وو چي د خوځنده مارانو په څېر برېښېدل.
 جادوگران په سجده پرېوتل ،تسليم شول ،خپله ماتې
ئې ومنله ،پوه شول چي موسى عليه السالم يو رښتينى
پيغمبر دئ نه د دوى په څېر يو ټگمار كوډگر ،وئې ويل:
پر رب العالمين مو ايمان راوړ ،د موسى او هارون پر
رب.
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(فرعون) وويل :آيا تر دې د مخه چي زه اجازه
دركړم تاسو ايمان راوړ؟!! په دې كي شك نشته چي دى
ستاسو هغه مشر دئ چي جادو ئې درښودلى ،نو ژر به
ً به ستاسو السونه او ستاسو پښې بدل
پوه شئ ،حتما
بدل پرې كړم او تاسو ټول به په دار وځړوم.
( -)65فرعون چي په خپل دام كي نښتى وو ،كيد او مكر
ئې معكوسه نتيجه وركړه ،هم خلكو ته د موسى عليه
السالم حقانيت ثابت شو او هم د ده خادمو كوډگرانو ته،
نو كوډگرانو ته ئې مخ واړاوو او ورته وئې ويل :موسى
ستاسو په څ ېر دئ ،ستاسو استاد دئ ،تاسو ته هم ده د
جادو ښودنه كړې ،په گډه مو دا لوبه او توطئه جوړه
كړې وه ،كه داسي نه وى نو ولي مو زما له اجازې مخكي
خپله ماتې ومنله ،د خلكو په وړاندي موسى ته تسليم
شوئ او ايمان مو راوړ؟ اوس به پوه شئ چي له تاسو سره
څه كوم ،السونه او پښې به مو بدل بدل سره قطع كوم او
هرومرو به تاسو ټول په دار وځړوم!!
په دې سره قرآن موږ ته وايي :هغه مذهبي مشران چي د
فرعون د غالمۍ كړۍ په غاړه اچوي او د هغه په امر د
مجاهدينو مقابله كوي پايله ئې دا ده چي د فرعون له
لوري به په مرگ گواښل كېږي!! دوى ته به ويل كېږي چي
تاسو له مجاهدينو سره پټي اړيكي درلودې.
















   
 
(دوى ورته) وويل :باك نشته ،موږ د خپل رب په لوري
ورگرځېدونكي يو ،طمع مو دا ده چي زموږ رب به زموږ
خطاگاني له دې كبله راته وبخښي چي لومړني ايمان
راوړونكي شوو.
( -)81-86د ساحرانو له ډلي چي چا ايمان راوړ هغوى د
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فرعون د گواښونو پروا ونه كړه ،او د قرآن د وينا له
مخي ئې د گواښونو په وړاندي ځواب دا وو :پروا ئې
ً چي موږ دخپل رب لوري ته گرځېدونكي يو،
نشته ،يقينا
زموږ طمع دا ده چي زموږ رب زموږ خطاگاني راوبخښي ،په
دې چي موږ لومړني مؤمنان شوو .يعني هغوى اوس نه
يوازي له مرگه نه وېرېږي بلكي وايي مرگ موږ له خپل
معبود خداى سره وصلوي ،تر ايمان راوړلو د مخه ئې له
فرعون ځني اجر او معاوضه غوښتله خو اوس د دوى مادي
طمع په معنوي تلوسې بدله شوې .هغوى اوس له خپل رب
پرته له بل هيچا طمع نلرې او څه نه غواړي .له موسى
عليه السالم هم څه نه غواړى ،د هغوى مادي حرص او طمع،
د چوكى او اقتدار تلوسه ،اوس په معنوى تلوسې بدله
شوې ،اوس يوازي له خپل رب ځني طمع لرى ،خو د هدايت
او مغفرت طمع ،د فرعون له خوا د الس پښو په قطع كولو
گواښل كېږي ،په مرگ او په دار ځړولو ،خو هغوى وايي:
موږ د دې پروا نلرو ،باك ئې نشته ،موږ د خپل رب لوري
ته تلونكي يو ،اوس زموږ هيله دا ده چي هللا تعالى زموږ
گناهونه راته وبخښي!! گورئ چي ايمان څومره ژوره
تبديلي په دوى كي راوسته ،اوس ئې له مرگه وېره ختمه
شوې ،مرگ له خپل معبود رب سره د يو ځاى كيدو وسيله
گڼي.
دا په يوه قوم كي د ايمان اثرات دي ،گورئ چي له
ايمان راوړو وروسته نه يوازي له مرگه د دوى وېره
ختمه شوې ،بلكي د پرون ورځي مادي طمع ئې په معنوي
تلوسې بدله شوې ،اوس په دنيا كي له هيچا هيڅ طمع نه
لري ،يوازي له يوه هللا طمع لري .دا د ايمان نتيجه ده،
له ايمانه مخكي د هغوى حالت وگورئ او له ايمانه
وروسته ،توپير ئې دومره لكه زمكه او آسمان.
قرآن د دغي قصې په ترڅ كي موږ ته وايي چي په آخرت
د ايمان اغېز داسي دئ ،له مرگه د انسان وېره ختموي،
له ماسوى هللا د انسان طمع ختموي ،نه يوازي دا چي وېره
به ئې پاى مومي؛ بلكي د هللا په الر كي مرگ به ئې تر
ټولو ستره تمنا او هيله وي ،مادي طمع به ئې په معنوي
تلوسې بدلېږي.
دا دئ گورئ هغه قوم چي په خوف او وېري كي ئې ژوند
كاوو ،د فرعون لپاره ئې د موسى عليه السالم مقابله
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كوله ،ايمان د دوى په شخصيت كي دومره ژور بدلون او
انقالب راوست .زموږ په وړاندي د دې قصې د راوړلو هدف
دا دئ چي موږ ته د ايمان اغېز راوښيي او په دې مو
پوه كړي چي د حقيقي ايمان اغېز داسي ژور او پراخ وي،
ً به دې
كله چي حقيقي ايمان زړونو ته الر پيدا كړي حتما
ته ورته نتائج وركوي ،همدا راز موږ ته ښيي چي دا د
ايمان غوښتنه ده ،چيرې چي ايمان وي هلته به دغسي له
مرگه نه وېرېدل ،زړه ورتيا ،جرئت او شهامت وي ،حريص،
طماع ،بخيل ،جبون او ډارن خلك په دې ليار د تلو
اهليت نلري ،بلكي هغسي خلك ايمان راوړلى او ساتلى شي
چي د طمعي ،حرص او بخل پر ځاى قناعت لرى او قربانۍ
ته چمتو وي ،دا قوم اوس گورئ چي له موسى عليه السالم
هم طمع نلرى ،هغه ته هم نه وايي چي ستا په خاطر زموږ
الس پښې قطع كېږي ،ستا په خاطر په دار ځړول كېږو ،له
داسي سختو ستونزو او مشكالتو سره دي مخامخ كړي يو ،دا
هم نه وايي ،بلكه ورته وايي :زموږ طمع دا ده چي زموږ
رب زموږ خطاگاني راوبخښي ،په دې چي موږ لومړني
مؤمنان شوو.
ايمان انسان ته د (حرص) په ځاى (قناعت) وركوي،
ايمان انسان ته جرئت او شهامت وركوى ،له مرگ ويره ئې
په جرئت بدلوى ،او حتى د شهادت په تمنا ئې بدلوي،
عظيم الشأن قرآن د صحابه وو په اړه فرمايي چي هغوى
ټولو له هللا تعالى د شهادت تمنا كوله .فرمايي:
   








آل عمران166 :


ً چي تاسو له دې وړاندي چي له مرگ سره مخامخ
او يقينا
شئ د هغه تمنا مو كوله ،نو دا دئ ومو ليدو په داسي
حال كي چي ورته كتل مو.
 دلته له مرگه نه وېرېدل او د هللا په الر كي د شهادت
تلوسه ،د ايمان نښه گڼل شوې او د پيغمبر عليه السالم
ټولو صحابه وو ته په خطاب كي ويل شوي چي تاسو ټولو د
شهادت تمنا كوله.
د قرآن په دې موجزو او مختصرو الفاظو كي هومره
پراخ او ژور مطالب او الرښووني پرتې دي چي له شرحي او
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تفصيل ئې يو كتاب جوړېږي ،ځيني مهمي برخي ئې دا دي:
 فرعونان په دالئلو نه قانع كېږي ،د حق د الري
مبارزين دي له ظالمو او فرعون صفته واكمنانو دا طمع
نه كوي چي د دوى دالئل به ومني او له مخالفته به الس
واخلي.
 لكه څنگه چي فرعون د موسى عليه السالم مقابلې ته د
مصر جادوگران راوړاندي كړل ،همدا راز به تل او د
تاريخ په هر پړاو كي ،د فرعون ملگري ،د هر ديني
تحريك په ضد ،ټگمار مذهبي مشران راوړاندي كوي او د
دين مقابله به په دين او د مذهب مقابله به په مذهب
سره كوي ،د حقپالو دعوتگرانو په ضد به د دين
پلورونكو ټگمارو مذهبي مشرانو ډله لومړي خط ته لېږي.
كه غواړئ چي يو واقعي دعوتگر وپېژنئ او له دروغجن،
ټگمار ،دين خرڅوونكي او مذهب پلورونكي مذهبي مشر ئې
تفكيك كړئ نو دا به د يوه ځالنده مالك او معيار په
توگه په پام كي لرئ چي له فرعونانو سره ئې چلن څنگه
دئ ،د هغه مقابله كوي كه د هغه مزدور دئ ،د ده په ضد
خوځېږي كه د ده په امر او اشاره ،خداى ته د تقرب په
لټه كي دئ كه فرعون ته!! قرآن دلته د موسى عليه
السالم په مقابل كي ټگمار او د فرعون مزدور مذهبي
مشران د جادوگرانو په څېره كي انځوروي چي دا ئې
ځانگړتياوي گڼي :د حقپالونكو په ضد د فرعون په امر
راغونډېږي ،له فرعون د مزد او اجورې طمع لري ،تر
ټولو ستر هدف ئې دا دئ چي فرعون ته ئې تقرب او نږدې
والى په برخه شي او د درباريانو په ډله كي ونيول شي.
دا د هغوى خصوصيات دي ،كه فتوى وركوى نو د فرعون په
اشاره ئې وركوى ،كه مقابلى ته راوځي نو د فرعون په
امر راوځي ،د هغه په اشاره راغونډېږي ،د بدلې هيله
هم له هغه څخه لري او تر ټولو ستر هدف ئې دا دئ چي
دربار ته مقرب او نږدې شي.
 د فرعوني نظامونو واكمنان به تل د ديني خوځښتونو
په ضد په هغه دين او مذهب تركيز كوي چي د دوى د
واكمنۍ تر سيوري الندي په ولس كي خور شوى ،د قومي
مذهب بڼه ئې غوره كړې ،د ټولني حاكم وضعيت د الهي
مقدراتو مطابق او د هللا تعالى د خوښي حالت گڼي ،ولس ته
په دې حالت د قناعت توصيه كوي ،له مخالفت ئې منع
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كوي ،ولس ته ئې پيغام دا وي چي په روان وضعيت راضي
اوسه ،دا واكمنان د خداى سيورى گڼه ،له دې حالت سره
مخالفت له الهي مقدراتو سره مخالفت بوله!! گورئ چي
فرعون ولس ته څه وايي :ولي د موسى په ځاى د خپلو
ً كه له
مخكنيو مذهبي مشرانو متابعت ونه كړو؟!! مخصوصا
موسى (عليه السالم) سره په مقابله كي فاتح او غالب
شي؟ ولي خپل دين پرېږدو؟ ولي د موسى (عليه السالم)
قيادت او مشري ومنو؟ چي د بل چا قيادت او مشري منو
ولي د خپلو مذهبي مشرانو (جادوگرانو) قيادت او مشري
ته تسليم نه شو؟
 خو دغه لومړي خط ته لېږل شوي مذهبي مشران ،هغه چي
فرعون خلكو ته ويل :د موسى په ځاى ولي د دوى متابعت
ونه كړو!! كله چي د موسى عليه السالم د دعوت پر
حقانيت پوهېږي او ايمان راوړي ،د دوى په اړه د فرعون
دريځ او پرېكړه دا ده :موسى ستاسو په څېر دئ ،ستاسو
استاد دئ ،تاسو ته هم ده د جادو ښودنه كړې ،په گډه
مو دا لوبه او توطئه جوړه كړې وه ،كه داسي نه وى نو
ولي مو زما له اجازې مخكي خپله ماتې ومنله ،د خلكو
په وړاندي موسى ته تسليم شوئ او ايمان مو راوړ؟ اوس
به پوه شئ چي له تاسو سره څه كوم ،السونه او پښې به
مو بدل بدل سره قطع كوم .دا په داسي حال كي چي تر دې
وړاندي ئې ولس ته ويلي وو :ولي د موسى په ځاى د خپلو
سحره او جادوگرانو متابعت ونه كړو ،خوكله چي
جادوگران د موسى عليه السالم د دعوت په حقانيت پوهېږي
او ايمان راوړي ،فرعون ئې په مرگ تهديدوي او ورته
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
ځواب څه دئ؟ حال دا چي له ايمان راوړو څو شېبې مخكي
د فرعون په اشاره د موسى عليه السالم مقابله كوي ،طمع
ئې دا ده چي فرعون اجر وركړي او په دې خوښ او ډاډه
ً به تاسو ته بدله دركوم
دي چي فرعون ورته ويلي :حتما
او په هغه صورت كي به دربار ته مقرب وئ ،گورئ چي طمع
ئې له فرعونه ،د فرعون په امر راغونډ شوي ،د موسى
عليه السالم مقابله كوي ،د اجر طمع ئې له فرعون څخه،
په دې قانع كېږي چي كه كامياب او غالب شي نو د فرعون
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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
كېږي ،خو ډاډه او مطمئن دي او وېره نه لري.
 كوم ځواب چي جادوگران ئې په دې وخت كي فرعون ته
وركوي ،ډېر عجيب ،د پام وړ او ارزښتناك دئ ،وايي:
هيڅ پروا مو نشته ،مرگ ته چمتو يو ،دا مرگ خو له دې
پرته بل څه نه دئ چي موږ د خپل پالونكي رب په لوري
بيايي ،هسي هم مرو او د خپل رب په لوري هرومرو
ورگرځو!! په دې سره قرآن موږ ته له يوې خوا دا
الرښوونه كوي چي پر خداى باندي ايمان انسان ته داسي
جرأت او شهامت ورپه برخه كوي ،دا جادوگران گورئ چي
څو شېبې مخكي د فرعون په امر راغونډ شوي وو ،د ده
لپاره ئې د موسى عليه السالم مقابله كوله ،د فرعون پر
سر ئې لوړه كوله او د ده د عزت او جالل په طفيل ئې
خپله بريا يقيني او حتمي گڼله ،له فرعون ئې د اجورې
طمع وه او تر ټولو ستر هدف ئې دا وو چي د فرعون د
درباريانو په ډله كي ونيول شي ،خو اوس او پر هللا تعالى
باندي له ايمان وروسته په دوى كي دومره ژوره تبديلي
راغلې چي د فرعون د گواښونو پروا نه كوي ،له مرگه نه
وېرېږي ،مرگ د هللا تعالى په لوري د تلو وسيله گڼي او
پرونۍ مادي طمع ئې اوس په معنوي تلوسې بدله شوې او
موخه ئې دا ده چي هللا تعالى ترې راضي شي او گناهونه ئې
ورته وبخښي!! له بلي خوا موږ ته وايي چي د ايمان
خاوند بايد داسي وي ،كه تاسو په رښتيا په هللا تعالى
ايمان لرئ نو د فرعونانو له گواښونو به نه وېرېږئ.
 د فرعون په ځواب هم بايد غور وكړو چي موسى عليه
السالم ته ئې وركړ او وئې ويل :كه له ما پرته دي بل
اله او معبود ونيولو ،خامخا به دي له زندانيانو څخه
وگرځوم( .يعني په دې ملك كي به له ما پرته بل چا ته
په دې سترگه نه گورې چي احكام صادروي او د پرېكړو حق
لري ،دلته خو يوازي زما احكام چلېږي او كه تا د بلي
مرجع دعوى وكړه نو ځاى دي زندان دئ ،له نورو
زندانيانو سره به يو ځاى په زندان كي پروت وې!!
 د قرآن د وينا له مخي نن د نړۍ نږدې ټول نظامونه
فرعوني نظامونه دي ،شتمنۍ د څو محدودو شتمنو په الس
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كي ،پراخي او اضافي ادارې له ډېرو مأمورينو سره ،ستر
ستر فوځونه او پوليس او د هغوى مال ماتوونكي مصارف...
دا ټول د عام ولس په اوږو بار وي او مصارف ئې له عام
ولس ترالسه كېږي ،چارواكي ئې تر فرعون هم زيات بې
رحمه ،ظالم او مغرور ،چي نه له هللا تعالى وېرېږي او نه
په ولس ترحم لري!!
 قرآن عظيم الشأن فرمايي :چي فرعون نه يوازي خپل
مخالفين په زندان كي اچول بلكي هغوى ئې رجم كول ،د
دوى پر السونو او پښو كي ئې مېخونه ټك وهل ،عادي او
پردي مخالفين خو پرېږده حتى د خپلي هغي مېرمني په الس
او پښو كي ئې هم مېخونه ټك وهل چي ايمان ئې راوړى
وو!!

  
   






   



  



 
او موسى ته مو وحي وكړه چي زما بندگان په شپه كي
ً چي
روان كړه( ،دوى وړاندي او ته ئې تر شا) ،يقينا
ستاسو تعاقب به كېږي ،نو فرعون ښارونو ته اربكي
ولېږل( ،او وئې ويل)  :دا يو لږكى ټولگى دئ او دا
ً چي موږ
دوى دي چي زموږ غصه ئې راپارولې او يقينا
يو محتاط ټولى يو.
( -)83-85په دې مباركو آيتونو كي څو اساسي خبري تر
سترگو كېږي:
 هغه وخت راورسېد چي د هللا تعالى له لوري موسى عليه
السالم ته د هجرت الرښوونه وشوه ،هجرت يو ضرورت دئ ،د
اسالمي نهضت د تگالري يو ضروري او البدي پړاو دئ ،د
ً او عمالً چمتو
نهضت قيادت او افراد بايد دې ته ذهنا
وي ،داسي حالت راتلى شي چي له هجرت پرته بله چاره نه
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وي ،موسى عليه السالم تر بعثت وړاندي هجرت ته اړ شو
او د همدې هجرت په ترڅ كي هغه ته ضروري روزنه وركړى
شوه ،او د يوه انقالب د مشرتابه لپاره تيار ،عيار او
چمتو كړى شو ،بني اسرائيلو په مصر كي د آزاد او
عزتمن ژوند امكان او مجال نشو ترالسه كولى ،له هجرت
پرته ئې بله چاره نه وه ،د موسى عليه السالم اوږدې
مبارزې ،حكيمانه دعوت ،د گڼ شمېر معجزو ښودني
فرعونيان دې ته چمتو نه كړل چي د بني اسرائيلو له
ځورولو او په غالمۍ كي ئې له ساتلو الس واخلي ،حتى دې
ته هم چمتو نه ول چي پرېږدي بني اسرائيل له مصر
ووځي ،د وتلو پر مهال د دوى مخه ونه نيسي ،او د
نيولو او راستنولو هڅه ئې ونه كړي.
 موسى عليه السالم ته د هجرت حكم شوى خو په دې توگه
چي قوم مخكي او دى تر شـا ،پيغمبـر عليـه السـالم هـم
لومړى خپل ټول اصحاب لـه مكـي رخصـت كـړل او ترټولـو
وروسته ده هجرت وكړ .موسى عليه السالم ته هـم همداسـي
وينا شوې وه.
 دا هجرت د شپې له لوري پيل شوى او پـه ډلـه ييـزه
توگه وو.
 دوى ته ويل شوي وو چي دښمن به ورپسي وځي ،د دوى د
نيولو ،راستنولو او وژلو هڅه به كوي .ورته وويل شو
چي وتل ئې بايد د شپې په تياره كي پيل شي ،دا ځكه چي
فرعون به له خپل لښكر سره د دوى د نيولو هڅه كوي ،د
شپې وتل به له موسى عليه السالم او د هغه له پلويانو
سره دا مرسته وكړي چي د فرعون تر خبرېدو او په دوى
پسي تر روانېدو وړاندي به هغوى ډېر مزل وهلى وي.
 فرعون ته اطالع ورسېده ،د لښكر راغونډولو لپاره ئې
ښارونو ته اربكي ولېږل ،د خپلو پلويانو د هڅولو
لپاره ئې هغوى ته وويل :دا يو وړوكى ټولگى دئ ،څو
كسان دي چي تښتېدلي ،زموږ غصه ئې راپارولې ،كه څه هم
د لوى لښكر لېږلو ضرورت نشته خو د احتياط لپاره دا
كار كوو ،موږ تل په خپلو چارو كي محتاط يو .له دې
وينا چي دا يوه كوچنۍ ډله ده ،د گوتو په شمېر ،د
فرعون مقصد يا په درواغو د دوى شمېر كم ښودل او د
خپلو جنگاليو روحيه لوړول وو؛ همغسي چي تل د اقتدار
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خاوندان د خپلو مخالفينو په اړه وايي ،همغسي لكه چي
كمونيستانو او روسانو به د مجاهدينو په اړه ويل چي
دا د گوتو په شمير اشرار دي ،د افغان ولس په سلوكي
 55له موږ سره دي ،او همغسي چي نن امريكايان د
مجاهدينو په اړه همدا خبره كوي ،خپلو لښكرو ته د
فرعون دا وينا؛ يوازى د فرعون خبره نده بلكي هر
فرعون د حقپالو په خالف تل همدا خبره كړې چي دوى په
ټولنه كي وجاهت او نفوذ نلري ،محدود شمير كسان دي،
(ان هؤالءلشرذمة قليلون :په رښتيا چي دا يوه وړوكې
ډلگۍ ده!!) او يا په دې سره قرآن د بايبل هغه وينا
ردوي چي وايي :له مصر ځني د وتلو پر مهال د بني
اسرائيلو شمېر دومره وو چي يوازي د جنگياليو شمېر ئې
شپږ لكه وو ،يعني لږ تر لږه دوه مليونه.
ـي:
 د(انهم لنا لغائظون) د فقرې دوه ژباړي كېـدى شـ
ـارولې
 -1دوى زموږ غصه كوونكي دي ،زموږ غصـه ئـې راپـ
ده ،اوس به خپله غصه پرې سړوو -5 ،دوى موږ ته په غصه
دي ،كه د وتلو اجازه وركړو د غچ اخيستو هڅه به كـوي.
كه څه هم له الفاظو چـي كـوم مطلـب پـه آسـانۍ او ژر
اخيستل كېږي دوهمه ژباړه ئې افاده كوي او ورپسې آيـت
هم د دې تأييد كوي ،يعني د احتياط تقاضـاء دا ده چـي
دوى له مصر وتلو ته پرې نږدو كه نه موږ ته به ستونزي
راوالړي كړي ،خو دا تعبير به په هغه صورت كي صـحيح وو
چي د (لنا لغائظون) پر ځاى (علينـا لغـائظون) راغلـي
وى.
موسى عليه السالم او ملگري ئې له بحر سره مخامخ
كېږي ،د تېرېدو الر نه مومي ،له شا د فرعون لښكري
رانږدې كېږي ،دوى ځان په محاصره كي ويني ،موسى عليه
السالم ته د سخت اضطراب ،پرېشانۍ او ناهيلۍ په حال كي
وايي :موږ محاصره شوو ،د دښمن الس ته ورغلو ،د خالصون
او نجات الره نشته ،له محاصرې د وتلو امكان نه مومو.
په دې سره قرآن موږ ته الرښوونه كوي چي ښايي پر
تاسو هم داسي حالت راشي ،د محاصرې حالت او هرى خوا
ته د نجات د امكاناتو فقدان او د ټول قوم او د سفر د
ملگرو اضطراب او پرېشاني ،خو لكه چي هللا تعالى دغه
پرېشان او ناهيلي قوم ته چي ځان ئې په سختي او نه
ماتېدونكې محاصره كي ليدو ،له نجات او ژغورني مأيوس
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وو ،په پاى كي نجات وركړ؛ همداسي به تاسو ژغوري ،په
دې شرط چي د موسى عليه السالم په څېر صبر وكړئ ،بې
همته نشئ او خداى ځان ته كافي وگڼئ ،بايد د موسى
عليه السالم په څېر خپلو نهيلو همسفرو ملگرو ته
ووايئ :نه؛ هيڅكله داسي نه ده ،له ما سره زما رب دئ،
ً به ما ته الر ښيي.
حتما
يعني موسى عليه السالم په همدې سخت حالت كي ډاډه
او مطمئن دئ چي هللا تعالى به ئې ژغوري ،په خپلي بريا
باور لري ،د همدغي سختي محاصرې او د خپلو ملگرو د
نهيلۍ په حالت كي د خپلي بريا په اړه شك نلري ،كه څه
هم مخي ته بحر ،شا ته د دښمن مجهز لښكر ،د سفر ملگري
مضطرب او پرېشانه ،هومره چي وايي :نور نو موږ ونيول
شوو ،محاصره يو ،له دې محاصرې د وتلو امكان نشته!! د
تنگسې او اضطراب په دغسى سخت حالت كي مطمئن وو او
خپلو يارانو ته ئې اطمئنان وركاوو او ويل ئې :داسى
نده لكه چي تاسو گمان كوئ ،له ما سره زما رب دئ ،هغه
به د نجات الر راښيى ،هغه به د نجات الره زموږ پرمخ
پرانېزي.
عظيم الشأن قرآن فرمايي چي د همدى اطمئنان لـه املـه
موږ ورته وويل چي اوس نو دا بحر پخپلي عصا ووهه ،بحر
شق شـو ،او د موسـى عليـه السـالم او د ده د ملگـرو د
تېرېدو لپاره د بحر په زړه كي وچه الره پرانيستل شوه،
دا هر څه د موسى عليه السالم د هماغه اطمئنـان نتـائج
وو ،هماغه ډاډ او سكون او د خپل رب په وعدو پوخ باور
او د راتلونكې په اړه ډاډ او اطمئنان ،د موسـى عليـه
السالم او د ده يارانو د ژغورني او خالصون باعث شو .په
دې كي د هـر مـؤمن او مجاهـد لپـاره سـتر درس دئ ،او
الرښوونه ورته كوي چي كه له داسي حالت سره مخامخ شـوئ
چي موسى عليه السالم او د سفر ملگري ئې ورسـره مخـامخ
شول ،كه په دې حالت كي د صف قائد او د مبارزې ملگـري
ـه مـن
ئې صبر وكړي ،د خپلي فتحي او بريا پـه اړه هيلـ
وي ،پر خپل رب ئې توكل وي ،له هغه مرسـته وغـواړي او
هغه ځان ته كافي وگڼي ،هللا تعالى به ئې هرومـرو مرسـته
كوي او د نجات الري به ئې پر مـخ پرانېـزي ،ډېـر ځلـي
داسي شوي چي يو هيله من ،صابر او متوكل شخصيت د يـوه
ـي يـو
ستر قوم او لښكر د خالصون باعث شوى ،او ډېـر ځلـ
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نهيلى او ويريدونكى قائد د يوه لوى لښكر د ماتي باعث
شوى ،په جنگونو كي ډېر ځلي ليدل شوي چـي د يـوه لـوى
بريدكوونكى ،برالسي او غالب لښكر په يوه گوټ كـي يـوه
ډارن او جبون كس نورو ته غږ كړى چي دښمن له هري خـوا
محاصره كړي يو او تعداد ئې زيات دئ ،د دې جبون فـوځي
غږ په ټول لښكركي دومره وېره او خوف راپيدا كـړى چـي
هغه د فتحي او بريا په حال كي لښكر ماتې خوړلې ،وېره
پرې مسلطه شوې ،له وارخطايۍ او پرېشانۍ ئـې سـنگرونه
پرېښي ،داسي وېري اخيستي چي زمكي ځاى نـه وركولـو او
په هيڅ لوري كي ئې د امان او ټېكـي ځـاى نـه مونـدو،
ـي ده،
همدا راز بله ډله به گورې چي د ماتي په حـال كـ
خو د صفوفو له منځه به يو زړه ور او توريالى پر نورو
غږ كړي چي ډاډه اوسئ ،مقاومت وكړئ ،تاسو بريالي يـئ،
دښمن په تېښته دئ ...د دې هيله من او ډاډمن انسان دا
همتناك غږ به د همدى كمزوري او نهيلي او د مـاتي پـه
حال كي لښكر د فرد فرد په زړه كي د بري هيله راژوندۍ
كړي ،مړاوې روحيه به ئې راژوندۍ كړي ،په هغوى كي بـه
د ثبات او استقامت عزم او د قربانۍ جذبه راپيدا كـړي
او همدا همتناك غږ به د دې باعث شى چي ماتې په فتحـي
او بريا بدله شي.
د قرآن له وينا معلومېږي چي د بني اسرائيلو
ژغورنه د موسى عليه السالم د هغه اطمئنان نتيجه وه چي
د هللا تعالى د تأييد او حمايت په اړه ئې ښودلې .يعني
هغه ته دا وحي چي بحر په خپلي عصا ووهه ،او بيا په
همدې سره د بحر چاودېدا د هغه وينا نتيجه وه چي موسى
عليه السالم د خپل مأيوس او وېرېدلو ملگرو په وړاندي
وكړه.
قرآن د دې پېښي په يادولو سره هـر باايمـان داعـي او
مؤمن مجاهد ته الرښوونه كوي چي په داسي سختو شېبو كـي
بايد مأيوس نشي او د خپل رب د مرستي او تأييد په اړه
ئې باور او اعتماد كمزورى نشي.
هغه څه چي فرعون د موسى عليه السالم او د هغه د
ملگرو او پلويانو په اړه ويلي او د خپلو پلويانو د
هڅولو لپاره ئې دوى د يوه وړوكي ټولگي او د گوتو په
شمېر محدودو كسانو په نامه ياد كړي ،دا هغه څه دي چي
د زمانې هر فرعون به ئې د خپلو مخالفينو په ضد وايي،
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په سياسي او فكري مبارزاتو كې دغه اصطالح ډېره كارول
كېږي ،هر يو د خپل حريف او رقيب په اړه وايي :تجريد
شو ،ولس وراټو ،په خلكو كي نفوذ نلري!! كه قرآن ته
رجوع وكړو نو وبه گورو چي دښمنانو تل د پيغمبرانو
عليهم السالم په اړه همدا خبره كړې!! دوى ډېر ځلي د
خپلو پلويانو په الفو ،باټو او دروغجنو اطالعاتو دوكه
شي ،د خپلو حاميانو شمېر ورته زيات او د مخالفينو
تعداد ورته لږ معلوم شي ،همدا غلط اطالعات ئې داسي
غلطو پرېكړو ته وهڅوي چي د دوى د اقتدار د نسكورېدا
باعث شي.












  
نو له باغونو او چينو مو وايستل او له خزانو او
غوره هستوگنځيو ،همداسي؛ او بني اسرائيلو ته مو
په ميراث وركړل.
( -)85-85دا دئ گورئ چي فرعونيان خپل كفر ،ظلم،
غرور ،غلطو انگېرنو او ناسمو محاسبو له بدو پايلو
سره مخامخ كړل ،د اقتدار ماڼۍ ئې نسكوره شوه ،هر څه
ئې نورو ته په مېراث پاته شول ،له خپلو باغونو،
چينو ،خزانو او غوره هستوگنځيو محروم شول ،همدا شيان
بني اسرائيلو ته په ميراث وركړى شول .دلته دا خبره
غور او دقت غواړي چي آيا دا شيان په مصر كي بني
اسرائيلو ته وركړى شول كه د فرعون تر ولكې الندي كومي
بلي سيمي كي او كه په شام او فلسطين كي؟ ځيني مفسرين
په دې عقيده دي چي د فرعون له مرگه وروسته مصر د بني
اسرائيلو په الس كي پرېوتى ،دوى د قرآن په ځينو
آيتونو د خپلي رأيي په تأييد كي استناد كوي ،ځيني
نور تاريخي رواياتو ته په پام سره وايي چي بني
اسرائيل مصر ته بېرته نه دي گرځېدلي بلكي خپل سفر ته
ئې د فلسطين په لوري دوام وركړى او زياته موده د
سينا په بيديا كي اللهانده پاتي شوي ،كه څه هم تاريخي
ً د اعتبار
ً په بايبل متكي روايات قطعا
روايات ،مخصوصا
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وړ نه دي ،خو په قرآن كي داسي صريح اشاره نه مومو چي
مصر ته د بني اسرائيلو د بېرته ستنېدو خبره ترې
ثابته شي ،داسي معلومېږي چي د فرعون سلطه د سمندر
ختيځي غاړي ته هم غزېدلې وه ،دلته ځيني ښېرازه سيمي
بني اسرائيلو ته په الس ورغلې ،د دې تفصيل د القصص په
سوره كي كتلى شئ.
قرآن په بل ځاى كي فرمايي:
    












  







  

الدخان85-89:
څومره باغونه ،چينې ،فصلونه او غوره استوگنځي او هغه
نعمتونه ئې پرېښودل چي پكي خوشحال ول ،همداسي مو بل
قوم ته په ميراث وركړل ،بيا نه زمكي او آسمان پر
هغوى وژړل او نه په انتظار كي پرېښودى شوي ول.
دا دئ گورئ چي هللا تعالى دې قوم ته مزيد وخت ورنكړ،
ټغر ئې ټول شو ،هر څه په ميراث ترې پاته شول ،په
زمكه او آسمان كي هيڅوك پيدا نشو چي د دوى په حال
تأسف وكړي او اوښكي پرې توى كړي ،ځكه هغوى له هللا
تعالى سره د خپل تعلق په شلولو سره د آسمانونو او
زمكي له هر څه سره خپلي اړيكي شلولې وې ،د هللا تعالى
له تأييد د محرومېدا له كبله د هر څه له تأييد محروم
ول ،د دى ظالم قوم هر څه مظلوم قوم ته په ميراث پاته
شول .باغونه ،فصلونه ،چينې ،بنگلې او ټول هغه
نعمتونه چي هللا تعالى وركړي وو ،ټول په ميراث ترې پاته
شول ،د اقتدار په دوران كي ډېرو خلكو د دوى ستاينه
او مداحي كوله ،د هغوى په وړاندي ئې غوړه مالي كوله،
د هغوى خدمت ته ئې مالتړلې وه ،د وفادارۍ دعوى ئې
كوله ،ويل ئې د دوى په خاطر هري قربانۍ ته چمتو دي،
په ښو او بدو كي ئې هغوى تأييدول ،خو كله چي هللا تعالى
غرق كړل ،نو بيا په زمكه او آسمان كي داسي څوك نه وو
چي د هغوى لپاره ئې اوښكي توى كړې وى ،هللا تعالى تر
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خاصي نېټي او تر هغه ظالمانو ته مهلت وركوي چي خپل
حجت پرى اتمام ته ورسوي ،بيايى كلك نيسي ،د عذاب دا
نېټه ثابته او نه بدلېدونكې ده ،نه ئې د ظالمانو زور
او تزوير بدلولى شي او نه د دوى د پلويانو ډېروالى
او شمېر ،كله چي دا عذاب نازل شي هيڅ څه او هيڅوك ئې
مرسته نشي كولى.




  
   
    
   










  
  
  
   
   
  
نو د لمرخاته پر مهال ورپسې شول او كله چي دواړو
ډلو يو بل سره وليدل د موسى ملگرو وويل :شك نشته
چي موږ وموندل شوو (دا دئ موږ ته راورسېدل) ،وئې
ً چي زما رب راسره دئ ،هغه
ويل :داسي نه ده؛ يقينا
ً (د نجات) الر راښيي ،نو موسى ته مو وحي
به حتما
وكړه چي دا سيند په عصا ووهه ،نو وچاود او هره
برخه ئې د ستر غره په څېر (پر ځاى والړه) وه ،هغه
ځاى ته مو هغه نور هم رانږدې كړل او موسى او ټول
هغه كسان مو وژغورل چي له ده سره ول ،بيا مو هغه
نور غرق كړل.
(-)33-36
 فرعون
لمرخاته
وخوځېدل،

د دې مباركو آيتونو اساسي مطالب دا دي:
د شپې له لوري خپل لښكر راغونډ كړ ،د
پر مهال د موسى عليه السالم په ملگرو پسي
موسى عليه السالم او ملگري ئې داسي سيمي ته
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رسېدلي ول چي مخي ته ئې سمندر راغى ،متوجه شول چي تر
شا د فرعون لښكر ورنږدې شوى ،كله چي دواړو ډلو يو بل
وليدل ،نو د موسى عليه السالم ملگرو وويل :شك نشته چي
موږ محاصره شوو ،دا دئ د فرعون لښكر موږ ته راورسېد،
ټول پرېشان او ناهيلي دي او گمان كوي چي د نجات ټولي
الري ئې پر مخ تړل شوې دي ،خو موسى عليه السالم په
همدې سخت حالت كي نه يوازي په خپله ډاډه او مطمئن دئ
بلكي خپلو ملگرو ته هم اطمئنان وركوي او وايي :داسي
ً چي زما رب راسره دئ،
نه ده چي تاسو ئې انگېرئ ،يقينا
ً د نجات الر راښيي ،په هغه سخت حالت كي،
هغه به حتما
چي له هري خوا الر پرې بنده ،د دښمن مجهز فوځ ئې تر
شا ،مخي ته بحر حائل او ملگري ئې هم وېري اخيستي ،خو
موسى عليه السالم په همدې حالت كي ډاډه او مطمئن دئ
او د هللا تعالى مرستي ته سترگي په الر او د همدغه ډاډ
او اطمئنان له كبله هللا تعالى ورته وفرمايل :اوس نو دا
بحر په خپلي عصا ووهه ،يعني دا الهي مرسته د هغه ډاډ
او اطمئنان نتيجه وه چي موسى عليه السالم وښوده او
خپلو ملگرو ته ئې وويل :گمان مه كوئ چي موږ ونيول
شوو او د دښمن په الس كي پرېوتو!! هللا تعالى راسره دئ؛
هغه زموږ د ژغورني ذمه وار دئ!!
 موسى عليه السالم سمندر په خپلي عصا وواهو ،چي په
همدې سره وچاود او هره برخه ئې د ستر غره په څېر پر
ځاى والړه پاتې شوه ،دوى ته وچه الر پرانيستل شوه او
روغ رمټ ترې تېر شول .دې ته مو بايد پام وي چي د
قرآن له دې وينا په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي د دوى
مخي ته كوم سيند او رواني اوبه نه بلكي والړي اوبه او
بحر حائل شوى وو ،يوازي په بحر كي د چاود راپيدا
كېدو په صورت كي دا حالت رامنځته كېدى شي چي دواړو
خواوو ته اوبه لوړي لوړي پاتې شي ،په سيند كي داسي
حالت نشي رامنځته كېدى ،ځكه د سيند د يوې خوا اوبه
ورو ورو لوړېږي او د بلي خوا ئې ژر ژر كمېږي او لوړي
نه پاتې كېږي.
 د دوى له تېرېدو وروسته د فرعون لښكري دې ځاى ته
رارسي ،د موسى عليه السالم د ملگرو روغ رمټ تېرېدا په
خپلو سترگو گوري ،نو غواړي وړاندي والړ شي او ځان د
موسى عليه السالم قافلې ته ورسوي ،د الري په منځ كي او
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هغه مهال چي ټول لښكر ئې د اوبو منځ ته ننوتى ،له
دواوو خواوو والړي اوبه پرې راپرېوتې او ټول ئې غرق
كړي.

     







  
ً چي په دې كي ستره نښه ده او ډېرى ئې ايمان
يقينا
ً چي ستا رب مهربان عزتمن
راوړونكي نه ول او يقينا
دئ.
( -)35-35دا مبارك آيتونه د موسى عليه السالم او د
فرعون د مخنكۍ قصې د تتمې او نتيجې په توگه راغلي،
او وايي چي دا قصه د دريو خبرو ثبوت زموږ مخي ته
ږدي -1 :په دې كي ستره نښه ده -5 ،ډېرى ئې ايمان
ً چي ستا رب مهربان عزتمن
راوړونكي نه ول  -6او يقينا
دئ .د الشعراء سوره د دغو دريو مطالبو پر محور څرخي،
په دې قصې كي دا درې فقرې اته ځلي تكرار شوې ،د دې
سورې محوري او اساسي مضامين په دغو دريو فقرو كي
راخالصه شوي.
ښايي هيڅ هوښيار او د حساس ضمير خاوند به له ما سره
په دې خبري كي اختالف ونه كړي چي د قرآن دا بليغه او
عبرتناكه وينا دومره مؤثره او اغېزناكه ده چي د
انسان زړه ورته په رپېدا راشي ،د سر وېښتان ئې ځير
شي ،دا آيتونه ئې له ځان سره هري هغي صحنې ته بيايي
چي په دې سورې كي انځور شوې ،داسي احساس ورسره
راپيدا شي چي دا هر څه په خپلو سترگو گوري ،يوه ډله
د سمندرپه څپو سره وژغورل شي او بله په همدې څپو كي
غرقه شي ،يوه ته سمندر په خپلي سينې الر وركوي او بل
ته خپل كومى پرانېزي ،له يوه سره بې وزلي او وېري
اخيستي ملگري دي او له بل سره مغرور او مجهز فوځ ،يو
د آزادۍ لپاره خوځېدلى او بل د غالمۍ په زنځېرونو كي
د يوه مظلوم ولس د ساتلو تكل كوي ،يو پر هللا تعالى
توكل كوي ،د هغه په امر خوځېدلى او خپله الر په خپلي
عصا پرانېزي او بل د خدايۍ دعوى كوي ،يو د بنگلو،
باغونو او خزانو خاوند دئ او بل تش السى ولس ،له هر
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څه محروم ،د وطن پرېښودو ته اړ ... ،خو گورئ چي
وروستۍ فتح او بريا د چا په برخه كېږي او له ماتي
سره څوك مخامخ كېږي؟!! پرېكړي له عرشه صادرېږي نه د
زمكي پر سر له قصرونو ،داسي نه ده چي د زور او ځواك
خاوندان به تل برالسي وي او په هري نښتي كي به بريا د
دوى په برخه!! نه گورئ چي فرعون له كوم برخليك سره
مخامخ شو؟!! آيا له خپل لښكر سره يو ځاى غرق نه شو؟
او شتمني ئې بني اسرائيلو ته په مېراث پاتې نه
شوه؟!!

















    













  
او د ابراهيم قصه ورواوروه ،كله چي هغه خپل پالر
او خپل قوم ته وويل :دا څه دي چي تاسو ئې لمانځئ؟
بتان لمانځو چي ورته اعتكاف كوونكي
وئې ويل :څه ُ
كېږو ،وئې ويل :آيا كله چي دعاء كوئ ستاسو (دعاء)
اوري؟ يا گټه او يا تاوان دررسولى شي؟ وئې ويل:
نه؛ بلكي خپل پلرونه مو داسي موندلي چي همداسي ئې
كول!
( -)00-15دلته د ابراهيم عليه السالم قصه د دې سورې د
اساسي مطالبو لپاره د يوې بلي تاريخي بېلگي په توگه
وړاندي كېږي ،خو تر دې وړاندي چي د قصې متن ته ننوځو
څو خبري بايد په پام كي ولرو :ابراهيم عليه السالم تر
موسى عليه السالم ډېر وړاندي تېر شوى ،له تاريخي پلوه
بايد لومړى د ده قصه او بيا د موسى عليه السالم قصه
راغلې وى ،خو قرآن نه د قصو كتاب دئ او نه د تاريخ،
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الرښود كتاب دئ ،انسان ته د فالح او سعادت الري ورښيي،
د ښه ژوند او نېكمرغه آخرت په لوري ئې الرښوونه كوي،
له تيارو ئې د رڼا په لوري بيايي ،تاريخي قصې د خپلي
مدعا لپاره د عملي بېلگو په توگه وړاندي كوي ،د موسى
عليه السالم په قصې كي د فرعون او فرعوني نظام په اړه
له يوه مؤمن انسان او مسلمان څخه د دين تقاضاء ،د
پيغمبرانو عليهم السالم د تگالري او د الهي الرښوونو
غوښتني زموږ په وړاندي انځور شوې او د ابراهيم عليه
السالم په قصې كي د يوه مشرك او د دروغجنو مړو
معبودانو په لمانځني بوخت قوم په وړاندي د يوه
پيغمبر د مبارزې څرنگوالى راته بيان شوى ،يو له
ژوندي دروغجن معبود سره په مبارزه بوخت وو او بل د
همداسي معبودانو د مجسمو او بتانو په لمانځلو لگيا
ولس سره ،د يوه مخاطب له ژوندي طاغوت طمع او وېره
لري او د بل مخاطب له مړ بت او بې روح مجسمې!! د
قرآن الرښوونه دا ده چي د هللا د الري مجاهد داعي به په
خپلي مبارزې كي تر ټولو وړاندي او تر هر څه زيات د
فرعون او فرعوني نظام پر مخالفت او د بې وزلو
انسانانو د آزادۍ پر قضيې تركيز كوي ،همغه كار چي د
موسى عليه السالم په مبارزې كي تر نورو برخو زيات جوت
او څرگند برېښي ،په دوهم قدم كي به پر هغه څه تركيز
كوي چي د ابراهيم عليه السالم په قصې كي زموږ پر
وړاندي ځلېږي ،د طاغوت مقابله به ئې تر بت وړاندي
وي ،نه دا چي د ژوندي بت مقابلې ته شا كړي او د مړه
بت مقابلې ته مال وتړي ،ځيني داسي وي چي د قصرونو او
په قصرونو كي د ناستو طاغوتانو په ضد له څه ويلو ډډه
كوي خو د قبرونو په ضد هر څه ويلو كي ډېر جسارت
لري!! دوى پر ابراهيم عليه السالم ايمان لري خو پر
موسى عليه السالم نه!! نه اشتباه مي وكړه دوى پر هيڅ
پيغمبر ايمان نه لري ،ځكه ابراهيم عليه السالم هم د
نمرود مقابله كړې او هم د هغه د بتانو .په پورتنيو
آيتونو كي د ابراهيم عليه السالم د وينا هغه برخي
زموږ په وړاندي اېښودل شوې چي خپل پالر او قوم ته ئې
كړې :خپل پالر او خپل قوم ته ئې وويل :دا څه دي چي
تاسو ئې لمانځئ؟ يعني ولي دا بتان لمانځئ؟ د لمانځلو
دليل او موخه مو څه دي؟ وئې ويل :څه بتان چي ورته
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اعتكاف كوونكي كېږو!! د ابراهيم عليه السالم د پوښتني
او د مخاطبينو د ځواب په مطلب ښه پوهېدا لږ دقت او
غور غواړي ،كه څه هم دلته د مفسرينو بېل بېل اقوال
او تعبيرونه زموږ مخي ته راځي خو له الفاظو داسي
معلومېږي چي ابراهيم عليه السالم د بتانو د لمانځني د
موخي او مقصد په اړه پوښتلي او هغوى په ځواب كي ويلي
چي دا بتان زموږ د لمانځني او عبادت يوه وسيله ده ،د
هغوى خوا ته راغونډېږو او عبادت كوو ،دا ځواب همغسي
دئ لكه قريشو چي به ويل :بتان زموږ او د هللا تر منځ د
قرب وسيله دي ،يوازي د دې لپاره ئې لمانځو چي هللا
ِّبونا إلىَهللا
ْ إال ليقر
ْبدهم
تعالى ته مو ورنږدې كړي (ما نع
زْلفى) ،ابراهيم عليه السالم هغوى ته وايي :آيا كله چي
دعاء كوئ ستاسو دعاء اوري؟ يا گټه او يا تاوان
دررسولى شي؟ يعني د عقل تقاضاء خو دا ده چي موږ هغه
ذات ولمانځو چي د گټي او تاوان واك ورسره دئ ،گټه
رارسولى شي او ضرر راځني دفع كولى شي ،ولي د داسي څه
عبادت كوئ چي نه مو دعاء اوري او نه د گټي او تاوان
واك او اختيار لري؟!! هغوى وويل :نه؛ خبره دا نه ده
چي هغوى دعاء اوري يا نه او گټه او تاوان رسولى شي
يا نه ،خبره دا ده چي د دوى لمانځنه له پالر نيكه
راته په ميراث پاتې ده ،يعني هغوى دين او مذهب ته د
پلرني سپېڅلي او قدرمن ميراث په سترگه كتل ،او همدا
د ټولو جهل ځپلو او په خرافاتو كي د غرق ولسونو گډ
خصلت دئ ،دوى هر هغه قومي رسم او رواج او مذهبي دود
او دستور ته په درنه سترگه گوري ،سپېڅلى او مقدس ئې
گڼي چي له مخكنيو ئې په ميراث ترالسه كړى ،كه څه هم
دا د انساني عقل خالف وي او سالم بشري فطرت ترې كركه
لري!! تاسو كه په همدې يوويشتمي پېړۍ كي د نړۍ د گڼ
شمېر ولسونو مذهبي دود دستور او مقدساتو ته ځير شئ،
ډېر به داسي ومومئ چي معبودانو او مذهبي مراسمو ته
به ئې نه يوازي حيران شئ بلكي د خندا وړ به ئې وگڼئ
او كه پوښتنه ترې وكړئ چي ولي دا لمانځئ او ولي دا
كار د يوه مذهبي سلوك په توگه ترسره كوئ همدا ځواب
به واورئ چي د ابراهيم عليه السالم پالر او قوم وركړى
وو!! داسي خلك به ومومئ چي موږك ،بيزو ،غوا او ځينو
ونو او بوټو ته د سپېڅلو ذواتو په سترگه گوري ،داسي
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بتان لمانځي چي بدن ئې انسان ته ورته وي او پزه ئې د
فيل خرطوم ته ،د همدې معبودانو په وړاندي تندى پر
زمكه ږدي او مرسته ترې غواړي ،كه اعتراض پرې وكړې
غصه كېږي او كه په خوږه ژبه پوښتنه ترې وكړې چي دا
كار ولي كوې ،همغه ځواب به واورې چي ابراهيم عليه
السالم ته وركړى شوى وو!!

   





    






   



   
   











وئې ويل :آيا پوهېږئ؛ هغه څه چي تاسو ئې لمانځئ،
تاسو او ستاسو وړانديني پلرونه ،هغوى زما دښمنان
دي ،مگر رب العالمين ،هغه چي زه ئې پيدا كړم او
ما هدايتوي ،او هغه چي خوراك او څښاك راكوي ،او
كله چي ناروغ شم شفا راكوي ،او هغه چي ما مړوي
(وژني) بيا مي راژوندى كوي ،او هغه چي دا طمع
(ترې) لرم چي د قيامت په ورځ زما خطاگاني
راوبخښي.
( -)38-09ابراهيم عليه السالم ورته وايي :هغه څه چي
تاسو او ستاسو وړانديني پلرونه ئې لمانځئ ،هغوى زما
دښمنان دي ،زه د دښمن په سترگه ورته گورم ،يوازي رب
العالمين د معبود په توگه منم ،هغه رب العالمين چي
زه ئې پيدا كړم او ما هدايتوي ،د هدايت او الر موندو
اسباب او ذرائع ئې ما ته رابخښلي ،سترگي ،غوږونه،
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عقل او ټول هغه غړي او استعدادونه چي د هغوى په
مرسته حق او باطل ،مفيد او مضر او ښه او بد پېژندى
شم ،هغه ذات چي زما رازق دئ ،د رزق او روزي ټول
اسباب هغه پيدا كړي ،هغه ما ته خوراك او څښاك راكوي،
كله چي ناروغ شم شفا راكوي ،هغه د بيماريو د مقابلې
توان او استعداد زما په بدن كي اېښى ،دا د هغه فضل
او رعايت دئ چي له ناروغۍ وروسته شفا راكوي ،هغه چي
زما د مرگ او ژوند پرېكړه د ده له لوري كېږي ،او هغه
چي دا طمع ترې لرم چي د قيامت په ورځ به زما خطاگاني
راوبخښي.
كه لږ ځير شو د ابراهيم عليه السالم په دې خطاب كي
نه يوازي د هللا تعالى په اړه يوه جامع او الرښود وينا
زموږ مخي ته ځلېږي او رب العالمين راپېژني ،بلكي د هللا
تعالى په اړه ډېر مضبوط دالئل زموږ مخي ته ږدي ،دې ته
مو بايد پام وي چي ابراهيم عليه السالم له يوه مشرك
بت لمانځونكي ولس سره مخامخ دئ ،دې ته اړ وو چي
او ُ
هم د دوى دروغجن معبودان ترديد كړي او هم د هللا تعالى
په اړه هغوى ته مضبوط او قانع كوونكي دالئل وړاندي
كړي ،كوم دالئل چي هغه وړاندي كړي دا دي:
ً يو پيدا
 زما وجود په دې گواهي وركوي چي زه حتما
كوونكى لرم ،داسي باور چي له خالق پرته دي كوم مخلوق
رامنځته شي؛ نه ئې د انسان عقل مني ،نه علم او نه ئې
فطرت.
 د هدايت او الرموندو كوم استعدادونه چي زما په
ً د يوه داسي خالق
وجود كي تعبيه شوي ،دا ټول حتما
پېرزويني او عطايا دي چي هادي او الرښود دئ ،زما
سترگي شهادت وركوي چي زما خالق بصير (سترگور) دئ،
سميع
خالق
زما
چي
وركوي
گواهي
غوږونه
زما
(اورېدونكى) دئ ،زما علم د دې څرگنده نښه ده چي زما
پيدا كوونكى عليم دئ ،د مخلوق او مصنوع هر صفت موږ
ته د خپل خالق او صانع مواصفات راپه گوته كوي.
 د دې عالم په پراخي لمني كي د انسان او ټولو ژوو
لپاره د رزق او روزي انتظام ،د خوراك او څښاك بند
وبست ،داسي څه ورته پيدا كول چي د هغوى ژوند او بقا
ورپوري تړلې ،دا ضروري توكي په مسلسله توگه او په
كافي مقدار كي پيدا كول ،دا ښيي چي زموږ او د دې
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عالم رب يو دئ.
 د بيماريو په وړاندي د انسان مقاومت ،او په
بيمارۍ له اخته كېدو وروسته د هغه شفا او روغتيا ښيي
چي موږ يوه داسي عليم او حكيم ذات پيدا كړي يو چي د
محتملو راتلونكو پېښو او خطرونو په مقابل كي ئې ال له
وړاندي موږ ته هغه ضروري استعدادونه رابخښلي چي
مقابله ئې راته ممكنه كړي ،د دې موضوع په اهميت هغه
څوك پوهېدى شي چي په انسان كي د بيماريو په وړاندي د
دې مقابلې د دغه استعداد له پراخو ابعادو خبر وي،
هغه پوهېږي چي هره شېبه څومره ميكروبونه پر انسان
بريد كوي ،د تنفس او خوراك او څښاك له الري د انسان
بدن ته ننوځي ،پر پوستكي ئې كښېني ،هللا تعالى د انسان
په بدن كي د دغو خطرناكو ميكروبونو د مقابلې لپاره
داسي دقيق او حساس استعداد ايښى چي نه يوازي هر
خطرناك دښمن (ميكروب) پېژندى شي بلكي داسي دوا پيدا
كولى او جوړولى شي چي د همدې ميكروب چاره كوي او له
منځه ئې وړي .هغه كار چي د انسان دغه استعداد ئې د
ميكروب د پېژندو او د هر يوه په خالف د ضروري دوا په
پيدا كولو كي كوي د نړۍ ستر ستر البراتوارونه او د
دوا جوړولو ستري ستري فابريكې ترې عاجز دي .د شلمي
او يوويشتمي پېړۍ په پرمختللي طب كي د سختو سختو
بيماريو د عالج تر ټولو ډاډمنه طريقه دا ده چي د هري
بيمارۍ په وړاندي د انسان دغه الهي استعداد مقابلې
ته چمتو كړي ،واكسين د دې پېړۍ تر ټولو پرمختللې
ډاډمنه طريقه ده ،او واكسين يعني دا چي د مرض نيم
ژواندى ميكروب د انسان ويني ته داخل كړى شي ،د ويني
سپين كرويات د هغه په ليدو سره د خطر احساس كوي،
مقابلې ته ئې راوړاندي كېږي ،د پېژندو هڅه ئې كوي،
په دې پوه شي چي د دې ميكروب ضد دوا كومه ده ،همغه
دوا په كافي مقدار كي توليد كړي ،دومره چي هم د دغه
مهاجم دښمن چاره وكړي او هم په راتلونكې كي د دا وړ
نورو مهاجمينو ،دا هغه كار دئ چي ساينس ئې په خپلو
ټولو پرمختللو وسائلو له كولو عاجز دئ .د دې پېړۍ تر
ټولو خطرناكه او وحشتناكه بيماري دا ده چي په انسان
كي د مقاومت دغه استعداد له منځه والړ شي ،چي په
نتيجه كي ئې انسان د زكام په څېر د يوه معمولي
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ميكروب له مقابلې هم عاجز شي او د يوه وړوكي زخ له
عالج هم .د دې پېړۍ خطرناكه ناروغي (ايډز) ده چي په
ترڅ كي ئې د انسان د بدن دغه (مقاومت) له منځه والړ
شي .ابراهيم عليه السالم دغه حقيقت ته د خپلو
مخاطبينو توجه اړوي او وايي :زما رب هغه ذات دئ چي
كله ناروغ شم شفا راكوي ،هغه د بيماريو د مقابلې
توان او استعداد زما په بدن كي اېښى ،دا د هغه فضل
او رعايت دئ چي له ناروغۍ وروسته شفا راكوي.
 د انسان ژوند په دې گواهي وركوي چي خالق ئې ژوندى
دئ ،آيا د انسان عقل دا خبره منلى شي چي ژوندى انسان
دي ژوندى خالق ونه لري؟ يوازي ژوندى خالق كولى شي
ژوندى مخلوق پيدا كړي .په يوه مصنوع كي هغه صانع يو
استعداد اچولى شي چي په خپله پرې متصف وي.
 د انسان مرگ د دې څرگنده نښه ده چي دى د يوه ذات
د ارادې په وړاندي مقهور او محكوم دئ ،زړه ئې نه
غواړي ومري خو له مرگه ځان نشي ژغورلى!! قرآن د
انسان مرگ د دې نښه گڼي چي هغه د هللا تعالى د ارادې په
وړاندي مقهور دئ ،فرمايي:
   
   




    
    




الواقعه55-56 :
 

ته راورسېږي
موږ تر تاسو
نو كه تاسو
نه گرځوئ كه

نو كه داسي نه وي؛ كله چي "روح" ستوني
او تاسو هغه وخت په خپلو سترگو گورئ او
ورته نږدې وو خو تاسو "مو" نه وينئ،
محكوم او مقهور نه ياست ولي ئې بيرته
رښتيني ياست.
په دې مباركو آيتونو كي الندي مهمي خبري زموږ مخي
ته اېښودل شوې:
 .1كه تاسو د هغه خداى د ارادې په وړاندي مقهور او
محكوم نه ياست چي د مرگ او ژوند واكمن دئ ،نو كله
چي ستاسو روح ستوني ته راورسېږي ،مړى د نزعي په
حالت كي گورئ ،هڅه مو دا وي چي هغه له مرگ وژغورئ،
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خپل ټول توان طاقت په كار وړئ ،نو كه كولى شئ دا د
وتو په حالت كي روح بېرته وگرځوئ ،دا عزيز مو له
مرگه وژغورئ كه رښتيني ياست!!
 .5تاسو چي كله د خپل هغه عزيز خواته راغونډ ياست چي
روح ئې د وتو په حال كي وي او دا تمنا كوئ چي هغه
له مرگ وژغورل شي يا لږ تر لږه څه نور مهلت وركړى
شي ،يا ئې دردناك حالت بدل او سا ئې په آسانۍ
ووځي ،خو يوه تمنا مو هم نشي ترسره كېدى ،فقط د
ناهيلۍ او بې وسۍ په حال كي د ده سخت حالت ته
حيران حيران گورئ ،پوه شئ چي پدې وخت كي هللا جل شأنه
همدلته ،د ده خوا ته ،تر تاسو هغه ته نږدې او قريب
وي.
 .6كه له خداى منكر انسان په خپلي غلطي عقيدې كي
رښتينى وى او د هغه رب په وړاندي مقهور او محكوم
نه وى چي د مرگ ژوند پرېكړه كوي نو د مرگ چاره به
ئې كړې وه او د دغه قاهر ذات پرېكړه به ئې ځنډولې
وه.
 د ابراهيم عليه السالم وروستۍ وينا د آخرت په اړه
ده چي وايي :زما رب هغه ذات دئ چي دا طمع ترې لرم چي
د قيامت په ورځ به زما خطاگاني راوبخښي .په رب
العالمين ايمان او پر آخرت باور الزم او ملزوم
باورونه دي ،څوك چي پر رب العالمين ايمان لري دغه
ايمان ئې دې ته اړ كوي چي د آخرت پر ورځ او الهي
مكافات او مجازات ايمان ولري .دا د هغه رب العالمين
له شأن او عظمت لري گڼي چي عدالت تأمين نه كړي ،د
مظلوم پوښتنه ونه كړي او ظالم ته سزا ورنه كړي.
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اې زما ربه! حكمت راپه برخه كړه او له صالحانو
 او په وروستنيو كي رښتينې ژبه،سره مي يو ځاى كړه
 او د نعيم جنت له،(رښتينې يادونه) راته وگرځوه
 او زما پالر ته بخښنه وكړه،وارثانو ځني مي كړه
 او په هغه ورځ مي،ً چي هغه له الروركو ځني وو
يقينا
 هغه ورځ چي نه،مه رسوا كوه چي بيا راپاڅول كېږي
 مگر هغه چا ته چي،مال گټه رسولى شي او نه زامن
 او جنت به متقينو ته نږدې.له روغ زړه سره راشي
 او، او دوزخ به الروركو ته څرگند كړى شي،كړى شي
 هغه چي له هللا پرته تاسو لمانځل:ورته وبه ويل شي
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چېري دي؟ آيا ستاسو مرسته كولى شي يا د ځان مرسته
كولى شي؟ نو هم به دوى په كي نسكور كړى شي او هم
دا الروركي ،او هم د شيطان ټولي لښكري ،په داسي
حال كي چي په خپلو كي به شخړه كوي وبه وايي :قسم
په خداى چي مونږ په څرگند ضاللت او بې الري كي وو
چي تاسو مو له رب العالمين سره برابرگرځولي وئ،
مونږ بل چا نه يو بې الري كړي مگر دغو مجرمينو،
اوس نه شفاعت كوونكي لرو او نه كوم خواخوږى دوست،
نو كه موږ ته بېرته ستنېدا راپه برخه شوه نو له
مؤمنانو ځني به وو.
( -)166-56په دې مباركو آيتونو كي د ابراهيم عليه
السالم ډېره جامع او زړه راښكونكې دعا راغلې چي خالصه
ئې دا ده:
اې زما ربه! حكمت او پوهه راپه برخه كړه ،له صالحانو
سره مي يو ځاى كړه ،په دنيا كي هم صالح ملگري را او
په آخرت كي مي هم له صالحانو سره حشر كړه ،داسي ژوند
را چي له مړيني وروسته خلك راته دعاء كوي ،په نېك
نامه مي يادوي او صادق او رښتينى مي گڼي ،د هغه جنت
له وارثانو ځني مي كړه چي له نعمتونو ډك وي ،زما پالر
ً چي هغه له الروركو ځني وو ،د
ته بخښنه وكړه؛ يقينا
قيامت په هغه ورځ مي مه رسوا كوه چي ټول خلك به له
خپلو خپلو قبرونو بيا راپاڅول كېږي ،هغه ورځ چي نه
مال گټه رسولى شي او نه زامن ،مگر هغه چا ته چي له
روغ زړه سره راشي ،يوازي هغه چا ته مال او اوالد گټه
رسولى شي چي زړه ئې روغ ،افكار او عقائد ئې صحيح،
دماغ ئې له شرك ،خرافاتو او گنده هوسونو محفوظ وي،
هغه ورځ چي جنت به متقينو ته نږدې كړى شي ،د دې پر
ځاى چي دوى جنت ته وروستى شي ،تر هغه ځايه د تلو
زحمت وركړى شي ،جنت به دوى ته ورنږدې كړى شي!! دوزخ
به الروركو ته څرگند كړى شي ،او ورته وبه ويل شي :هغه
چي تاسو له هللا پرته لمانځل چېري دي؟ آيا ستاسو مرسته
كولى شي يا د ځان مرسته كولى شي؟ نو هم به دوى په كي
نسكور كړى شي او هم دا الروركي ،تېروتي عابدان او
جعلي معبودان به د شيطان له ټولو لښكرو سره يو ځاى
په دوزخ كي پړمخي وغورځول شي ،په داسي حال كي چي په
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خپلو كي به شخړه كوي او وايي به :قسم په خداى چي
مونږ په څرگند ضاللت او بې الرۍ كي وو چي تاسو مو له
رب العالمين سره برابرگرځولي وئ ،مونږ بل چا نه يو
بې الري كړي مگر دغو مجرمينو ،اوس نه شفاعت كوونكي
لرو او نه كوم خواخوږى دوست ،نو كه موږ ته بېرته

ستنېدا راپه برخه شوه نو له مؤمنانو ځني به وو.
د دې ښكلې او جامع دعاء څو برخي د دقت او توجه
غوښتنه كوي:
 ابراهيم عليه السالم دا تمنا كوي چي له مړيني
وروسته ئې خلك په نېك نامه ياد كړي او دعاء ورته
وكړي ،داسي ژوند ئې په برخه شي چي خلكو ته ئې خير
ورسي ،دومره چي له مړيني وروسته خلك ورته دعاء كوي
او صادق او رښتينى ئې گڼي .يوازي يو صالح انسان داسي
تمناء كولى شي ،د دروغجن او غولوونكي شهرت تمناء
بېله خبره ده او داسي نېك نوم گټل چي تر مړيني
وروسته هم دوام وكړي؛ بېله خبره ،يو د كاذب شهرت وږى
وي او بل په تلپاتې توگه د نېك پاته كېدو او خلكو ته
د خير رسولو تلوسه لري ،دواړه شهرت غواړي ،خو له
بېلو بېلو موخو سره.
 ابراهيم عليه السالم خپل پالر ته بخښنه غواړي ،هغه
الروركى گڼي ،له دې وېرېږي چي پالر ئې د قيامت په ورځ
د دوزخيانو په ډلي كي والړ وي ،دا د ځان لپاره سپكاوى
گڼي ،او قرآن په دې توگه موږ ته د پلرني دود دستور
په اړه د يوه مؤمن او يوه كافر د دريځ او انگېرني تر
بت لمانځي چي
منځ ژور توپير انځوروي ،آزر په دې دليل ُ
همدا د عقل او انساني فطرت خالف لمانځنه له پالر نيكه
ورته په ميراث رسېدلې!! خو ابراهيم عليه السالم خپل
پالر الروركى گڼي ،هغه ته بخښنه غواړي او د قيامت په
ورځ د مشركينو په ډلي كي د هغه پاڅېدا د ځان لپاره
لوى سپكاوى بولي!!
ابراهيم عليه السالم وايي :د قيامت په ورځ نه مال

چا ته گټه رسولى شي او نه زامن ،مگر هغه چا ته چي له
روغ زړه سره راشي .څوك چي د قيامت په ورځ له روغ زړه
سره د هللا تعالى په وړاندي ودرېږي ،هم به د هغه مال
گټه وررسېږي چي په ميراث ئې پرېښى او په سمو الرو
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لگېدلى او هم د خپل هغه صالح خلف او اوالد چي ده سم
روزلي وو او له ده وروسته په سمو الرو تللي او نېك
عملونه ئې كړي.
 جنتيانو ته به جنت نږدې راوړى شي او دوزخيانو ته
به دوزخ څرگند كړى شي ،د جنت د راوستو په څرنګوالي
اوس مونږ نه شو پوهېدى ،قرآن د دې په ځاى چې ووايي
جنتيان او دوزخيان به د جنت او دوزخ په لوري بوتلى
شي وايي جنت به دوى ته رانږدې كړى شي او دوزخ به
ورڅرگند كړى شي ،ښايي (جنت او جحيم) به له بله ځايه
د جنتيانو او دوزخيانو د اقامت محل ته راوړلى شي،
لكه څنگه چې په يوه مبارك حديث كي ورته اشاره شوې:
عبدهللا بن مسعود قال :قال رسول ههللا صلى ههللا عليه وسلم:
ه
عن
يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام ,مع كل زمام سبعون
ألف ملك يجرونها .رواه مسلم
عبدهللا بن مسعود ﹽ روايت دئ چې رسول ههللا ﹽ وفرمايل :جهنم
ه
له
به راوړلى شي اويا زره واگي به ئې وي ،له هرې واگي سره
به اويا زره فرشتې وي چې راكشوي به ئې.

په دې الفاظو سره دوزخيانو ته ويل شوي :هغه څه چي
تاسو په دنيا كې د خپلو كړو وړو له كبله ورروان وئ،
دا دئ نن هغه په خپله ستاسو خوا ته راځي او ستاسو
مخي ته ودرېږي او دروازې ئې ستاسو پر مخ پرانيستل
كېږي.
 د قيامت په ورځ به مشركين له هغو سره په شخړه
بوخت وي چي په دنيا كي ئې لمانځل ،د هغوى په درشل كي
د مطيع بنده په توگه ودرېدل ،هغوى ئې د الرښود او
قائد په توگه منلي ول او په ښه او بد كي ئې د هغو
اطاعت كولو ،وايي به :قسم په خداى چي مونږ په څرگند
ضاللت او بې الرۍ كي وو چي تاسو مو له رب العالمين سره
برابرگرځولي وئ ،داسي مو ستاسو اطاعت كولو لكه څوك
چي د هللا تعالى اطاعت كوي!! دوى به د مجرمينو په نامه
يادوي او د هللا تعالى په وړاندي به داسي اعتراف كوي:
مونږ بل چا نه يو بې الري كړي مگر دغو مجرمينو ،اوس
نه شفاعت كوونكي لرو او نه كوم خواخوږى دوست ،گمان

مو كولو چي دوى به د هللا تعالى په وړاندي زموږ
شفاعت كوي خو اوس پوه شو چي غلط شوي وو ،دغي غلطي
انگېرني دوكه كړو ،هيڅ شفاعت كوونكى نه مومو ،له
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دوى سره مو مينه وه ،گمان مو كولو چي دوى پر موږ
گران دي او موږ پر دوى ،خو دا ده زموږ د غلط باور
بده پايله چي نن هيڅ خواخوږى او دوست نه لرو!!
اوس په حقائقو پوه شو ،كه بېرته دنيا ته ستانه شو
همغه الر به غوره كوو چي مؤمنانو غوره كړې وه.
 دا دئ گورئ چي د قيامت په ورځ او هغه مهال چي ټول
حقائق به څرگند شي ،مشركين او په مشركانه شفاعت باور
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
او وبه وايي :اوس نه داسي شفيع لرو چي د خداى په
وړاندي زمونږ شفاعت او مرسته كولى شي او نه داسي
دوستان او اولياء چي گمان مو كولو دوى پر مونږ او
مونږ پر دوى گران يو او د قيامت په ورځ به د هللا په
وړاندي زمونږ حمايت او شفاعت كوي!!
د قرآنكريم متعدد آيتونه پدې داللت كوي چي د قيامت
په ورځ شفاعت نشته او د هيچا شفاعت بل چا ته گټه نه
شي رسولئ ،له الهي عذاب او مجازات ئې نه شي ژغورلى،
د دې آيتونو ترڅنگ داسي مبارك آيتونه هم شته چي د
"مشروط شفاعت" شته والى ترې معلومېږي ،قرآنكريم
فرمايي:




...
    




    
     
...
البقره 588:

هغه به څوك وي چي د ده په وړاندي د چا شفاعت وكړى
شي ،مگر د ده په اذن او اجازه ،په ټولو هغو شيانو
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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شم ېر مجرمين راغونډوي ،د خداى حضور ته به ئې ورولي
او هلته به ئې شفاعت كوي ،نه ،داسي نده ،بلكه شفاعت
كوونكي به هم د هللا تعالى له لوري غوره كېږي او شفاعت
كېدونكي هم ،هغه به مشخصو كسانو ته د خاصو كسانو په
اړه د شفاعت اجازه وركوي ،دواړه به د هللا تعالى له
لوري ټاكل كېږي ،داسي گمان ونكړئ چي د لوى رب په
وړاندي به څوك د ده له اجازې پرته د خبرو او شفاعت
توان او جرأت ولري او يا څوك به دا جسارت وكړى شي چي
د هللا تعالى په وړاندي او د ده له اجازې پرته د كوم
مجرم شفاعت وكړي او په هر څه عالم خداى د كوم مجرم
له حال او وړتيا خبركړي او د هغه د داسي صفاتو په
هكله ورته معلومات وركړي چي له مجازاتو پرې معاف شي.
هللا تعالى فرمايي:
    
    
     








طه116-165:

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
ً پرې احاطه نشي كولى.
ته دي او دوى علما
په دغه ورځ به شفاعت څه گټه نه رسوي ،مگر د هغه
چا چي خداى اجازه وركړي او د ده په وينا راضي شي ،هللا
تعالى پر دې راضي شي چي هغه څه ووايي او يوازي هغه
څه به ويلى شي چي هللا تعالى پرې راضي كېږي ،نه د هللا
تعالى له اجازت او رضايت پرته شفاعت كولى شي او نه د
نامستحقو په اړه د شفاعت مجال ترالسه كولى شي .دا ځكه
چي هللا تعالى ته هر هغه څه معلوم دي چي د دوى مخي ته
دي يا ئې شا ته دي ،په ظاهر او باطن ئې ،په ماضي او
مستقبل ئې ،په مخكني عمل ئې او په راتلونكې مناسبي
سزا ئې ،په هغو كارونو ئې چي وړاندي ئې لېږلي او هغه
چي شا ته ئې پرېښي ،پر ټولو پوهېږي ،نو د داسي عليم
ذات په وړاندي به شفاعت څه ارزښت لري؟!!
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ً چي په دې كي ستره نښه ده او ډېرى ئې ايمان
يقينا
ً چي ستا رب مهربان عزتمن
راوړونكي نه ول او يقينا
دئ.
( -)166-166دا درېم ځل دئ چي دغه دوه آيتونه په
تكرار سره راځي ،شرح ئې په مخكنيو كي وگورئ.







    







  














  

د نوح قوم پيغمبران تكذيب كړل ،هغه مهال چي د دوى
ورور نوح ورته وويل :آيا ځان ساتنه نه كوئ؟ زه
درته امين استازى يم ،نو له هللا ووېرېږئ او زما
اطاعت وكړئ .او له تاسو هيڅ اجر نه پرې غواړم،
زما اجر يوازي پر رب العالمين دئ ،نو له هللا
ووېرېږئ او زما اطاعت وكړئ.
( -)116-168دلته د نوح عليه السالم قصه د يوې بلي
تاريخي بېلگي په توگه راغلې ،په دې تاريخي بېلگي كي
د هللا تعالى له ستر او اولوالعزمه پيغمبر نوح عليه
السالم سره د هغه د قوم مخالفت څېړل شوى ،مخالفت ئې
هغه مهال پيل شو چي نوح عليه السالم د دوى د كړنو
پايلي بدي او خطرناكي وگڼلې او ورته وئې ويل :آيا له
فساد ،ظلم ،شرك او كفر الس نه اخلئ او له بدو پايلو
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ئې نه وېرېږئ؟!! زه د هللا تعالى له لوري لېږل شوى امين
استازى يم ،په بشپړ امانت سره د خپل رب پيغام تاسو
ته رسوم ،له هللا ووېرېږئ او زما اطاعت وكړئ .د دې دعوت
په بدل كي له تاسو هيڅ اجر نه غواړم ،زما اجر يوازي
پر رب العالمين دئ ،نو له هللا ووېرېږئ او زما اطاعت
وكړئ .په دې لنډو لنډو آيتونو كي څو مهم مهم حقائق
زموږ په وړاندي ځلېږي:
 له نوح عليه السالم سره د خپل قوم مخالفت هغه مهال
پيل شوى چي ده د ټولني پر حاكم وضعيت نيوكي كړې او د
هغه پايلي ئې وخيمي گڼلې ،او دا هغه څه دي چي له
ټولو زړه سواندو پيغمبرانو او حقپالو دعاتو سره شوي،
د دعوت تر پيل وړاندي خلكو د هغوى درناوى كړى ،د پوه
او لوړ شخصيت په سترگه ئې ورته كتلي ،خو د دعوت له
پيل وروسته ئې هفوى تكذيب كړي او دښمنۍ ته ئې مال
تړلې.
 د نوح عليه السالم دعوت په دوو خبرو كي راخالصه
شوى :له هللا تعالى وېره او د پيغمبر اطاعت ،او دا ښيي
چي د دين بنسټ پر دغو دوو خبرو والړ دئ ،د چا په عملي
ژوند كي چي د دغو دوو خبرو نښي او آثار په څرگنده
توگه او عمالً ونه ليدل شي د هغه د ايمان او ديانت
دعوى خوشې ،بې بنسټه او بې اعتباره ده ،پر هللا تعالى
او د هغه پر پيغمبرانو ايمان يوازي په هغه صورت كي
اعتبار لري چي له هللا تعالى وېره او د پيغمبر اطاعت د
انسان پر ټول ژوند وزر غوړولى وي.
 دلته د نوح عليه السالم دوه خبري داسي راغلې چي په
قرآن كي همدا دواړه د يوه پيغمبر د حقانيت معيار گڼل
شوې :امانت او له هللا تعالى پرته له بل چا اجر نه
غوښتل ،په دې سوره كي او د قرآن په گڼ شمېر نورو
آيتونو كي به وگورئ چي دا دواړه د پيغمبرانو عليهم
السالم د شخصيت بارز مواصفات ښودل شوي ،هر يوه خپل
قوم ته ويلي :زه د هللا تعالى له لوري لېږل شوى امين
استازى يم ،په بشپړ امانت سره د خپل رب پيغام تاسو
ته رسوم ،د دې دعوت په بدل كي له تاسو هيڅ اجر نه
غواړم ،زما اجر يوازي پر رب العالمين دئ .دا ښيي چي
د صادق او كاذب داعي ،زړه سواند او مكار الرښود د
پېږندو لپاره بايد دغه دوه مواصفات د معيار په توگه
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په پام كي ولرو.







وئې ويل :آيا ايمان درته راوړو په داسي حال كي چي
پرېوتي (ټيټ وزمي) ستا متابعت كوي؟!!
( -)111دا مبارك آيت ښيي چي نوح عليه السالم په يوې
داسي ټولني كي مبعوث شوى چي ولس ئې په دوو طبقو وېشل
شوى :اشراف او ارذال ،يوه ډله ځان تر نورو لوړ ،شريف
او نجيب گڼي او بلي ډلي ته د حقارت او سپكاوي په
سترگه گوري ،د ولس ځينو بې وزلو او مستضعفينو پر نوح
عليه السالم ايمان راوړى خو مستكبرينو د هغه مخالفت
ته مال تړلې او هغه ته ئې ويلي :څنگه له موږ دا طمع
لري چي پر تا ايمان راوړو په داسي حال كي چي د ولس
څو بې وزلي او حقير وگړي ستا خوا ته راغونډ شوي ،دوى
له خپلي خوا لري كړه ،اشرافو ته په خپلي خوا كي د
ودرېدو بلنه وركړه چي ستا ملگرتيا وكړو!! دا هغه څه
دي چي ټولو پيغمبرانو ته ويل شوي او د زمانې په هر
پړاو كي چي كوم داعي پاڅي او د پيغمبرانو عليهم
السالم په الر د تلو اراده وكړي همدا به ورته ويل
كېږي ،په خوا كي به ئې د ټولني بې وزلي راغونډېږي،
مستكبرين به ئې مخالفت ته مال تړي ،ځيني به ئې وايي:
دا الرښود او داعي چي د خپلي بريا او پر ځواكمنو
دښمنانو د برالسي گمان او طمع لري څنگه به ئې هيله تر
سره شي حال دا چي د ټولني څو بې وزلي ئې په خوا كي
راغونډ شوي؟!! ځيني به له دې كبله د هغه خوا ته له
راتلو ډډه كوي چي له بې وزلو سره په يوه صف كي او له
هغوى سره برابر ودرېدا نشي زغملى او دا د خپل وهمي
شأن او لويي خالف گڼي!!
د موسى عليه السالم او ابراهيم عليه السالم له قصو
وروسته د نوح عليه السالم قصه د دې لپاره راغلې چي
موږ ته ووايي :د پيغمبرانو عليهم السالم د تگالري
درېيم مخالف ځواك او د دې دعوت په وړاندي درېيم خنډ
هغه مستكبرين دي چي په قومي او توكمي توپيرونو باور
لري ،ځان او خپل قوم تر نورو لوړ گڼي ،په داسي ټولني
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كي به مظلومان ،بې وزلي ،حقارت ځپلي او ټيټ گڼل شوي
به د مؤمنو دعوتگرانو ملگرتيا كوي او مغرور مستكبرين
او لويي غوښتونكي به د دوى مخالفت كوي.












    











وئې ويل :په هغه څه چي دوى كولو زه څه پوهېږم ،د
دوى محاسبه خو يوازي زما د رب پر ذمه ده ،كاش
(تاسو) پوهېدئ ،او زه د مؤمنانانو شړونكى نه يم،
زه فقط يو څرگند نذير يم.
( -)118-115نوح عليه السالم د دوى پوښتنه او غوښتنه
داسي ځوابوي:
 زه څه پوهېږم چي دوى د خپلو كړنو او عملونو له
پلوه څنگه دي او د هللا تعالى په وړاندي ئې قدر او
منزلت څومره دئ ،انسانان خو د پيدايښت او خلقت له
پلوه ټول سره برابر دي ،د انسان د شرافت او رذالت
معيار د ده عمل دئ نه د هغه توكم ،اجتماعي موقعيت،
مال ،دولت او بل څه ،شريف هغه دئ چي عمل ئې نېك وي
او رذيل هغه دئ چي عمل ئې د رذيالنو وي ،له انسان سره
د هغه د عملونو په اړه دقيقه او عادالنه محاسبه د هللا
تعالى پر ذمه ده ،موږ نه پوهېږو چي د يوه چا د نېك
عمل تر شا نېك عزائم او موخي دي كه بد عزائم.
 كاش تاسو پوهېدى چي د انسان د مقام او منزلت
معيار عمل دئ نه په جهل ځپلې ټولني كي د هغه اجتماعي
كاذب او غولوونكى حيثيت.
 زه د مؤمنانانو شړونكى نه يم ،ستاسو دا مطالبه نه
منم چي بې وزلي له ځانه بېل كړم او د هغوى ځاى
مستكبرينو ته تش كړم.
 زما دنده فقط دا ده چي په څرگنده توگه تاسو ته د
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كفر ،شرك ،ظلم او فساد له بدو پايلو خبردارى دركړم.









 
ً به له
وئې ويل :اې نوح! كه ډډه ونه كړې حتما
سنگسار شوو ځني شې.
( -)113نوح عليه السالم ته د مستكبرينو ځواب دا وو:
كه له خپل دعوت او مبارزې الس وانه خلې نو ستا برخليك
به هم د نورو رټل شوو او سنگسار شوو په څېر شي ،له
دې معلومېږي چي تر نوح عليه السالم وړاندي ډېر نور
سنگسار شوي وو ،ښايي دا به د ده هغه بې وزلي مؤمن
پلويان وو چي تر دې وړاندي سنگسار شوي وو ،همغسي لكه
چي قريشو د رسول هللا ﹽ د قتل له پرېكړي وړاندي د صحابه
وو په ځورولو او وژلو الس پوري كړى وو.















 
ً چي زه خپل قوم تكذيب
وئې ويل :اې زما ربه! يقينا
كړم ،نو زما او د دوى تر منځ كومه پرېكړه وكړه او
ما او هغه مؤمنان چي له ما سره دي وژغوره.
( -)115-115دغه مهال او د دښمن له لوري د سنگسار له
گواښ وروسته نوح عليه السالم خپل رب ته دعاء وكړه چي
زه خپل قوم تكذيب كړم ،نو زما او د دوى تر منځ كومه
پرېكړه وكړه او ما او هغه مؤمنان چي له ما سره دي
وژغوره .بايد متوجه وو چي د نوح عليه السالم دعوت نه
نيم سوه كاله دوام كړى ،په ټولي دې اوږدې مودې كي
هغه په صبر او زغم سره ،كله په پټه او كله په څرگنده
توگه ،كله په جگ غږ او كله په ټيټ غږ ،كله په
انفرادي توگه او كله په اجتماعي توگه بلنه وركړه،
يوه وړوكي ټولگي پرې ايمان راوړ ،د دغي اوږدې مبارزي
په پاى كي او هغه مهال چي په بشپړه توگه ورته جوته
شوه چي په دې ولس كي نور د خير هيڅ نښه نه ده پاتې؛
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خپل رب ته ئې دغه دعاء وكړه.

   


   
 
نو موږ دى او هغه چي له ده سره ول په ډكي كښتۍ كي
وژغورل ،بيا مو پاتي (وگړي) غرق كړل.
( -)156-115دا مبارك آيت وايي چي هللا تعالى نوح عليه
السالم او د ده ملگري په ډكي كښتۍ كي وژغورل ،يعني د
دوى شمېر دومره لږ وو چي د ډكي كښتۍ په تشو تشو
ځايونو كي ځاى شول ،او ټول هغه خلك ئې غرق كړل چي له
خپل پيغمبر سره ئې مخالفت كړى وو ،په دې سره قرآن
ً مؤمنان ژغوري
موږ ته الرښوونه كوي چي هللا تعالى به حتما
او پر دښمن به دوى ته بريا ورپه برخه كوي كه څه هم
دوى بې وزلي وي او شمېر ئې لږ او دښمنان ئې ډېر او
ځواكمن ،له طوفانونو مه وېرېږئ ،په همداسي طوفانونو
كي به هللا تعالى تاسو ته د نجات كښتۍ مهيا كوي او د
طوفان په څېو كي به تاسو ژغوري او ستاسو مغرور او
ځواكمن دښمنان به غرقوي.

     







  
ً چي په دې كي ستره نښه ده او ډېرى ئې ايمان
يقينا
ً چي ستا رب مهربان عزتمن
راوړونكي نه ول او يقينا
دئ.
( -)155-151دا څلورم ځل دئ چي دغه دوه آيتونه په
تكرار سره راځي ،شرح ئې په مخكنيو كي وگورئ.
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عاديانو پيغمبران تكذيب كړل ،هغه مهال چي د دوى
ورور هود ورته وويل :آيا ځان ساتنه نه كوئ؟ زه
درته امين استازى يم ،نو له هللا ووېرېږئ او زما
اطاعت وكړئ .او له تاسو هيڅ اجر نه پرې غواړم،
زما اجر يوازي پر رب العالمين دئ.
( -)155-156دا همغه مطالب دي چي د نوح عليه السالم په
ارتباط هم راغلى او له دې وروسته د نورو پيغمبرانو
عليهم السالم په ارتباط هم راځي ،شرح ئې په مخكنۍ
ركوع كي وگورئ.















 
آيا په هري لوړي په داسي حال كي يو څلى جوړوئ چي
خوشي به لگيا يئ ،او داسي ماڼۍ غوره كوئ چي گواكي
تلپاتي يئ ،او كله چي (چا ته) الس اچوئ نو د
جابرانو په توگه الس اچوئ.
( -)166-155په دې مباركو آيتونو كي د عاديانو هغه
ځانگړتياوي زموږ په وړاندي اېښودل شوې چي له كبله ئې
دوى د هود عليه السالم مخالفت وكړ ،دلته ئې درې
خصلتونه انځور شوي -1 :د خپلي سيمي شاوخوا هري لوړي
باندي به ئې داسي څلي جوړول چي هيڅ گټه به ئې نه وه،
هسي د خپل هنر او كمال ښودلو او د خپل شوق پوره كولو
لپاره -5 ،داسي دنگي دنگي او مضبوطي مضبوطي ماڼۍ به
ئې ځان ته جوړولې چي گواكي دوى تلپاتي دي او د تل
لپاره به په دغو بنگلو كي اوسي -6 ،پر مظلومانو او
بې وزلو ئې تېرى كاوو ،د جابرانو او ظالمانو په څېر
تېرى .په دې سره قرآن موږ ته الرښوونه كوي چي د
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پيغمبرانو عليهم السالم د تگالري څلورم مخالف ځواك د
ټولني هغه مرفه طبقه ده چي د ظلم او تېري له الري ئې
مال او دولت ترالسه كړى ،د قصرونو خاوندان شوي ،په
دنگو دنگو ماڼيو كي اوسي ،د خپل بېهوده او خوشي شوق
پوره كولو او د خپل عظمت او جاه او جالل د نښو په
توگه پر لوړو څلي جوړوي!! كه تاسو دا نن ،په دې
يوويشتمي پېړۍ كي د نړۍ حالت ته ځير شي نو گڼ شمېر
هېوادونه به د قرآن د دغو مباركو آيتونو د مصداق په
توگه ومومئ ،اروپايي هېوادونو له هغه وروسته چي
اسالمي خالفت ئې ړنگ كړ ،د آسيا او افريقا په نږدې
ټولو هېوادونو ،په ځانگړې توگه هغه چي د اسالمي خالفت
برخي وې ،مسلط شول ،د دغو هېوادو ټولي شتمنۍ ئې د
تېرو څو پېړيو په دوران كي غارت كړې ،تر نن پوري له
سياسي ،اقتصادي او نظامي پلوه پرې حكومت كوي ،او د
دوى د شتمنيو په غارت بوخت دي ،په همدغو غارت شوو
ثروتونو ئې ځان ته داسي مرفه ژوند جوړ كړ چي د قرآن
د دغو مباركو آيتونو مصداق دئ ،په اروپا او امريكا
كي د حكامو ،جنراالنو ،د بانكونو ،شركتونو او كمپنيو
د مالكانو افسانوي ژوند د هغو غارتونو له كبله دئ چي
دوى په افريقا او آسيا كي كړي او لړۍ ئې ال روانه ده.
كله چي زه د دې مباركي سورې په تفسير مصروف وم ،د
بريتانيا د هغه شهزاده د واده مراسم مي په ټلويزيون
كي وليدل چي نوى ځوانۍ ته رسېدلى او د وليعهد په
توگه ټاكل شوى ،واده ته ئې تر دوه زره زيات هغه
ميلمانه رابلل شوي وو چي د نړۍ د سترو سترو شخصيتونو
په نامه ئې يادول ،سياستوال ،شتمن ،سندرغاړي او
لوبغاړي ،د واده مراسم داسي وو لكه كوم ستر هېواد چي
د خپلواكۍ ورځ لمانځي ،كافي وړاندي تيارى ورته شروع
شوى وو ،د لندن په كوڅه كوڅه كي د فوځ ،پوليس ،شاهي
گارد قطعات ځاى پر ځاى شوي وو ،شهزاده او مېرمن ئې د
مخكنيو پېړيو په داسي گاډۍ كي سپاره ښودل چي څو
آسونو كشوله ،د سړك دواړو خواوو ته والړ شاهي گارډ او
تماشاچيانو السونه ورته خوځول ،دومره مصرف پرې شوى چي
په دغو پيسو د يوه آسيايي او افريقايي هېواد ټول ولس
ته تر يوه كال پوري خوراك تهيه كېدى شي!! او دا ټول
بېهوده او خوشي كارونه د څه لپاره او ولي؟!! دا د دې
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لپاره چي دوى دا شتمنۍ وړيا او مفت ترالسه كړې او له
نورو هېوادو ئې غارت كړې ،او دا ځكه چي دوى غواړي د
داسي صحنو په ښودلو سره له يوې خوا خپل شيطان راضي
كړي او له بلي خوا خپله لويي او برالسي نندارې ته
كېږدي او د نړۍ كمعقله او ناپوه خلك تر خپل هيبت
الندي راولي!! عجيبه ده!! دا په خرافاتو ،مزخرفاتو،
جهل ،ظلم او فساد كي تر ستوني غرق غربيان ځان ته
متمدن وايي ،د آزادۍ او برابرۍ شعارونه وركوي!!
پوښتنه كوو :دا پيسې له كومه ترالسه شوې؟! د بريتانيا
د ولس ماليه ده؟ آيا ولس دا ماليه د همدې لپاره
دركړې؟ آيا دا شهزاده كوم اتل يا د كوم لوى جنگ فاتح
دئ؟ آيا عقل او عدل د دې اجازه دركوي چي پر داسي
بېهوده صحنو دومره لگښتونه وشي؟!! داسي واده ئې څو
كاله وړاندي د يوه بل شهزاده لپاره هم جوړ كړى وو ،د
هغه مېرمن ډيانا نومېده ،لنډه موده وروسته د مېړه او
مېرمني مناسبات خړ پړ او په طالق منتج شول ،هغې له
يوه مصري هلك سره رفاقت پيل كړ ،شاهي كورنۍ ته دا د
پيغور خبره وه چي د بريتانيا يوه احتمالي ملكه اوس د
يوه داسي هېواد د تبعه ملگړې شوې چي څو كاله وړاندي
د دوى مستعمره وه!! نو ځكه ئې د گاډو د ټكر په يوې
پېښي كي هغې ته سزا وركړه او وئې وژله!!
كه تاسو د دغو استعمارگرانو هغو مستعمرو ته سفر
وكړئ چي په نولسمي پېړۍ كي ئې مخامخ او په مستقيمه
توگه پرې حكومت كولو او بيا په داسي حال كي ترې ووتل
چي خپل الس پوڅي ئې پرې مسلط كړل ،او له هغي ورځي تر
نن پوري په غيرمستقيمه توگه پرې حكومت كوي ،نو د
همدغو مباركو آيتونو څرگند مصداق به په خپلو سترگو
وگورئ ،داسي دنگي دنگي بنگلې چي په اروپا كي ئې هم
بېلگي نه مومو ،د لويو ښارونو په هر څلور الري كي او
د هري لويي الري ښي او كيڼ اړخ ته همغسي څلي چي قرآن
ئې په دغو الفاظو سره معرفي كوي :
 :    آيا
په هري لوړي په داسي حال كي يو څلى جوړوئ چي خوشي به
لگيا يئ؟!! او كه له خپل ولس سره د دغو حكامو چلن ته
ځير شئ نو د همدې آيت مصداق به ئې ومومئ چي وايي:
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نو له هللا ووېرېږئ او زما اطاعت وكړئ ،او له هغه چا
ووېرېږئ چي په داسي څه ئې ستاسو مرسته كړې چي پرې
پوهېږئ ،په څارويو او زامنو سره ئې ستاسو مرسته
ً چي زه د
وكړه او په باغونو او چينو سره ،يقينا
لويي ورځي له عذاب درباندي وېرېږم.
( -)168-161هود عليه السالم هغوى ته وايي :له هللا تعالى
ووېرېږئ او زما اطاعت وكړئ ،او له هغه هللا ووېرېږئ چي
دا نعمتونه ئې ستاسو په برخه كړي ،ښه پوهېږئ چي هللا
تعالى په څومره ډول ډول نعمتونو سره ستاسو مرسته
كړې ،څاروي ئې دركړي ،زامن ئې دركړي ،په باغونو او
چينو سره ئې ستاسو مرسته كړې .خو د هللا تعالى په
وړاندي او د دغو پراخو نعمتونو په مقابل كي ستاسو
چلن داسي دئ چي وېرېږم له بدي ورځي سره به مخامخ شئ
او په ستر الهي عذاب به اخته شئ.
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وئې ويل :راته يو شاني ده چي كه وعظ راته وكړې او
ً چي دا د لومړنيو
كه له واعظانو ځني نه شې ،يقينا
(وړاندينيو خلكو) خوى (دود دستور) دئ ،او موږ
تعذيب كېدونكي نه يو ،نو هغه ئې تكذيب كړ نو موږ
ً چي په دې كي ستره نښه ده او ډېرى
هالك كړل ،يقينا
ً چي ستا رب
ئې ايمان راوړونكي نه ول او يقينا
مهربان عزتمن دئ.
( -)166-163هود عليه السالم ته د عاديانو ځواب دا وو:
ستا وعظ او عدم وعظ موږ ته يو برابر دئ ،پر موږ ئې
هيڅ اغېز نه پرېوځي ،ستا خوښه چي دوام وركوې كه الس
ترې اخلې ،موږ هغه څه كوو چي له پالر نيكه په ميراث
راته پاته شوي ،زموږ مذهب ،دين ،عقائد ،افكار ،اخالق،
د ژوند طريقه ،دود او دستور د مخكنيو په څېر دي ،كه
دا ناسم او د هللا تعالى د مرضي خالف وى نو پر هغوى به
هغه الهي عذاب نازل شوى وو چي ته مو پرې گواښې ،كه
پر هغوى الهي عذاب نازل نه شو پر موږ به هم نه
نازلېږي!! نو په دې توگه ئې هود عليه السالم او د هغه
دعوت تكذيب كړ نو هللا تعالى هالك كړل .ځينو درنو
مفسرينو ويلي چي دلته په خلق االولين سره عاديانو د
مخكنيو پيغمبرانو عليهم السالم وعظ ته اشاره كړې او
مراد ئې دا وو چي مخكنيو پيغمبرانو هم دې ته ورته
وعظونه او گواښونه كړي وو چي هيڅ نتيجه ئې نه وه ،دا
تعبير د آيت له سياق و سباق سره اړخ نه لگوي ،نه دا
انگېرنه صحيح ده چي عاديان د نورو پيغمبرانو له
وعظونو او گواښونو خبر ول او نه دا چي د مخكنيو
پيغمبرانو وعظونو او گواښونو كومه نتيجه نه درلوده!!
د دې تاريخي بېلگي په پاى كي يو ځل بيا همغه مطالب
ً چي
راغلي چي تر دې وړاندي څلور ځلي تكرار شول :يقينا
په دې كي ستره نښه ده او ډېرى ئې ايمان راوړونكي نه
ً چي ستا رب مهربان عزتمن دئ.
ول او يقينا
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ثموديانو پيغمبران تكذيب كړل ،هغه مهال چي د دوى
ورور صالح ورته وويل :آيا ځان ساتنه نه كوئ؟ زه
درته امين استازى يم ،نو له هللا ووېرېږئ او زما
اطاعت وكړئ .او له تاسو هيڅ اجر نه پرې غواړم،
زما اجر يوازي پر رب العالمين دئ.
( -)168-161دلته د ثموديانو له لوري د صالح عليه
السالم د تكذيب قصه د بلي تاريخي بېلگي په توگه زموږ
مخي ته انځور شوې ،دا دئ گورئ له ده سره هم هغه مهال
مخالفت پيل شوى چي ولس ئې د ټولني د حاكم وضعيت له
بدو پايلو وېرولى ،قوم ته ئې همغه څه ويلي چي نورو
پيغمبرانو ويلي ،مخالفينو ئې همغه څه ورسره كړي چي د
دوى سلف له مخكنيو پيغمبرانو سره كړي,




   






   
  













   
آيا په هغه څه كي به خوندي پرېښودى شئ چي دلته
دي ،په باغونو او چينو كي ،په كښتونو او د خرما
په داسي ونو كي چي وږي ئې له ډكوالي ځوړند دي ،او
د كبرجنو په توگه په ځينو غرونو كي ځيني كورونه
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تراشئ ،نو له هللا ووېرېږئ او زما اطاعت وكړئ ،او د
مسرفينو د امر اطاعت مه كوئ ،هغه چي په زمكي كي
فسادونه كوي او رغونه او اصالح نه كوي.
( -)185-163په دې مباركو آيتونو كي د پيغمبرانو
عليهم السالم د تگالري يو بل مخالف ځواك انځور شوى،
هغه چي مهمه ځانگړتيا ئې د شېرازه زمكو ،باغونو او
چينو درلودل دي ،دغو شتمنيو په دوى كي كبر او لويي
راپيدا كړې ،د غرونو په ډډو كي خوندي او مجللو
كورونو جوړولو ته ئې تشويق كړي ،مسرفين او مفسدين
دي ،له دې ډډه كوي چي خپل امكانات د اصالح او رغوني
په چارو كي وكاروي .صالح عليه السالم هغوى ته وايي:
آيا په دغو نعمتونو ،باغونو ،چينو ،كښتونو او د خرما
په داسي ونو كي چي وږي ئې له ډكوالي ځوړند دي؛ او په
هغو كورونو كي به خوندي او محفوظ پرېښودى شئ چي د
كبرجنو په توگه ئې د غرونو په ډډو كي جوړوئ؛ له هللا
ووېرېږئ او زما اطاعت وكړئ ،بيا له دغو كبرجنو د عام
ولس په لوري مخ اړوي او ورته وايي :د مسرفينو اطاعت
مه كوئ ،د هغو چي په زمكي كي د رغوني او اصالح پر ځاى
فسادونه كوي ،د دوى تگالره مه غوره كوئ.

   



    




 
ً چي ته له هغو يې چي كوډي پرې شوې،
وئې ويل :يقينا
ته نه يې مگر زموږ په څېر يو انسان ،نو كومه نښه
راوړه كه له رښتينو يې.
( -)186-186د مخالفينو ځواب دا دئ :دا په تا څه
وشول ،ته خو هوښيار سړى وې ،له تا مو ښې ښې هيلي
درلودې ،ولي بدل شوې ،ولي پر خپل قوم او د دوى پر
ً به
حالت او پلرني مذهب او دود دستور نيوكي كوې؟ حتما
جادو درباندي شوى وي!! ته خو زموږ په څېر يو انسان
يې څنگه د دې ادعاء كوې چي هللا تعالى د پيغمبر په توگه
غوره كړى يې؟ كه داسي وي نو كومه څرگنده نښه وړاندي
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كړه!! قوم د داسي نښي غوښتنه كوي چي انسان ئې له
وړاندي كولو عاجز وي او وښيي چي دا د هللا تعالى له
لوري ده ،يوازي په دې صورت كي به دى د پيغمبر په
توگه مني!!









   
  
   



   
     






  
وئې ويل :دا يوه اوښه ده چي ځانگړى اوبه خور ئې
دئ او تاسو ته د يوې معلومي ورځي اوبه خور ،او
تاوان مه وررسوئ كه نه نو د يوې ستري ورځي عذاب
به مو ونيسي ،نو هغه ئې ټپي كړه چي په نتيجه كي
ً چي په
ئې پښېمان شول ،نو هغه عذاب ونيول ،يقينا
دې كي ستره نښه ده او ډېرى ئې ايمان راوړونكي نه
ً چي ستا رب مهربان عزتمن دئ.
ول او يقينا
( -)185-188ثموديانو له صالح عليه السالم د معجزې
غوښتنه وكړه ،داسي چي له يوې ډبري اوښه جوړه شي ،هللا
تعالى همداسي وكړل ،خو هغوى ته وويل شول چي اوس به د
هغه كوهي اوبه د دوى او د دې اوښي تر منځ وېشل كېږي
چي ثموديان ئې خوا ته مېشت ول ،يوه ورځ د اوښي وار
او بله ورځ د ټول قوم او د دوى د څارويو ،صالح عليه
السالم ورته وويل :پام چي دې اوښي ته تاوان ونه رسوئ،
نه په خپله اوښي ته او نه ئې اوبه خور ته ،كه نه نو
په سخت عذاب به اخته شئ ،خو ال لنډه موده نه وه تېره
شوې چي همدا په خارق العاده توگه پيدا شوې اوښه ،دا
د يوه پيغمبر په دعاء له ډبري پيدا شوې اوښه ئې ټپي
كړه ،پښې ئې ورقطع كړي ،او په هغه موعود الهي عذاب
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اخته شول .په دې سره قرآن موږ ته الرښوونه كوي چي كوم
ولس له فكري او اخالقي پلوه ايمان راوړو ته چمتو نه
وي ،په گناهونو كي داسي غرق وى چي ترې وتل ورته گران
شوي وي ،هغوى ته معجزې گټه نه رسوي ،كه دا معجزه هر
څومره ستره او حيرتناكه وي ،هغوى په دالئلو نه قانع
كېږي كه څه هم دا دالئل ډېر مضبوط او قانع كوونكي وي،
د معجزې به پښې قطع كوي او دالئل به غلط تعبيروي.







    







  












 
د لوط قوم پيغمبران تكذيب كړل ،هغه مهال چي د دوى
ورور لوط ورته وويل :آيا ځان ساتنه نه كوئ؟ زه
درته امين استازى يم ،نو له هللا ووېرېږئ او زما
اطاعت وكړئ .او له تاسو هيڅ اجر نه پرې غواړم،
زما اجر يوازي پر رب العالمين دئ.
( -)136-136لوط عليه السالم له يوه بدكار او له اخالقي
پلوه سخت پرېوتي او مفسد قوم سره مخامخ وو ،په داسي
گنده كړنو لړلي ول چي نه ئې تر دې وړاندي چا په
انسانانو كي د هغه بېلگه او مثال ليدلى وو او نه په
څارويو او ځناورو كي ،د خپلو گنده كړنو له بدو پايلو
ئې ووېرول ،هغوى د همدې انذار او وېرولو له كبله له
هغه سره مخالفت او دښمنۍ ته مال وتړله .لوط عليه
السالم همغه څه ورته ويلي چي هر پيغمبر خپل قوم ته
ويلي.
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آيا تاسو له (ټولو) نړۍ والو؛ نارينه وو ته (د
جنسي نږدېكت په موخه) درومئ ،او خپلي هغه مېرمني
پرېږدئ چي ستاسو رب درته پيدا كړې دي؟ نه ،بلكي
تاسو سركش وگړي يئ ،وئې ويل :اې لوطه! كه ډډه ونه
ً به له اخراج شوو ځني شې.
كړې حتما
( -)135-138په دې مباركو آيتونو كي د پيغمبرانو
عليهم السالم د تگالري يو بل مخالف ځواك انځور شوى،
هغه چي له نورو ئې توپيري ځانگړتيا اخالقي فساد دئ ،د
لوط عليه السالم مخاطب قوم په داسي اخالقي فساد كي غرق
وو چي تر دوى وړاندي هيچا په دې گنده ډنډ كي د لوېدو
تكل نه وو كړى ،لوط عليه السالم په حيرانتيا سره هغوى
پوښتي :آيا په ټولو عالميانو كي يوازي تاسو د هغه بد
او گنده فعل مرتكب كېږئ چي تر تاسو وړاندي هيچا نه
دئ كړى؟!! د نارينه وو په لوري د جنسي نږدېكت په
موخه درومئ ،او خپلي هغه مېرمني پرېږدئ چي ستاسو رب
درته پيدا كړې دي؟!! دوى يوازي په دغه گنده فعل مبتال
نه وو بلكي د ژوند په نورو برخو كي هم عاصي او باغي
قوم وو ،الري به ئې شكولې ،د بدفعلي دا كركجن عمل به
ئې په خپلو مجلسونو كي او د نورو په وړاندي كاوو!!
خو لوط عليه السالم ته د دې مفسد او عاصي قوم ځواب
همغه وو چي نورو عاصي او باغي قومونو خپلو پيغمبرانو
ته وركړى ،ورته وئې ويل :اې لوطه! كه له دې نيوكو او
ً به له اخراج شوو ځني شې،
وعظونو ډډه ونه كړې نو حتما
برخليك به دي د هغو په څېر وي چي تبعيد شوي.
متأسفانه د مسلمانانو په ادبياتو كي دا گنده فعل
د لواط په نامه ياد شوى چي دا ډېره نامناسبه نومونه
ده ،په انگريزي كي د سدوم وران شوي ښار ته منسوب عمل
نومول شوى ،سدوم هغه سيمه وه چي لوط عليه السالم په
كي مېشت او د هغه ځاى د بدفعل هستوگنو له مخالفت سره
مخامخ شوى وو ،غوره دا ده چي په دې نوموني كي تبديلي

الشعراء
655
د قرآن پلوشې
راولو ،زما وړانديز دا دئ چي دا فعل همغه وران شوي
ښار ته منسوب ك ړو ،دا فعل د سدوميانو فعل او فاعل ئې
سدومي ونوموو.
دې ته مو هم پام وي چي غربيان؛ په داسي حال كي چي
پر بايبل د ايمان دعوى كوي ،او بايبل دا عمل حرام
گڼي او د سدوم د ښار ورانېدا د همدې گناه سزا بولي،
دې گناه ته قانوني بڼه وركړې ،تر دې حده چي د نارينه
او ښځي تر منځ د نكاح په څېر ئې قانوني عمل گڼي!!

   






  
  









   




ً چي زه ستاسو (د دې) عمل (په
وئې ويل :يقينا
وړاندي) له كركه كوونكو ځني يم .اې زما ربه! ما
او زما ټبر له هغه څه وژغورې چي دوى ئې كوي ،نو
دى او د ده ټول ټبر مو وژغورو ،له يوې بوډۍ پرته
چي په وروسته پاته شوو كي وه ،بيا مو نور ويجاړ
(هالك) كړل او خاص باران مو پرې ووراوو ،نو څومره
بد دئ د دغو انذار كړى شوو باران!!
( -)156-135د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 د لوط عليه السالم مفسد مخاطبين هغه په تبعيد او
اخراج گواښي او دى ئې په ځواب كي وايي :زه ستاسو له
دغه كركجن فعل كركه لرم ،له تاسو سره هيڅ ذاتي دښمني
او بغ نه لرم .په دې سره قرآن موږ ته الرښوونه كوي
چي حقپال داعي بايد له گنهگارانو سره نه بلكي له
گناه سره بغ ولري ،د گنهگارانو په اړه بايد زړه سوى
ولري او د همدغه زړه سوي په حكم له گناهونو د دوى د
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ايستلو او ژغورلو هڅه وكړي.
 خپل رب ته دعاء كوي او وايي :اې زما ربه! ما او
زما ټبر له هغه څه وژغورې چي دوى ئې كوي .په دې دعاء
كي هم د دوى له شر او ضرر د خوندي پاته كېدو هيله
نغښتې ده او هم د دوى له بداخالقيو د خوندي پاته كېدو
هيله.
 هللا تعالى د ده دعاء قبوله كړه ،دى او د ده ټول ټبر
ئې وژغورو ،د ده له بوډۍ مېرمني پرته چي د ده
ملگرتيا ئې ونه كړه او ترې وروسته پاتې شوه او په
هغه عذاب اخته شوه چي قوم ئې ورسره مخامخ شو .داسي
معلومېږي چي مېرمن ئې د همدې سيمي هستوگنه وه ،دې ته
چمتو نشوه چي له خپلوانو بېله شي او د لوط عليه
السالم ملگرتيا وكړي.
 د لوط عليه السالم له وتلو وروسته هغه موعود سخت
عذاب پر دې ولس نازل شو ،عذاب له زلزلې ،خسف ،د زمكي
له چاودېدو او د ډبرو له ورېدو سره توأم وو .ځيني
داسي انگېري چي ښايي له آسمانه به پر دوى ډبري
ورېدلې وي ،خو د قرآن له وينا معلومېږي چي دا ډبري
هغه مهال پر دوى ورېدلې چي زمكه كښېنستې ده ،د
كورونو چتونه او دېوالونه نسكور شوي ،د زمكي له هغو
برخو چي لوړي پاتې شوې ډبري پر دوى ورېدلې ،همداراز
په زمكي كي لوى چاود معموالً له اور شيندو سره توأم
وي ،د دغو اور شيندو په ترڅ كي ويلي توكي بر ځي او د
ډبرو په څېر پر زمكه راورېږي ،قرآن دا ډبري د سجيل
منضود (د پخې خټي ډبري) په نامه يادوي ،تفصيل ئې د
هود د سورې د  55آيت په شرح كي وگورئ.

     







  
ً چي په دې كي ستره نښه ده او ډېرى ئې ايمان
يقينا
ً چي ستا رب مهربان عزتمن
راوړونكي نه ول او يقينا
دئ.
( -)158-156دا دئ په دې تاريخي بېلگي كي هم گورو چي
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د مؤمنانو ټولگي ته (رحيم رب) نجات وركړ او په اخالقي
فساد كي غرق باطلپال د (عزيز رب) په سخت عذاب اخته
او هالك شول ،دا په داسي حال كي چي يوه پلو ته يوازي
يوه مؤمنه كورنۍ ده او بل پلو ته د يوه ستر ښار زيات
شمېر مغرور او مفسد هستوگن!!


















  












 
ايكه والو پيغمبران تكذيب كړل ،هغه مهال چي شعيب
ورته وويل :آيا ځان ساتنه نه كوئ؟ زه درته امين
استازى يم ،نو له هللا ووېرېږئ او زما اطاعت وكړئ.
او له تاسو هيڅ اجر نه پرې غواړم ،زما اجر يوازي
پر رب العالمين دئ.
( -)156-153ايكه د شعيب عليه السالم د قوم سيمه وه،
مركزي ښار ئې مدين نومېدو ،ټوله سيمه د مدين په نامه
هم يادېده ،ايكه چي لغوي معنى ئې گڼ ځنگل دئ د تبوك
سيمي ته ويل كېدل ،اوس هم يو خوړ د ايكه په نامه
َل پوري غزېدلى دئ .دوى
َف
يادېږي چي له جبل اللوز تر ا
هم د پيغمبرانو تگالره تكذيب كړه او له شعيب عليه
السالم سره ئې مخالفت وكړ ،دا مخالفت هم هغه مهال پيل
شوى چي شعيب عليه السالم د دوى په كړنو نيوكه كړې او
د هللا تعالى له عذاب ئې وېرولي .شعيب عليه السالم همغه
خبري ورته كړې چي ټولو پيغمبرانو عليهم السالم خپلو
مخاطبينو ته كړې.
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پيمانه پوره پوره وركوئ او له كموونكو ځني مه
كېږئ ،په سمي تلي سره تلل وكړئ او د خلكو شيان مه
كموئ ،او په زمكي كي فساد خوروونكي مه كېږئ ،او
له هغه ذات ووېرېږئ چي تاسو او لومړني نسلونه ئې
پيدا كړئ.
( -)156-151په دې مباركو آيتونو كي د پيغمبرانو
عليهم السالم د تگالري يو بل مخالف ځواك انځور شوى،
هغه چي په تجارتي معامالتو او راكړي وركړي كي خيانت
كوي او له دې الري د ډېرو شتمنيو خاوندان كېږي ،همدا
له نورو مخالفو ځواكونو سره د دې قوم توپيري
ځانگړتيا وه ،د شعيب عليه السالم مخاطب قوم نه يوازي
په تجارت بوخت وو بلكي د هغه وخت مهمه تجارتي الر د
دوى له سيمي تېرېده ،دوى به نه يوازي په تجارتي
معامالتو كي خيانت ،غدر او دوكه كوله بلكي پر تجارتي
قافلو به ئې بريدونه كول ،بې امني او فساد به ئې
خورولو .شعيب عليه السالم هغوى ته وويل:
 په تلي او پيمانې كي خيانت مه كوئ ،پيمانه پوره
پوره وركوئ ،په سمي تلي سره تلل وكړئ او د خلكو شيان
مه كموئ.
 په زمكي كي فساد او بې امني مه خوروئ.
 له هغه هللا تعالى ووېرېږئ چي هم ئې تاسو پيدا كړي
يئ او هم تر تاسو وړاندي لومړني نسلونه.
د االعراف د سورې په  55-58آيتونو كي د دوى په اړه
مزيد داسي ويل شوي" :او مدين ته مو د دوى ورور شعيب
ولېږو ،وئې ويل :اې زما قومه! د هللا عبادت وكړئ چي له
ده پرته بل هيڅ معبود نه لرئ ،بې شكه چي تاسو ته
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ستاسو د رب له لوري څرگنده نښه راغلې ،نو پيمانه او
تله بشپړه كوئ او د خلكو شيان مه وركموئ ،او په زمكي
كي د هغې له اصالح وروسته فساد مه كوئ ،دا درته غوره
دئ كه مؤمنان يئ .او په الرو كي په دې موخه مه كښېنئ
چي وېره خوره كړئ او د هللا له الري هغه څوك منع كړئ چي
ايمان ئې راوړى او كوږوالى ورته لټوئ او هغه وخت
درياد كړئ چي لږ وئ نو زيات ئې كړئ او وگورئ چي د
مفسدينو پايله څنگه وه! او كه ستاسو يوې ډلي په هغه
څه ايمان راوړى وي چي زه ورسره رالېږل شوى يم او بلي
ډلي ايمان رانه وړ ،ترهغه صبر وكړئ چي هللا زموږ ترمنځ
فيصله وكړي او هغه ترټولو غوره حَكَم (فيصله كوونكى)
دئ.
دلته د سورې د اساسي مضامينو لپاره د يوه داسي
قوم په څېره كي تاريخي بېلگه زموږ مخي ته اېښودل شوې
چي څو ستر ستر جرمونه ئې درلودل :په تلي او پيمانې
كي ئې خيانت كولو ،په زمكي كي ئې فساد ،بې امني او
وېره خوروله ،الري ئې شوكولې ،خلك ئې د هللا له الري منع
كول او په دين كي ئې تحريفونه كول .دوى ته شعيب عليه
السالم د پيغمبر په توگه وليږل شو ،دوى ئې له دغو
گناهونو الس اخيستو ته راوبلل ،ورته وئې ويل :د ضعف
او ناتوانۍ ورځي مو درپه ياد كړئ ،هللا تعالى له هغه
حالته وژغورلئ او ستاسو شمېر ئې زيات كړ ،د هغو
مفسدينو له بدو پايلو پند واخلئ چي په الهي عذاب
اخته شول ،كه يوې ډلي زما پر رسالت ايمان راوړى او
بلي نه دئ راوړى ،صبر وكړئ ،مؤمنان مه ځوروئ ،پرېږدئ
چي هللا تعالى زموږ ترمنځ فيصله وكړي ،هغه تر ټولو غوره
فيصله كوونكى دئ.
دلته دوه خبري توجه غواړي:
 د پيغمبرانو عليه السالم د تگالري اوم مخالف ځواك
هغه شتمن دي چي په تجارت كي د خيانت له الري شتمن
شوي ،دوى له يوې خوا په ټولني كي د بې امنۍ ،فساد او
وېري خورولو باعث وي ،له بلي خوا د هللا دين ته د خلكو
د ستنېدو مخه نيسي ،په ټولني كي فقر ،لوږه او گراني
د دوى د ظالمانه تصرفاتو له كبله رامنځته كېږي ،د
جگړو ،بې امنيو ،خوف او وېري په راپيدا كولو كي هم د
دوى لويه ونډه وي ،تاسو پوهېږئ چي كله فقر او لوږه د
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جگړو باعث وي او كله بې امني او جگړي فقر او لوږه
زېږوي.
 په مخكنيو تاريخي بېلگو كي مو وليدل چي هر پيغمبر
د خپل قوم ورور ښودل شوى ،خو دلته د شعيب عليه السالم
په اړه داسي نه دي ويل شوي ،خو د قرآن په بل ځاى كي
شعيب عليه السالم د مدين د خلكو ورور ښودل شوى ،داسي
معلومېږي چي د شعيب عليه السالم د دعوت سيمه په دوو
برخو وېشل شوې وه :ايكه او مدين ،په دواړو كي د يوه
لوى قوم دوه پښې او څانگي اوسېدې ،شعيب عليه السالم د
دواړو په لوري لېږل شوى وو ،دواړه د اخالقي او مذهبي
انحرافاتو له پلوه يو شاني ول ،خو په تجارتي درغليو
او خيانتونو كي د ايكه هستوگن تر نورو وړاندي ول،
شعيب عليه السالم له قومي پلوه د مدين په ولس پوري
تړلى وو ،د همدې لپاره دلته د ايكه والو د ورور په
توگه نه دئ معرفي شوى .دا پوښتنه راوالړېږي چي لوط
عليه السالم هم له سدوم والو سره قومي اړيكي نه
درلودې ،له بلي سيمي راغلى وو او ابراهيبم عليه
السالم په دې ځاى كي د دعوت چلولو لپاره گمارلى وو،
دى ولي د سدوم والو د ورور په توگه معرفي شوى؟ د دې
وجه به يا ښايي دا وي چي هغه قوم دى د خپل ورور په
توگه قبول كړى وو او يا دا چي په دې قوم كي د واده
كولو او د زياتي مودې لپاره د اوسېدو له كبله د دوى
د ورور په نامه ياد شوى.

   










  







 
ً چي ته له هغو ځني يې چي كوډي پرې
وئې ويل :يقينا
شوې ،او ته نه يې مگر زموږ په څېر يو انسان ،او
ً له دروغجنو
موږ دا گمان درباندي كوو چي ته حتما
ځني يې ،نو له آسمانه پر موږ كومه ټوټه راپرې
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باسه كه له رښتينو ځني يې!!
( -)155-158شعيب عليه السالم ته د دوى ځواب دا وو:
 ستا ويناوي داسي دي لكه چي د كوډو له كبله دي
حواس خراب شوي وي!! هوښيار سړى داسي خبري نه كوي ،ته
خو تر دې وړاندي يو هوښيار سړى وې ،له تا مو ښې ښې
هيلي درلودې ،ولي بدل شوې ،ولي پر خپل قوم او د دوى
پر حالت او پلرني مذهب او دود دستور نيوكي كوې؟
 ته خو زموږ په څېر يو انسان يې ،څنگه د دې ادعاء
كوې چي هللا تعالى د پيغمبر په توگه غوره كړى يې؟
 كه ته پيغمبر يې ،گواښونه دي حقيقت لري او موږ په
رښتيا د الهي عذاب مستحق يو ،نو د آسمان كومه ټوټه
پر موږ راپرې باسه!!















   
وئې ويل :زما رب په هغه څه ښه پوه دئ چي تاسو ئې
كوئ ،نو دى ئې تكذيب كړ او د سيوري ورځي عذاب
ً دا د يوې ستري ورځي عذاب وو.
ونيول ،يقينا
( -)155-155شعيب عليه السالم هغوى ته وويل :د عذاب او
د هغه د څرنگوالي او نېټې په اړه خو به زما رب
وروستۍ پرېكړه كوي ،هغه پوهېږي چي تاسو د څنگه عذاب
مستحق يئ او كله ئې درباندي نازل كړي .دى ئې تر دې
وړاندي هم تكذيب كړى وو او د ده دا گواښ ئې هم
دروغجن وگڼلو ،نو د دوى له غوښتني سره سم داسي عذاب
له آسمانه پرې نازل شو چي خپل وزر ئې پر دوى غوړولى
وو ،د لويي ورځي په ستر عذاب اخته شول .خو دا چي دا
عذاب پر هغي سختي زلزلې او هيبتناكي چيغي چي قرآن
ورته اشاره كړې؛ سربېره كوم عذاب وو او كه له همدې
هيبتناكي او ويجاړوونكې زلزلې راوالړي شوې لوخړي چي
پر دوى ئې وزر غوړولى وو او كه د يوې استعارې په
توگه ويل شوي چي عذاب پرې سيورى وغوړولو ،هللا تعالى ښه
پوهېږي.
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عبد هللا بن عباس ﹽ ته په دې اړه دوه روايات منسوب
شوي:
عن ابن عباس قال  :من حدثك من العلماء ما عذاب يوم
الظلة فكذبه .المستدرك
له ابن عباس ﹽ روايت دئ چي وئې ويل :له علماوو چي هر
چا درته وويل د يوم الظلة عذاب څنگه وو ،نو خبره ئې
تكذيب كړه.
بل ئې دا دئ:
عن يزيد الباهلي ،قال :سألت عبد هللا بن عباس ،عـن هـذه
يـوم
َاب
َـذ
َ ع
َـان
ُ ك
نـه
ِ إ
َّة
ِ الظُّل
يوم
َاب
َذ
هم ع
َخَذ
َأ
اآلية ( :ف
َِّ
َ َ
ُ َ
َُ
قا
ِيم ) ،فقال عبد هللا بن عباس :بعث هللا عليهم ومدة وحـر
َظ
ع
شديدا ،فأخذ بأنفاسهم ،فدخلوا البيـوت ،فـدخل علـيهم
أجواف البيوت ،فأخـذ بأنفاسـهم ،فخرجـوا مـن البيـوت
هرابا إلى البرية ،فبعث هللا عليهم سحابة ،فـأظلتهم مـن
الشمس ،فوجدوا لها بردا ولذة ،فنادى بعضهم بعضا ،حتى
إذا اجتمعوا تحتها ،أرسلها هللا عليهم نـارا .قـال عبـد
هللا بن عباس :فذلك عذاب يوم الظلة(،إنه كان عـذاب يـوم
عظيم).
له يزيد الباهلي روايت دئ چي عبد هللا بن عباس ﹽ مي د
يو م
َاب
َذ
َ ع
َان
ُ ك
نه
ِ إ
َّة
ِ الظُّل
يوم
َاب
َذ
هم ع
َخَذ
َأ
دې آيت (ف
َِّ
َ َ
ُ َ
َُ
ِيم ) په اړه وپوښتو ،نو  :عبد هللا بن عباس ﹽ وويل:
َظ
ع
هللا تعالى داسي سخته تودوخه پرې راوسته چي سا ئې
ورتنگه كړه ،نو كورونو ته ننوتل ،نو دا تودوخه د
كورونو منځ ته ننوته ،چي سا ئې ورتنگه كړه ،نو له
كورونو د بيديا په لوري وتښتېدل ،نو هللا تعالى ورېځ
پرې راوسته چي له لمر ئې سيورى ته كړل ،سوړوالى او
خوند ئې ترې واخيست ،نو ځينو ئې نورو ته غږ كړ ،تر
هغه چي ټول ترې الندي غونډ شول ،هللا تعالى اور پرې
راولېږو ،عبد هللا بن عباس ﹽ وويل چي همدا عذاب يوم
الظلة وو (إنه كان عذاب يوم عظيم).
دا روايت له يوې خوا له هغه بل سره تعارض لري او له
بله پلوه ئې هغه عذاب داسي انځور كړى چي گواكي يو
خارق العاده او حيرانوونكى نادر عذاب وو!! حال دا چي
الهي عذابونه داسي عادي ،د معمول مطابق او د هللا تعالى
د عام سنت مطابق دي چي بېلگي ئې په وار وار ليدل
شوې.
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ً چي په دې كي ستره نښه ده او ډېرى ئې ايمان
يقينا
ً چي ستا رب مهربان عزتمن
راوړونكي نه ول او يقينا
.دئ
 دا اتم ځل دئ چي د آخري تاريخي بېلگي په-)151-156(
پاى كي د دې سورې د محوري او اساسي مضامينو خالصه
.زموږ مخي ته اېښودل كېږي
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ً چي د رب العالمين له لوري لېږنه ده،
او دا يقينا
روح االمين نازل كړى ،ستا پر زړه باندي چي له
منذرينو ځني وې ،په څرگندي عربي ژبي كي ،او يقينا
ً
چي دا په لومړنيو كتابونو كي دئ ،آيا دا ورته يوه
څرگنده نښه نه ده چي د بني اسرائيلو علماء پرې
پوهېږي؟ او كه پر ځينو غيرعربو مو نازل كړى وى او
دوى ته ئې لوستلى؛ (بيا به هم) پر هغه باور
كوونكي نه ول ،همداسي مو د مجرمينو په زړونو كي
ننايستى ،تر هغه ايمان نه پرې راوړي چي دردناك
عذاب وگوري ،نو ناڅاپي به ورته راشي ،په داسي حال
كي چي دوى به نه پوهېږي (بې خبره به وي) ،نو وايي
به :آيا موږ ته به فرصت راكړى شي!! نو آيا زموږ
عذاب په تلوار سره غواړي؟!
( -)566-155د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 په دې كي د شك هيڅ مجال نشته چي دا قرآن د رب
العالمين له لوري نازل شوى.
 دا روح االمين (جبرئيل) د رسول هللا ﹽ پر زړه نازل
كړى ،د دې لپاره چي دى هم د نورو پيغمبرانو په څېر
خپل امت د كفر له بدو پايلو ووېروي .دلته جبرئيل
عليه السالم د روح االمين په نامه ياد شوى ،چي مخاطب
ته دوه مطلبه القاء كوي -1 :د دې پيغام حامل امين
دئ ،په بشپړ امانت سره ئې الهي پيغام رسولى ،نه څه
پرې اضافه شوي او نه څه ترې كم شوي -5 .لكه څنگه چي
د دې پيغام حامل (روح) دئ او دنده ئې دا چي د هللا
تعالى په حكم مخلوقاتو ته روح او ژوندون وبخښي ،دا
پيغام هم ژوند بخښونكى پيغام دئ ،څوك چي د دې زاللي
چينې اوبه وڅښي واقعي ژوند به ئې په برخه شي.
 قرآن په څرگندي عربي ژبي كي نازل شوى.
 په قرآن كي همغه څه راغلي چي په مخكنيو كتابونو
كي راغلي وو ،د دې كتاب ټول اساسي مطالب په مخكنيو
كتابونو كي په داسي توگه راغلي لكه چي قرآن په خپله
په دغو كتابونو كي وي!!
 آيا دا ورته يوه څرگنده نښه نه ده چي د بني
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اسرائيلو علماء پرې پوهېږي؟ يعني د بني اسرائيلو
علماء په دې حقيقت ښه پوهېږي چي قرآن همغه څه وايي
چي په مخكنيو كتابونو كي راغلي ،له همدې كبله د دوى
حقيقي او خداى پالو علماوو پر قرآن ايمان راوړ.
 هغه مخالفين چي وايي :محمد (عليه السالم) عرب دئ،
قرآن هم عربي كتاب دئ ،نو دا كتاب به هغه په خپله
جوړ كړى وي او هغه چي وايي :ولي هللا تعالى خپل كتاب په
بلي ژبي كي نه دئ رالېږلى ،د هغوى په ځواب كي ويل
شوي :كه هللا تعالى دا قرآن پر غيرعربو نازل كړى وى او
دوى ته ئې لوستلى؛ دوى به بيا هم پر هغه ايمان نه وو
راوړى ،مگر هر پيغمبر ته د هغه په خپلي ژبي كي كتاب
نه وو وركړى شوى؟ آيا ډېرو پر هغو كتابونو له ايمان
راوړو ډډه نه وه كړې؟ د دوى د اختالف او ايمان نه
راوړ وجه دا نه ده چي قرآن په عربي كي نازل شوى ،وجه
ئې دا ده چي په گناهونو لړلي مجرمين په الهي كتابونو
له ايمان راوړو ډډه كوي ،د دوى جنايتونه ئې دې ته نه
پرېږدي چي قرآن ومني او خپل ژوند ،اخالق ،اطوار او له
نورو سره خپلي اړيكي او مناسبات د الهي الرښوونو په
رڼا كي تنظيم كړي .مگر د تاريخ په اوږدو كي تل دغو
مجرمينو له پيغمبرانو عليهم السالم او د دوى له
الرښوونو او تگالرو سره مخالفت او دښمنۍ ته مال نه وه
تړلې؟!!
 دا جنايتكاران به تل او تر پايه او تر هغي ورځي
له ايمان راوړو ډډه كوي چي په دردناك الهي عذاب اخته
او په مرگ محكوم شي .دا عذاب به ناڅاپي خپل تور وزر
پرې وغوړوي ،په داسي حال كي به راشي چي دوى به په
بشپړه توگه ترې غافله وي او د راتلو هيڅ تصور او
گمان به ئې نه كوي ،د عذاب له ليدو وروسته به وايي:
آيا د دې امكان شته چي موږ ته څه مهلت او فرصت راكړى
شي چي خپلي غلطۍ جبران او خپلي كړني تصحيح كړو!!
 آيا دا كافران په تلوار سره د عذاب راتلو غوښتنه
كوي؟! پيغمبر ته وايي چي كه ته په خپلو گواښونو او
ً د الهي عذاب
تهديدونو كي رښتينى يې او موږ يقينا
مستحق يو ،نو ولي دا عذاب نه راځي؟ آيا د دوى پر
اسالفو راغلي عذابونه ورته كفايت نه كوي؟
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ً دا قرآن په لومړنيو
 په  153آيت كي راغلي چي يقينا
كتابونو كي دئ   :
 ،يعني د دې كتاب ټول اساسي مطالب
په مخكنيو كتابونو كي په داسي توگه راغلي لكه چي
قرآن په خپله په دغو كتابونو كي وي!! دلته ويل شوي
چي قرآن په مخكنيو كتابونو كي دئ ،دا څرگنده خبره ده
چي د قرآن عربي الفاظ په مخكنيو كتابونو كي نه دي
راغلي ،بلكي د قرآن مطالب راغلي ،او دلته دقرآن
مطالبو ته د قرآن نوم وركړى شوى ،او له دې معلومېږي
چي د يوه كتاب بنسټ د كتاب مطالب او مضامين دي نه د
الفاظو قالب ،د الفاظو قالبونه له يوه پيغمبر تر بل
او له يوه الهي كتاب تر بل بدل شوي ،كله په يوې ژبي
كي او كله په بلي ژبي كي راغلي ،د دې معنى دا ده چي
كه څوك د قرآن په عربي الفاظو پوه نشي ،يا ئې له
ويلو عاجز وي او ژباړه ئې ولولي ،دا داسي ده لكه چي
قرآن ئې لوستى وي .كه څوك د بايبل ژباړه ولولي او
ووايي :ما بايبل لوستلى ،نو رښتيا ئې ويلي كه څه هم
ده هغه تورات او انجيل نه دي لوستلي چي په عبراني
ژبي كي نازل شوي ،امام ابو حنيفه ﷼ او دواړه شاگردان
ئې (امام محمد او امام ابو يوسف) دغه آيت ته په پام
سره وايي چي كه څوك د قرآن عربي الفاظ نشي لوستلى او
ژباړه ئې په لمانځه كي ووايي نو لمونځ ئې صحيح دئ.
ځيني پر دې رأيي اعتراض كوي ،خو دا بې ځايه اعتراض
دئ ،ځكه لمونځ نه د شكلي حركاتو مجموعه ده او نه د
داسي الفاظو ويل چي مفهوم او معنى ته ئې اعتناء او
پام او پرې پوهېدا ضروري نه وي ،قرآن موږ ته الرښوونه
كوي چي په لمانځه كي بايد زموږ حالت داسي وي چي د
خپلي وينا په معنى وپوهېږو كه داسي نه وي نو خپل

فرمايي:
قرآن
وځنډوو،
لمونځ
   



...    
النساء : 66 :اې مؤمنانو! په داسي حال كي لمانځه ته

مه نږدې كېږئ چي مست يئ ،تر څو په هغه څه پوه شئ چي
تاسو ئې وايئ .يعني لمونځ په داسي حالت كي مه كوئ چي
مست يئ او په دې نه پوهېږئ چي څه وايئ ،لمونځ خو له
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هللا تعالى سره ستاسو راز و نياز دئ ،هغه ته خپل
حاجتونه وړاندي كوئ ،له خپل زړه راخوټېدلې خبري ورته
كوئ ،په داسي حالت كي په لمانځه ودرېږئ چي خپلو خبرو
ته مو پام وي او ورباندي پوهېږئ .له دې په څرگنده
معلومېږي چي د لمانځه په الفاظو پوهېدل او د لمانځه
په وخت كي هغه په پام كي نيول او له فهم او پوهي سره
ئې ويل ضروري دي .څوك چي په عربي نه پوهېږي او قرآن
وايي په حقيقت كي د همدې آيت مصداق دئ ،ځكه هغه څه
وايي چي نه پرې پوهېږي .لكه څنگه چي د مست لمونځ
صحيح نه دئ او د خوبولي لمونځ صحيح نه دئ ،همداسي د
هغه چا لمونځ حقيقي لمونځ نه دئ چي د لمانځه د
الفاظو په معنى او د حركاتو په مقصد ئې نه پوهېږي,
دا صحيح ده چي بشپړ او صحيح لمونځ هغه دئ چي انسان
ئې له خشوع او خضوع سره وكړي ،فاتحه او د قرآن كومه
سوره په كي تالوت كړي ،اذكار او تسبيحات ئې مأثوره او
د حديث مطابق وي ،حركات ئې شعوري وي ،په دې پوهېږي
چي څه وايي او څه كوي ،الس لوړول ،قيام او الس تړلى
ودرېدل ،ركوع او سجده ئې څه معنى لري ،او كعبې ته
مخامخ ودرېدا ئې د څه لپاره ده ،او په دې هر حركت كي
د ده موخه څه ده ،خو كه څوك د عربي الفاظو له ويلو
او په معنى ئې له پوهېدو عاجز وي نو هغه ته نه يوازي
جائزه ده چي د لمانځه د الفاظو معنى په خپلي مورنۍ
ژبي كي ووايي ،بلكي همدا ورته غوره ده ،په دې شرط چي
په قرآن د پوهېدا هڅه متوقف نه كړي.
په دې كي هيڅ شك نشته چي قرآن د هغو ځانگړيو عربي
الفاظو مجموعه ده چي د هللا تعالى له لوري او د وحي له
الري پر رسول هللا ﹽ نازل شوي ،همدومره چي د قرآن محتوى
او مفهوم سپېڅلى دئ عربي الفاظ ئې هم سپېڅلي دي،
مسلمانان مكلف دي د قرآن همدغه عربي الفاظ ولولي او
په مطلب ئې پوه شي ،خو د مجبوريت په صورت كي او هغه
چاته چي په عربي نه پوهېږي او د عربي الفاظو له تلفظ
عاجز وي ،هغه ته جائزه ده چي ژباړه ئې ووايي ،د هغه
لپاره همدا ژپاړه داسي ده لكه چي قرآن ئې لوستى وي.
د مزيد وضاحت لپاره وايو :كه څوك په پښتو ژبي ووايي:
له هللا پرته بل معبود نشته او محمد د هللا رسول دئ ،آيا د
دغي وينا ويونكي ته د يوه مسلمان په سترگه كتى شو؟
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آيا د ده دا وينا داسي گڼلى شو چي هغه په حقيقت كي ال
ً هغه
اله اال هللا محمد رسول هللا ويلي؟ ځواب دا دئ چي يقينا
مسلمان دئ او په دې وينا سره ئې همغه څه ويلي چي په
عربي متن كي راغلى .همداراز آيا هغه چا ته مسلمان
ويلى شو چي د ال اله اال هللا محمد رسول هللا الفاظ ووايي خو
نه ئې په معنى پوهېږي او نه ئې په مطلب باور لري؟
ً داسي چا ته مسلمان نه شو ويلى،
ځواب دا دئ چي يقينا
نو د دې معنى دا ده چي له يوې خوا ژباړه د متن ځاى
ناستې گڼلى شو ،په ځانگړې توگه د هغه چا لپاره چي د
متن په لومړۍ ژبي نه پوهېږي او صحيح تلفظ نشي پرې
كولى او له بلي خوا په متن پوهېدا ضروري ده ،او د
متن په مطلب له پوهېدا پرته د هغه لوستل هغه اغېز او
اهميت نه لري چي له پوهي سره توأم لوستل ئې لري ،په
شريعت كي له مجبور انسان سره تل د يسر او رعايت الر
غوره شوې نه د عسر او سختۍ.








   







   




   

آيا پام دي شوى چي كه څو كلونه ئې (له دنيايي
متاع) برخمن كړو ،بيا هغه څه ورشي چي وعده ئې
ورسره كېږي ،نو هغه څه چي دوى پرې برخمن كېدل څه
به له دوى دفع كړي؟ او موږ هيڅ كلى نه دئ هالك كړى
مگر دا چي انذار كوونكي ئې ول ،د پند په توگه ،او
موږ ظلم كوونكي نه وو.
( -)565-568په دې مباركو آيتونو كي د هغو معارضينو
په اړه چي د الهي عذاب له راتلو ئې انكار كولو او له
ً د هللا رسول
رسول هللا ﹽ ئې دا مطالبه كوله چي كه ته واقعا
يې نو ولي زمو ږ له مخالفت سره سره هغه موعود الهي
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عذاب نه راځي ،داسي ويل شوي:
 كه د دوى له زعم او انگېرني سره سم؛ څو كاله نور
دوى ته موقع او مهلت وركړى شي ،همداسي له دنيايي
لذتونو او مال متاع برخمن وي ،كه څه هم د دې لپاره
نه كوم دليل لري او نه كوم ضامن او ذمه وار ،خو كه
همداسي وشي ،او بيا د دې مهلت په پاى كي هغه موعود
عذاب پرې راشي ،همغه چي د دوى اسالف پرې اخته شوي وو،
نو دې مهلت به دوى ته څه گټه رسولې وي؟!! الهي سنت
دا دئ چي لومړى يوه قوم ته منذر لېږي ،د منذر په
واسطه ئې د كفر ،شرك ،عصيان او بغاوت له بدو پايلو
وېروي ،تر هغه مهلت وركوي چي حجت بشپړ شي او هيڅ عذر
او بهانه ورته پاته نشي ،د مهلت په پاى كي داسي
مناسبه او عادالنه سزا وركوي چي دوى ئې مستحق وي ،له
مخكنيو سره ئې همداسي كړي او له دوى سره به همداسي
كوي.










  




او شيطانانو نه دئ راكوز كړى ،او دوى ته نه ښايي
ً چي دوى ئې له اورېدو هم
او نشي توانېدى ،يقينا
گوښه كړى شوي.
( -)515-516تر دې وړاندي ويل شوي چي دا قرآن روح
االمين راكوز كړى ،دلته ويل شوي چي شيطانانو نه دئ
راكوز كړى ،له دوى سره دا نه ښايي چي داسي وينا
ً وغواړي چي داسي كالم وړاندي
وړاندي كړي او كه احيانا
كړي نو نشي توانېدى ،دوى ئې حتى له اورېدو هم معزول
او محروم كړى شوي .يعني قرآن او د هغه الرښوونو ته
ځير شئ ،څومره لوړ شأن لري ،څومره له فضيلتونو او
معنويت ډك كالم دئ ،حرف حرف ئې په دې داللت كوي چي دا
د رب العالمين له لوري نازل شوى كتاب دئ ،هم ئې له
آسمان تر زمكي پوري حامل روح االمين دئ او هم ئې د
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زمكي پر سر حامل د رسول هللا ﹽ په څېر ستر شخصيت ،څنگه
گمان كوئ چي دا عظيم الشأن كتاب به د شيطاني
القاءاتو په نتيجه كي يو چا له ځانه جوړ كړى وي؟!!
په دې كتاب كي مو كوم څه داسي موندلي چي دا شك درته
راپيدا كړي .د هر كالم محتوى ښيي چي ويونكى ئې څنگه
شخصيت دئ او څه مواصفات لري ،تگالره ئې رحماني ده كه
شيطاني.

    

















   













  
   
 
نو له هللا سره بل معبود مه دربله ،كه نه نو له
معذبينو ځني به شې ،او نږدې خپلوان دي انذار كړه،
او خپل وزر هغو مؤمنانو ته كوز ساته چي ستا
متابعت ئې كړى ،او كه ئې سرغړاوى درځني وكړ
ووايه :زه له هغه څه بې زار يم چي تاسو ئې كوئ،
او پر مهربان عزتمن رب توكل كوه ،همغه چي تا
گوري ،هغه مهال هم چي ته ودرېږې او په سجده
ً چي هغه
كوونكو كي ستا كښته پورته كېدا هم ،يقينا
پوه اورېدونكى دئ.
( -)556-516په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته او د
ده له الري مؤمنانو ته دا الرښووني شوې:
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 د هللا تعالى تر څنگ بل معبود مه لمانځه ،بل څوك د
معبود په توگه مرستي ته مه دربله ،كه نه نو له
معذبينو ځني به شې ،داسي څوك د الهي عذاب مستحق دئ
چي له هللا تعالى پرته بل څوك لمانځي او په بل درشل كي
د دعاء السونه لوړوي.
 نږدې خپلوان دي انذار كړه ،دوى تر نورو وړاندي او
په ځانگړې توگه د عصيان او سـرغړاوي لـه بـدو پـايلو
ووېروه ،داسي نه چي نورو ته نصيحت كوې او خپلـوان دي
هېر كړي وي ،داسي نه چي خپلوان سـتا لـه نامـه غلطـه
استفاده وكړي ،د هغو واكمنانو او مشـرانو د خپلوانـو
ـتفادې
په څېر شي چي د زعيم او مشر له نامـه غلطـي اسـ
كوي او په ټولني كي مادي او معنـوي امتيـازات ترالسـه
كوي!! دا يوه ډېره مهمه الرښوونه ده ،اهميت ئې لـه دې
هم معلومېږي چي پر توحيد له تأكيـد وروسـته متصـل دا
سپارښتنه راغلې ،او له دې هم چي تـل د زعـيم ناصـالح
خپلوان او بطانه سـوء پـه ټـولني كـي د فسـاد او بـې
عدالتۍ عامل وي ،د زعيم قرب دا مجال ورته برابر كـړي
چي په خالص الس او بشپړي بې باكۍ سره غلط تصرفات وكړي،
همدا دوى دي چي يو فكري خوځښت بـه پـه ميراثـي نظـام
واړوي او يو قوم او كورنۍ به پر نـورو مسـلط كـړي ،د
ټولو هغو منحرفو سياسي ،اجتماعي ،فكري او مذهبي ډلـو
غلط بنسټ پر دغه انحراف ودرېدلى چي د قائد خپلوانو د
هغه له اعتبار ،وجاهت او اقتدار غلطه استفاده كړې او
يوې كورنۍ ته په ټولني كي د مادي او معنوي امتيازاتو
ترالسه كولو شرائط برابر شوي .عجيبه دا ده چي د قرآني
مفاهيمو له غلط تعبير او تحريف څخه دا مبارك آيت هـم
خوندي نه دئ پاته شوى ،ډېر ځلي گـورو چـي ځينـي دغـه
مبارك آيت داسي تعبيـروي چـي د زعـيم خپلوانـو تـه د
امتيازاتو وركولو معنى ترې راووځي ،دا په داسـي حـال
كي چي د آيت مدعا په بشپړه توگه د دې غلطـي انگېرنـي
خالف ده .رسول هللا ﹽ د خپل ټبر غړي د زكـات لـه اخيسـتو
منع كړي ،صحابه وو د ده له رحلت وروسته د ده د نـږدې
خپلوانو پر ځاى د ابوبكر ،عمر او عثمان ﹽ پـه څېـر د
ده اعتقادي ملگري د خلفاوو په توگه غوره كـړل؛ د دوى
د هيڅ يوه زوى او بل نږدې خپل د ځاى ناستي پـه توگـه
غوره نه شو ،خو له دې ټولو سره سره دا دئ گورئ چي په
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امت كي داسي مذهبي ډله هم جوړه شوه چي گمان كـوي نـه
يوازي امارت د اهل بيت حق دئ بلكي زكات او صدقات هـم
د دوى او د دوى د نســل او اوالد حــق دئ!! كــه ورتــه
ووايې :جنابه! د دې ادعا دليل څه دئ :وايـي :و انـذر
عشيرتك االقربين!! او وايي :ليـذهب عـنكم الـرجس اهـل
البيت و يطهركم تطهيرا!! حال دا چي دا دواړه آيتونـه
د دوى د ادعا عكس خبره كوي او دا غلط باور په بشـپړه
توگه او سل په سلو كي ردوي!!
 او خپل وزر هغو مؤمنانو ته كوز ساته چي ستا
متابعت ئې كړى ،او كه ئې سرغړاوى درځني وكړ ووايه:
زه له هغه څه بې زار يم چي تاسو ئې كوئ .يعني د خلكو
ايمان او عمل ته به ارزښت وركوې نه خپلوي او قومي
اړيكو ته ،ستا لپاره به ضوابط معيار وي نه روابط،
هغه چا ته به اهميت وركوې چي ايمان ئې راوړى او ستا
متابعت ئې كړى ،دوى ته به خپل وزر ټيټ ساتې ،تر دوى
به ځان لوړ نه گڼې ،د يوه دروند ،عزتمن او ارزښتمن
ملگري په سترگه به ورته گورې .چا چي سرغړاوى وكړ ،كه
ستا كوم خپل وي او كه د الري كوم مؤمن ملگرى ،ورته
ووايه :زه له هغه څه برئ او بې زار يم چي تاسو ئې
كوئ ،مه دفاع ترې كوه او مه د غلطيو په مسئوليت كي
ورسره شريك كېږه .ستا دغه برائت او بې زاري به د دوى
له غلطو كړنو څخه وي نه په خپله له دوى ځني ،له گناه
كركه لره خو د گنهگار په اړه زړه سوى او مهرباني لره
او د هغه د اصالح هڅه كوه.
 پر مهربان عزتمن رب توكل كوه ،ستا اعتماد او توكل
به يوازي پر هللا تعالى وي ،نه پر خپلوانو ،نه د الري پر
ملگرو او نه پر وسائلو او امكاناتو ،يوازي پر هغه
ذات چي هم مهربان دئ او هم ځواكمن او برالسى ،د هغه
ځواك او برالسي د هر ځواكمن دښمن په وړاندي ستا لپاره
كافي ده او د هغه مهرباني تر هر مهربان دوست او قريب
درته پراخه او مهمه ،همغه چي تا په هر حالت كي گوري،
هغه مهال هم چي ته د خپلو مسئوليتونو د اداء كولو
لپاره پاڅېږي او هغه مهال هم چي په لمانځه لگيا وې
يا د مؤمنانو تر څنگ د دعوت په كار بوخت يې ،همغه چي
پوه اورېدونكى دئ ،ستا او ستا د دښمنانو په هر څه
پوه دئ او ستا او د دوى خبري اوري او ستا دعاگاني
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قبلوي.

















 
آيا خبر مو كړم چي شيطانان پر چا راكوزېږي ،پر هر
گنهگار دروغجن ،غوږ ږدي په داسي حال كي چي ډېرى
ئې دروغجن دي.
( -)556-551دا مبارك آيتونه موږ ته ښيي چي شيطاني
القاءات چا ته كېږي ،د چا افكار ،اقوال او اعمال
شيطاني منشأ لري ،وايي :د شيطاني القاءاتو تر اغېز
الندي هغه څوك وي چي د عمل له پلوه په گناهونو كي غرق
وي او د وينا له پلوه دروغجن وي ،هم ئې خپله وينا
دروغجنه وي او هم هغه چي بل ته ئې منسوبوي ،له بله
اورېدلې وينا كي تحريف كوي ،له يوې رښتيا سره لس
درواغ گډوي .دا د هغه چا څرگندي نښي دي چي د شيطان
له لوري ورته القاءات كېږي .آيا ډېره عجيبه نه ده چي
تاسو د رسول هللا ﹽ په څېر د سپېڅلي ،رښتيني ،پاك لمني
او امين شخصيت په اړه دا تبليغات كوئ چي د رسالت په
دعوى كي صادق نه دئ ،قرآن ئې له ځانه جوړ كړى او په
دروغو ئې هللا تعالى ته منسوبوي؟!! څومره ظالمانه او د
عقل او حقيقت خالف قضاوت!!
د  888آيت په اړه يو بل د اعتناء وړ تعبير هم
زموږ مخي ته راځي ،او هغه دا چي د شيطاني القاءاتو
تر اغېز الندي دا گڼهگار او دروغجن د نورو غوږ ته
ً په خپلو خبرو كي دروغجن وي ،يو
خبره رسوي خو اكثرا
بل كمزورى تعبير هم مومو چي وايي :شيطانان د دوى په
غوږ كي خبري اچوي خو د دغو شيطانانو ډېرى دروغجن
دي!! دا تعبير په دې دليل كمزورى دئ چي د آيتونو له
نظم سره اړخ نه لگوي ،د نظم تقاضاء دا ده چي دا
دروغجن همغه كسان وگڼو چي تر دې وړاندي د افاك په
نامه ياد شوي ،دوى د خلكو غوږونو ته د خبرو په القاء
ً دروغ وايي.
كي اكثرا
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او دا شاعران خو (هغه دي چي) الروركي ئې متابعت
كوي ،آيا نه گورې چي په هر ناو كي اللهانده وي او
دوى هغه څه وايي چي نه ئې كوي.
( -)553-556ستاسو بل ظالمانه او د عقل او منطق خالف
قضاوت دا دئ چي رسول هللا ﹽ ته د يوه شاعر په سترگه گورئ،
نه د يوه پيغمبر په سترگه ،د قرآن لوړ او اغېزناك ادبي
تركيب داسي تعبيروئ چي گواكي دا د كوم شاعر د ادبي
سليقې او استعداد زېږنده دئ!! خو تاسو راشئ د خپلي
ټولني شعراء او د دوى اشعار ،افكار او اطوار د رسول هللا
ﹽ له لوړ معنوي او اخالقي شخصيت ،او د ده له افكارو او
افعالو سره او له هغه عظيم الشأن قرآن سره مقايسه كړئ
چي د ده په الس تاسو ته وړاندي شوى .قرآن په دې آيتونو
كي نه يوازي د قريشو د جهل وهلې او شرك ځپلې ټولني
شعراء موږ ته معرفي كوي بلكي بد شعر او خراب شاعر هم
رامعرفي كوي او دا ئې ځانگړتياوي گڼي:
 الر وركي او بدكاران به دى او د ده شعر خوښوي ،د ده
شعر به د دوى په محفلونو كي زمزمه كېږي ،دى به د هغوى
ملگرى ومومې او هغوى به د ده مالتړي.
 د ده د اشعارو له مخي به په دې پوه نه شې چي د ده
هدف څه دئ؟ خپل مخاطب څه ته بلي؟ بس هغه چوتكي ته ورته
دئ چي كله په يوې څانگي كښېني او كله په بلي ،اللهانده،
كله په يوې درې سر شي او كله په بل ناو ،د ده په
شعرونو كي به واضح او سپېڅلى پيغام ونه مومې ،بس غواړي
خپل مخاطب راضي كړي ،له هغه څه ترالسه كړي ،كه نور هيڅ
نه وي نو يو شاباسى خو ئې په برخه شي!!
 هسي د بې مقصده ويناوو او خوشو خبرو گوډى وي ،په
رگونو كي ئې د عمل كولو جوهر نه وي ،د خبرو د ميدان
اتل وي خو د عمل د ميدان مال ماتى او شل ،هغه څه وايي
چي نه ئې د كولو اراده لري او نه ئې همت!
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په استثناء د هغو چي ايمان ئې راوړى ،نېك عملونه
ئې كړي ،هللا ئې ډېر ياد كړى او وروسته له هغه چي
ظلم پرې شوى غچ ئې اخيستى ،او ظالمان به ډېر ژر
پوه شي چي په كومي كندي كي به نسكور كړى شي!!
( -)555قرآن د شاعرانو له مخكنۍ ډلي هغه شاعر مستثنى
كوي چي ځانگړتياوي ئې دا وي:
 د ايمان خاوند وي ،شعر ئې له ايمان راخوټېدلى او
د ايمان په خدمت كي ،هغه چي د ده د هر شعر په هري
مصرع كي به د ايمان نښي وگورې.
 د عمل د مېدان مېړنى وي ،عمل ئې نېك وي ،تر دې د
مخه چي شاعر وي يو صالح انسان وي ،داسي نه دئ چي په
عمل پاڼي كي ئې له شعره پرته بل څه نشته ،د ژوند
ټوله پانگه ئې يوازي څو اشعار دي ،ټول عمر ،وختونه
او استعدادونه ئې د دغي پانگي په ترالسه كولو كي ضايع
كړي ،بلكي هغه يوازي د فراغت وختونه د شعر ليكلو او
ويلو ته مختص كړي.
 تل ئې هللا تعالى په ياد وي ،ژبه ئې د هللا په ياد
لمده ،زړه ئې د هللا په ياد دربېږي ،شعر ئې له ذاكر زړه
راخوټېدلى ،په خپلو اشعارو كي خداى ډېر يادوي ،كه
څوك ستايي نو هغه خداى دئ ،كه له چا سره د ميني
اظهار كوي هغه خداى دئ ،كه له چا طمع يا وېره لري نو
هغه يوازي خداى دئ ،خداى پالي ،خداى لمانځي ،له
خدايه مرسته غواړي ،د هللا په لوري بلنه وركوي.
مبارز او مجاهد شاعر دئ ،له مظلومانو دفاع كوي،

له ظالمانو د غچ اخيستلو لپاره مال تړي او په خپلو
انقالبي او ظالم ځپونكو اشعارو سره د ظالمانو پر سر
كلك كلك مرگوني گوزارونه كوي ،د ظالمانو په ضد پاڅون
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ته بلنه وركوي او د مظلومانو دردونه منعكس كوي.
په دې مباركو آيتونو كي د قرآن هر مؤمن مخاطب ته
دا الرښوونه شوې چي د ښكلي شعر او د قدرمن ،دروند او
هدفمن شاعر د تشخيص او پېژندو په اړه بايد دا دقيق
الهي معيار په پام كي ولري او هر شعر او شاعر په دغي
تلي وتلي؛ ه غه شاعر ته د يوه مؤمن او متعهد شاعر په
سترگه وگوري چي دغه ځانگړتياوي ولري ،د شعر هغه
ديوان لري وغورځوي چي د لوړو معنوي ارزښتونو په خدمت
كي نه وي ،هغه خو تر پښو الندي كړي او اورته ئې
وغورځوي چي د گنده ميني او عشق خبري كوي ،ساقي ،مى
او ساغر ستايي ،د خپل گاونډي د لور او خور سور شال،
تور خال ،زلفي ،شونډي او د كميس د لمني نوم په خوله
اخلي ،په اشعارو كي ئې نه د حق مالتړ وي او نه د باطل
غندنه ،نه د مظلوم ملگرتيا او نه د ظالم مخالفت .د
هغه چا ديوان چي يا پاچيان او د هغوى رنگين رنگين
دربارونه او محفلونه ستايي ،يا د كلي هغه گودر چي
پيغلې ترې اوبه وړي او دا شاعر به په خپلو اشعارو كي
داسي ومومئ چي د گودر په الر كي ،د كوم مات دېوال او
وني شا ته پټ والړ دئ ،د غله په څېر گودر ته د
راتلونكو پېغلو ننداره كوي!!
د هغه شاعر او د هغه د ديوان درناوى وكړئ چي د
گودر په ځاى د سنگر ستاينه كوي ،د تورو زلفو په ځاى
د حقپالو مجاهدينو تېرې توري ستايي ،د يار د سرو
شونډو په ځاى د هغو مجاهدينو سره پرهارونه او تغمې
تغمې بدنونه يادوي چي په سنگرونو كي په شهادت رسېدلي
او د بگرام او گوانتانامو په څېر زندانونو كي تر بې
رحمانه تعذيبونو الندي پاتي شوي ،خو صبر ئې كړى او
دښمن ته نه دي تسليم شوي.
ډېره عجيبه ده چي څوك په قرآن د ايمان دعوى هم كوي
او د حافظ او عمر خيام په څېر گنده او درباري اشعارو
ته د صوفيانه او سپېڅلو اشعارو په سترگه هم گوري!!
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بسم هللا الرحمن الرحيم

النمل
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم النمل دئ ،د سورې د  15آيت
له دې فقرې   






څخه اخيستل شوى ،د مكي دور په منځنيو كلونو كي او تر
الشعراء وروسته نازله شوې 56 ،آيتونه لري ،آيتونه ئې
د الشعراء په پرتله دومره اوږده دي چي د دې يو د هغې
له دوو سره برابر دي ،او له دې داسي معلومېږي چي دا
سوره تر الشعراء زياته موده وروسته نازله شوې ،او د
دواړو د نزول تر منځ كافي وخت تېر شوى ،آيتونه ئې
ښكلى او خوندور وزن لري او په داسي صيغو پاى ته
رسېدلي چي د سورې د لومړي آيت (مبين) او د درېيم آيت
(يوقنون) صيغو ته ورته وزن لري.
لكه څنگه چي دا سوره په دوو مقطعاتو حروفو (طاء
او سين) پيل شوې د دې سورې محوري او اساسي مضامين هم
دوه دي ،دا مضامين د لومړۍ ركوع په پيل كي په دې
توگه راغلي:
 -1د هللا تعالى له لوري لېږل شوى مبين كتاب د مؤمنانو
لپاره الرښود او زېرى دئ ،د هغو مؤمنانو لپاره چي
لمونځ قائموي ،زكات وركوي او پر آخرت يقين كوي.
 -5هغه چي پر آخرت ايمان نه راوړي؛ دوى ته هللا تعالى
خپل خپل عملونه ښايسته كړي نو د ايمان راوړو سعادت
ئې نه په برخه كېږي ،اللهاند وي ،په دنيا كي به هم په
بد عذاب اخته شي او په آخرت كي به الزيات زيانمن وي.
ټوله سوره د همدغو دوو اساسي مطالبو پر محور څرخي
او د څو تاريخي بېلگو په ترڅ كي زموږ په وړاندي
انځور شوي:
 لومړۍ تاريخي بېلگه ئې د موسى عليه السالم د بعثت
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قصه ده ،چي له نهو سترو سترو معجزو سره د فرعونيانو
مقابلې ته لېږل شوى خو د دغو سترو معجزو له ليدو سره
سره فرعونيانو ايمان رانه وړ!! موسى عليه السالم په
داسي حال كي پر پيغمبرۍ مبعوث شوى چي له خپلي مېرمني
او ماشومانو سره د شپې په تياره كي ،يوه تنگ او
كږلېچن ناو كي په سفر روان وو ،هوا سړه وه ،د اور
بلولو او ځان تودولو سامان ئې هم نه درلودل ،الر ترې
وركه شوې وه ،داسي چا ته اړ وو چي الر وروښيي .په
همدې حالت كي ئې لږ لري د اور رڼا تر سترگو شوه ،خپل
ټبر ته ئې وويل :دلته تم شئ ،هلته مي د اور يوه لمبه
وليده ،ورځم ،يا به د الري په اړه ترې وپوښتم ،خو كه
دوى هم زموږ په څېر الروي ول او د الري په اړه ئې
معلومات نشو راكولى نو كومه بله سكروټه به ترې
راوړم ،چي اور بل كړو او ځان تود كړئ .په دې كي د
موسى عليه السالم د بې وسۍ او بې كسۍ حالت انځور شوى،
داسي يو كس د فرعون مقابلې ته لېږل شوى ،خو ومو ليدل
چي د دې مقابلې پايله څه وه!!
 ورپسې د داؤد عليه السالم او د ده د زوى سليمان
عليه السالم قصه په تفصيل سره وړاندي شوې ،او په دې
كي د هللا تعالى په وړاندي د يوه مؤمن واكمن چلن انځور
شوى ،د قصې اساسي مطالب دا دي:
 .1هللا تعالى داؤد او سليمان عليهما السالم ته ځانگړى
علم وركړى وو ،د رسالت علم تر څنگ له اوسپني زغري
جوړول ،د بادي كښتۍ اختراع ،د اطالعاتو او ليكونو
لېږد رالېږد كي د مرغانو كارول او د مرغانو په ژبي د
پوهيدا علم وركړى شوى وو.
 .5د دې الهي پېرزوينو په وړاندي د دوى د امتنان او
شكر احساس او وينا دا وه :ستايني هغه هللا ته دي چي موږ
ته ئې پر خپلو ډېرو مؤمنو بندگانو فضيلت راكړ.
 بيا د صالح عليه السالم په وړاندي د ثموديانو چلن
انځور شوى ،چي اساسي ټكي ئې دا دي:
 .1هللا تعالى ثموديانو ته د دوى ورور صالح عليه السالم
ولېږو ،له دې پيغام سره چي د هللا تعالى عبادت وكړئ ،د
ده د دعوت په وړاندي ثموديان په دوو ډلو ووېشل شول،
ځينو ايمان راوړ او ځينو د صالح عليه السالم د مخالفت
او دښمنۍ الر غوره كړه او د دوى تر منځ شخړه پيل شوه،
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صالح عليه السالم ورته وويل :اې زما قومه! ولي تر
ښېگڼو بدو كړنو ته تلوسه لرئ؟ ولي بدي تر نېكي
وړاندي په تلوار سره غواړئ ،ولي له هللا بخښنه نه غواړئ
چي په نتيجه كي به ئې د الهي رحمت او پېرزويني وزر
درباندي وغوړول شي؟!
 .5دوى د صالح عليه السالم په ضد په توطئو الس پوري
كړ ،خپل پټ تدبير ئې وكړ او هللا تعالى په داسي حال كي
پټ تدبير وكړ چي دوى بې خبره ول ،نو وگوره چي د دوى
د پټ تدبير پايله څنگه وه ،څنگه مو دوى او د دوى ټول
قوم ويجاړ ويجاړ كړل!! او دا د دوى كورونه دي چي له
دې كبله تش پاتي دي چي ظلم ئې وكړ.
 ورپسې د اخالقي فساد په يوه گنده ډنډ كي د نښتي
قوم قصه د بلي تاريخي بېلگي په توگه وړاندي شوې ،دا
د لوط عليه السالم د مفسد قوم قصه ده چي په دې توگه
راغلې:
 .1لوط عليه السالم خپل قوم ته وويل :آيا دې فحش كار
ته په داسي حال كي وړاندي كېږئ چي تاسو يو بل ته
گورئ ،په څرگنده توگه او د نورو په وړاندي؟!! آيا د
ښځو پر ځاى نارينه وو ته د شهوت په موخه وړاندي
كېږئ؟!! يوازي دا نه بلكي ډېر نور جهالتونه هم كوئ.
 .5د قوم ځواب ئې له دې پرته بل څه نه وو چي د لوط
ً چي دوى داسي وگړي دي
پلويان له خپل كلي وباسئ ،يقينا
چي ځان پاك پاك كوي!! دا دئ گورئ چي پليت ،په
گناهونو كي غرق ،په اخالقي فساد اخته وگړي پاكلمني
نشي زغملى ،له خپل كلي ئې له دې كبله باسي چي د دوى
په څېر بدلمني نه دي!!
 .6نو هللا تعالى دى او د ده ټبر وژغورو ،د ده له
مېرمني پرته چي برخليك ئې د نورو وروسته پاتي شوو په
څېر وو ،د ډبرو باران ئې پرې ووراوو ،وگوره چي د هغو
وگړو پر سر ورېدونكى باران څومره بد دئ چي پيغمبرانو
خبردارى وركړى او دوى ئې پروا نه ده كړې!!
بيا د وينا مخه د رسول هللا ﹽ د مخاطبينو په لوري
اړول شوې او هغوى ته د هللا تعالى او آخرت په اړه ډېره
زړه راښكونكې او جذابه وينا ،په زړه پوري الرښووني او
ډېر مضبوط او قانع كوونكي دالئل وړاندي شوي.
په پاى كي رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي دوى ته ووايي:
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 زه گمارل شوى يم چي دا قرآن خلكو ته واوروم.
ً چي د ځان په گټه
 څوك چي په سمه الر روان شي يقينا
په سمه الر تللى.
 څوك چي بې الري شي نو زه خو يوازي يو منذر يم ،د
نورو پيغمبرانو په څېر تاسو د كفر ،شرك ،ظلم او فساد
له بدو پايلو وېروم.
 ستايني ټولي هللا ته دي.
 ژر به خپل آيتونه داسي دروښيي چي تاسو به ئې
پېژنئ ،هغه څه چي تاسو ترې انكار كوئ ډېر ژر به ئې
په خپلو سترگو وگورئ.
 هللا تعالى له هغه څه غافل نه دئ چي تاسو ئې كوئ.
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طا ،سين ،دا د دې قرآن آيتونه دي او د يوه څرگند
كتاب ،هغو مؤمنانو ته الرښوونه او زېرى چي لمونځ
قائموي ،زكات وركوي او پر آخرت يقين كوي ،يقينا
ً
هغه چي پر آخرت ايمان نه راوړي؛ دوى ته مو خپل
خپل عملونه ښايسته كړي نو دوى اللهاند دي ،دوى
همغه دي چي بد عذاب ئې په برخه دئ او دوى به په
آخرت كي الزيات زيانمن وي.
( -)8-1د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 لكه څنگه چي دا سوره په دوو مقطعاتو حروفو پيل
شوې د دې سورې محوري او اساسي مضامين هم دوه دي ،دا
مضامين د لومړۍ ركوع په پيل كي په دې توگه راغلي:
 -1د هللا تعالى له لوري لېږل شوى مبين كتاب د مؤمنانو
لپاره الرښود او زېرى دئ ،د هغو مؤمنانو لپاره چي
لمونځ قائموي ،زكات وركوي او پر آخرت يقين كوي .دوى
ته د روښانه مستقبل او فالح او بريا زېرى وركوي.
 -5هغه چي پر آخرت ايمان نه راوړي؛ دوى ته هللا تعالى
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خپل خپل عملونه ښايسته كړي نو د ايمان راوړو سعادت
ئې نه په برخه كېږي ،اللهاند وي ،په دنيا كي به هم په
بد عذاب اخته شي او په آخرت كي به الزيات زيانمن وي.
ټوله سوره د همدغو دوو اساسي مطالبو پر محور څرخي
او د څو تاريخي بېلگو په ترڅ كي زموږ په وړاندي
انځور شوي.
 د قرآن په اړه چي دلته په لومړي آيت كي څه ويل
شوي دا مطلب په مكرره توگه ،په مختلفو الفاظو او په
گڼ شمېر آيتونو كي راغلى ،دلته قرآن د مبين كتاب په
نامه ستايل شوى ،مبين يعني ښكاره ،څرگند او واضح،
مبين يعني د ټولو حقائقو څرگندوونكى ،بيانوونكى او
واضح كوونكى ،او د دې معنى دا ده چي په قرآن كي
ابهام ،اغماض ،د انسان له فهم او درك لوړ مطلب،
مجهوله وينا او د شك او تردد مورد نشته ،او د دې
معنى دا ده چي قرآن ټول حقائق څرگند كړي ،كومو
الرښوونو ته چي انسان ضرورت لري په دې قرآن كي بيان
شوې ،نو قرآن هم په خپله څرگند كتاب دئ او هم د
حقائقو لپاره وروستى معيار او مالك .او دا د هغو خلكو
ادعاء په بشپړه توگه ردوي چي وايي :قرآن مبهم او د
خلكو له سويې لوړ كتاب دئ او په قرآن پوهېدا گران
كار دئ ،د قرآن په اړه دا قضاوت ستر جرم دئ او د هللا
تعالى د مكرري وينا خالف غلط او ظالمانه قضاوت دئ.
څوك چي د قرآن په اړه داسي قضاوت كوي او هغه يو مبهم
ً چي
او د خلكو له سويې لوړ كتاب معرفي كوي هغه يقينا
يو جاهل ،ناپوه ،د قرآن له حقيقته بې خبره او په غرض
او مرض اخته انسان دئ ،داسي چا ته مه د عالم په
سترگه گورئ او مه ئې خبره د اعتناء وړ گڼئ .دوى تر
څرگند دښمن هم د قرآن ستر دښمنان دي ،دوى په دې وينا
سره خلك د قرآن له ويلو منع كوي او څوك چي له قرآن
پرته په بل څه كي هدايت لټوي هيڅكله به هدايت نشي او
صحيح الر به ونه مومي .هيڅ حقيقي عالم به د هللا تعالى د
دې مبين او آسان كتاب په اړه د داسي څه ويلو جسارت
ونه كړي چي د قرآن په اړه يو كركجن او ظالمانه تور
او په خپله د قرآن د وينا خالف وي ،په قرآن كي په وار
وار ويل شوي چي دا مبين او آسان كتاب دئ .ځيني د
ناپوهۍ له كبله دا خبره كوي چي په قرآن پوهېدا گرانه
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ده او ځيني گمان كوي چي په داسي وينا سره موږ د قرآن
درناوى كړى!! حال دا چي دا درناوى نه بلكي سپكاوى
دئ ،كوم كتاب چي غام  ،پېچلى ،مبهم او د مخاطب له
سويې لوړ وي يو ناقص او عيبناك كتاب دئ.
 دا همغه كار دئ چي د يهودو او نصاراوو دين
پلورونكو مذهبي مشرانو له تورات او انجيل سره وكړ،
هغوى هم د هللا تعالى كتاب شا ته وغورځاوو او خلكو ته
ئې وويل :د هللا په كتاب پوهېدل گران دي ،تاسو نشئ كولى
د هغه په معنى او حقيقت پوه شئ ،موږ ئې خالصه درته
وايو ،په همدې اكتفاء وكړئ ،او دوى به هغه قصې ورته
كولې چي له شيطانانو به ئې زده كړې وې او پيغمبرانو
ته به ئې منسوبولې ،قرآن په دې اړه فرمايي:
    
    








   
   



...  

البقره678-676 :
او كله چي د هللا له لوري كوم داسي پيغمبر ورته راغلى
چي له دوى سره د شته (كتاب) تصديقوونكى وو ،نو د اهل
كتابو يوې ډلي د هللا كتاب داسي شا ته وغورځاوو لكه (په
هيڅ) چي نه پوهېدل .او د هغه څه متابعت ئې پيل كړ چي
شيطانانو به د سليمان عليه السالم د پاچاهى په نامه
(ورته) لوستل!!
دا دئ گورئ چي له مخكنيو الهي كتابونو سره همدا
كار شوى او له قرآن سره همدا كار كېږي.
 څوك چي وايي قرآن دومره پېچلى ،مجمل او گران كتاب
دئ چي د نړۍ هيڅ كتاب دومره پېچلى نه دئ ،گواكي د
قرآن د دې خبري چي وايي :كه جن او انس راغونډ شي
داسي كتاب نشي وړاندي كولى؛ معنى همدا ده چي دا كتاب
پېچلى دئ؛ دا كس يا دروغجن دئ او د هللا تعالى د كتاب
په اړه دروغ وايي ،يا د قرآن د دغي وينا په معنى نه
دئ پوه شوى ،د قرآن د دغي وينا معنى دا ده چي هيڅوك
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د قرآن په څېر واضح ،څرگند ،عام فهم ،سليس ،د اسرارو
واضح كوونكى ،جامع ،الرښود ،معياري ،اغېزناك او
خوندوركتاب نشي وړاندي كولى ،په يوه كتاب كي ابهام،
اغماض ،پېچلتوب ،عدم وضاحت او د مخاطب له سويې لوړ
والى؛ ستر عيب دئ او د حكيم رب كتاب له دې عيبه منزه
دئ ،څوك چي قرآن ته ابهام او اغماض منسوبوي پر هللا
تعالى او د هغه پر مبين كتاب ستر تور لگوي .حقيقت دا
دئ چي د نړۍ هيڅ مذهبي او غير مذهبي كتاب د قرآن په
څېر واضح او آسان نه دئ؟
 څوك چي وايي :د قرآن د كوم آيت په اړه به يوازي
هغه څه وايو چي په رواياتو كي راغلي ،له دې پرته نه
د څه ويلو حق لرو ،نه د كومي انتباه اخيستو او نه د
بل تعبير او تفسير ،او داسي تعبير او تفسير ته د
تفسير بالرأى نوم وركوي او هغه حرام گڼي!! دا خبره
له ځانه كوي ،هيڅ عقلي او نقلي بنسټ او دليل ورته نه
لري ،دا جناب نه له قرآن خبر دئ او نه د رواياتو له
كتابونو ،نه پوهېږي چي په رواياتو كي د څو محدود
شمېر آيتونو تفسير راغلى او په همدغو لږو مواردو كي
به هم نه يوازي د يوه آيت د تفسير په اړه گڼ شمېر
متعارض او متضاد روايات ستاسو مخي ته راشي بلكي يوه
صحابي ته به دوه او درې متعارض اقوال منسوب شوي
ومومئ ،د قرآن په تفسير كي چي كومه ستره ستونزه
رامنځته شوې نو له دغو متعارضو او متضادو رواياتو
راوالړه شوې ،دغه متعارض روايات د دې باعث شوي چي
ځيني ووايي :په قرآن پوهېدا گرانه ده ،ځكه چي دا دئ
گورو قرآن يو څه وايي ،روايت بل څه ،د يوه آيت په
اړه يو روايت يو څه وايي او بل روايت بل څه!! د دې
ستونزي منشأ قرآن نه بلكي همدا متعارض روايات دي ،دا
ستونزه د قرآن له بېلو بېلو آيتونو نده راوالړه شوې،
له هغو رواياتو راوالړه شوې چي يا له قرآن سره تعارض
لري او يا په خپلو منځونو كي ،څوك چي قرآن ته د
وروستي مالك او معيار په سترگه گوري هغه ته ډېره
آسانه ده چي صحيح روايت له كمزوري ،ضعيف او جعلي
تفكيك كړى ،هر روايت چي له قرآن سره اړخ نه لگوي ،په
قرآن كي كوم شاهد ورته نه مومو او د قرآن له كوم آيت
سره تعارض ولري هغه روايت نه صحيح دئ ،نه د منلو او
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رسول هللا ﹽ ته د منسوبولو وړ ،آيا زموږ ايمان او عقل
دا خبره مني چي رسول هللا ﹽ به داسي خبره كړې وي چي له
قرآن سره تعارض لري؟!! څنگه ومنو چي قرآن او صحيح
حديث به په خپلو كي تعارض لري؟!! زموږ ايمان او عقل
ً نشي صحيح كېدى چي د قرآن خالف
وايي :هغه روايت قطعا
خبره كوي .د قرآن په حقيقت د پوهېدا په ارتباط د هغو
خلكو سورلۍ په خټو كي نښلي ،د وړاندي تلو توان له
السه وركوي او له ستونزي د وتلو سعادت ئې نه په برخه
كېږي چي قرآن د وروستي معيار او مالك په توگه نه مني
او ضعيفو او غريبو رواياتو ته د قرآن پر څرگندو
آيتونو ترجيح وركوي .د هغوى مثال هغه شنواري ته ورته
ُربابا؟ له څه
دئ چي چا ترې وپوښتل :خداى ستر دئ كه د
درنگ او ځنډ وروسته ئې وويل :خالى (خداى) دي داسي
حيران كړه لكه چي زه دي حيران كړم ،كه ووايم خالى ستر
دئ دربابا خفه كېږي او كه ووايم در بابا ستر دئ نو
خالى ناراضه كېږي!! دوى هم چي د آيت او روايت ترمنځ
له جدي او ژور تعارض حتى تضاد سره مخامخ شي او
وپوښتل شي :كوم يو صحيح وگڼو؟ نو د هغه شنواري په
څېر حيران شي!! دوى ته وايو :خداى مو هدايت كړه،
څنگه د هللا تعالى د كتاب په وړاندي يوه ضعيف او غريب
روايت ته اعتبار او ارزښت وركوئ؟!! هغوى په دې نه
پوهېږي چي تفسير بالرأى څه دئ ،كوم تفسير بالرأى
حرام دئ؟ تفسير بالرأى دا نه دئ چي څوك د قرآن له
كوم آيت كومه انتباه واخلي ،يا د كوم آيت په اړه
خپله رأيه وړاندي كړي ،يا د څو مفسرينو د آراوو له
منځه يوه غوره وگڼي ،كه دې ته څوك تفسير بالرأى
ووايي نو بيا خو ټولو مفسرينو همدا كار كړى او هر
يوه د قرآن د آيتونو په اړه خپله خپله رأيه وړاندي
كړې؟ آيا دوى حرام كار كړى؟ كه داسي تفسير ناجائز وى
نو رسول هللا ﹽ به له صحابه وو داسي پوښتنه نه كوله چي
په قرآن كي مؤمن له يوې وني سره تشبيه شوى هغه كومه
ونه ده؟ عمر ﹽ به له صحابه وو همداسي پوښتنه نه
كوله ،هغه د جليل القدره صحابه وو په يوې غونډي كي د
النصر سورې په اړه پوښتنه وكړه ،هر چا خپله خپله
رأيه وركړه ،عبد هللا بن عباس ﹽ هم چي ال ځوانكى وو خپله
رأيه وړاندي كړه او عمر ﹽ وويل چي زما انتباه هم د
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ده په څېر وه .كه دا كار جائز نه وى نو دا پوښتني به
نه كېدې!! مفسرينو به د قرآن د آيتونو په اړه خپل
خپل آراء نه وړاندي كول ،هللا تعالى به نه فرمايل چي په
دې قرآن عقلمن او اولوااللباب پوهېږي .دغو درنو
مفسرينو د دغو آراوو په وړاندي كولو سره نه يوازي
كومه گناه نه ده كړې بلكي طمع مو دا ده چي هللا تعالى
به دوى ته د صحيح تفسير په صورت كي دوه او د اشتباه
په صورت كي يو اجر وركوي .تفسير بالرأى دې ته وايي
چي څوك له ځان سره كومه خاصه رأيه ولري او بيا د دغي
رأيي لپاره په تكلف سره د قرآن كوم آيت تأويل او
تحريف كړي ،داسي لكه چي څوك يو غريب روايت واوري يا
د مذهبي تعصب له مخي كومه رأيه قبوله كړي او بيا د
قرآن كوم آيت د خپل ظاهري او څرگند مفهوم په خالف د
همدې غريب روايت او همدې مذهبي رأيي په تأييد كي
تحريف كړي ،د دې پر ځاى چي آيت معيار وگڼي او روايات
د هغه په تله وتلي برعكس همدا كمزوري روايات معيار
گڼي او د قرآن آيتونه د هغوى په تأييد كي تحريفوي!!
د دې پروا هم نه كوي چي وينا ئې د قرآن خالف ده!!







  
ً چي تا ته دا قرآن د پوه باحكمته ذات له
او يقينا
لوري دركول كېږي.

( -)3دلته رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي تا ته دا قرآن د
هغه هللا تعالى له لوري دركول كېږي چي پوه باحكمته دئ،
يعني دا كتاب د (علم) او (حكمت) خزانه ده ځكه
رالېږونكى ئې عليم او حكيم دئ ،د دې كتاب په هري
الرښووني كي به د حكيم او عليم رب د علم او حكمت
څرگند مظاهر په خپلو سترگو وگورئ .څوك چي په دې كتاب
ايمان نه راوړي وجه ئې دا نه ده چي دا كتاب ورته
مبهم دئ ،يا كافي دالئل ئې په وړاندي نه دي اېښودل
شوي ،يا په هغه كي د علم او حكمت څرگند مظاهر نه
گوري ،بلكي وجه ئې دا ده چي له خپلو غلطو كړنو الس
اخيستو او د خپلو ناولو اعمالو پرېښودو ته چمتو نه
دي ،دوى ته خپلي كړني ښايسته برېښي.
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 ما يو اور:هغه مهال چي موسى خپل ټبر ته وويل
ً كوم خبر درته راوړم يا
 له هغه به يا حتما،وليد
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په موټ كي نيول شوې لمبه ،چي ځان تود كړئ ،نو كله
چي ورته راغى ورغږ شو چي هغه هم مبارك كړى شوى چي
په اور كي دئ او هغه هم چي شاوخوا كي ئې دئ ،او
پاكي د عالمونو رب هللا ته ده ،اې موسى! خبره دا ده
ً زه باحكمته عزتمن هللا يم ،او عصا دي
چي يقينا
وغورځوه ،او كله چي ئې هغه داسي وليده لكه چي
خوځنده مار وي نو په داسي حال كي ئې (په تېښته)
مخ ترې واړاوو چي شا ئې ور اړولې وه او شا ته ئې
ً چي زما خوا
ونه كتل ،اې موسى! مه وېرېږه ،يقينا
ته پيغمبران نه وېرېږي ،مگر هغه چي ظلم ئې وكړ،
بيا ئې له بدو وروسته نېكي په بدل كي وكړه ،نو
ً چي زه مهربان بخښونكى يم .او الس دي په
يقينا
گرېوان كي دننه كړه ،چي له داغ پرته به تك سپين
راووځي ،په نهو نښو كي د فرعون او د هغه د قوم په
ً چي دوى فاسق وگړي دي ،نو كله چي زموږ
لوري ،يقينا
څرگندي بصيرت پاروونكې (سترگي پرانيستونكې) نښي
ورغلې وئې ويل :دا څرگند جادو دئ!! نو په داسي
حال كي ئې د ظلم او كبر له كبله انكار ترې وكړ چي
زړونو ئې پرې باور كړى وو.
( -)16-5په دې مباركو آيتونو كي د سورې د اساسي
مضامينو لپاره د موسى عليه السالم د بعثت قصه ،له نهو
سترو سترو معجزو سره د فرعونيانو مقابلې ته د هغه
لېږل او د دغو سترو معجزو له ليدو سره سره د
فرعونيانو ايمان نه راوړل د تاريخي بېلگي په توگه
وړاندي شوې ،چي خالصه ئې دا ده:
 هغه مهال درپه ياد كړه چي موسى عليه السالم له خپل
ټبر (مېرمني او ماشومانو) سره د شپې په تياره كي،
يوه تنگ او كږلېچن ناو كي په سفر روان وو ،هوا سړه
وه ،د اور بلولو او ځان تودولو سامان ئې هم نه
درلود ،الر ترې وركه شوې وه ،داسي چا ته اړ وو چي الر
وروښيي .په همدې حالت كي ئې لږ لري د اور رڼا تر
سترگو شوه ،خپل ټبر ته ئې وويل :دلته تم شئ ،هلته مي
د اور يوه لمبه وليده ،ورځم ،يا به د الري په اړه ترې
وپوښتم ،خو كه دوى هم زموږ په څېر الروي ول او د الري
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په اړه ئې معلومات نشو راكولى نو كومه بله سكروټه به
ترې راوړم ،چي اور بل كړو او ځان تود كړئ .په دې كي
د موسى عليه السالم د بې وسۍ او بې كسۍ حالت انځور
شوى ،داسي يو كس د فرعون مقابلې ته لېږل شوى ،خو ومو
ليدل چي د دې مقابلې پايله څه وه!!
كله چي د اور ځاى ته ورغى داسي غږ پرې وشو :دا

يو سپېڅلى ناو دئ ،هغه هم مبارك دئ چي په اور كي دئ
او هغه هم چي شاوخوا كي ئې دئ ،او پاكي د عالمونو رب
هللا ته ده ،يعني دا سيمه اوس د هللا تعالى تر خاص رعايت
الندي ده او هر څه ئې مبارك دي .د القصص په سوره كي
ويل شوي چي دا غږ له يوې وني پرې وشو ،تفصيالت ئې
هلته وگورئ .دا لوړه د طور غره په لمني كي پرته ده،
د عيسائيانو لومړي پاچا قسطنطين په  638م كي دلته
يوه كنيسه جوړه كړه ،بيا نږدې دوه سوه كاله وروسته
َير جوړ كړ چي دا كنيسه هم د
قيصر د دې خوا ته يو د
هغه يوه برخه شوه ،دواړه تراوسه پاتي دي.
 د آيت دا فقره غور غواړي چي وايي :پاكي هغه هللا ته
ده چي د عالمونو رب دئ ،بايد وگورو چي له مخكنيو
فقرو سره ئې تړاو څنگه دئ ،تر دې وړاندي د يوه مكان،
اور او غږ يادونه شوې ،له هر چا سره دا پوښتنه
راوالړېږي چي له رب العالمين سره د دغو دريو (مكان،
اور او غږ) تړاو څنگه دئ؟ په دې فقرې سره دغي پوښتني
ته ځواب ويل شوى او هغه داسي چي هللا تعالى د عالمونو
رب دئ ،له هر عيب او نقص منزه دئ ،نه مكان ته اړ دئ،
نه ئې دلته حضور داسي وو لكه كوم مخلوق چي يو ځاى
پرېږدي او بل ځاى ته والړ شي ،نه دا اور او رڼا ئې د
ده د تجلي او جالل رڼا وه او نه دې ته اړ دئ چي چا ته
د يوې الرښووني د القاء لپاره داسي تكلم وكړي لكه د
يوه انسان تكلم له بل سره ،د هللا تعالى هيڅ څه مخلوق
ته ورته نه دي ،په هيڅ څه كي د مخلوق په څېر نه دئ،
داسي نه چي هللا تعالى له مخلوق سره تشبيه كړئ ،داسي نه
چي يوه وړه دره د رب العالمين لپاره مكان وگڼئ ،هللا
تعالى همدلته له موسى عليه السالم سره تكلم كړى ،خو
دا تكلم څنگه وو؟ موږ نه پوهېږو ،يوازي دومره ويلي
شو چي موسى عليه السالم ته داسي غږ شوى او داسي تكلم
ورسره شوى چي دى پرې پوه شوى ،دا اور او رڼا د هللا
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تعالى د تجلي رڼا نه وه ،ځكه قرآن په خپله په بل ځاى
كي موږ ته الرښوونه كوي چي موسى عليه السالم له هللا
تعالى وغوښتل چي ځان وروښيي ،هغه ته وويل شو چي ما
نشې ليدلى ،دا دئ وگوره چي ستر غر د هللا تعالى د تجلي
په وړاندي مقاومت نشي كولى ،هللا تعالى د غره په لوري
تجلي وكړه ،غر ټوټې ټوټې شو او موسى عليه السالم بې
سده شو.
 هللا تعالى موسى عليه السالم ته ځان داسي معرفي كوي:
ً چي زه باحكمته عزتمن هللا يم ،زما په هري پرېكړي
يقينا
كي حكمت مضمر دئ ،دلته ستا راوستل ،په پيغمبرۍ ستا
گمارل او د فرعون لوري ته ستا لېږل؛ دا هر څه پر
حكمت مبتني دي .ځواكمن او عزتمن رب درسره دئ ،مه د
فرعون له زور او ځواك وېره كوه او مه ځان كمزورى او
ضعيف گڼه.
 هغه ته وويل شول :دا مكان چي تا ته اور ښكاري؛ د
هللا تعالى د خاصي توجه وړ گرځېدلى ،د همدې خاصي توجه
له كبله د دې په منځ او شاوخوا كي هر څه مبارك دي.
 موسى عليه السالم ته وويل شول :عصا دي وغورځوه ،له
غورځولو سره سم ئې هغه داسي وموندله لكه چي خوځنده
مار وي ،هيبت پرې راغى ،مخ ئې ترې واړاوو او داسي په
تېښته شو چي شا ته ئې نه كتل .په دې سره قرآن موږ ته
الرښوونه كوي چي موسى عليه السالم تر وحي وړاندي يو
عادي انسان وو ،حالت ئې داسي وو چي كله ئې خپله عصا
د خوځنده مار په بڼي كي وليده داسي ترې وتښتېدو چي
شا ته ئې نه كتل ،همدا عادي انسان له رسالت وروسته
دې ته چمتو شو چي د فرعون مقابلې ته مال وتړي ،نه ئې
له زور او ځواك ووېرېږي او نه ئې له گواښونو او
تهديدونو.
 هللا تعالى هغه ته وويل :اې موسى! مه وېرېږه ،يقينا
ً
چي زما خوا ته پيغمبران نه وېرېږي ،مگر هغه چي ظلم
ئې وكړ ،بيا ئې له بدو وروسته نېكي په بدل كي وكړه،
ً چي زه مهربان بخښونكى يم .دلته څو خبري
نو يقينا
بايد په پام كي ولرو -1 :د دې خبري چي (زما خوا ته
پيغمبران نه وېرېږي) معنى يوازي دا نه ده چي ته به
دلته او زما په حضور كي نه وېرېږې ،بلكي معنى ئې دا
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ده چي تل زما تر رعايت الندي يې نو هيڅكله مه وېرېږه،
له نورو آيتونو معلومېږي چي موسى عليه السالم ته همدا
ډاډ وركړى شوى چي زه درسره يم ،زما تر رعايت الندې
يې ،فرعونيان ضرر نشي دررسولى -5 .ورپسې ويل شوي:
(مگر هغه چي ظلم ئې وكړ ،بيا ئې له بدو وروسته نېكي
ً چي زه مهربان بخښونكى يم)،
په بدل كي وكړه ،نو يقينا
بايد وگورو چي د دې استثناء معنى څه ده ،په دې اړه
په تفسيرونو كي اوږده بحثونه شوي ،كوم څه چي له كوم
تكلف پرته او د الفاظو ظاهر ته په پام سره د انسان
ذهن ته راځي هغه دا دي :پيغمبران او د دوى ملگري د هللا
تعالى تر رعايت الندي دي ،هللا تعالى ورسره دئ او د دوى
مرسته كوي ،بايد وېره ونه لري ،هغه څوك دي ووېرېږي
چي ظلم وكړي ،خو كه دا هم له خپلي غلطۍ وروسته داسي
نېك كار وكړي چي خپله اشتباه پرې جبران كړي نو هللا
تعالى به مهربان بخښونكى ومومي ،او د دې غلطۍ له
كبله به ئې له خپل رعايت او مرستي نه محروموي.
 هللا تعالى موسى عليه السالم ته وفرمايل :الس دي په
گرېوان كي دننه كړه ،چي له داغ پرته به تك سپين او
ځالنده راووځي ،دا دواړه د هغو نهو معجزو په ضمن كي
دي چي تا ته دركړى شوې ،نو د فرعون او د هغه د قوم
ً چي دوى فاسق وگړي دي .دلته
په لوري والړ شه ،يقينا
ويل شوي چي موسى عليه السالم ته نه ( )5معجزې وركړى
شوې ،د قرآن له نورو آيتونو معلومېږي چي د دغو دواړو
تر څنگ دا هم د موسى عليه السالم معجزې وې چي كله پر
فرعونيانو قحطي راغلې ،كله د حاصالتو كموالى ،كله
طوفان ،كله ملخان ،كنې ،چنگاښي او كله ئې اوبه د
وينو په څېر شوې ،هر ځل موسى عليه السالم ته راغلي او
له ده ئې غوښتي چي خپل رب ته د دې مصيبت د لري كولو
دعاء وكړي ،هغه دعاء كړې او هغه مصيبت ختم شوى ،خو
دوى پر خپلو ژمنو نه دي ودرېدلي او ايمان ئې نه دئ
راوړى.
 خو كله چي دا څرگندي ،بصيرت پاروونكې او سترگي
پرانيستونكې نښي او معجزې ورښودل شوې د ايمان راوړو
پر ځاى ئې ويلي :دا څرگند جادو دئ!!
 په داسي حال كي ئې انكار ترې كړى چي زړونو ئې پرې
باور كړى وو ،ښه پوهېدلي وو چي موسى عليه السالم د هللا

النمل
856
د قرآن پلوشې
تعالى رسول دئ ،خو سره له دې ئې د ده د دعوت له منلو
انكار كولو ،د عدم ايمان وجه ئې د دوى ظلم او كبر
وو ،ظلم او كبر نه پرېښودل چي ايمان راوړي .دا
آيتونه موږ ته الرښوونه كوي چي (فسق)( ،ظلم) او (كبر)
د ايمان په وړاندي ستر ستر خنډونه دي ،په دغو دريو
جرمونو اخته انسان؛ كه هر څومره ستري ستري معجزې
وگوري او هر څومره قانع كوونكي دالئل واوري ،دومره چي
حقيقت په بشپړه توگه ورته جوت شي او زړه ئې پرې قانع
شي ،د ايمان راوړو سعادت نشي ترالسه كولى او دې ته نه
چمتو كېږي چي د ايمان په مقتضى او له الهي الرښوونو
سره سم عمل وكړي .دا آيت او د قرآن گڼ شمېر نور
آيتونه ښيي چي پر هللا تعالى او د هغه پر پيغمبر د
ايمان معنى يوازي دا نه ده چي څوك د هللا تعالى پر شته
والي او د پيغمبر پر حقانيت باور وكړي ،كه داسي وى
نو د فرعونيانو ايمان او يقين به كافي او معتبر گڼل
شوى وو ،دا ايمان د باور او يقين تر څنگ عملي
مقتضيات او غوښتني لري ،د ايمان دعوى يوازي هغه مهال
د اعتبار وړ گڼل كېږي چي عملي مقتضيات او غوښتني ئې
تأمين شي.
په دې قصې كي موږ ته د پيغمبرانو عليهم السالم د
دعوت په وړاندي د يوه داسي كافر واكمن چلن انځور شوى
چي اقتدار غولولى ،خپل زور ځواك مغرور كړى ،د خپل
اقتدار د بقا او دوام لپاره د موسى عليه السالم په
څېر د ډېرو معجزو خاوند پيغمبر مخالفت كوي؛ په داسي
حال كي چي د ده حقانيت ورته ثابت شوى!! خو په
راتلونكې قصې كي د هللا تعالى په وړاندي د يوه بل ستر
واكمن او د لوى ملك مشر او الرښود چلن زموږ په وړاندي
ځلېږي چي مؤمن دئ ،خپل هر څه د هللا تعالى عنايت او
پېرزوينه گڼي او تل د هللا تعالى د نعمتونو شكر پر ځاى
كوي ،او خپل زور ځواك د حق د غلبې او د هللا تعالى لوري
ته د خلكو د بلني په الر كي كاروي.
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ً چي داؤد او سليمان ته مو ځانگړى علم
او يقينا
وركړ ،او دواړو وويل :ستاينه هغه هللا ته ده چي موږ
ته ئې پر خپلو ډېرو مؤمنو بندگانو فضيلت راكړ ،او
سليمان د داؤد وارث شو ،او وئې ويل :اې خلكو! د
مرغانو وينا راښودل شوې ،او هر څه راكړى شوي،
ً چي دا ښكاره فضيلت دئ ،او سليمان ته د
يقينا
انسانانو ،پېريانو او مرغانو خپلي لښكري داسي
راغونډي كړى شوې چي دوى منضبط كړى شوي وو ،تر هغه
چي (سليمان او لښكري ئې) د مېږيو درې ته ورسېدل،
يوې مېږۍ وويل :اې مېږيو! خپلو هستوگنځيو ته
ننوځئ ،داسي نه چي سليمان او د ده لښكري تاسو تر
پښو الندي كړي په داسي حال كي چي هغوى به نه
پوهېږي.
( -)15-18په دې مباركو آيتونو كي د سورې د اساسي
مضامينو لپاره يوه بله تاريخي بېلگه؛ د داؤد عليه
السالم او د ده د زوى سليمان عليه السالم قصه وړاندي
شوې ،چي اساسي مطالب ئې دا دي:

النمل
855
د قرآن پلوشې
 هللا تعالى داؤد او سليمان عليهما السالم ته ځانگړى
علم وركړى وو ،چي تفصيل ئې د قرآن په نورو آيتونو كي
راغلى ،د رسالت علم تر څنگ له اوسپني زغري جوړول ،د
بادي كښتۍ اختراع ،د اطالعاتو او ليكونو په لېږد
رالېږد كي د مرغانو كارول او د مرغانو په ژبي د
پوهيدا علم وركړى شوى وو.
 د دې الهي پېرزوينو په وړاندي د دوى د امتنان او
شكر احساس او وينا دا وه :ستايني هغه هللا ته دي چي موږ
ته ئې پر خپلو ډېرو مؤمنو بندگانو فضيلت راكړ.
 سليمان عليه السالم د خپل پالر د لويي واكمنۍ او
ملك وارث شو.
 سليمان عليه السالم خلكو ته وويل :اې خلكو! د
مرغانو وينا راښودل شوې ،ټول ضروري شيان راكړى شوي،
ً چي دا د هللا تعالى له لوري ښكاره فضل دئ چي د
يقينا
نورو په پرتله ئې زموږ په برخه كړى.
 د سليمان عليه السالم په لښكر كي هم د انسانانو
منضبط ټولگي ول هم د پېريانو او هم د مرغانو ،دلته
څو خبري په پام كي ولرئ -1 :د آدم عليه السالم په ټول
اوالد كي يوازينى شخص چي پېريان ورته مسخر شوي وو
سليمان عليه السالم دئ ،دا د ده ځانگړې معجزه وه ،نه
بل پيغمبر ته دا معجزه وركړى شوې او نه بل عادي
انسان ته دا واك او توان -5 .دوى ته د مرغانو په
وينا د پوهېدا فضيلت وركړى شوى وو -6 .له مرغانو د
خطونو په وړو راوړ كي استفاده د دوى په الس پيل شوې.
 يو ځل سليمان عليه السالم ته خپلي لښكري په داسي
حال كي راغونډي كړى شوې چي په بېلو بېلو ټولگيو كي
له بشپړ نظم او ضبط سره خوځېدې ،په خاص لوري د تلو
پرېكړه شوې وه ،د حركت په دوران كي سليمان عليه
السالم او لښكري ئې د مېږيو درې ته ورسېدل ،يوې مېږۍ
وويل :اې مېږيو! خپلو هستوگنځيو ته ننوځئ ،داسي نه
چي سليمان او د ده لښكري تاسو تر پښو الندي كړي په
داسي حال كي چي هغوى به نه پوهېږي .دلته له يوې خوا
د سليمان عليه السالم دې ځانگړتيا ته اشاره شوې چي د
مېږيو په ژبي هم پوهېدو ،له بل لوري د مېږيو په اړه
داسي څه ويل شوي چي د قرآن يو ستر علمي اعجاز زموږ
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په وړاندي ږدي ،دا مبارك آيت نه يوازي دا خبره كوي
چي مېږي په خپلو منځونو كي خبري كولى شي بلكي پر دې
سربېره څو نورو مهمو خبرو ته اشاره كوي :دوى مشر
لري ،مشره ئې ملكه ده ،هغې ورته امر وكړ چي خپلو
خپلو هستوگنځيو ته ننوځئ ،هغه پوهېده چي د سليمان
عليه السالم لښكر راروان دئ ،كه مېږي خپلو كورونو ته
داخل نشي تر پښو الندي كېږي!!
همدا راز كه پورتني آيت ته ځېر شئ نو وبه گورئ چي
قرآن د مېږيو مشره د نملة په نامه يادوي او وايي
قالت نملة :يوې مېږۍ وويل ،د څېړنو په ترڅ كي څرگنده
شوې چي د مېږيو د كورنۍ مشره د موچيو په څېر ملكه
(ښځينه مشره) وي ،دنده ئې د هگيو اچول او د ټولي
كورنۍ پالل او اداره كول وي ،د كورنۍ كارگراني ښځينه
مېږۍ دي خو ټولي شنډي وي او هگۍ نه اچوي!! همداراز د
څېړنو په ترڅ كي جوته شوې چي په يوې كورنۍ كي تر لسو
پوري مشري وي ،دوى د همدې مشرۍ او هگيو اچولو لپاره
غوره كېږي ،قرآن دلته ويلي چي يوې مېږۍ وويل ،داسي
الفاظ نه دي راغلي چي يوازينۍ مشره افاده كړي ،بلكي
ً چي له هره
له څو څخه يوې ته اشاره شوې ،او دا يقينا
پلوه د هغو څېړونكو له وينا سره په دقيقه توگه تطابق
لري چي وايي :مېږي ښځينه مشره لري ،په هري كورنۍ كي
تر لسو پوري مشري وي!! اوس نو تاسو وواياست چي د
مېږيو په اړه د قرآن دغه وينا يو ستر علمي اعجاز نه
دئ؟! آيا پر قرآن د ايمان راوړو لپاره دغه اعجاز
كافي نه دئ؟!! كه تاسو د قرآن دا وينا د هغه چا په
وړاندي كېږدئ چي د مېږيو د ژوند په اړه ئې ژوري
څېړني كړې دي او لنډه موده وړاندي ورته جوته شوې چي
د مېږيو مشره ښځينه وي؛ ما ته ووايئ د دې وينا په
وړاندي به ئې غبرگون څنگه وي؟ په ځانگړې توگه كه
تاسو د عنكبوت (غڼې) او موچيو په اړه هم د قرآن هغه
ويناوي ورته تشريح كړئ چي هره يوه ئې يو ستر علمي
اعجاز دئ ،آيا له دې پرته بله چاره لري چي ووايي :د
قرآن دا ويناوي زموږ د ژورو تحقيقاتو له نتائجو سره
په بشپړه توگه ورته دي ،او كه ترې پوښتنه وكړئ چي نو
رسول هللا ﹽ څنگه دا حقائق درك كړل؟ ځواب به ئې يا دا
ً الهي منشأ لري ،د يوه
وي چي ووايي :دا ويناوي حتما
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عادي انسان له توانه ډېره لوړه ده چي د څوارلسو
پېړيو وړاندي شرائطو كي په داسي حقائقو پوه شي ،او
ً به
كه د ايمان راوړو سعادت ئې په برخه نشي نو حتما
په حيرت كي لوېږي او لږ تر لږه دا به د رسول هللا ﹽ په
لوړ نبوغ حمل كوي.
دلته د (هم اليشعرن) خبره ډېره جالبه او د خاص توجه
وړ ده؛ اې انسانانو! تاسو دا مېږي بې احساسه او بې
عقله گڼئ خو هغوى ستاسو د ستر ساالر په اړه وايي :دوى
نه پوهېږي!!
 هغه محققين چي د ژوو په اړه ئې څېړني كړې دي دې
نتيجې ته رسېدلي چي نور ژوي هم د انسانانو په څېر د
افهام او تفهيم لپاره خپلي خپلي ژبي او الفاظ لري،
په خاصو غږونو سره يو بل پوهوي ،يو بل وربلي ،ځينو د
ژوو د خاص ډول گڼ شمېر الفاظ ثبت كړي چي هر يو ئې په
خاص حالت كي خاصه معنى لري او يو بل ته په هغه سره
خاص مطلب انتقالوي.
د موريس ميترلينگ په نامه يوه غربي محقق د ځينو
حشراتو پر ژوند څېړني وكړې ،څو كتابونه ئې وليكل ،دې
ليكنو ده ته د ټولي نړۍ په كچه شهرت وركړ ،ما د ده
ځيني ليكني هغه مهال لوستلې دي چي ال محصل وم ،د
مېږيو د ژوند په اړه د ده كتاب ډېر جالب وو ،د هغه
په كتاب كي مي لوستلي وو چي مېږي په خپل كور كي د
غذا د ساتلو لپاره نه يوازي خوندي ځايونه جوړوي بلكي
داسي دوا پرې وهي چي له گنده كېدو ئې مخنيوى وكړي،
ډاكټران لري چي بيماران تداوي كوي ،كله كله ناروغ
مېږى له كوره راباسي او لمر ته ئې اچوي او بيا ئې
بېرته كور ته ننباسي ،ځيني نباتات كري ،يو ډول خړه
حشره (كوخۍ) چي په پسرلي كي د ونو په پاڼو كښېني او
ډېره سوكه سوكه خوځېږي دا اهلي كوي او پالي ئې چي
دوى ته يوه خوندوره عصاره جوړوي او په بدل كي ئې دوى
ورته خوراك وركوي ،د خوراك موندلو ځانگړى ټولگى لري،
كله چي چېري خوراكي توكي ومومي نورو ته اطالع وركوي
او په يوه ليكه ځان هغه ځاى ته رسوي ،د گډ كار
پرېكړه كوي او په گډه پرې لگيا كېږي ،دقيق نظام لري،
د هر كار لپاره بېل بېل ټولگى موظف وي ،د هري ډلي
وظيفه مشخصه وي ،يو د بل په كارونو كي تشبث نه كوي،
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يو پر بل ظلم نه كوي ،فقير او غني نه لري ،ټول د يوې
كورنۍ د برابرو غړو په توگه ژوند كوي ،ځان ته خوندي
كور جو ړوي ،كه تر زمكي الندي وي ،يا د كوم دېوال اړخ
كي يا كومي سټي كي نو داسي ئې جوړوي چي له اوبو
خوندي وي ،حتي كه سيمه اوبه ونيسي د دوى كور ته اوبه
نه ننوځي ،ځان ته الر جوړوي ،تگ راتگ ئې په همدغي
ثابتي الري وي ،كله چي دوه په الر كي سره مخامخ شي د
خپلو ښاخونو له الري تماس نيسي او له همدې الري يو بل
وپېژني ،خپله خبره سره رد و بدل كړي ،كه پردى وي مخه
ئې نيسي ،كه په دغي الري كي د كوم مېږي مړى ومومي،
ً شا ته ځي ،نور خبروي ،اړوند مېږي راځي او د مړي
فورا
جسد انتقالوي ،منظم جنگونه لري ،د جگړي له ميدانه
خپل ټپيان انتقالوي ،د معالجې لپاره مؤظف ډاكټران
لري ،او دې ته ورته ډېر نور عجائب چي انسان په حيرت
كي غورځوي ،وايي :يو ځل د انگلستان په يوې سيمي كي
له انسانانو سره د مېږيو جگړه پيل شوه ،انگرېزان ئې
پسي واخيستل ،دومره چي مجبور شول د دوى په وړاندي
خندق وكني او له اوبو ئې ډك كړي چي مخه ئې ونيسي!!










  
   



  
  
نو د دې د وينا له كبله خندېدونكى موسكى شو او
وئې ويل :اې زما ربه! دا (توفيق) راپه برخه كړه
چي ستا د هغو نعمتونو شكر وكړم چي پر ما او زما
پر پالر دي پېرزو كړي ،او چي هغه نېك عمل وكړم چي
ته ئې خوښوې او په خپل رحمت سره مي په خپلو صالح
بندگانو كي داخل كړې.
( -)15سليمان عليه السالم ته د مېږي دا وينا چي ده او
د ده لښكريانو ته د ناپوهۍ نسبت كوي نه يوازي دومره
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حيرانوونكې او عجيبه وه چي موسكى شو او وئې خندل
 عقلمني او شعور هغه الهي،بلكي متوجه شو چي علم
پېرزويني دي چي هللا تعالى ئې د خپل فضل له مخي خپلو
 دغه وړوكي مېږي ته هللا،مخلوقاتو ته ورپه برخه كوي
تعالى دومره تېز شعور او حساس فهم وركړى چي زما او
، زه ئې پېژندلى يم،زما د لښكرو له راتلو خبر شوى
خپلو مېږيو ته سمه الرښوونه كوي او موږ ته د ناپوهۍ
 اې زما ربه! دا توفيق راپه:نسبت كوي!! نو ځكه وايي
برخه كړه چي ستا د هغو نعمتونو شكر وكړم چي پر ما او
 دا زموږ ذاتي كمال نه بلكي،زما پر پالر دي پېرزو كړي
 ما ته دا،په بشپړه توگه ستا فضل او پېرزوينه ده
توفيق را چي هغه نېك عمل وكړم چي ته ئې خوښوې او په
.خپل رحمت سره مي په خپلو صالح بندگانو كي داخل كړې
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نو د مرغانو پلټنه ئې وكړه او وئې ويل :پر ما څه
ً به
دهد نه گورم او كه هغه غائب دئ؟ حتما
ه ُ
شوي چي ُ
ئې په سخت عذاب سره تعذيب كړم ،يا به ئې حالل كړم
يا به هرو مرو ما ته څرگند دليل وړاندي كوي ،نو
درنگ ئې وكړ له ډېر ځنډ پرته او وئې ويل :په هغه
ً احاطه كړې چي تا پرې احاطه نه ده كړې
څه مي علما
او له سبا مي يو يقيني خبر درته راوړى ،ما داسي
وموندل چي يوه مېرمن ئې واكمني كوي او هر څه
وركړى شوي او ستر تخت ئې وو ،دا او د دې قوم مي
داسي وموندل چي له هللا پرته ئې لمر ته سجده كوله،
او شيطان خپل عملونه ورته ښايسته كړي وو او له
الري ئې تېر ايستي وو نو دوى نه هدايت كېږي .چي
هغه هللا ته سجده ونه كړي چي په آسمانونو او زمكي كي
پټ (شيان او اسرار) رابرسېره كوي ،او په هغه څه
هم پوهېږي چي تاسو ئې پټوئ او په هغه څه هم چي
تاسو ئې څرگندوئ ،هغه هللا چي له ده پرته بل معبود
نشته؛ د ستر عرش رب.
( -)53-56د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 يو ځلي سليمان عليه السالم د مرغانو د ډلي كتنه او
دهد ئې تر سترگو نشو ،وئې ويل :پر ما
ه ُ
پلټنه كولهُ ،
ً به
دهد نه گورم او كه هغه غائب دئ؟ حتما
ه ُ
څه شوي چي ُ
ئې سخت تعذيب كړم ،يا به ئې حالل كړم يا به هرو مرو
ما ته څرگند دليل وړاندي كوي .د سليمان عليه السالم
له وينا معلومېږي چي د خپلو لښكرو دا كتنه ئې په
داسي مهال كي كوله چي په كوم مهم عسكري سفر روانېدو،
څارگر ئې وړاندي لېږلي وو ،له هدهد د خطونو وړو
راوړو كي كار اخيستل كېدو ،په داسي حساس وخت كي ئې د
هدهد غيابت عادي او د اغماض وړ نشو گڼلى ،له همدې
كبله ئې د هغه په اړه دا پرېكړه كړې ،خو ال ډېر وخت
نه وو تېر شوى چي هدهد راڅرگند شو او سليمان عليه
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السالم ته ئې وويل :داسي معلومات مي ترالسه كړي چي ته
پرې خبر نه يې ،د سبا له سيمي مي يو يقيني خبر درته
راوړى ،ما د دې ملك خلك داسي وموندل چي يوه مېرمن ئې
واكمني كوي ،هغې ته هر څه وركړى شوي او ستر تخت ئې
وو ،دا او د دې قوم مي داسي وموندل چي له هللا پرته ئې
لمر ته سجده كوله ،شيطان خپل عملونه ورته ښايسته كړي
او له الري ئې تېر ايستي وو نو دوى نه هدايت كېږي .د
شيطان موخه دا ده چي دوى هغه هللا ته سجده ونه كړي چي
په آسمانونو او زمكي كي پټ شيان او اسرار رابرسېره
كوي ،او په هغه څه هم پوهېږي چي تاسو ئې پټوئ او په
هغه څه هم چي تاسو ئې څرگندوئ ،هغه هللا چي له ده پرته
بل معبود نشته؛ د ستر عرش رب.
 دلته څو خبري د دقت غوښتنه كوي :تر دې وړاندي د
مېږۍ وينا راغله چي د سليمان عليه السالم او د هغه د
لښكرو په اړه ئې نورو مېږيو ته وويل :اې مېږيو! خپلو
هستوگنځيو ته ننوځئ ،داسي نه چي سليمان او د ده
لښكري تاسو تر پښو الندي كړي په داسي حال كي چي هغوى
به نه پوهېږي .يعني يوه مېږۍ سليمان عليه السالم او د
هغه جرارو لښكريانو ته د ناپوهۍ نسبت كوي ،او د دې
وينا په اورېدو سره سليمان عليه السالم موسكى كېږي،
دلته يو هدهد سليمان عليه السالم ته وايي :داسي
معلومات مي ترالسه كړي چي ته پرې خبر نه يې ،په دې
سره قرآن موږ ته وايي :اې انسانه! تا ته به دا
حيوانات بې شعوره برېښي ،د ځان په پرتله به ئې ډېر
بې شعوره او ناپوه گڼې او پر خپل علم او پوهي به
مغرور يې ،خو دا هر يو په ډېرو برخو كي تر تا مخكي
دي ،ډېر حيوانات په خپلو ډېرو حواسو كي له تا وړاندي
دي ،ځنگلي حيوانات ،پشۍ ،سپى ،غرڅه ،مارغان په ليدو
اورېدو او د بوى په احساسولو او پېژندلو كي تر تا
ډېر ډېر وړاندي دي .ډېر حيوانات د باران ،طوفان او
زلزلې راتگ تر تا د مخه احساسوي ،ته هسي مغرور شوى
يې او دوى ته د حقارت په سترگه گورې .دا دئ گورې چي
سليمان عليه السالم ،دا په انساني تاريخ كي تر ټولو
ستر واكمن ،د ډېرو لښكرو خاوند ،چي بادي كښتۍ د
لومړي ځل لپاره ده جوړه كړې ،له اوسپني زغري جوړول د
ده پالر اختراع كړي ،د مرغانو په ژبه پوهېدو ،خو همدا
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 د،دى له هغه څه خبر نه وو چي هدهد ورباندي خبر وو
 يوه،سبأ له هېواد او د هغه ځاى له وضعي هدهد خبر كړ
!!!مېږۍ ورته د بې شعوري نسبت كوي

   
   



   








   







  
















   
   



  
  
 ژر به وگورو چي رښتيا دي ويلي كه له:وئې ويل
 دوى ته ئې، زما دا ليك يوسه،دروغجنو ځني يې
 او وگوره چي څه ته، بيا ترې شا ته شه،ورواچوه
 اې: وئې ويل،)رجوع كوي (څه تصميم نيسي
ً چي ما ته يو مهم ليك راغورځول
درباريانو! يقينا
 او هغه داسي دئ چي، هغه د سليمان له لوري دئ،شوى
(وايي) د هغه هللا په نامه چي ډېر زيات رحم كوونكى
 (وايي) چي زما په وړاندي لويي مه كوئ،مهربان دئ
 اې: (ملكې) وويل.او تسليم شوي راته راشئ
 زه خو،درباريانو! په دې كار كي مي مشوره راكړئ

النمل
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تر هغه د كوم كار پرېكړه نه كوم چي تاسو راته
حاضر شئ! هغوى وويل :موږ ځواكمن يو او كلك
جنگيالي ،او كار تا ته محول دئ ،نو وگوره چي څه
امر كوې!!
( -)88-80د دې مباركو آيتونو خالصه مطالب دا دي:
 سليمان عليه السالم وويل :ژر به دا معلومه كړو چي
رښتيا دي ويلي كه له دروغجنو ځني يې ،زما دا ليك
يوسه ،دوى ته ئې ورواچوه ،بيا ترې شا ته شه ،او
وگوره چي د دوى غبرگون او عكس العمل څه دئ او څه
پرېكړه كوي.
 د سبا ملكې ته ليك په الس ورغى ،خپل درباريدان ئدې
راغونډ كړل او هغوى ته ئې وويل :اې درباريانو! ما ته
يو مهم ليك راغورځول شوى ،د سليمان له لدوري دئ ،پده
بسم هللا الرحمن الرحيم پيل شوى ،مطلب ئې دا دئ چي زمدا
په وړاندي لويي مه كوئ او تسليم شوي راته راشدئ .ندو
ما ته په دې اړه مشوره راكړئ ،زه خو هيڅكله ستاسو له
حضور پرته د كوم كار په اړه پرېكړه نه كوم.
 درباريانو ورته وويل :موږ ځواكمن او كلك جنگيدالي
يو ،د سليمان مقابلې ته چمتو يو ،خو د پرېكړي واك له
تا سره دئ ،ته په خپله وروستۍ پرېكړه وكړه او وگدوره
چي موږ ته څه امر كوې!!
په دې مباركو آيتونو كي په يوه غير اسالمي نظام كي
د شورى څرنگوالى په ډېره دقيقه توگه ښودل شوى ،چي څو
خبري ئې ډېري جالبي دي:
 ملكه وايي :زما د دې كار په اړه څه مشوره راكوئ؟
داسي نه وايي چي د دغه كار چي په ټول ولس او هېواد
پوري تړلى دئ؛ څه رأيه لرئ؟ له دې الفاظو معلومېږي
چي ملكې په ضمني توگه خپله پرېكړه دوى ته اعالن كړې.
 ورته وايي چي زه خو ستاسو په غياب كي پرېكړه نه
كوم ،تل تاسو راغواړم او ستاسو په وړاندي فيصله
كوم!!
 درباريان ورته وايي :موږ ځواكمن يو ،توريالي يو
او جگړي ته چمتو ،خو پرېكړه ستا كار دئ ،څه چي ستا
خوښه وي هغه به كوو!!
دا قصه د دې لپاره راغلې چي مسلمانان د دغو غوړه
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مالو او ذليلو درباريانو په څېر نشي او شورى ئې د
پاچايانو شورى ته ورته نه وي .او واكمن ئې هم داسي
نه وي لكه دغه ملكه ،چي وروستۍ پرېكړه د ځان مسلم حق
گڼي او مشوره ئې يوازي د دې لپاره چي د غوړه مالو
درباريانو په وړاندي خپله پرېكړه اعالن كړي!! قرآن د
فرعون په څېرې كي هم د غير اسالمي نظامونو د مطلق
العنان واكمنانو دغه بد خصلت انځوروي او وايي :فرعون
ته يوه داسي درباري چي په پټه ئې ايمان راوړى وو،
غوښتل ئې له موسى عليه السالم دفاع وكړي او فرعون د
هغه له وژلو منع كړي ،څو نېكي مشورې وركړې ،خو فرعون
په ځواب كي ورته وويل :زه همغه څه تاسو ته وايم چي
ښه پرې پوه شوى يم او زه چي تاسو ته كومه الرښوونه
كوم هغه د ترقي او كمال په لوري الرښوونه ده!!



   
     










   


القصص55:
(هغه (مؤمن درباري) وويل :نن خو پاچايي ستاسو ده؛ په
داسي حال كي چي په دې سيمي برالسي او غالب يئ ،خو كه
د هللا عذاب راشي څوك به مو مرسته وكړى شي؟ فرعون وويل:
زه همغه څه تاسو ته وايم چي پرې پوه شوى يم او يوازي
د رشد او هدايت الر درښيم!!
آيا دغه آيتونه كفايت نه كوي چي ووايو :غيرملزمه
شورى د غيراسالمي نظامونو ځانگړتيا ده ،فرعونان داسي
شوراگاني خوښوي؟!!
قرآن د فرعون او د سبا د ملكې دا قصې د دې لپاره
رااخيستي چي موږ ته ووايي :په غيراسالمي نظامونو كي
واكمن ټولواك وي ،وروستۍ پرېكړه د ده له لوري كېږي،
هغه ځان عقل كل گڼي ،خپله رأيه تر ټولو غوره او لوړه
گڼي ،شورى ئې ملزمه نه وي ،ټولواك د شورى پرېكړو ته
په التزام مكلف نه وي .او د دې لپاره چي موږ ته
ووايي :په كوم نظام كي چي دا خصوصيات وي ،هغه اسالمي
نظام نه بلكي فرعوني نظام وي ،خالفت نه بلكي ملوكيت
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وي.
دې ته مو بايد پام وي چي دلته د ټولو درباريانو
پرېكړه او رأيه يو څه ده او د ملكې بل څه ،هغوى د
جنگ او مقاومت خبره كوي او ملكه د هديې لېږلو!!

   
  





  






  
ً چي كله دا پاچايان كوم كلي ته
وئې ويل :يقينا
ننوځي تباه ئې كړي او عزتمن ئې ذليل كړي ،او
همداسي كوي ،او زه دوى ته د يوې هديې لېږونكې يم،
بيا د دې ناظره چي استازي له څه سره راگرځي.
( -)89-80ملكې خپلو درباريانو ته وويل :د پاچايانو
دود او خصلت دا دئ چي كله كوم ملك ته ننوځي او پرې
مسلط شي نو تباه ئې كړي او د هغه عزتمن خلك سپك او
ذليل كړي .د ملكې له دې وينا وروسته ويل شوي چي (او
همداسي كوي) ،ځينو درنو مفسرينو دا هم د ملكې وينا
گڼلې او ځيني وايي چي دا د هللا تعالى له لوري ويل شوي
او د پاچايانو په اړه د ملكې د دغي وينا تأييد ئې
كړى .الفاظو ته په پام سره همدا رأيه غوره برېښي .د
دې مبارك آيت الفاظ او انداز دومره جامع دئ چي د
پاچايانو د معرفي لپاره همدا كفايت كوي ،دوى ئې داسي
معرفي كړي:
 كله چي كومي سيمي ته ننوځي او پرې مسلط شي هلته
تباهي خوروي ،امنيت له منځه وړي ،د ټولني مخكنى
اجتماعي ،سياسي ،مذهبي او اخالقي نظام نسكوروي ،د ولس
شتمني غارتوي او داسي حالت راپيدا كوي چي نه د چا سر
خوندي وي ،نه مال او نه عزت.
 د ټولني عزتمن وگړي سپكوي ،هغه چي د مفسدو ملوكو
او پاچايانو تر تسلط وړاندي ئې سرلوړى ژوند او په
ولس كي وقار او اعتبار درلود او د ټولني مخور
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شخصيتونه ول ،او ولس د خپلو مشرانو په سترگه ورته
كتل ،هغه چي د ظلم او فساد مخالفت كوي ،عزت النفس
لري ،زور او زياتى نه مني ،د ولس پر مال ،سر او عزت
تېرى نه زغمي ،دوى د دغو ملوكو له لوري رټل كېږي،
ځيني ووژني ،ځيني زندان ته ولېږي او ځيني له خپل
هېواده وشړي ،او د ټولني ،سپك ،رذيل او ذليل كسان
راوړاندي كړي ،هغه څوك پر ولس مسلط كړي او اقتدار
وروسپاري چي نه عزت النفس لري ،نه كوم دين او مذهب
او نه په كوم سپېڅلي شي باور ،د ذليلو كرسيو او
منحطو اغراضو لپاره هري ذليلي معاملې او سودا ته
چمتو وي!! او دا همغه څه دي چي هر پاچا ئې له خپل
ولس سره كوي او دا همغه څه دي چي ټولو استعماري
ځواكونو په خپلو مستعمراتو كي كړي ،پرون انگرېزانو
او روسانو په افغانستان كي وكړل او نن ئې امريكايان
كوي!!

   



   



  










   
نو كله چي سليمان ته راغى وئې ويل :آيا په مال
سره مي مدد كوئ؟! حال دا چي څه هللا راكړي تر هغه
ډېر غوره دي چي تاسو ته ئې دركړي ،نه؛ بلكي تاسو
پر خپلي هديې خوښي كوئ ،دوى ته ورستون شه ،هرومرو
به له داسي لښكرو سره ورشو چي دوى به ئې د مقابلې
ً به په داسي حال كي دوى ترې
توان نه لري ،او حتما
وباسو چي دوى به ذليل او سپك وي.
( -)65-63د ملكې پالوى له هديو سره د سليمان عليه
السالم حضور ته وړاندي شو ،سليمان عليه السالم ورته
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وويل :آيا په مال سره مي مدد كوئ؟! حال دا چي څه
هللا راكړي تر هغه ډېر غوره دي چي تاسو ته ئې دركړي،
زه په داسي هديو نه خوشحالېږم ،دا تاسو يئ چي پر
خپلو هديو خوښي كوئ ،دوى ته ورستون شه ،كه تسليم
نشي نو هرومرو به له داسي لښكرو سره ورشو چي دوى
ً او په داسي حال
به ئې د مقابلې توان نه لري ،حتما
كي به دوى ترې وباسو چي ذليل او سپك به وي.
  
  
   




















   














    
  




   




  
وئې ويل :اې درباريانو! ستاسو كوم يو به د هغې
تخت تر هغه وړاندي ما ته راوړي چي دوى تسليم شوي
راشي؟ يوه پياوړي پېري وويل :زه به ئې مخكي تر
هغه راوړم چي ته له خپله ځايه پورته شې ،او زه
پرې توانمن او امين يم ،هغه چا چي د كتاب څه علم
ورسره وو وويل :زه به ئې تر هغه وړاندي راوړم چي
د سترگي آخري ليد دي درته راشي ،نو كله چي ئې هغه
په خپلي خوا كي ځاى پر ځاى وليد؛ وئې ويل :دا زما
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د رب له لوري يوه پېرزوينه ده چي ومي آزمويي ،آيا
شكر كوم كه ناسپاسي كوم ،او څوك چي شكر كوي د ځان
لپاره ئې كوي او څوك چي ناشكري كوي نو زما رب
عزتمن غني (بې نياز) دئ.
( -)66-65د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 سليمان عليه السالم خپلو درباريانو ته وويل :ستاسو
كوم يو به د دې ملكې تخت تر هغه وړاندي ما ته راوړي
چي دوى تسليم شوي راشي؟
 يوه پياوړي پېري وويل :زه به ئې مخكي تر هغه
راوړم چي ته له خپله ځايه پورته شې ،ال به دا غونډه
پاى ته نه وي رسېدلې او تا به خپل ورځنى كار نه وي
تمام كړى چي زه به ئې راورسوم ،زه ئې پر راوړو
توانمن يم او د خوندي رارسولو ئې امين ،په امانت سره
به ئې تر تا رارسوم.
 يوه بل پېري چي د كتاب څه علم ورسره وو ،يعني
مؤمن وو او د الهي كتاب له علومو څه ناڅه برخمن وو؛
وويل :زه به ئې تر هغه وړاندي راوړم چي د سترگي آخري
ليد دي درته راوگرځي ،يعني د سترگو په رپ كي.
 نو كله چي ئې هغه په خپلي خوا كي ځاى پر ځاى
وليد؛ وئې ويل :دا زما د رب له لوري يوه پېرزوينه ده
چي ومي آزمويي ،آيا شكر كوم كه ناسپاسي كوم ،او څوك
چي شكر كوي د ځان لپاره ئې كوي او څوك چي ناشكري كوي
نو زما رب عزتمن بې نياز دئ.
كه څه هم ځينو مفسرينو په دې اړه چي سليمان عليه
السالم كله د ملكې د تخت راوړلو پرېكړه وكړه ،ولي ئې
دا پرېكړه وكړه ،هغه څوك وو چي د كتاب علم وركړى شوى
وو او دا تخت ئې د سترگو په رپ كي راورسولو ،كوم علم
وركړى شوى وو؟ بېل بېل ،متعارض او حتى حيرانوونكي
آراء وړاندي كړي ،ځينو ويلي چي دا كس مستجاب الدعوات
وو ،ځينو ويلي چي د هللا تعالى په هغه اسم اعظم پوهېدو
چي هر څوك پرې دعاء وكړي هللا تعالى ئې دعاء قبلوي ،د
هغه په دعاء سره دا تخت حاضر كړى شوى ،خو دې ته ئې
پام نه دئ كړى چي دعاء كوونكى هيڅكله دا ادعاء نشي
كولى چي زه دا كار كوم ،هغه هم د سترگو په رپ كي،
هغه وايي :زه به دعاء وكړم هيله كوم چي هللا تعالى به
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ئې قبوله كړي ،ځينو ويلي چي يوه فرشته وه ،يا
جبرائيل وو ،ځينو ويلي چي خضر عليه السالم وو او ځينو
ويلي چي دا په خپله سليمان عليه السالم وو ...د دغو
آراوو لپاره نه په قرآن كي كوم شاهد مومو او نه په
صحيح االسناد رواياتو كي ،خضر عليه السالم تر سليمان
عليه السالم څو پېړۍ وړاندي او د موسى عليه السالم په
زمانه كي تېر شوى ،څوك چي خضر عليه السالم ته د قرآن
په هينداري كي وگوري نو پوهېږي چي هغه يو عادي انسان
خو عالم او مجاهد وو ،نه په غيب پوهېدو ،نه ئې خارق
العاده كارونه كولى شو او نه ئې معجزه درلوده ،حتى
قرآن هغه د رسول او نبي په نامه هم نه دئ ياد كړى،
هغه څوك به داسي خبري خضر عليه السالم ته منسوبوي چي
پر قرآن نه بلكي پر عاميانه قصو او افسانو باور لري،
هغه چي اوس هم چا ته الس وركوي نو د بټي گوتي بند ئې
كښېكاږي چي پوه شي هډوكى لري كه نه ،ځكه هغه اورېدلي
چي د خضر عليه السالم يوه نښه دا ده چي دا گوته ئې
هډوكى نه لري!!! متأسفانه ډېرو مفسرينو د  66آيت دغه
الفاظ (قال الذي عنده علم من الكتاب) په اړه ويلي چي
له دې څخه كوم سړى مراد وو ،نه كوم بل پېرى ،خو كه د
آيت الفاظو او سياق و سباق ته ځير شو نو په ډېر ډاډ
او اطمئنان سره ويلى شو چي دا هم يو پېرى وو نه يو
سړى ،دا ځكه چي تر دې مخكي ويل شوي :قال عفريت من
الجن او ورپس ې ويل شوي :قال الذي عنده علم من
الكتاب ،يعني دا هم پېرى وو خو له مخكني سره ئې
توپير په دې كي وو چي ده څه ناڅه د الهي كتاب علم هم
درلود .كه دا خبره كوم انسان كړې وى نو بيا خو
مناسبه دا وه چي ويل شوي وى :و قال رجل عنده علم من
الكتاب ،داسى تعبير نه يوازي د آيت له تركيب سره
بشپړ مناسبت لري بلكي د قرآن له عام اسلوب سره اړخ
لگوي او دې اشكال ته مجال نه پرېږدي چي څوك د الذي
په اړه په شك كي ولوېږي او يا دا پوښتنه ورسره
راوالړه شي چي يو انسان څنگه وتوانېدو د سترگو په رپ
كي له يمن څخه د ملكې تخت راحاضر كړي؟ سليمان عليه
السالم پيغمبر وو دا كار ئې نشو كولى نو د ده يوه
امتي دا كار څنگه وكړ؟ دا كار يوازي يو پېرى كولى شي
نه يو انسان ،په قرآن كي د دې لپاره هيڅ شاهد نه
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مومو چي يو انسان داسي خارق العاده كار كولى شي ،هغه
هم يو عادي انسان چي معجزه نه لري!! دقيقه رأيه دا
ده چي دا هم پېرى وو ،دا ځكه چي (الذي) اسم موصول دئ
او بايد له كوم مخكني نوم سره وصل شي ،دلته تر
(الذي) مخكي د (جن) يادونه شوې نه د (انس) ،دا صحيح
نه ده چي له جن پرته ئې بل څه ته راجع كړو.
دې ته مو پام وي چي د شركي افكارو خاوندان او په
خرافاتو كي غرق كسان له داسي مواردو غلطه استفاده
كوي ،ځيني ئې وايي :دا كس په غيب پوهېدو ،ځيني ئې
وايي چي هغه (متصرف االمور) وو ،گواكي همدا پر غيب د
انسان د پوهېدا او په عالم كي د اولياء هللا د تصرف
شواهد دي!! كه څه هم په مفسرينو كي هيچا داسي غلطه
او د قرآن د صريح آيتونو خالف خبره نه ده كړې ،هيچا
نه دي ويلي چي دا كس (عالم الغيب) يا (متصرف االمور)
وو ،ځكه په قرآن پوه انسان داسي غلطه ادعاء نشي
كولى .دا كمزورى تعبير چي دا كس يو انسان وو؛ دغو
كړيو ته د غلطي استفادې مجال برابروي.
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وئې ويل :تخت ئې ورته ناآشنا غوندي كړئ ،چي وگورو
هدايت كېږي او كه له هغو گرځي چي نه هدايت كېږي،
كله چي راغله ورته وويل شول :آيا ستا تخت دغسي
دئ؟ وئې ويل :داسي دئ لكه چي همغه وي ،او تر دې
وړاندي پوهه راكړى شوې ،او موږ مسلمان شوي يو ،او
له هغه څه ئې راوگرځوله چي له هللا پرته ئې لمانځو،
ً چي هغه له كافرو وگړو ځني وه ،ورته وويل
يقينا
شو :دې ماڼۍ ته ننوځه ،كله چي ئې هغه وليده د
اوبو د حوض گمان ئې پرې وكړ او خپلي پونډۍ ئې
لوڅي كړې ،وئې ويل :دا خو يوه ماڼۍ ده چي فرش ئې
ً چي ما پر
د شيشو دئ ،وئې ويل :اې زما ربه! يقينا
خپل ځان ظلم كړى ،او (اوس) له سليمان سره يو ځاى
د عالمونو رب هللا ته منقاد شوې يم.
( -)66-61د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 سليمان عليه السالم وويل :د ملكي دا تخت د هغې
لپاره ناآشنا غوندي كړئ ،چي وگورو هدايت كېږي او كه
له هغو گرځي چي نه هدايت كېږي ،ځينو مفسرينو دا وينا
داسي تعبير كړې چي گواكي سليمان عليه السالم دا ملكه
آزمويله چي خپل تخت پېژندى شي كه نه ،خو د آيت له
سياق و سباق او د ورپسې آيت له الفاظو په ډېر صراحت
سره معلومېږي چي مراد ئې دا نه بلكي دا وو چي د دې
تخت ئې الزيات سينگار كړى ،غوښتل ئې دې ته وښيي چي ته
هسي پر خپل تخت نازې او هغه درته دومره مهم او
ارزښتناك برېښي چي گمان كوې د نړۍ په هيڅ گوټ كي به
ئې بېلگه ونه موندل شي ،دا دئ نن ستا په وړاندي تر
هغه ډېر ښكلى تخت پروت دئ ،ممرد قصر ته د دې بېول هم
په همدې موخه وو ،غوښتل ئې د دغو صحنو په ليدو سره د
هغې بې ځايه غرور مات شي او ايمان راوړو ته چمتو شي،
همداسي وشول ،د دواړو صحنو په ليدو سره هغې داسي څه
ويلي چي د سليمان عليه السالم د انتظار مطابق وو،
الفاظ دا دي :كله چي راغله ورته وويل شول :آيا ستا
تخت دغسي دئ؟ وئې ويل :داسي دئ لكه چي همغه وي ،او
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تر دې وړاندي پوهه راكړى شوې ،او موږ مسلمان شوي يو،
او له هغه څه ئې راوگرځوله چي له هللا پرته ئې لمانځو،
ً چي هغه له كافرو وگړو ځني وه ،ورته وويل شو:
يقينا
دې ماڼۍ ته ننوځه ،كله چي ئې هغه وليده د اوبو د حوض
گمان ئې پرې وكړ او خپلي پونډۍ ئې لوڅي كړې ،د قصر
الر په ښويو شيشو فرش شوې وه ،رنگ ئې داسي چي نابلد
كس د اوبو گمان پرې كاوو ،نو ځكه ملكې خپلي پايڅې بډ
وهلې ،او كله چي ورته وويل شول :دا خو يوه ماڼۍ ده
چي فرش ئې د شيشو دئ ،نو وئې ويل :اې زما ربه! يقينا
ً
چي ما پر خپل ځان ظلم كړى ،او اوس له سليمان سره يو
ځاى د عالمونو رب هللا ته منقاد شوې يم .عجيبه ده چي
څوك دا واضح تعبير پرېږدي او داسي څه ترې جوړوي چي
نه ئې عقل مني او نه له نقل سره اړخ لگوي .متأسفانه
په ځينو تفسيرونو كي په دې اړه داسي ناپړيتي خبري
راغلې چي يوازي د يوه بيمار ذهن زېږنده ئې گڼلى شو،
لكه دا چي سليمان عليه السالم غوښتل د ملكې پونډۍ
وگوري چي وېښتان لري كه نه!! دې ته ورته ډېري نوري
كچه خبري ،دا هم بايد واضح كړو چي په (نكروا لها
عرشها) كي به يا څه كمول مراد وي يا څه پرې زياتول،
كمول ئې د بحث له مطلب سره اړخ نه لگوي او خاص مطلب
نه ترې راوځي .ځكه مو سينگارولو ته ترجيح وركړې.
دا به غوره وي چي دلته د سليمان عليه السالم په اړه
د بايبل هغه غلطي خبري هم ستاسو په وړاندي كېږدو چي
زموږ ځيني مفسرين ئې تر اغېز الندي تللي:
د بايبل د دولسم كتاب (دوهم تاريخ) په سريزي كي
لولو :دا د مخكني كتاب ادامه ده ،په اصل كي دواړه
سره يو وو او ليكونكى ئې هم همغه عزرا دئ ،په دې
كتاب كي راغلي چي سليمان د اسرائيليانو بې رقيبه
پاچا وو ،د خداى كور ئې په اوو كلونو كي جوړ كړ ،د
سبا ملكه د ده له پوهي او حكمته خبره شوه او د ده
مالقات ته راغله ... ،ډېر نور مشران هم راغلل چي د ده
له حكمته برخمن شي ... ،دى د خپل پالر په څېر له
خدايه نه وېرېدو ،مشركي ښځي ئې په نكاح كړې ،د خداى
د اطاعت په ځاى ئې د دغو مېرمنو خبرو ته غوږ نيولو،
د دوى په څېر مشرك او بت لمانځونكى شو او خلك به ئې
په زور په خپلو كارونو گمارل ،په پاى كي له څلوېښتو
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كلونو حكومت وروسته پرته له دې چي توبه وكړي له دنيا
والړ ،په داسي حال كي چي د نړۍ له ډېرو شتمنو
پاچايانو څخه وو!! خو له مرگه وروسته ئې د سلطنت هغه
شأن او شوكت هم له منځه والړ!!
بايبل د داؤد عليه السالم د ځاى ناستي په توگه د
سليمان عليه السالم ټاكني باندي بحث كوي او ليكي چي
ده خپل ورور ادونيا چي د سلطنت مدعي وو ووژلو ...او
بيا د ده لخوا د يوه ستر معبد د جوړېدو په اړه ډېر
تفصيلي بحث كوي ،خو الفاظ ئې د مخكنيو بحثونو تكرار
او همغه دي چي د موسى عليه السالم لخوا د معبد جوړولو
په اړه ئې كارولي ،دلته هم ليكي چي په دې معبد ښه
ډېر سره او سپين زر ،مس ،قيمتي ډبري او اعلى لرگي
مصرف شول .بيا د ده د لوى او مجلل قصر په اړه
معلومات وركوي او ليكي چي سليمان د سرو زرو دوه سوه
ډالونه چي د هر يوه وزن څلوېښت كېلو وو او درې سوه
ډالونه چي د هر يوه وزن دوه كيلو وو ،جوړ كړي وو او
دا ئې د قصر په لوى تاالر كي چي (د لبنان ځنگل)
نومېدو ،ايښي وو ،د قصر ټول لوښي د خالصو سرو زرو
وو ،سليمان اوه سوه مېرمني او درې سوه وينځي درلودې،
دغو مېرمنو ورو ورو سليمان له خدايه لري كړ او د دې
په ځاى چي د عمر په پاى كي د خپل پالر په څېر د خداى
عبادت ته تر مخكي زيات توجه وكړي د بتانو عبادت ته
ئې مخه كړه!!! د يورشليم په غره ئې د موآب او مولك
بتانو لپاره دوه معبدونه جوړ كړل!! مېرمني ئې اكثرا
ً
مشركي وې او ده هري يوې ته خپله خپله د بت خونه جوړه
كړه!!! كه څه هم خداى دوه ځلي ده ته ځان وروښود او
دى ئې د بتانو له لمانځني منع كړ خو ده د خداى له
امره سرغړونه وكړه ،نو خداى په سليمان غصه شو او
ورته وئې ويل :له دې كبله چي زما له اوامرو دي
سرغړاوى وكړ سلطنت درنه اخلم او ستا ترالس الندي يوه
كس ته ئې سپارم ،خو ستا د پالر داؤد په خاطر دا كار
ستا په ژوند كي نه بلكي ستا د زوى په سلطنت كي
كوم!!! سليمان څلوېښت كاله پاچايي وكړه كله چي وفات
شو نو زوى ئې رحبعام پاچا شو!!
قرآن د سليمان عليه السالم په اړه د بايبل ټولي
غلطي ويناوي ردوي او فرمايي چي سليمان عليه السالم يو
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مجاهد پيغمبر وو ،د سبا ملكه ئې په دې وگواښله چي كه
تسليم نه شي نو د داسي ستر فوځ مقابلې ته دي چمتو شي
چي مخي ته ئې نه شي تم كېدى .قرآن نه يوازي د بايبل
دا خبره بې بنسټه گڼي او د سليمان عليه السالم په اړه
ئې يو دروغجن تور چي ده د ژوند په پاى كي د بتانو
عبادت پيل كړ او مېرمني ئې هم مشركي وې ،بلكي فرمايي
چي ده د سبا ملكه هم له شرك او لمر لمانځني الس
اخيستو او د يوازيني رب عبادت ته چمتو كړه:
حقيقت دا دئ چي سليمان عليه السالم يو موحد او مجاهد
شخصيت وو ،د ده لوى او مضبوط حكومت د ده او د ده د پالر
د جهادونو نتيجه وه ،د دوى دواړو په هكله د بايبل خبري
پوچي او بې بنسټه دي ،عياش خلك نه لوى لوى دولتونه
جوړولى شي او نه ئې ساتلى شي ،د چا چي توره د سرو زرو
شوه جنگ ئې بايللى او د چا په معبد كي چي سره زر
وكارول شول خداى ئې هېر كړى او دين ئې له السه وركړى.
عجيبه ده چي زموږ ځينو مفسرينو د سليمان عليه السالم
په اړه هغه خبري كړې دي چي له سر تر پايه غلط بايبل
څخه ئې اقتباس كړې دي!!
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ً چي ثموديانو ته مو د دوى ورور صالح
او يقينا
ورولېږو چي د هللا عبادت وكړئ ،نو ناڅاپه دوى دوه
ډلي شول چي په خپلو كي په شخړه بوخت شول ،وئې
ويل :اې زما قومه! ولي بدي تر نېكي وړاندي په
تلوار سره غواړئ ،ولي له هللا بخښنه نه غواړئ چي
رحمت درباندي وشي؟! وئې ويل :موږ پر تا او پرهغو
چي له تا سره دي بدفالي نېولې (د بدمرغي سبب مو
گڼو) ،وئې ويل :بدمرغي مو له هللا سره ده ،بلكي تاسو
داسي وگړي يئ چي آزمويل كېږئ ،او په ښار كي نه
ډلمشران ول چي په زمكي كي ئې فسادونه كول او
رغونه ئې نه كوله ،وئې ويل :د هللا په نامه لوړه
وكړئ چي د شپې له لوري به پر ده او د ده پر ټبر
يرغل كوو؛ بيا به ئې وارث ته وايو چي موږ د ده د
ً چي موږ
ټبر د هالكت په وخت كي حاضر نه وو او يقينا
رښتيني يو ،نو دوى هم يو پټ تدبير وكړ او موږ هم
په داسي حال كي يو پټ تدبير وكړ چي دوى بې خبره
ول ،نو وگوره چي د دوى د پټ تدبير پايله څنگه وه،
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څنگه مو دوى او د دوى ټول قوم ويجاړ ويجاړ كړل!!
او دا دي د دوى كورونه چي له دې كبله تش پاتي دي
ً چي په دې كي د هغو وگړو
چي ظلم ئې وكړ ،يقينا
لپاره څرگنده نښه ده چي پوهېږي ،او هغه مو وژغورل
چي ايمان ئې راوړ او پرهېزگاري ئې كوله.
( -)86-68په دې مباركو آيتونو كي د سورې د اساسي
مضامينو لپاره يوه بله تاريخي بېلگه وړاندي شوې ،په
دې كي د صالح عليه السالم په وړاندي د ثموديانو چلن
انځور شوى ،چي اساسي ټكي ئې دا دي:
 هللا تعالى ثموديانو ته د دوى ورور صالح عليه السالم
ولېږو ،له دې پيغام سره چي د هللا تعالى عبادت وكړئ ،د
ده د دعوت په وړاندي ثموديان په دوو ډلو ووېشل شول،
ځينو ايمان راوړ او ځينو د صالح عليه السالم د مخالفت
او دښمنۍ الر غوره كړه او د دوى تر منځ شخړه پيل شوه،
صالح عليه السالم ورته وويل :اې زما قومه! ولي تر
ښېگڼو بدو كړنو ته تلوسه لرئ؟ ولي بدي تر نېكي
وړاندي په تلوار سره غواړئ؟ ولي له هللا بخښنه نه غواړئ
چي په نتيجه كي به ئې د الهي رحمت او پېرزويني وزر
درباندي وغوړول شي؟!
 ثموديانو ورته وويل :موږ پر تا او پرهغو چي له تا
سره دي بدفالي نېولې ،تاسو (د بدمرغيو سبب گڼو).
 صالح عليه السالم ورته وويل :موږ ستاسو د بدمرغيو
سبب نه يو ،د بدمرغيو اسباب مو له هللا تعالى سره دي،
ستاسو د كړنو له كبله ئې له دغو بدمرغيو سره مخامخ
كړي يئ ،تاسو داسي وگړي يئ چي آزمويل كېږئ ،كوم فرصت
چي دركړى شوى دا ستاسو د مزيد آزمويني لپاره دئ.
 د ثموديانو په ښار كي نه ډلمشران ول چي په زمكي
كي ئې فسادونه كول او رغونه ئې نه كوله ،دوى په خپلو
منځونو كي وويل :د هللا په نامه لوړه وكړئ چي د شپې له
لوري به پر ده او د ده پر ټبر يرغل كوو ،بيا به ئې
وارث ته وايو چي موږ د ده د ټبر د هالكت په وخت كي
ً چي موږ رښتيني يو.
حاضر نه وو او يقينا
 دوى خپل پټ تدبير وكړ او هللا تعالى په داسي حال كي
پټ تدبير وكړ چي دوى بې خبره ول ،نو وگوره چي د دوى
د پټ تدبير پايله څنگه وه ،څنگه مو دوى او د دوى ټول
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قوم ويجاړ ويجاړ كړل!! او دا د دوى كورونه دي چي له
دې كبله تش پاتي دي چي ظلم ئې وكړ.
ً چي په دې كي د هغو وگړو لپاره څرگنده نښه
 يقينا
ده چي پوهېږي.
 هللا تعالى هغه خلك وژغورل چي ايمان ئې راوړى وو او
پرهېزگاري ئې كوله.
د صالح د قوم د مشرانو د دې پرېكړي له يادوني چي د
شپې له لوري به د ده پر كور بريد كوو؛ داسي معلومېږي
چي دا مباركه سوره هغه مهال نازله شوې چي د قريشو
مشرانو هم غوښتل همداسي كار وكړي او دا د مكي دور په
وروستيو كلونو كي وو او هغه مهال ئې دې ته مال وتړله
چي رسول هللا ﹽ ته د هجرت امر شوى وو.

   














   
   
   
    



  
  



   




او لوط چي كله ئې خپل قوم ته وويل :آيا دې فحش
كار ته په داسي حال كي وړاندي كېږئ چي تاسو (يو
بل ته) گورئ ،آيا تاسو له ښځو پرته نارينه وو ته
د شهوت په موخه وړاندي كېږئ ،بلكي تاسو په جهالت
كي پرېوتونكي وگړي يئ ،نو د قوم ځواب ئې له دې
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پرته بل څه نه وو چي د لوط پلويان له خپل كلي
ً چي دوى داسي وگړي دي چي ځان پاك پاك
وباسئ ،يقينا
كوي ،نو دى مو وژغورو او د ده ټبر؛ د ده له
مېرمني پرته چي له وروسته پاتي شوو څخه مو مقدره
كړې وه ،او ځانگړى باران مو پرې ووراوو ،نو څومره
بد دئ د انذار كړى شوو باران!!
( -)85-86دلته د اخالقي فساد په يوه گنده ډنډ كي د
نښتي قوم قصه د دې سورې د مضاميو لپاره د بلي تاريخي
بېلگي په توگه وړاندي شوې ،دا د لوط عليه السالم د
مفسد قوم قصه ده چي په دې توگه راغلې:
 لوط عليه السالم خپل قوم ته وويل :آيا دې فحش كار
ته په داسي حال كي وړاندي كېږئ چي تاسو يو بل ته
گورئ ،په څرگنده توگه او د نورو په وړاندي؟!! آيا د
ښځو پر ځاى نارينه وو ته د شهوت په موخه وړاندي
كېږئ؟!! يوازي دا نه بلكي ډېر نور جهالتونه هم كوئ.
 د قوم ځواب ئې له دې پرته بل څه نه وو چي د لوط
ً چي دوى داسي وگړي دي
پلويان له خپل كلي وباسئ ،يقينا
چي ځان پاك پاك كوي!! دا دئ گورئ چي پليت ،په
گناهونو كي غرق ،په اخالقي فساد اخته وگړي پاكلمني
نشي زغملى ،له خپل كلي ئې له دې كبله باسي چي د دوى
په څېر بدلمني نه دي!!
 نو هللا تعالى دى او د ده ټبر وژغورو ،د ده له
مېرمني پرته چي برخليك ئې د نورو وروسته پاتي شوو په
څېر وو ،د ډبرو باران ئې پرې ووراوو ،وگوره چي د هغو
وگړو پر سر ورېدونكى باران څومره بد دئ چي پيغمبرانو
خبردارى وركړى او دوى ئې پروا نه ده كړې!!
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 ستايني هللا ته دي او سالم پر هغو بندگانو چي:ووايه
 آيا هللا غوره دئ كه هغه چي دوى ئې (له،غوره كړي ئې دي
هللا سره) شريكوي؟!! هغه څوك دئ چي آسمانونه او زمكه ئې
،پيدا كړل؟ او له آسمانه ئې تاسو ته اوبه راكوزي كړې
)بيا ئې په هغه سره سمسور باغونه را شنه كړل (هغه چي
 آيا له،تاسو ته (ممكنه) نه وه چي ونه ئې را شنه كړئ
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هللا سره بل معبود شته؟ بلكي دوى هغه خلك دي چي (له حق)
انحراف كوي ،هغه څوك دئ چي زمكه ئې تم ځاى وگرځوله
او د هغې په منځ كي ئې نهرونه جوړ كړل ،او هغې ته ئې
لنگرونه (غرونه) پيدا كړل ،او د دوو سمندرونو (تريو
او خوږ) ترمنځ ئې حجاب او پرده راپيدا كړه ،آيا له هللا
سره بل معبود شته؟ بلكي د دوى اكثر نه پوهېږى .هغه
څوك دئ چي د مضطر او بې وزلي (دعاء) مني كله چي ئې
(مرستي ته) راوبلي ،او ستونزي ختموي او تاسو د زمكي
خليفه گرځوي ،آيا له هللا سره بل معبود شته؟ لږ پند
اخلئ .هغه څوك دئ چي د وچي او لمدې (بيديا او سمندر)
په تيارو كي تاسو ته الرښيي او هغه چي بادونه تر خپل
رحمت (باران) وړاندي د زېري په توگه رالېږي؟ آيا له
هللا سره بل معبود شته؟ هللا له هغه څه لوړ دئ چي (له ده
سره) ئې شريكوي ،هغه څوك دئ چي پيدايښت شروع كوي بيا
ئې اعاده كوي او هغه چي تاسو ته له آسمان او زمكي
روزي دركوي؟ آيا له هللا سره بل معبود شته؟ ورته ووايه:
خپل برهان او دليل راوړئ كه رښتيني ياست.
( -)36 -85د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 په دې خور او پراخ عالم كي چي تاسو د خير او
ښېگڼي كومه بېلگه او نښه گورئ ،كوم ښايست ،جمال او
كمال مو تر سترگو كېږي ،د حق ،عدل او علم كوم مظهر
او مصداق په نظر درځي ،د پېرزويني او رحمت ،د فضل او
نعمت كوم اثر مومئ ،د دې ټولو په بدل كي به هغه هللا
تعالى ستايئ چي دا عالم ئې له دغو ښېگڼو سره پيدا
كړى .كه گورئ چي د تاريخ په اوږدو كي ئې تل حقپال
مظلومان ژغورلي او د كفر ،شرك او فساد ځواكونه ئې
ځپلي ،وجه ئې دا ده چي هللا تعالى حميد دئ ،د ستاينو وړ
دئ ،له دې عيب منزه دئ چي د مظلوم پوښتنه ونه كړي او
ظالم ته سزا ورنه كړي.
 د هللا تعالى پر ټولو هغو بندگانو سالم وايه چي ده د
حق په الر د تلونكو او د حق لوري ته د بلونكو په توگه
غوره كړي ،او هللا تعالى د سترو ستر دښمنانو له شر او
ضرر خوندي او روغ رمټ ساتلي.
 اوس نو تاسو ووايئ :آيا هللا غوره دئ كه هغه چي دوى
ئې له هللا سره شريكوي؟!! وگورئ د هللا تعالى د بندگۍ
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پايلي ښې وې كه د شرك او له هللا تعالى پرته د دروغجنو
معبودانو د لمانځلو پايلي؟!!
 هغه څوك دئ چي آسمانونه او زمكه ئې پيدا كړل؟ او
له آسمانه ئې تاسو ته اوبه راكوزي كړې ،بيا ئې په
هغه سره سمسور باغونه را شنه كړل (هغه چي) تاسو ته
(ممكنه) نه وه چي ونه ئې را شنه كړئ؟ آيا له هللا سره
بل معبود شته؟ بلكي دوى هغه خلك دي چي (له حق)
انحراف كوي .آيا داسي څوك په نظر درځي چي د آسمانونو
او زمكي په پيدايښت كي د هللا تعالى شريك وي او څه ئې
پيدا كړي وي؟ كه داسي نه وي نو څنگه هغه څوك او هغه
څه لمانځئ چي د هيڅ څه پيدا كولو توان نه لري؟!! آيا
له آسمانه د اوبو ورول او په همدې اوبو سره په زمكي
كي د داسي ونو سمسور باغونه راشنه كول چي هيڅ انسان
ئې د راټوكولو توان نه لري ،هغه چي انسانانو ته ډول
ډول خوندوري او ښايسته مېوې وركوي ،د دې حقيقت گواهي
نه وركوي چي د آسمان ،زمكي ،نباتاتو او انسانانو
پيدا كوونكى او رب يو دئ؟!!
 هغه څوك دئ چي زمكه ئې تم ځاى وگرځوله ،د انسان د
استقرار لپاره مناسب تمځى ،داسي لكه چي د ده كور وي،
چي هر څه ئې د ده له طبيعي او فطري غوښتنو سره
متناسب؟ هغه څوك دئ چي په زمكي كي ئې داسي نهرونه
جوړ كړل چي كه هغه نه وى نو د زمكي پر سر نه د انسان
لپاره ژوند ممكن وو او نه د نباتاتو او حيواناتو
لپاره؟!! هغه څوك دئ چي د زمكي د زلزلو د مخنيوي
لپاره ئې داسي غرونه په كي راپيدا كړل چي د كښتۍ د
لنگرونو په څېر دي او د زمكي د خوځېدو مخنيوى كوي؟
هغه څوك دئ چي د دوو سمندرونو ترمنځ ئې حجاب او پرده
راپيدا كړه ،يو ئې تريو او بل ئې خوږ دئ او تر منځ
ئې حجاب چي د دواړو د گډېدو مخنيوى كوي؟!! آيا دا
ټول ستر ستر حقائق د دې خبري گواهي نه وركوي چي د هللا
تعالى تر څنگ بل معبود نشته؟ يوازي ناپوه انسان به
دا حقائق له پامه غورځوي او پر هللا تعالى د ايمان
راوړو لپاره به ئې كافي نه گڼي .د سمندرونو تر منځ د
حجاب تفصيل د الفرقان د سورې د  86آيت په شرحي كي
وگورئ.
 هغه څوك دئ چي د مضطر او بې وزلي انسان دعاء مني
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او له اضطرار او پرېشانۍ ئې ژغوري؟!! كله چي تاسو يو
انسان په داسي حال كي گورئ چي سخت مضطر او پرېشان
دئ ،له هر لوري ئې طمع قطع شوې ،په خپلي شاوخوا كي
داسي څوك نه گوري چي غږ ئې واوري او مرسته ئې وكړي،
په همدې حالت كي د هللا تعالى په وړاندي د دعاء السونه
لوړوي ،مرستي ته ئې رابلي ،دعاء ئې قبلېږي ،ستونزي
ئې ختموي او نه يوازي له دې اضطرار او سخت حالت
ژغورل كېږي بلكي ډېر ځلي همدې مضطر انسان ته د زمكي
خالفت او واكمني ورپه برخه كېږي ،داسي پېښي په وار
وار او د تاريخ په هر پړاو كي تكرار شوې ،آيا دا
پېښي هر حقپال انسان ته دا حقيقت نه ثابتوي چي دلته
د دعاگانو منونكى رب شته؟!! هغه چي په څنگ كي ئې بل
معبود نشته؟ خو د انسانانو ډېرى له دغو عبرتناكو
صحنو لږ پند اخلي.
 ورته ووايه :په زمكه كي وگرځئ (تاريخ ته رجوع
وكړئ ،د تاريخ پاڼې واړوئ) بيا وگورئ چي د مجرمينو
عاقبت څنگه وو .دا چي هر مجرم قوم ته ئې په پاى كي
سزا وركړې  ،هغه ئې نيولى ،هغه ئې له خپل شوم پاى او
بدمرغه برخليك سره مخامخ كړى ،آيا دا نه ثابتوي چي
دا عالم يو داسي ټولواك حاكم لري چي دلته ئې اراده
نافذه ده او هغه عملونو ته بدله وركوي؟ دا د بدلې او
اجر وركړه په دې داللت كوي چي دا (ملك) ځانته (مالك)
لري .همدا راز دا چي گورو ځيني د ايمان په خط كي نېك
اجر تر السه كوي ،په مستمر او انقطاع نه منونكې توگه
د خپلو عملونو نېك اجر تر السه كوي ،د زمكي وارث شي،
هللا جل شأنه د زمكي خالفت ورته وركړي ،هللا تعالى ئې له
ناتوانۍ ،ضعف ،اضطراب ،پرېشانۍ ،ذلت او بې وزلۍ
وژغوري ،قوت او عزت ته ئې ورسوي ،د هغوى د وېرې او
خوف هغ ه حالت چي په ټولنه ئې حاكم وو ،هغه ختم كړي
او امن ،امان او اطمئنان ور په برخه كړي .او د دې په
مقابل كي بله ډله د فساد ،ظلم او د جرم په وجه په
اسفل السافلين كي پرې باسي ،او تر ټولو بد حالت سره
ئې مخامخ كړي ،دا موږ په خپلو سترگو گورو ،آيا دا چي
ځيني كسان د ايمان له خط د انحراف په نتيجه كي له
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
حاكمه ده او هغه هر عمل ته مناسبه بدله وركوي؟!!
 هغه څوك دئ چي انسانانو ته ئې د وچي او لمدې په
هر لوري كي او د بيديا او سمندر په پراخو غېږو كي،
پر زمكه او آسمان كي داسي عالئم او نښي پيدا كړې چي د
تيارو شپو په سفرونو كي الر ورښيي؟ چا ته د لوړو
غرونو څوكي ،چا ته ستوري ،چا ته سپوږمۍ ،چا ته يو او
چا ته بل څه نښه شي او خپل هدف ته د رسېدو الر
وروښيي .انسان د دغو عالئمو په مرسته خپل هدف موندلى
شي ،كه دا نه وى نو انسان ته به ډېره گرانه وه چي
خپل هدف ته ورسېږي ،په ځانگړې توگه هغه مهال چي سفر
ئې د شپې له لوري او په بيديا او سمندر كي وي .يعنى
ستاسو لپاره ئې د هدايت او الرښووني انتظام كړى ،په
بحر كي هم ،هلته چي د لوري د تشخيص لپاره هيڅ ډول
عالئم نشته ،خو هللا تعالى ستاسي لپاره د دې چاره كړې چي
هلته الر بيا مومئ ،يا د ستورو په ذريعه الر پيدا كوئ،
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
پر مخ تللو وسائلو بندو بست ئې كړى او داسي سنن ئې په
طبيعت كي ايښي چي له هغوى ځني په استفادې سره تاسو
په دقيقه توگه خپله الر موندلى شئ .نو دا په وچه او
لمده كي چي ستاسي د هدايت او الرښووني لپاره انتظامات
شوي ،دا چا كړي؟
همدا راز تاسو ته ئې سترگي دركړې ،د دغسي وسائلو
انتظام ئې په دې عالم كي كړى چي په هغه سره تاسي په
سمندر ،صحرا ،فضا ،په ورځ او شپه كي خپله الره ومومئ،
په دې طبيعت كي دا انتظام چا كړى؟ دا چي په وچه او
لمده كي ،هغه مهال چي تياره وي ،هيڅ څه نه ترسترگو
كېږي ،ستاسو د الرښووني او هدايت انتظام شوى ،دا په
خپله انسان ته ښيي چي دا عالم يوه رحمان ذات پيدا
كړى.
 هغه څوك دئ چي بادونه تر هغه باران وړاندي د زېري
په توگه رالېږي چي د رحمت او پېرزويني ستره نښه ده،
هغه مهال چي تاسو باران ته اړ يئ ،فصلونه ،باغونه او
څاروي مو تږي دي ،په خپلي شاوخوا كي داسي ځواك نه
مومئ چي دا ستونزه مو حل كړي او دې ستري اړتيا ته مو
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ځواب ووايي ،نو د اميد سترگي مو د هللا تعالى په لوري
اوړي او گورئ چي ناڅاپه سړه هوا راشي ،د باران ورېدو
زېرى دركړي ،ورېځي په آسمان كي راڅرگندي شي او همغه
باران درباندي وورېږي چي كه ئې ورېدا څو نوري ورځي
ځنډېدلې وى نو هم ستاسو ژوند له گواښ سره مخامخ كېدو
او هم ستاسو د فصلونو ،باغونو او څارويو!! آيا سره
له دې گمان كوئ چي د هللا تعالى تر څنگ بل معبود هم شته
چي په دى كارونو كي څه برخه ولري او له هللا تعالى سره
په دې چارو كي شريك وي؟ هللا تعالى له هغه څه ډېر ډېر
لوړ او اوچت دئ چي دوى ئې ور سره شريكوي ،هغه له
شريك مستغني او بې نياز دئ.
 هغه څوك دئ چي يو مخلوق د لومړي ځل لپاره او د
مخكنۍ بېلگي له درلودو پرته پيدا كړي او بيا ئې په
وار وار اعاده كوي؟ د انسان او ټولو ژوو پيدايښت ئې
همداسي له مخكنۍ بېلگي پرته پيل كړ او بيا ئې په
پرله پسې توگه راپيدا كوي!! او هغه څوك دئ چي تاسو
ته له آسمان او زمكي روزي دركوي؟ آيا له هللا تعالى
پرته داسي څوك مومئ چي د انسان او نورو مخلوقاتو په
پيدايښت كي او ژوو ته له آسمان او زمكي په روزي
وركولو كي څه برخه او ونډه ولري؟!! ورته ووايه :خپل
برهان او دليل راوړئ كه رښتيني ياست.
لكه چي په دغو آيتونو كي مو وليدل ،د قرآن عظيم
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.








    
  

ووايه :له هللا تعالى پرته د آسمانونو او زمكي هيڅوك
په غيب نه پوهېږي او پدې هم نه پوهېږي چي څه وخت
به بيا راژوندي كړى شي.
( -)38دا آيت په پرېكنده توگه وايي چي په آسمانونو
او زمكي كي له هللا تعالى پرته هيڅوك په غيب نه پوهېږي،
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كه دا فرشتې دي ،كه انسانان دي ،كه پېريان ،كه
پيغمبران دي او كه اولياء هللا ،كه رماالن دي يا
نجوميان .څوك چي له هللا تعالى پرته بل چا ته په غيب
پوهېدا منسوب كړي نه يوازي د قرآن له دې صريح او
پرېكنده آيت سره ئې مخالفت كړى او دروغ ئې ويلي بلكي
د قرآن گڼ شمېر هغه آيتونه ئې تكذيب كړي چي همدا
خبره كوي .غيب هغه څه دئ چي د انسان له سترگو او
حواسو پټ وي ،د ده او هغه څه تر منځ يا كوم حجاب
حائل وي او يا زمان ،انسان نه په دې پوهېږي چي د
دېوال تر شا څه تېرېږي او نه په دې چي يوه شېبه
وروسته به څه كېږي .دا څرگند آيت د داسي الهي معيار
په توگه په پام كي ولرئ چي د غيب په اړه د سمي او
غلطي رأيي او صحيح او غلط مذهب او مسلك په پېژندو كي
ستاسو لپاره وروستى معيار وي ،مه هغه مذهب او مسلك
منئ چي د دې آيت خالف خبره كوي او له هللا تعالى پر ته
بل چا ته په غيب پوهېدا منسوبوي او مه هغه روايت منئ
چي د قرآن له دغه آيت سره تعارض ولري.

   














  










   



 
بلكي د آخرت په اړه د دوى علم پاته راغلى ،بلكي
دوى ترې په شك كي دي؛ بلكي ترې ړانده دي ,او هغو
چي كفر ئې كړى وويل :آيا كله چي موږ او زموږ
پلرونه خاوري شو آيا موږ به (له قبرونو ژوندي)
ً چي د دې خبري وعده هم له موږ
راايستل كېږو؟ يقينا
سره شوې او هم تر دې وړاندي زموږ له پلرونو سره،
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دا د لومړنيو له نكلونو پرته بل څه نه دي.
( -)35-33د مخكنيو آيتونو په رڼا كي او له هغوى سره
په تړاو كي د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 له هللا تعالى د دوى د انكار وجه دا نه ده چي كافي
او قانع كوونكي دالئل ئې نه دي تر سترگو شوي ،بلكي
وجه ئې دا ده چي په آخرت ايمان راوړل ورته گران او د
نه منلو وړ برېښي ،ځيني ئې داسي دي چي د آخرت په اړه
ئې علم پاته راغلى ،سر ئې نه پرې خالصېږي ،په دې اړه
متضاد او يو له بل سره متصادم افكار لري ،ځيني ئې په
دې اړه شك لري ،او ځيني ئې داسي دي لكه ړانده ،د بيا
ژوندون په اړه د دغو كافرانو وينا دا ده :آيا كله چي
موږ او زموږ پلرونه خاوري شو آيا موږ به بېرته له
قبرونو ژوندي راايستل كېږو؟ د دې خبري وعده خو هم له
موږ سره شوې او هم تر دې وړاندي زموږ له پلرونو سره،
ولي ترسره نشوه؟ دا د لومړنيو له نكلونو پرته بل څه
نه دي.
دې ته مو پام وي چي د  33آيت د لومړۍ فقرې



(
 ) په اړه په تفسيرونو كي بېل بېل
متعارض تعبيرونه او ژباړي تر سترگو كېږي ،خو د آيت
سياق و سباق ته په پام سره ويلى شو چي دلته د
(ادٰرك) صيغه يا د الندي او وروسته پاته كېدا په معنى
راغلې او يا په خپلو منځونو كي د تضارب په معنى ،په
قرآن كي د كافرانو په اړه كله ويل شوي چي دوى د آخرت
په اړه په خپلو كي مختلف دي او متعارض آراء لري او
كله ويل شوي چي دومره علم او شعور نه لري چي پرې پوه
شي.








  
ووايه :په زمكي كي وگرځئ او وگورئ چي د مجرمينو
پايله څنگه وه!!
( -)35دلته د قيامت او اخروي محاسبې د اثبات لپاره
پر دې حقيقت استناد شوى چي د تاريخ په اوږدو كي په
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وار وار مجرمينو ته سزا وركړى شوې ،چي د زمكي هري
سيمي ته والړ شئ او تاريخ ئې ولولئ د دوى د تاريخ په
هري پاڼي كي به وگورئ چي مجرمين له بدو پايلو سره
مخامخ شوي!! دا موږ ته الرښوونه كوي چي دا عالم يو
داسي پالونكى رب لري چي له انسانانو سره محاسبه كوي
او مجرم ته سزا وركوي ،كه داسي نه وى نو ځواكمن
مجرمين به هيڅكله له بدو پايلو سره نه مخامخ كېدل،
تل به برالسي او له محاسبې او سزا خوندي ول .په داسي
يو رب باور انسان دې ته اړباسي چي ووايي :قيامت
راتلونكى دئ او له انسان سره به هرومرو محاسبه كېږي.

    




   



    







    
  











    



   
پر دوى مه خواشينى كېږه او د دوى له پټو توطئو
تنگوالى مه احساسوه ،او وايي :دا وعده به كله وي
كه رښتيني يئ ،ووايه :ښايي د هغه څه به ځيني برخي
درنږدې شوې وي چي په تلوار سره ئې غواړئ .او
ً چي ستا رب پر خلكو د فضل خاوند دئ خو د دوى
يقينا
ً چي ستا رب په هغه څه
ډېرى شكر نه كوي ،او يقينا
ښه پوهېږي چي د دوى سينې ئې پټوي او هغه څه چي
دوى ئې څرگندوي .او په آسمان او زمكي كي داسي هيڅ
غائب (له سترگو پټ) شى نشته چي په يوه څرگند كتاب
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كي دي نه وي.
( -)58-56په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته څو
الرښووني شوې:
 د دوى په حالت او د دوى د مخالفتونو له كبله مه
خواشينى كېږه.
 د دوى له پټو توطئو هيڅ اندېښنه مه كوه.
 كه دوى درته وايي :كه ته په خپلي ادعاء كي رښتينى
ي ې نو د قيامت يا الهي عذاب د راتلو دا وعده به كله
ترسره كېږي؟! په ځواب كي ورته ووايه :ښايي د هغه څه
به ځيني برخي درنږدې شوې وي چي په تلوار سره ئې
غواړئ .د عذاب په راتلو كي د ځنډ او تاسو ته د مزيد
فرصت دركولو وجه خو دا ده چي هللا تعالى پر خلكو د فضل
خاوند دئ ،خو د دوى ډېرى د هللا تعالى د دغه ستر فضل او
پېرزويني شكر نه كوي.
 د ځنډ وجه دا نه ده چي گواكي هللا تعالى د دوى له
پټو ناروا توطئو او څرگندو بدو عملونو خبر نه دئ او
يا دوى د الهي عذاب وړ نه دي ،ستا رب په هغه څه هم
ښه پوهېږي چي د دوى سينې ئې پټوي او په هغه څه هم چي
دوى ئې په څرگنده توگه كوي.
 په آسمان او زمكي كي داسي هيڅ غائب او له سترگو
پټ شى نشته چي په يوه څرگند كتاب كي دي نه وي ثبت
شوى.




   









 
ً چي دا قرآن بني اسرائيلو ته د هغو (حقائقو)
يقينا
ً دا
ډېرى بيانوي چي دوى اختالف په كي كوي ،او يقينا
د مؤمنانو لپاره الرښود او رحمت دئ.
( -)55-53دلته د قرآن په اړه څو وضاحتونه شوي:
 قرآن د هغو حقائقو ډېرى بيانوي چي بني اسرائيلو
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په كي اختالف كړى ،د دې معنى دا ده چي بني اسرائلو په
تورات او انجيل كي دومره تحريفونه كړي ،موسى او عيسى
عليهما السالم ته ئې دومره غلطي خبري منسوب كړې ،او د
دين او مذهب په نامه ئې دومره غلطي خبري له ځانه
جوړي كړې چي قرآن د هغوى ډېرى برخي ردوي او د دوى د
غلطو انگېرنو او اكاذيبو د ترديد په موخه حقائق
بيانوي .څوك چي اوسنى تورات او انجيل چي په بايبل كي
راغونډ شوي په دقت سره او د قرآن په رڼا كي مطالعه
كړي نو دا به ډېر ژر ورته جوته شي چي قرآن د بايبل
په سلو كي نږدې پنځه نوي خبري په بشپړه توگه ردوي او
پاتې پنځه ئې تصحيح كوي.
 قرآن د مؤمنانو لپاره الرښود او رحمت دئ .د ژوند
په ټولو برخو كي د دوى سمه الرښوونه كوي او هغه څه
ورښيي چي د هللا تعالى د رحمت دروازې د دوى پر مخ
پرانېزي.

   



  
    




ً چي ستا رب په خپل حكم سره د دوى تر منځ
يقينا
پرېكړه كوي ،او هغه پوه عزتمن دئ ،نو پر هللا توكل
ً چي ته په څرگند حق (متمسك) يې.
وكړه ،يقينا
( -)55-55دلته رسول هللا ﹽ او د ده له الري مؤمنانو ته
ويل شوي چي ستا رب په خپل حكم سره د دوى تر منځ
پرېكړه كوي ،په داسي حال كي چي هغه پوه عزتمن دئ،
پوهېږي چي دوى د خپلو عقائدو او اعمالو له كبله د
كوم برخليك او سزا وړ دي ،د ده د پرېكړو په وړاندي
هيڅوك خنډ كېدى نشي او د پلي كېدو مخه ئې نشي نيولى؛
ځكه هغه ځواكمن ،برالسى او عزتمن دئ .داسي گمان مه
كوئ چي دا الهي پرېكړه به يوازي د قيامت په ورځ
كېږي ،نه؛ دا نن او په دې دنيا كي هم ټولي پرېكړي د
هللا تعالى له لوري كېږي او د عملونو پايلي د ده له
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ً چي ته په
لوري ټاكل كېږي .نو پر هللا توكل وكړه ،يقينا
څرگند حق متمسك يې ،ستا دريځ او ستا تگالره حق دي.

   






   







   
  
ً چي ته نه مړو ته اورول كولى شې او نه كڼو
يقينا
ته هغه مهال بلنه اورولى شې چي مخ واړوي؛ په داسي
حال كي چي تر شا كېدونكي وي .او ته له ضاللت ځني د
ړندو (د ايستلو) الرښود نه يې ،ته يوازي هغه چا ته
اورول كولى شې چي زموږ پر آيتونو ايمان راوړي او
دوى مسلمانان دي.
( -)51-56د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي ته نه شې كولى مړو ته
كومه خبره ورواوروې ،همدراز هغو كڼو ته هم خپله بلنه
نه شې وراورولى چي تا ته شا كړي او درنه روان شي ،او
ته د هغه چا الرښوونه هم نه شې كولى او له تيارو ئې
رڼا ته نه شې بېولى چي ړانده دي .ته يوازي هغه چا ته
اورول كولى شې چي زموږ پر آيتونو ايمان راوړي او دوى
مسلمانان دي.
 كه څه هم دلته له مړو ،كڼو او ړندو هغه كافران
مراد دي چي د تعقل ،تدبر او تفكر استعدادونه ئې ځپل
شوي او د ايمان راوړو له سعادت او توفيق محروم شوي
خو په ضمن كي دا مطلب موږ ته واضح كوي چي مړي څه نه
اوري ،نه يوازي دا چي څه نه اوري بلكي د رسول هللا ﹽ په
څېر يو پيغمبر هم نه شي كولى مړي ته كومه خبره
ورواوروي ،كوڼ او ړوند ته هم څوك په خارق العاده
توگه نه څه اورولى شي او نه ئې الرښوونه كولى شي.
دلته دا پوښتنه راوالړېږي چي د هغو رواياتو په اړه
به څه كوو چي وينا ئې د دې صريح او څرگند آيت خالف ده
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او د مړو د اورېدو خبره كوي؟! د دې پوښتني ځواب دا
دئ :د يوه روايت د صحت لپاره تر ټولو مهم او لومړى
شرط دا دئ چي له قرآن سره تعارض ونه لري ،هغه روايت
د اعتبار وړ نه دئ چي وينا ئې د قرآن خالف وي ،دا نه
يوازي پر قرآن د ايمان تقضاء ده بلكي ټول محدثين،
فقهاء او علماء پر دې خبري متفق دي .كوم روايات چي د
دې آيت خالف خبره كوي هغه نه د سند له پلوه د دې وړ
دي چي اعتبار وركړى شي او نه د متن له پلوه ،د دغو
رواياتو په مقابل كي گڼ شمېر داسي روايات شته چي هم
ئې وينا د دغه آيت مطابق ده او هم د دغو رواياتو
ترديد كوي ،عائشه ﹽ د قرآن پر دغه او دې ته ورته
آيتونو استناد كوي او د هغه چا وينا ردوي چي د مړو د
اورېدو ادعاء كوي .بخاري تر دې عنوان الندي (مړى د
پښو څپا (ږغ) اوري) دا روايت راوړى:
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له انس بن مالک ﹽ روايت دئ چي وايي :رسول هللا ﹽ
فرمايلي( :كله چي بنده په قبر کي کېښودى شي او ملگري
ئې ترې والړ شي او په داسي حال کي چي د هغوى د څپليو
ږغ (څپا) به اوري؛ دوې فرشتې ورته راشي او هغه
راکښېنوي ،بيا ورته وايي :ته د دې شخص يعنى محمد (ﹽ)
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
کي دي خپل ځاى ته وگوره چي هللا تعالى د جنت په
هستوگنځي درته بدل کړى .نبي (ﹽ) وفرمايل :دواړه به
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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شي :ته نه پوه شوې او نه په نورو پسي والړې ،بيا به
ئې په اوسپنيز څټک سره د غوږونو تر منځ ووهي او داسي
چيغه به وکړي چي له انسان او پيرى پرته به ئې شا و
خوا ټول شيان واوري).
دا روايت يو ځل بيا هم په بخاري كي په دې شمېرې
ً راغلى خو له دغو توپيرونو سره :په يوه كي
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دا روايت د سند له مخي داسي دئ چي په صحابه وو او
تابعينو كي يو يو راوي لري او په تبع تابعينو كي
دوه ،ټول راويان ئې د بصرې اوسېدونكي دي ،د متن له
پلوه داسي دئ چي يوه برخه ئې له قرآن سره تعارض لري،
او هغه دا چي قرآن وايي :مړي خبري نه اوري ،خو دا
روايت وايي چي حتى د ژونديو د گامونو ږغ هم اوري!! د
قرآن آيتونه دا دي:
    
   




النمل56 :
    
   




الروم85 :




     
    





فاطر55 :
دا آيتونه رسول هللاﹽ ته وايي چي ته مړو او هغو ته چي
په قبرونو كي دي خبره نشې اورولې ،يعني نه يوازي دا
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چي مړي خبره نه اوري او داسي دي لكه كاڼه او
گونگيان؛ بلكي كه هڅه وكړې چي څه ورواوروې نو هڅه به
دي څه نتيجه نه لري.
پوښتنه دا ده چي آيا يو غريب روايت چي نه يوازي په
قرآن كي كوم شاهد ورته نه مومو بلكي د قرآن له څو
څرگندو آيتونو سره تعارض لري او هغه خبره كوي چي د
عائشې ﹽ په څېر په قرآن او حديث پوه شخصيت ئې ردوي د
اعتبار وړ گڼلى شو؟! پر قرآن د ايمان تقاضاء دا ده
چي داسي روايات په درناوي سره يوې خوا ته كېږدو؛ نه
پرې استناد وكړو او نه ئې بل ته ووايو.
















 
او كله چي د دوى په اړه دغه وينا تحقق ومومي له
زمكي به داسي خوځېدونكى ژوى ورته راوباسو چي له
دوى سره به دا خبري كوي چي خلكو زما پر آيتونو
باور نه كولو.
( -)55دا مبارك آيت څو مطالب زموږ په وړاندي ږدي:
 كله چي د انسانانو په اړه دا وينا تحقق ومومي چي
دوى نور پر هللا تعالى او آخرت ايمان راوړونكي نه دي،
هغو ته ورته شوي چي په قبرونو كي دي ،بې احساسه ،بې
شعوره ،زړونه ئې ړانده او وجدان ئې مړ؛ نه د هللا تعالى
كتاب ته اعتناء كوي او نه په عالم كي خورو نښو ته؛
نو هللا تعالى به له زمكي داسي يو ژوى راوباسي چي هم به
خوځي او هم به له خلكو سره خبري كوي ،دوى ته به
وايي :د خلكو حالت داسي وو چي د هللا تعالى پر آيتونو
ايمان راوړو ته چمتو نه وو.
 له هغو خلكو سره چي نه ئې د پيغمبرانو وينا ته
اعتناء كړې او نه په عالم كي خورو نښو ته؛ همدا
مناسب دي چي يو حيوان ئې مخاطب كړي او ورته ووايي :د
انسانانو حال داسي شوى وو چي د هللا تعالى پر آيتونو ئې
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باور نه كولو!!
 په رواياتو كي دا خبره واضح شوې چي د دې حيوان
پيدا كېدا د قيامت له هغو سترو سترو نښو څخه ده چي
تر قيامت به لږ وړاندي تر سترگو شي .خو دا چي دا
حيوان څنگه دئ او څنگه به راپيدا كېږي نه په دې اړه
څه ويل څه گ ټه لري او نه داسي صحيح االسناد روايت تر
سترگو كېږي چي په دې اړه ئې وضاحت كړى وي.
 دې ته مو پام وي چي د شيعه وو ځينو الروركو او
ټگمارو مذهبي مشرانو د دې آيت په اړه داسي ناپړيتي
خبري او چټي بحثونه كړي چي يوازي له بيمارو زړونو او
زهرجنو مغزونو راخوټېدى شي ،دوى وايي چي له دې
(دابة) ځني امام زمان يا علي ﹽ مراد دئ ،چي تر قيامت
وړاندي به له زمكي راووځي ،منافقينو (د علي ﹽ
مخالفينو) ته به سزا وركړي ،د هر چا پر تندي به
وليكي چي مؤمن دئ ،كه كافر او كه منافق!! عجيبه ده!!
د دوى عقل دا خبره هم مني چي هللا تعالى به امام زمان
يا علي ﹽ د دابة يعني حيوان او خزنده په نامه ياد
كړى وي!! پوښتنه كوو :هللا تعالى ولي او د كوم ضرورت،
مجبوريت يا مصلحت له مخي په صراحت سره د دوى نوم نه
دئ ياد كړى او د دابة نوم ئې ورته غوره كړى؟! كه زه
تا د حيوان په نامه ياد كړم آيا دا د ځان لپاره
اهانت نه گڼې؟ نو ته څنگه خپل امام ته د دابة نوم
مناسب گڼې؟!! په عامه توگه ژوي د دابة په نامه يادول
د دې لپاره مجوز نشي كېدى چي يو مشخص انسان د حيوان
يا دابة په نامه ياد شي ،آيا قرآن د معما كتاب دئ چي
امام زمان د دابة په نامه ياد كړي؟!! آيا په ټول
قرآن كي كوم مشخص انسان د دابة په نوم ياد شوى؟
ستاسو دا وينا د بايبل هغه خندوونكې معما انسان ته
ورپه يادوي چي د سامسون په اړه ئې كړې ،سامسون د
يهودانو لپاره داسي دئ لكه د شيعه وو لپاره امام
زمان يا علي ﹽ ،قصه ئې داسي ده :سامسون له خپلي مور
او پالر سره تمنې ته روان شو...په الري كي د انگورو په
باغ كي يوه ځوان زمري په سامسون بريد وكړ ...كه څه
هم له ده سره وسله نه وه خو بيا ئې هم زمرى د يوه
سېرلي په څېر څيري كړ!! خو په دې اړه ئې مور او پالر
ته څه ونه ويل ...كله چي تمنه ته ورسېدو ،له هغي
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نجلۍ سره ئې خبري وكړې او خوښه ئې شوه...له څه مودې
وروسته بيا له مور او پالر سره د واده لپاره تمنې ته
روان شو ...په الري كي د هغه مړ زمري خوا ته ورغى...
د موچيو په گڼه گوڼه ئې سترگي ولگېدې او د مړ زمري
په كالبوت كي ئې د موچيو په ځالې كي شات وموندل...څه
مقدار ئې له ځان سره واخيستل چي په الر كي ئې
وخوري ...مور او پالر ته ئې هم لږ وركړل خو دا ئې
ورته ونه ويل چي شات ئې له كومه ترالسه كړل ...پالر ئې
د واده په كار بوخت وو ...ده د هغه ځاى د دود دستور
مطابق د كلي ځوانانو ته مېلمستيا وكړه ،دېرشو
زلميانو په كي برخه واخيسته ،سامسون دوى ته وويل:
يوه معما لرم ،كه تاسو په اوه ورځو كي د هغې ځواب
راكړ ،نو دېرش كتاني څادرونه به له دېرشو جوړو جامو
سره دركوم كه نه نو تاسو به دا جامې راكوئ ،دوى
وويل :ډېره ښه! خپله معما ووايه! هغه وويل :له
خوړونكي خوراك راووت او له زوروره خواږه!!  ...درې
ورځي تېرې شوي خو ځواب ئې ونه موندو ،په څلورمه ورځ
د سامسون مېرمني ته راغلل او ورته وئې ويل :له خپل
مېړه نه د معما ځواب معلوم كړه او موږ ته ئې ووايه،
كه نه نو ستا د پالر كور سوزوو ... ،نو د سامسون
مېرمن ده ته ورغله ،وئې ژړل او ورته وئې ويل :زه
درباندي گرانه نه يم ،له ما كركه لرې ... ،د هغي
معما ځواب ما ته نه وايې...هغه ورته وويل :ما مور او
پالر ته د هغې ځواب نه دئ ويلى نو ته څنگه د دې
انتظار لرې؟ خو هغې نه پرېښود...او هره ورځ به ئې
ورته ژړل...باآلخره ئې په اوومه ورځ ورته ووايو ...او
دې هم ځوانان پرې خبر كړل ...نو زلميانو هم له لمر
لوېدو د مخه د معما ځواب سامسون ته داسي وركړ :تر
شاتو به څه شى خوږ وي او تر زمري څه شى زورور؟!!
سامسون ورته وويل :كه زما په غوا مو يوې نه وى كړې
نو د معما ځواب مو نه شو موندلى!! باور وكړئ چي د
سامسون دا معما د شيعه وو دغي مذهبي او تفسيري معما ته
ورته ده!!
 د قرآن په تفسير كي چي كومه ستره ستونزه رامنځته
شوې نو هغه له جعلي ،متعارضو او متضادو رواياتو
راوالړه شوې ،دا دئ گورئ چي شيعه د جعلي رواياتو له
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مخي د قرآن د څرگندو آيتونو په اړه څومره غلط او د
عقل خالف تعبيرونه كوي ،حتى علي ﹽ او خپل موهومي امام
زمان د دابة په نامه يادوي!!





   
  
    
  









   
  
او هغه ورځ چي له هر امت ځني د هغو كسانو فوځ فوځ
راپاڅوو چي زموږ آيتونه تكذيبوي ،نو دوى به (په
ډلو ډلو كي) يو ځاى كړى شي .تر هغه چي راشي (او
ورته) ووايي :آيا زما آيتونه مو تكذيب كړل ،په
ً مو احاطه نه وه پرې كړې ،يا
داسي حال كي چي علما
هغه څه وو چي تاسو كول؟ او په سبب د هغه ظلم چي
دوى كاوو وينا به پرې محققه شي نو دوى به خبري
نشي كولى.
( -)58-56دا مبارك آيتونه وايي چي د قيامت په ورځ به
هللا تعالى له هر امت ځني د هغو كسانو فوځ فوځ راپاڅوي
چي د هللا آيتونه تكذيبوي ،دوى به په ډلو ډلو كي كي سره
يو ځاى كړى شي ،د هللا تعالى په وړاندي به ودرېږي ،دوى
ته به ووايي :آيا زما آيتونه مو له دې كبله تكذيب
كړل چې پرې پوه شوي نه وئ ،يا ئې كوم بل معقول سبب
وو؟!! هغه څه وو چي له كبله ئې تاسو دا دريځ غوره
كړى وو؟ هيڅ معقوله وجه به ونه ښودى شي ،هم به په
خپله دوى ته جوته شي چي ظلم ئې كړى او هم هر چا ته،
د همدې ظلم له كبله به د الهي عذاب مستحق وگڼل شي او
حالت به ئې داسي وي چي خبري به نشي كولى او كوم دليل
به نشي وړاندي كولى.
په داسي حال كي چي د دې مباركو آيتونو په الفاظو
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او مفهوم كي د ابهام هيڅ مورد نشته ،هر څوك حتى په
سطحي او لومړني نظر سره له كوم ځنډ او ابهام پرته
دغه واضح او څرگند مطلب ترې اخلي ،خو متأسفانه د
شيعه وو ځينو تش په نامه او په خرافاتو كي غرق
مفسرينو داسي څه ترې جوړ كړي چي انسان ورته حيران
حيران شي ،دوى وايي چي دا پاڅون د قيامت د ورځي
پاڅون نه دئ بلكي د رجعت پاڅون دئ ،د رجعت پاڅون دوى
داسي څه ته وايي چي تر قيامت وړاندي به هللا تعالى
منافقين (د علي ﹽ مخالفين) هغه مهال بېرته دنيا ته
ولېږي چي امام زمان يا علي ﹽ به واكمن وي ،تر څو
كلكه سزا وركړي!! دا عقيده دوى د قرآن له كوم آيت يا
د كوم آيت له كوم لفظ نده اخيستې بلكي له يهودو ئې
اقتباس كړې ،يهودان هم د عيسى عليه السالم له بعثت
وړاندي او تر نن پوري د داسي موعود مسيح انتظار كوي
چي يهودان به ئې لښكر وي ،د دوى ټول دښمنان به ووژني
او پر ټولي نړۍ به حكومت كوي!! خو همغه موعود مسيح
(عيسى عليه السالم ) راغى خو تر ټولو زيات همدغو
منتظرو يهودانو د هغه مخالفت وكړ او دا دوى ول چي
روميان ئې د هغه نيولو او وژلو ته وهڅول!! كه دا نن
د شيعه وو دغه منتظر خو له ځانه جوړ شوى موهومي امام
ً تر ټولو زيات او تر ټولو وړاندي به
راشي نو يقينا
همدغه شيعه د هغه مخالفت او دښمنۍ ته مال تړي .دوى د
رجعت دغي خرافي عقيدې لپاره دوه دالئل وړاندي كوي:
لومړى او اساسي دليل ئې د دوى اړوند روايات دي او
دوهم دليل ئې دا دئ چي دلته په آيت كي ويل شوي:







 ، گواكي دا داسي ورځ ته اشاره
كوي چي ټول امت نه بلكي د هر امت ځيني خلك به محشور
شي ،نو ځكه دا د قيامت ورځ نه ده بلكي تر قيامت
وړاندي بله ورځ ده چي يوازي دغه منافقين به په كي
محشور شي او امام زمان به سزا وركوي!! عجيبه ده ،نه
پوهېږو د دغو خلكو په سر كي مغز دي كه بوس چي داسي
كچه او خوشې خبري منلى شي!! آيت په ټول صراحت سره
وايي چي له هر امت به د هغو خلكو فوځ محشور شي چي د
هللا تعالى آيتونه تكذيبوي ،او دا فوځونه به د هللا تعالى
په وړاندي ډلي ډلي ودرولى شي ،هللا تعالى به ترې پوښتنه
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كوي چي څنگه مو زما آيتونه په داسي حال كي تكذيب كړل
چي نه پرې پوهېدئ؟!! د دې معنى دا نه ده چي په دې
ورځ به هغه خلك نه وي محشور شوي چي د هللا تعالى آيتونه
ئې نه وو تكذيب كړي ،هغوى به هم محشور شوي وي خو
دلته د بحث موضوع دا نه ده چي له هغوى سره به څه
معامله كېږي ،نو ځكه د هغوى يادونه نه ده شوې .دې
جنابانو ته وايو :آيا دې ته مو پام كړى چي په دې
غلطي عقيدې سره تاسو د قرآن هغه گڼ شمېر آيتونه
تكذيبوئ چي د انسانانو د يوه حشر او يوازي دوه ځلي
ژوندون خبره كوي ،تاسو د دوه ځلي حشر كېدو او درې
ځلي ژوندون خبره كوئ!! حال دا چي قرآن د قيامت په
ورځ او د هللا تعالى په وړاندي د بياژوندون په اړه د
كافرانو وينا داسي بولي :احييتنا اثنتين :اې زموږ
ربه! موږ دي دوه ځلي ژوندي كړو ،يعني لومړى د دنيا
ژوند او بيا د آخرت د ورځي ژوند ،تاسو خو د قرآن هغه
آيتونه تكذيبوئ چي وايي :له مرگ وروسته دنيا ته
بېرته تگ نشته ،دا مطلب په وار وار د كافرانو د هغي
تمناء په ارتباط ويل شوى چي وايي به :كاش دنيا ته
بېرته ستانه شوي وى چي ايمان مو راوړى وى ،د پيغمبر
اطاعت مو كړى وى او په خپلو ټگمارو مشرانو پسي نه وى
تللي .څنگه يو جعلي او د قرآن او عقل ضد روايت معتبر
گڼئ او د هغه لپاره د قرآن گڼ شمېر آيتونه
تكذيبوئ؟!!
د شيعه وو دغه دوه خبري مي د دوى له داسي تفسير
رانقل كړې چي د ايران له انقالب وروسته د آيت هللا مكارم
شيرازي تر مشرۍ الندي د يوې ډلي له لوري ليكل شوى ،ما
له مكارم شيرازي سره ليدلي ،هغه مي د شيعه وو په
علماوو كي تر نورو معقول شخص موندلى ،د ده د تفسير
(تفسير نمونه) ډېري برخي مي هم لوستلې ،كه څوك د
شيعه وو د تفسير لوستلو شوق لري نو هغه ته مي مشوره
دا ده چي همدا تفسير دي ولولي ،خو د دې تفسير لويه
ستونزه دا ده چي د مجهول الهويه راويانو جعلي او د
عقل او قرآن خالف رواياتو ته ئې دومره اعتبار وركړى
چي د قرآن صريح آيتونه ئې د هغوى په تأييد كي تأويل
او حتى تحريف كړي ،دوه بېلگي ئې د همدې سورې دغه دوه
آيتونه دي ،په تفسير نمونه كي د رواياتو په استناد د
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آيتونو د تشريح لپاره د (بحث روايتي) تر عنوان الندي
روايات راوړل شوي ،په دې بحثونو كي به تاسو وگورئ چي
روايت ته د اصل او آيت ته د فرع په سترگه كتل شوي،
هڅه شوې چي آيت داسي تعبير او تأويل كړي چي له روايت
سره ئې تعارض له منځه يوسي!!
آيا له قرآن سره د مخالفت لپاره دا كافي نه ده چي
څوك په داسي څه باور او ايمان ولري چي په ټول قرآن
كي ئې هيڅ يادونه نه وي شوې ،هغه هم داسي غلط باور
چي د قرآن له څرگندو اصولو سره په بشپړه توگه مغايرت
لري؟ په غائب امام باور د قرآن د اصولو خالف باور دئ،
له هللا تعالى پرته بل چا ته علم غيب ثابتول د قرآن د
لسگونو صريح آيتونو خالف باور دئ ،د ابوبكر ،عمر،
عثمان او عائشې ﹽ په څېر هغو سترو سترو شخصيتونو سره
دښمني كول او هغوى د منافق په نامه يادول چي هللا تعالى
او د هغه رسول خپل رضايت ترې اعالن كړى!! يوازي د هغه
چا كار كېدى شي چي نه پر هللا تعالى او د هغه پر قرآن
ايمان لري او نه د هغه پر پيغمبر ،په ټولو شيعه وو
كي هيچا پرخپل اوالد د ابوبكر ،عمر ،عثمان او عائشې
نوم نه دئ ايښى ،د عائشې ﹽ له نامه سره حساسيت لري،
هغه عائشه چي هللا تعالى د هغې په اړه او د هغې له
شخصيت د دفاع لپاره ئې د قرآن يوه مكمله سوره نازله
كړې ،اوپه دې سره ئې هغې ته دومره لوړ مقام وركړى چي
له رسول هللا ﹽ وروسته هيچا ته نه دئ وركړى شوى ،هغه
ستر شخصيت چي په ټول انساني تاريخ كي له آسيه ،مريم
او خديجې رضي هللا عنهن وروسته هيڅ ښځه د هغې لوړ مقام
ته نه ده رسېدلې.
امامت موروثې گڼل د قرآن د الرښوونو خالف باور دئ،
علي ﹽ منصوصي امير گڼل دروغجنه او د قرآن د وينا خالف
ادعاء ده ،قرآن موروثي امارتونه ردوي ،موروثي امامت؛
كه سياسي وي او كه مذهبي؛ د غير اسالمي ،ظالمانه او
جاهلي نظامونو ځانگړتيا ده ،په ټول قرآن كي د هيچا د
امارت په اړه هيڅ اشاره هم نه مومو ،قرآن په بشپړ
صراحت سره د امام غوراوى د مؤمنانو حق او مسئوليت
گڼي ،په ټول قرآن كي د علي ﹽ او د امام زمان يادونه
نه ده شوې ،علي ﹽ له ابوبكر ،عمر او عثمان ﹽ سره
بيعت كړى ،د هغوى په امامت كي ئې نږدې دېرش كلونه
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لمونځ كړى ،عمر ﹽ ته ئې خپله لور په نكاح وركړې،
ټولو صحابه وو په اتفاق سره دا درې خلفاء تر علي ﹽ د
خالفت لپاره مستحق او وړ گڼلي ،شيعه د دغو ټولو
حقائقو خالف دروغ وايي او خپل مذهب ئې د دغو دروغجنو
باورونو پر بنسټ اېښى!! د صحابه وو په اړه د دوى
دريځ دروغجن او د عقل او ايمان خالف دئ.
د دوى اصلي ستونزه دا ده چي د عقل او قرآن خالف
عقيده ئې اختراع كړې ،د هغې لپاره په قرآن كي هيڅ
ً ،وړاندي كولى شي ،له
ً او نه اشارتا
شاهد ،نه صراحتا
دې پوښتني او جدي اعتراض سره مخامخ دي چي ولي داسي
عقيده ومنو چي په ټول قرآن كي د هغې هيڅ يادونه نه
ده شوې ،ولي علي ﹽ او د ده اوالد منصوصي امامان وگڼو
حال دا چي په قرآن كي نه د ده نوم راغلى او نه د ده
د اوالد او نه دا چي امامت د دوى حق دئ؟!! ولي په
امام زمان باور ولرو حال دا چي په قرآن كي د داسي
باور لپاره هيڅ دليل نه مومو؟!! مگر د عقائدو او
باورونو لپاره قرآن كافي نه دئ؟ آبا قرآن ناقص دئ چي
موږ پرې اكتفاء ونه كړو او نور افكار او عقائد پرې
عالوه كړو؟ كه دا باورونه دومره مهم او ضروري وى لكه
شيعه چي اهميت وركوي نو هرو مرو به په قرآن كي په
ډېر صراحت سره په دې اړه گڼ شمېر آيتونه راغلي وو،
كه قرآن د هارون عليه السالم يادونه كوي او هغه د
موسى عليه السالم ځاى ناستى او مرستيال گڼي او په
مكرره توگه د هغه نوم يادوي ،څنگه ومنو چي علي او
امام زمان د رسول هللا ﹽ ځاى ناستي دي حال دا چي يو ځل
هم په قرآن كي د دوى نوم نه دئ راغلى؟!! له دې
اعتراض او جدي پوښتني د ځان ژغورلو لپاره ئې يا داسي
جعلي روايات جوړ كړي چي د دوى لپاره مستمسك شي او د
تېښتي الر ورته پرانېزي او يا ئې هڅه كړې د قرآن
آيتونه تحريف كړي او داسي څه ترې راوباسي چي په دې
غلط دريځ كي د دوى متكاء شي!! نو وايي :دابة يعني
امام زمان ،الشمس يعني علي ،القمر يعني فاطمه!!!
امام زمان د دوى له نظره د يولسم امام حسن العسكري
زوى دئ چي وايي په  588هجري كال كي زېږېدلى او گواكي
په پنځه كلنۍ كي غائب شوى ،د غيابت ئې دوه مرحلې
بولي ،ووړ غيابت چي اويا كاله ئې دوام كړى او په دې
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مودې كي خلكو د ده د څلورو نائبانو له الري ورسره
تماس درلود ،لوى غيابت چي له  655هـ كال شروع شوى او
تر نن پوري دوام لري .دا په داسي حال كي چي د امام
حسن العسكري ورور وايي چي زما ورور هيڅ زوى نه درلود
او د زوى د وركېدو خبره ئې بې بنسټه ده!!
دا د امام غائب جعلي او خرافي عقيده هغه مهال د
سياسي عواملو پر بنسټ او د اسالم د دښمنانو له لوري
وزېږول شوه چي امت واحد مشر درلود ،دوى په مسلمانانو
كي د اختالف راوالړولو په موخه خلك په داسي امام باور
كولو ته بلل چي نشته ،داسي امام چي نه پيدا شوى ،نه
ئې امامت كړى ،نه چا پر لمانځه والړ ليدلى ،نه ئې د
هغه له خولې د قرآن يو آيت ،د رسول هللا ﹽ يو حديث ،د
حق يوه خبره اورېدلې ،نه ئې د كوم ظالم په ضد او د
مظلوم په ملگرتيا كي څه كړي يا ويلي ،په تېرو
ديارلسو سوو كلونو كي هيچا نه هغه ليدلى او نه ئې د
ده كوم كار او نه د شته والي كومه نښه!!! آيا تر دې
لوى درواغ هم كېدى شي؟!! آيا داسي امام د امامت وړدئ
كه د دې وړ چي غوږونه ئې ورتاو كړى شي او د سكوت،
مداهنت او سازش سزا وركړى شي؟!! آيا هغه عادي مجاهد
چي د هللا او د هغه د دين د دښمنانو په ضد جهاد كوي
غوره او د الهي معيارونو له مخي د قدر وړ دئ كه هغه
جعلي امام چي نه يوازي په خپله د زمانې د ستر فرعون
مقابله نه كوي ،بلكي شيعه ئې دې ته پرېښي چي له همدې
فرعون سره په افغانستان ،عراق ،سوريې ،پاكستان او
 ...كي ملگرتيا وكړي؟!! موږ ته خو قرآن هغه لوى لوى
مجاهد شخصيتونه د امامانو په توگه رامعرفي كوي چي هر
يوه ئې د سترو سترو ظالمانو مقابله كړې ،ابراهيم
عليه السالم د نمرود ،موسى عليه السالم د فرعون او هر
پيغمبر د خپل دور د طاغوت او طاغوتيانو مقابله كړې،
قرآن خو وايي :چا چي د ظالم په وړاندي مداهنت وكړ د
هللا تعالى عذاب ته دي منتظر وي ،څنگه هغه موهومي امام
منئ چي تر ننه ئې د هر ستر ظالم په وړاندي سكوت
كړى!!
څوك چي غواړي عوام وغولوي ،د خپلي خبري او غوښتني
منلو ته ئې چمتو كړي نو ورته وايي :زه له امام زمان
سره ارتباط لرم ،څه چي درته وايم دا د امام زمان
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خبري دي ،د خپل شيطان خبره امام زمان ته منسوب كړي،
احمقان پرې وغولېږي او د ده جيب ورډك كړي ،كه دا نن
د هغه خمس او صدقاتو موضوع چي دا ټگماران ئې د امام
زمان په نامه له خلكو ترالسه كوي او دا ادعاء چي د
علي ﹽ ټول اوالد تر قيامته پوري سپېڅلي ،ستانه او
سادات او د درناوي وړ او تر نورو خلكو لوړ او غوره
دي او خمس او صدقات به دوى ته سپارل كېږي!! له دې
ً چي دا عقيده به ډېر ژر مري،
عقيدې جال كړو نو يقينا
نه به مبلغين لري او نه پلويان!! په كومو ورځو كي چي
ما د دغي سورې تفسير ليكلو نو په ايران كي له دې
موهومي امام زمان سره د مخامخ ارتباط په اړه لويه
النجه راوالړه شوې وه ،د ايران د جمهور رئيس مشاور په
دې تورن شوي وو چي ويلي ئې دي :زه له امام زمان سره
مخامخ ارتباط لرم ،دا خبره د ايران د روحاني مشر
پلويانو جدي ونيوله او دا وېره ورسره پيدا شوه چي د
عوامو مخ به له دوى بل لوري ته واوړي!! تر ده وړاندي
د دوى بل جمهور رئيس رفسنجانى د جمعې د ورځي په خطبې
كي ويلي وو چي موږ له امام زمان سره خطي رابطه لرو!!
ً به پوهېږئ چي دا خطي ارتباط څنگه دئ!! داسي چي
حتما
د امام زمان په نامه خپل عرائ ليكي بيا ئې په يوه
ځاى كي د قبر خوا ته اچوي ،څه وخت وروسته د خط ځواب
د كوم ټگمار له لوري ورلېږل كېږي!! همدا له امام
زمان سره د دوى خطي ارتباط دئ!!








   




 
آيا دې ته ئې پام نه دئ كړى چي شپه مو داسي
گرځولې چي آرام په كي وكړي او ورځ ليد مهال،
ً څرگندي نښي
ً چي په دې كي هغو وگړو ته حتما
يقينا
دي چي ايمان راوړي.
( -)53په دې مبارك آيت كي د مكذبينو په ځواب كي ويل
شوي :آيا پر هللا تعالى او د آخرت پر ورځي د ايمان
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راوړو لپاره دا څرگند او مشهود دليل كافي نه دئ چي
شپه ستاسو د آرامښت لپاره پيدا شوې او ورځ داسي چي د
تيارې پرده څيري كړي او هر څه ستاسو د سترگو په
وړاندي وځلوي تر څو د اړتيا وړ شيان مو تشخيص كړئ او
خپلي اړتياوي رفع كړئ ،تاسو د خوب لپاره شپې ته
ضرورت لرئ او د ژوند ژواك د اړتياوو د تأمين لپاره
ورځي ته ،تاسو تودوخي او رڼا ته ضرورت لرئ او دا دئ
هللا تعالى ستاسو د اړتياوو د تأمين لپاره شپه او ورځ
پيدا كړې ،د شپې او ورځي دا دقيق او هدفمن نظام په
څرگنده توگه گواهي وركوي چي د هللا تعالى او د آخرت د
ورځي په اړه د مكذبينو غلط باورونه څومره د عقل او
انصاف ضد باورونه دي.

   
   





    













    



 
او هغه ورځ چي په شپېلۍ كي پو شي نو ټول هغه به
په وېره كي شي چي په آسمانونو او زمكي كي دي ،مگر
هغه چي هللا ئې وغواړي ،او هر يو به عاجزي كوونكى
ورته راشي .او غرونه به گورې چي د والړ گمان به
پرې كوې حال دا چي هغه به د ورېځو د خوځېدو په
څېر خوځي ،د هللا هغه جوړونه چي هر څه ئې استوار (او
ً چي دى په هغه څه ښه خبر دئ چي
مضبوط) كړى ،يقينا
تاسو ئې كوئ.
( -)55-55د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 د قيامت په ورځ به په شپېلۍ كي پو شي ،داسي
هيبتناك حالت به رامنځته شي چي ټول هغه څه به په
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وېره كي شي چي په آسمانونو او زمكي كي دي ،په همدې
سخت حالت كي به هغه مؤمنان ډاډه او مطمئن او له وېري
خوندي وي چي هللا تعالى ئې له دې وېري خوندي ساتل
غواړي.
 په دې ورځ به ټول انسانان د هللا تعالى په وړاندي په
بشپړي عاجزۍ او انكسار سره ودرېږي ،د هغو به هم غاړه
كږه وي چي په دنيا كي پر خپل زور ځواك مغرور ول او د
خپل رب له احكامو ئې سرغړونه كوله.
 دا لوړ لوړ غرونه چي تا ته ډېر كلك او مضبوط
برېښي او گمان كوې چي ستر ستر طوفانونه او تېزي
توندي سيلۍ ئې نه خوځولى شي او نه لړزولى ،د قيامت
په ورځ به داسي خوځي لكه د ورېځ خوځېدا .كه څه هم دا
آيت د قيامت په ارتباط راغلى او د قيامت په ورځ د
غرونو حالت ئې زموږ په وړاندي انځور كړى ،خو دا
ً د قرآن يو ستر علمي اعجاز دئ ،نن او له ډېرو
يقينا
علمي تحقيقاتو وروسته ساينسپوهانو ته جوته شوې چي دا
جامده ماده په حقيقت كي له داسي وړو وړو توكو جوړه
شوې چي تل د خوځېدو په حال كي وي ،ماده له
ماليكولونو او ماليكولونه له اتمونو جوړ شوي ،خو د
مادې د وجود دا لومړڼۍ او اساسي خښته د هغو
پروتونونو او الكټرونونو مجموعه ده چي په پر له پسې
او دائمي توگه او له هرراز توقف پرته يو د بل پر
شاوخوا څرخي ،د دې حقيقت د بيان لپاره تر بل هر بيان
جامع او كامل بيان همدا د قرآن وينا ده چي وايي:
غرونه به گورې چي د والړ گمان به پرې كوې حال دا چي
هغه به د ورېځو د خوځېدو په څېر خوځي .نو دا غرونه
هسي موږ ته والړ ،راكد او جامد برېښي خو په اصل كي له
داسي خوځنده اجزاوو جوړ شوي چي په مسلسله توگه د
خوځېدو په حال كي دي او خوځېدا ئې د ورېځو د خوځېدا
په څېر .ورېځي د زمكي پر محور په دائروي توگه خوځي،
همغسي لكه الكټرون چي د اتم د زړه پر محور څرخي،
توپير ئې د الكټرون له خوځښته سره يوازي په دې كي دئ
چي ورېځي له منځه ځي خو الكټرون په خپل حال پاته
كېږي او خپل حركت ته دوام وركوي.
 دا د هغه هللا تعالى جوړونه او پيدايښت دئ چي هر څه
ئې استوار او مضبوط پيدا كړي.
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ً چي هللا تعالى په هغه څه ښه خبر دئ چي تاسو ئې
 يقينا
.كوئ








   





   




 
څوك چي له ښېگڼي سره راغى نو تر هغې غوره به ئې
په برخه شي او دوى به د دغي ورځي له وېري خوندي
 او څوك چي له بدي سره راشي هغوى به پړمخي په،وي
 آيا له هغه پرته بله بدله دركول،اور كي واچول شي
كېږي چي تاسو كول؟
 د قيامت په ورځ به هر چا ته د خپلو كړنو-)56-55(
 چا چي نېك كارونه كړي،مطابق جزا او سزا وركړى شي
بدله به ئې د ده تر ښېگڼو غوره وي او د قيامت د ورځي
 او چا چي بد كارونه،له هول او هيبته به خوندي وي
.كړي پړمخي به په اور كي واچول شي
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ً چي زه فقط پر دې گمارل شوى يم چي د دغه ښار
يقينا
د رب عبادت وكړم هغه چي ده محترم گرځولى( ،هغه
رب) چي هر څه د ده دي ،او گمارل شوى يم چي له
غاړه اېښودونكو ځني وم ،او دا چي قرآن تالوت كړم،
ً چي د ځان په
نو څوك چي په سمه الر روان شي يقينا
گټه په سمه الر تللى او څوك چي بې الري شي نو
ووايه :زه خو يوازي له منذرينو ځني (يو منذر) يم.
او ووايه :ستايني ټولي هللا ته دي ،ژر به خپل آيتونه
داسي دروښيي چي تاسو به ئې پېژنئ ،او ستا رب له
هغه څه غافل نه دئ چي تاسو ئې كوئ.
كه

رسول

هللا

ﹽ

ته

( -)58-56په دې مباركو آيتونو
الرښوونه شوې چي خلكو ته ووايي:
 زه فقط پر دې گمارل شوى يم چي يوازي د هغه رب
عبادت وكړم چي د مكې دغه ښار ئې محترم گرځولى ،هغه
رب چي هر څه د ده دي.
 زه پر دې گمارل شوى يم چي له غاړه اېښودونكو ځني
وم ،په هر څه كي د هللا تعالى اوامرو ته منقاد او تسليم
وم.
 زه گمارل شوى يم چي دا قرآن خلكو ته واوروم.
ً چي د ځان په گټه
 څوك چي په سمه الر روان شي يقينا
په سمه الر تللى.
 څوك چي بې الري شي نو زه خو يوازي يو منذر يم ،د
نورو پيغمبرانو په څېر تاسو د كفر ،شرك ،ظلم او فساد
له بدو پايلو وېروم.
 ستايني ټولي هللا ته دي.
 ژر به خپل آيتونه داسي دروښيي چي تاسو به ئې
پېژنئ ،هغه څه چي تاسو ترې انكار كوئ ډېر ژر به ئې
په خپلو سترگو وگورئ.
 هللا تعالى له هغه څه غافل نه دئ چي تاسو ئې كوئ.
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القصص
د ملتونو
د عروج او زوال عوامل
د بني اسرائيلو
په عبرتناكي قصې كي

يادونه:
د القصص سوره تر دې وړاندي د يوه مستقل كتاب په
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بڼي كي چاپ شوې وه ،په دې كتاب كي د القصص د سورې د
تفسير تر څنگ هڅه شوې چي د قرآن ټول هغه آيتونه
راغونډ كړى شي چي په هغوى كي د بني اسرائيلو په اړه
څه ويل شوي ،تاسو پوهېږئ چي په قرآن كي د بني
اسرائيلو قصه په ډېر تفصيل سره او په ډېري اغېزمني
او جالبي بڼي كي راغلې ،په دې عبرتناكي قصې كي د
ملتونو د عروج او زوال عوامل په دقيقه توگه څېړل
شوي ،دا مو غوره وگڼله چي دلته د دغه كتاب ټول مطالب
په بشپړه توگه راوړو ،چي په دې سره به لوستونكي
وتوانېږي چي د دې عبرتناكي او الرښوونكې قصې ټولي
مهمي برخي په خپلي مخي كي ومومي او په رڼا كي ئې د
يوه ملت د عروج او زوال عوامل په جامع او بشپړه توگه
وپېژني.
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سريزه
الحمد هلل و كفى و سالم على عباده الذين اصطفى و
بعد:
دا كتاب په اصل كي د هغو درسونو مجموعه ده چي د
مدرسو او ښوونځيو د استادانو يوې تربيتي غونډي ته
وړاندي شوي ،او په 6811كال كي د يوې رسالې په بڼه كي
چاپ شوى ،د درسونو د بحث محوري موضوع (د ملتونو د
عروج او زوال عوامل د بني اسرائيلو په عبرتناكي قصې
كي) وه ،د القصص د سورې ټول هغه آيتونه په كي څېړل
شوي وو چي د دغي قصې اساسي برخي د مخاطب مخي ته ږدي،
په دې كتاب كي د القصص د سورې د بشپړ تفسير تر څنگ د
قرآن نور هغه آيتونه هم رااخيستل شوي چي د دې قصې
پاتې برخي په كي څېړل شوې.
يوازينۍ قصه چي په قرآن كي په ډېر تفصيل سره
راغلې د بني اسرائيلو عبرتناكه او له لوړو ژورو ډكه
قصه ده ،عظيم الشأن قرآن د دغي قصې ټول اړخونه او د
دغه قوم د عروج او زوال ټولي پېښي څېړلې دي ،او دا
ئې موږ ته روښانه كړې چي څرنگه او له كومه ځايه د دې
قوم د شرف او عزت دوران پيل شوى ،څنگه او د كومو
املونو په سبب د عزت لوړو پوړو ته رسيدلى ،د زمكي
خالفت ،د پراخو شتمنيو وراثت او د نورو ولسونو امامت
او مشري ئې په برخه شوې او د نړۍ پر ټولو قومونو
هغوى ته فضيلت وركړى شوى؟ او بيا څنگه د دغه قوم د
زوال دور پيل شوى ،د ذلت او سپكاوي په ژوري كندي كي
پرېوتي ،هر چا په سپكه سترگه ورته كتلي او د دوست او
دښمن له لوري رټل شوى؟ د راپرېوتو او زوال عوامل ئې

القصص
855
د قرآن پلوشې
كوم وو؟ د كومو عواملو په سبب له ذلت ،سپكاوي ،فقر،
مسكنت او د هللا تعالى له غضب او لعنت سره مخامخ شوي او
د نورو لپاره د پند وسيله گرځېدلي؟! قرآن موږ ته
الرښوونه كوي چي د دې او بل هر قوم او ولس د عروج،
عزت او فضيلت عوامل كوم دي او د زوال او سقوط املونه
ئې څه دي؟
عظيم الشأن قرآن د بني اسرائيلو د عروج او زوال
قصه د يوې داسي الرښووونكې او تاريخي قصې په توگه
څېړلې چي په ترڅ كي ئې ډېر ستر ستر حقائق ،عبرتناك
درسونه او جامع الرښووني زموږ مخي ته ږدي .په دې قصې
كي د ملتونو د عروج او زوال په اړه د هللا تعالى سنن
انځور شوي او اساسي عوامل ئې څېړل شوي ،عظيم الشأن
قرآن د دې قوم د عزت او ذلت حالتونه او عوامل ئې د
تاريخي بېلگو په توگه وړاندي كوي ،دې ته بايد متوجه
وو چي د قرآن قصې يوازي نكلونه او قصې نه دي ،د قرآن
په اړه دا ډول انگېرنه په حقيقت كي د هغو مشركينو وه
چي د قرآن له عظمته بې خبره ول او د هغه مخالفت ته
ئې مال تړلې وه ،هغوى به ويل چي قرآن (اساطيراالولين)
يعني د لومړنيو خلكو د قصو او نكلونو مجموعه ده،
قرآن دا انگېرنه له بنسټه ردوي ،د قرآن قصص په حقيقت
كي تاريخي مثالونه او بېلگي دي ،د قرآن هدف دا نه دئ
چي د يوه قوم تېر تاريخ د قصې په بڼي كي وړاندي كړي،
بلكي د قصې په ترڅ كي د هللا تعالى د يوه سنت ،يوې قطعي
او نه بدلېدونكې پرېكړي او د يوه الهي وعد او وعيد
تاريخي بېلگه وړاندي كوي ،يوازي په دې موخه د يوه
قوم د تېر تاريخ يوه برخه رااخلي او د مخاطب په
وړاندي ئې ږدي چي د يوه ستر حقيقت عملي بېلگه وړاندي
كړي.
پيغمبر اكرم عليه السالم فرمايي چي دا تاريخي
بېلگي به تل تكرارېږى ،تاسو به هم د هغو امتونو سنن
تعقيب او د هغوى تگالري خپلي كړئ چي تر تاسو وړاندي
تېر شوي دي  .هر دور ځانته فرعون او موسى لري او
فرمايي چي زما د امت فرعون؛ ابوجهل دئ .له دې
معلومېږي چي قرآن د شخصيتونو يادونه د دوى د معرفي
لپاره نه بلكي د تاريخي څېرو او بېلگو په توگه كوي،
فرعون د استبداد ،ظلم ،كفر او طغيان بېلگه دئ او
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موسى عليه السالم د حق پالونكو ،عدالت غوښتونكو او
مجاهدينو بېلگه ،همدا وجه ده چي په قرآن كي  00ځلي د
فرعون نوم ياد شوى او 681ځلي د موسى عليه السالم نوم،
دا په داسي حال كي چي د محمد عليه السالم نوم يوازي
پنځه ځلي راغلى .نو د قرآن (قصې) او (څېرې) په حقيقت
كي تاريخي بېلگي دي چي په ترڅ كي ئې بايد د فالح او
بريا الر ولټوو ،عزت ته د رسېدو او له ذلت او سپكاوي
د نجات الر وپېژنو ،د هغو په څېر شو چي قرآن ستايلي،
عظمتونه ئې په برخه شوي ،هللا تعالى ترې راضي شوى ،په
تأييد ،نصرت او غيبي لښكرو سره ئې د دوى مرسته كړې؛
او له هغه څه ځان وساتو چي نور ئې د هللا تعالى له
تأييد محروم كړي ،په زوال محكوم شوي ،د عزت ټغر ئې
ټول شوى او له ذلت او سپكاوي سره مخامخ شوي.
اللهم اجعلنا من الذين انعمت عليهم ،غيرالمغضوب
عليهم وال الضالين
حكمتيار
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القصص
د سورې معرفي
د دې سورې نوم القصص دئ ،د سورې له  89آيت څخه
اخيستل شوى ،د مكي دور په منځنيو كلونو كي او د
الشعراء او النمل له سورتونو وروسته نازله شوې33 ،
آيتونه لري ،آيتونه ئې د مكي دور په منځنيو كلونو كي
نازل شوو سورتونو ته ورته او اوږدوالى ئې منځنى دئ،
خو هر يو ئې له څو لنډو لنډو مسجع فقرو جوړ شوى او
سورې ته ئې خوندور وزن ورپه برخه كړى .آيتونه ئې
ښكلى او خوندور وزن لري او په داسي صيغو پاى ته
رسېدلي چي د سورې د دوو لومړنيو آيتونو د (مبين) او
(يؤمنون) صيغو ته ورته وزن لري ،څو آيتونه ئې د وكيل
او عظيم په صيغو پاى ته رسېدلي چي دا هم په ډېر لږ
توپير سره (مبين) ته ورته وزن لري ،د مضمون جالب
والي او د آيتونو ښكلي او خوندور وزن د سورې حفظول
ډېر آسانه كړى ،انسان كولى شي په لږ زحمت سره او په
كم وخت كي دا سوره حفظ كړي.
لكه څنگه چي دا سوره په دريو مقطعاتو حروفو (ط س
م) پيل شوې؛ د سورې اساسي مضامين هم درې دي ،چي خالصه
ئې د سورې په آخري دريو آيتونو كي په دې توگه راغلې:
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 او ته داسي نه وې چي د كتاب درتلو ته دي هيله
كوله ،مگر ستا د رب له لوري يوه پېرزوينه ،نو د
كافرانو مالتړى مه شه.
 او دوى دي تا د هللا له آيتونو له هغه وروسته منع نه
كړي چي درته نازل كړى شول ،او د خپل رب لوري ته بلنه
وركړه او له مشركانو څخه مه شه.
 او له هللا سره بل معبود مه بله (د ده تر څنگ بل
معبود مه لمانځه) ،له ده پرته بل معبود نشته ،د ده
له ذاته پرته هر څه هالكېدونكي دي ،حكم ده لره دئ او
د ده په لور گرځول كېږئ.
دا اساسي مطالب په ټولي سورې كي او د موسى عليه
السالم په مفصلي او جامع قصې كي بيان شوي ،د هري
موضوع لپاره د قصې يوه برخه د تاريخي او عملي بېلگي
په توگه راغلې.
 د قصې له پيله مخكي د قصې موخه او هدف په گوته
شوى ،بيا فرعون او د فرعوني نظام ځانگړتياوي په دې
توگه ښودل شوې چي وايي هغه مغرور او متكبر وو ،د
خپلي لويي د ثابتولو او ساتلو په فكر كي وو ،د خپل
قدرت د بقا په لټه كي وو او د دې هڅه ئې كوله چي
خپله لويي پر نورو تحميل كړي .خلك ئې په بېال بېلو
ډلو وېشلي وو ،پر ټولني ئې طبقاتي نظام مسلط كړى وو.
عاصي او مفسد وو او په ټولني كي د فساد اصلي عامل
وو ،ورپسې د دغه نظام په اړه الهي ثابت او نه
ً ئې نسكوروي او هغه
بدلېدونكى سنت بيان شوى ،چي حتما
هم د مستضعفانو او مظلومانو په الس ،بيا د دې الهي
سنت تفصيالت په گوته كوي او ښيي چي د فرعوني نظامونو
د ړنگېدو لړۍ د صالح قيادت له رامنځته كېدو او د ده
په خواكي د مظلومانو له راغونډېدو پيل كېږي ،د موسى
عليه السالم پيدايښت ،د سيند څپو ته لوېدا ،د فرعون
په كور كي د ده روزنه ،له يوه مظلوم بني اسرائيلي د
ظالم قبطي په وړاندي دفاع او د هغه وژنه ،مدين ته
تېښته ،په پيغمبرۍ بعثت ،د فرعون د مقابلې لپاره مصر
ته تگ ،له بني اسرائيلو سره يو ځاى له مصره د سينا
لويي صحرا ته وتل ،او د قصې نوري برخي د همدغو اساسي
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مطالبو د ښه توضيح لپاره رااخلي او د خپل مخاطب مخي
ته ئې ږدي او په پاى كي د ټولي سورې خالصه په وروستيو
دريو آيتونو كي راوړي.

القصص
856
د قرآن پلوشې

بسم هللا الرحمن الرحيم





  
ط س م .دا د څرگند كتاب آيتونه دي.
( -)8په دې مبارك آيت كي يو ځل بيا قرآن د (مبين)
كتاب په نامه معرفي شوى ،يعني دا كتاب هم په خپله
واضح او څرگند دئ او آيتونه ئې هر لوستونكي ته د فهم
او درك وړ دي او هم هر څه په څرگنده توگه بيانوي ،په
خپله څرگند دئ او هر څه څرگندوي ،نه ئې د آيتونو په
الفاظو كي ابهام او اغماض شته او نه داسي څه ترې
پاته دي چي په دې مبين كتاب كي ئې وضاحت نه وي شوى.
هر مخاطب په آسانۍ كولى شي د هغه په مقصد پوه شي او
واضح مطلب ترې واخلي ،او چي د هر ضروري او مهم مطلب
په لټه كي قرآن ته رجوع وكړي واضح او څرگنده الرښوونه
به ئې په برخه شي.











 
د موسى او فرعون ځيني خبرونه په رښتيني توگه پرتا
لولو د هغوخلكو لپاره چي ايمان راوړي.
( -)8يعني دا د موسى عليه السالم او د فرعون د مقابلې
رښتينې قصه ده ،نه ناول دئ او نه داستان ،ځيني برخي
ئې ستا مخي ته ږدو خو د هغه چا لپاره چي د ايمان په
روښانه الر د تلو هوډ او د حقيقت د پېژندو او په هغه
د ايمان راوړو عزم لري.
دا مبارك آيت موږ ته په واضحو الفاظو الرښوونه كوي
چي قرآن ولي د تاريخي پېښو ځيني برخي د خپل مخاطب
مخي ته ږدي؟ د څه لپاره او د چا لپاره؟ مخاطب ئې هغه
څوك دئ چي د ايمان په الر د تلو هوډ لري ،د دوى لپاره
په دغو قصو كي روښانه الرښووني دي.
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قرآن د قصې په پيل كي فرعون موږ ته راښيي او د
هغه نظام ځانگړتياوي په گوته كوي چي فرعون ئې مشر او
ټولواك وو .فرمايي:

    









   
  
ً چي فرعون په زمكي كي كبر او لويي وكړه او د
يقينا
هغې اوسېدونكي ئې په ډلو ډلو ووېشل ،غوښتل ئې يوه
ډله ئې بې وزلې او كمزورې وي ،زامن ئې ورحاللول او
ً چي دى له مفسدينو
لوڼي ئې ژوندۍ پرېښودې ،يقينا
څخه وو.
( -)6دا مبارك آيت موږ ته د يوه ظالم او فرعوني نظام
اساسي ځانگړتياوي داسي راښيي:
 واكمن ئې فرعون دئ چي د دغو صفاتو څښتن دئ :مغرور
او متكبر دئ ،د خپلي لويي د ثابتولو او ساتلو په فكر
كي دئ ،د خپل قدرت د بقا په لټه كي دئ او د دې هڅه
كوي چي خپله لويي پر نورو تحميل كړي.
 خلك ئې په بېال بېلو ډلو وېشلي دي ،پر ټولني ئې
طبقاتي نظام مسلط كړى.
 عاصي او مفسد دئ ،په ټولني كي د فساد اصلي عامل
دئ ،كه فقر او لوږه ده ،كه خلك د جهل او شرك په ډنډ
كي غرق دي ،كه ظالمان پرې مسلط دي ،كه امنيت او
عدالت نشته ،د دې ټولو ناخوالو او مفاسدو اصلي عامل
فرعون دئ .پر دې ټولني مفسدين حكومت كوي او فرعون د
دغو واكمنو مفسدينو له ډلي او د ټولو ساالر دئ.
قرآن په نورو آيتونو كي موږ ته د دې مزيد تفصيالت
بيان كړي او فرمايلي ئې دي چي په فرعوني نظام كي خلك
په عام طور په دوو ډلو ،حاكم او محكوم ،ظالم او
مظلوم ،مستكبر او مستضعف ،مرفه او فقير وېشل كېږي او
حاكمه طبقه ئې له دريو ډلو جوړه شوې وي -6 :واكمن او
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حواريون ئې -8 ،د نظام په خدمت كي ټگمار مذهبي
مشران -8 ،بډايه او شتمنه طبقه چي دغه نظام د شتمنيو
خاوندان كړي.
د فرعون په اړه وايي چي دى ځان د مصر د ټولو
شتمنيو څښتن او د خلكو مالك الرقاب بولي :قرآن
فرمايي:




















الزخرف81 :
او فرعون په خپل قوم كي په لوړ غږ وويل :اې زما
قومه! آيا د مصر پاچايي زما نه ده؟ او دا نهرونه چي
زما تر واك الندي بهېږي؟ آيا نه ئې گورئ؟
گورئ چي قرآن فرعوني نظام داسي معرفي كوي چي
ټولواك ئې ځان د هېواد د گردو شتمنيو ،نهرونو او
زمكو څښتن گڼي!! په هر نظام كي چي واكمنان ئې ځان د
خلكو مالك الرقاب او د ملي شتمنيو بې رقيبه څښتن
بولي او په دغو شتمنيو كي د هر راز تصرف حق ځان ته
وركوي د قرآن له نظره دا يو مفسد ،ظالمانه او فرعوني
نظام دئ.
همدا راز قرآن فرمايي:










يونس56 :
ً چي فرعون د زمكي پر سر يو متكبر او باغي وو
او يقينا
او هغه له مسرفينو ځني وو.
قرآن دا د يوه ظالم او فرعوني نظام ځانگړتيا گڼي
چي واكمن ئې ځان ته ټولواك وايي او د ملك او ولس
ټولي شتمنۍ د ځان بولي.
قرآن؛ پيغمبران عليهم السالم او د دوى تگالره د
موسى عليه السالم په څېره كي داسي انځوروي چي هم د
ظالم فرعون ،هم د ټگمار هامان او هم د شتمن قارون
مقابله كوي ،يو ئې د ظالمانه اقتدار بېلگه ،بل ئې د
ټگمارو مذهبي مشرانو بېلگه او درېيم ئې د حريصو
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شتمنو او بډايانو بېلگه .قرآن وايي چي د تاريخ په
اوږدو كي تل دغو دريو طبقو د پيغمبرانو عليهم السالم
مقابله كړې .دې ته مو بايد پام وي چي په اسالم كي نه
خاصه مذهبي طبقه شته او نه د دوى لپاره ځانگړي
امتيازات ،اسالم فرعوني نظام په دې خاطر محكوموي چي
خلك ئې په ډلو ډلو وېشلي وو ،طبقاتي نظام ئې رامنځته
كړى وو ،چارواكو ځان ټولواك گاڼو او د ولس په شتمنيو
كي ئې د هر راز تصرف حق ځان ته وركاوو.
كه فرعون له يوې خوا د مصر د ټولو شتمنيو واكمن
دئ او له سياسي او اجتماعي پلوه ټولواك دئ؛ خو له
بلي خوا ئې له مذهبي پلوه د (الوهيت) دعوى كوله او
خلكو ته ئې ويل :زه ستاسو اعلى رب يم!! خو بايد
وگورو چي د دې وينا معنى څه ده؟ آيا هغه په دې وينا
ً ځان ته د اله او معبود په سترگه كتلي او
سره واقعا
له ولس ئې د همدې خبري غوښتنه كړې؟ او كه هغه ځان ته
داسي مقام او منزلت وركړى چي يوازي له اله او معبود
سره ښايي؟ په دې كي هيڅ شك نشته چي له دې خبري نه د
فرعون موخه هيڅكله دا نشي كېدى چي گواكي ځان ته ئې د
اعلى رب په سترگه كتلي او د همدې ادعاء ئې كړې ،معنى
ئې له دې پرته بل څه نه ده چي هغه ځان ته داسي حقوق
او امتيازات وركړي او له ټولو ئې غوښتي چي هغه ومني
چي له هللا تعالى پرته له هيچا سره نه ښايي ،هيڅ بنده
دا حق نه لري چي په ټولني كي ځان ته دا مقام او
منزلت وركړي .د ده د وينا معنى دا ده چي ولس ته ئې
ويلي :زه د مصر ټولواك يم ،دلته به يوازي زما حكم
چلېږي ،د جائز او ناجائز پرېكړه به زه كوم ،د پرېكړو
وروستۍ مرجع زه يم ،له خلكو ئې غوښتي چي تر هر څه او
هر چا زيات بايد د ده ستاينه او لمانځنه وشي ،موسى
عليه السالم هم په دې گواښي چي كه له ما پرته دي بل
څوك د معبود او اله په توگه غوره كړ؛ ځاى دي زندان
دئ:











الشعراء55 :
ً به
وئې ويل :كه له ما پرته دي بل اله ونيو نو حتما
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دي له (نورو) زندانيانو سره يوځاى كړم.
يعني په دې ملك كي به د ژوند په هري برخي كي
محوري او مركزي حيثيت د فرعون وي ،د ټولني هر وگړى
به هم د الرښووني په برخه كي او هم د پرېكړو لپاره ده
ته مراجعه كوي ،په دې هېواد كي به له ده پرته بل
داسي مقام او مرجع نه غوره كېږي چي ولس د الرښوونو او
د منازعاتو د حل و فصل لپاره هغه ته مخ اړوي ،دلته
به يوازي زما احكام چلېږى او كه تا بل مقام او مرجع
ته د مخ اړولو جسارت وكړ نو ځاى دي زندان دئ ،له
نورو زندانيانو سره به يو ځاى په زندان كي پروت وې.
هر هغه څوك چي په خپلي ټولني كي همغه مقام او منزلت
غواړي چي فرعون غوره كړى وو كه څه هم ځان ته د اله
او معبود خطاب ونه كړي په حقيقت كي ئې ځان معبود او
اله گڼلى او د الوهيت دعوا ئې كړې.
دا د فرعون او فرعوني نظام ځانگړتياوي دي،
قرآنكريم د دې لپاره دا يادونه كوي چي موږ د دې په
هينداري كي فرعون ته ورته واكمنان وپېژنو او په دې
پوه شو چي هللا تعالى كوم نظام يو فرعوني نظام گڼي او د
رانسكورولو لپاره ئې موسى لېږي؟!! له دې قصې د قرآن
موخه دا نه ده چي موږ په تاريخ كي هغه تېر شوى فرعون
وپېژنو ،بلكي هدف ئې دا دئ چي موږ په دې خبري پوه
كړي چي په چا كي دغه صفات وي هغه فرعون دئ او د
فرعون له برخليك سره به مخامخ كېږي .او ته به د دې
فرعون داسي مقابله كوې لكه چي موسى عليه السالم د خپل
دور فرعون مقابله كوله.

د فرعوني نظام واكمني څېرې
قرآن د فرعوني نظام واكمنان په دريو ډلو وېشي ،د
هري ډلي د مشر يادونه كوي ،د (فرعون)( ،هامان) او
(قارون) نومونه اخلي ،دا هر يو د يوې حاكمي طبقې
ممثل دئ ،دغه درې طبقې او په سر كي ئې دا درې مشران
يو بل ته الس وركوي او پر يوه ملت او هېواد حكومت
كوي .په هر جاهلي نظام كي به وگورئ چي دغه درې طبقې
په گډه طبقاتي نظام چلوي ،هر نظام درې اړخه لري،
اعتقادي (فكري) ،سياسي او اقتصادي اړخونه .فرعون د
مصر د هغه وخت د حاكم سياسي نظام اړخ تمثيلوي ،هامان
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ئې د ايديالوژيكي او فكري اړخ استازى او د دغه نظام
مفكر او تيوريسن دئ ،د ده طبقه ده چي فرعون ته مشورې
وركوي ،مسلط فرعوني نظام توجيه كوي ،د فرعون له
تصرفاتو او اقداماتو دفاع كوي او د ولس د اقناع
لپاره فتوا گاني وركوي او قارون د پانگي او شتمنۍ
څښتن او د شتمني طبقې ممثل دئ .له فرعون ،هامان او
قارون ځني هدف يوازي درې كسان نه بلكي د فرعوني نظام
درې واكمني طبقې معرفي كول دي .په دې نظام كي فرعون
محور دئ او هامان او قارون ئې ښى او كيڼ السونه.
قرآن عظيم الشأن فرمايي چي هللا تعالى موسى عليه
السالم د دې لپاره مصر ته ولېږو چي لومړى د فرعون،
بيا د هامان او په پاى كي د قارون مقابله وكړي:










   


غافر56-56 :
ً چي موږ موسى له خپلو آيتونو او څرگندو دالئلو
يقينا
سره فرعون ،هامان او قارون ته ولېږو ،او هغوى وويل:
دروغجن كوډگر دئ.
يعني ده ته ئې اصلي دښمنان ورښودلي ،دا وضاحت ئې
ورته كړى چي په مصر كي به ستا مقابله له چا چا سره
وي ،خو دا ئې هم ورته ويلي چي څنگه به ئې مقابله
كوې ،لومړى د چا او ورپسې د چا؟ د ټولو خو په تدريج
سره ،داسي چي يوه ته به پر بل اولويت وركوې ،اصلي او
لومړى دښمن فرعون دئ ،لومړۍ مقابله بايد له ده سره
وي ،داسي نه چي په نورو جبهاتو كي تر دې د مخه مصروف
شې او تر ټولو خطرناك او اصلي دښمن درنه پاته شي!!
په لومړي سر كي به د فرعون مقابله كوې ،بيا د هامان
او ورپسې د قارون ،موسى عليه السالم د همدغو دريو
طبقو په ضد د مبارزې لپاره لېږل شوى وو ،څوك چي د
موسى عليه السالم په الر د تلو اراده لري نو د دغو
دريو خطرناكو دښمنانو مقابلې ته به مال تړي.

له مظلومانو سره د فرعوني نظام چلن
قرآن فرمايي چي فرعون او نظام ئې له يوې ډلي سره
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داسي معامله كوله:





   
   

القصص6 :
غوښتل ئې يوه ډله ئې بې وزلې او كمزورې وي ،زامن ئې
ً چي دى له
ورحاللول او لوڼي ئې ژوندۍ پرېښودې ،يقينا
مفسدينو څخه وو.
كه څه هم زموږ درانه مفسرين په دې اړه بېل بېل
تعبيرونه او تفسيرونه لري چي فرعون ولي د بني
اسرائيلو زامن وژل او لوڼي ئې ژوندۍ پرېښودې ،ځيني
ئې وايي :فرعون په خوب كي ليدلي وو چي په بني
اسرائيلو كي به داسي څوك راپيدا شى چي د ده واكمني
به گواښي او د ده تخت او تاج ته به تاوان رسوي ،د دې
احتمالى خطر د مخنيوي لپاره ئې د بني اسرائيلو د
ماشومانو په وژلو الس پورى كړ ،ځيني نور وايي چي
كاهنانو د دې احتمالى خطر اطالع وركړې وه؛ نو ځكه ئې
د بني اسرائيلو زامن وژل!! خو كه د دغو آراوو جرړو
ته متوجه شو راته جوته كېږي چي دغو درنو مفسرينو په
دې اړه د بايبل وينا ته اعتبار وركړى او د بايبل تر
اغېز الندي تللي او همغه څه ئې ويلي چي محرف بايبل
ويلي!! خو پورتنى آيت په ډېره واضحه توگه موږ ته
الرښوونه كوي چي د ماشومانو له وژلو ځني د فرعون هدف
دا وو چي د بني اسرائيلو قوم ضعيف او كمزورى كړي،
غوښتل ئې د دې قوم شمېر دومره زيات نشى چي دى او
اقتدار ئې وگواښي ،د دې خطر د مخنيوي لپاره ئې د
هغوى زامن وژل .دې درنو مفسرينو د قرآن دې الرښووني
ته هم پام نه دئ كړى چي كاهنان ،رماالن ،نجوميان او
له هللا تعالى پرته هيڅوك په غيب نه پوهېږي!!
عظيم الشأن قرآن فرمايي چي فرعون نه يوازي دا چي
خپل مخالفين د زندان تورو خونو كي اچول بلكي پرالس او
پښو ئې ورته مېخونه ټك وهل ،حتى پر خپلي مېرمني ئې
رحم ونه كړ ،د هغې په السونو او پښو كي ئې هم مېخونه
ټك وهل او دومره ئې وځوروله چي له هللا تعالى ئې د مرگ
هيله وكړه!!
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د هللا تعالى نه بدلېدونكى سنت
قرآن عظيم الشأن د فرعون او فرعوني نظام له معرفي
وروسته او د قصې متن ته له ننوتلو وړاندي ،د هللا تعالى
هغه دائمي او نه بدلېدونكى سنت بيانوي چي د داسي
ظالمانو او ظالمانه نظامونو د نسكورولو او د
مظلومانو د ژغورني لپاره ئې وضع كړى؛ فرمايي:





  




  









  
او غواړو پر هغو پېرزوينه وكړو چي په زمكي كي ئې
د بې وزلۍ لټه كېږي او پېشوايان ئې كړو او (د
ټولو شتمنيو) وارثان ئې كړو او پر زمكي كي تمكين
ورپه برخه كړو او له دوى ځني فرعون ،هامان او
لښكرو ته ئې هغه څه وښېو چي ترې وېرېدل.
( -)3-8يعني دا د هللا تعالى نه بدلېدونكى سنت دئ چي بې
وزلي ولسونه به له اسارت او محكوميت ژغوري ،له دوى
به د لويو لويو مستكبرو طاقتونو د پرځولو او
نسكورولو لپاره كار اخلي ،تر ټولو د ستر مغرور ځواك
د نسكورولو لپاره به د نړۍ تر ټولو ضعيف او مستضعف
قوم انتخابوي ،فرعون به د خپلو غالمانو (بني
اسرائيلو) په الس له منځه وړي .هللا تعالى به پرهغو
كسانو احسان كوي چي په زمكي كي ضعيف شمېرل كېږي ،د
ضعف او ناتوانۍ لپاره ئې هڅه كېږي ،استكباري نظامونو
ځپلي ،هللا تعالى غواړي د داسي مظلومانو په الس دا مغرور
او مستبد ځواكونه نسكور كړي ،دوى ته د نورو قومونو د
قيادت او مشرۍ افتخار ورپه برخه كړي ،نور ولسونه هم
په دوى پسي اقتدا وكړي ،د زمكو او شتمنيو وارثان ئې
كړي ،هغه درې طبقې چي په سياسي ،مذهبي او اقتصادي
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لحاظ پرخلكو حكومت كوي ،د دوى هر څه دغو مظلومانو ته
په ميراث وركړي ،په زمكه كي اقتدار او تمكين دوى ته
وسپاري ،واك او صالحيت دوى ته انتقال كړي ،هغه ضعيف
او بې وزلى ولس د دوى ځاى ناستى كړي چي په وېري او
خوف كي ئې ژوند كاوو ،حكومتونو د دوى د وېرولو او
ضعيفولو هڅي كولې ،د هللا تعالى سنت داسي دئ چي لومړى
له دغو بې وزلو او مستضعفينو په فكري او اخالقي لحاظ
امامان جوړ كړي ،هاماني ډله د خلكو د فكري او مذهبي
قيادت له مقامه خلع كړي او دا قيادت مستضعفينو ته
وسپاري ،فرعونيان د ولس له سياسي او اجتماعي قيادت
عزل كړي او دا قيادت بې وزلو ته وسپاري او په پاى كي
د قارون د ډلي شتمنۍ دوى ته په ميراث وركړي .فرعون،
هامان او لښكري ئې چي له څه وېرېدل او تل ئې حذر ترې
كاوو ،رنگ رنگ تدابير ئې نيول چي دا بې وزلي راويښ
نه شي ،يو بل ته الس ورنه كړي ،د نظام په ضد پاڅون
ونه كړي ،هللا تعالى غواړي چي دوى ته همدا وروښيي ،دوى
له دې وېرېدل چي بې وزلي او مظلومان قوت ونه مومي،
قيام ونه كړي او د خپل حق د الس ته راوړلو لپاره د
واكمنانو په خالف راوالړ نه شي او د همدې لپاره ئې په
استضعاف او ناتوانۍ كي ساتل ،خو د هللا تعالى سنت دا دئ
چي پر مظلومانو او مستضعفانو به پېرزوينه او احسان
كوي او فرعونيانو ته به هرو مرو هغه څه ښيي چي ترې
وېرېدل.

قيادت د هر نهضت پيالمه
قرآن عظيم الشأن فرمايي چي د دې الهي سنت د تحقق
لړۍ د پيغمبر له بعثت او د قائد ،مشر او زعيم له
راپيدا كېدو وروسته پيل كېږي ،قيادت او زعامت د دې
كار مقدمه ده ،د هللا تعالى سنت او اراده د ولسونو د
مقدراتو او برخليك په ټاكلو كي همداسي ده ،خو د دې
سنت د تطبيق كار چي له كومه ځايه پيل كېږى؛ هغه د
پيغمبر بعثت او د قيادت رامنځ ته كېدل دي ،له همدې
ځايه د آزادۍ نهضتونه او د استبداد ضد خوځښتونه پيل
كېږي.
قرآن د مصر د هغه مهال حالت داسي انځوروي چي په
ټول مصر باندي د شديد اختناق توري ورېځي خورې وې ،د
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اختناق حالت دومره شديد او خوف وېره دومره خوره وه
چي حتى د موسى عليه السالم په شمول د بني اسرائيلو هر
ماشوم هم د خپلو مېندو په غېږ كي خوندي نه وو ،د
فرعون جالدان د بني اسرائيلو د هر نوي زېږېدونكي
ماشوم لپاره توره په الس والړ ول ،موسى عليه السالم په
داسي سختو حاالتو كي نړۍ ته راغى چي مور ئې له دې
عاجزه وه چي دى په خپلي غېږ كي وروزي ،د قوم ،ملت او
ولس تأييد او مالتړ خو پرېږده ،حتى د خپلي مور له هغي
لومړنۍ غېږي هم محروم شو ،مور ئې مجبوره وه چي دى د
ماشومتوب په حالت كي د اوبو څپو ته وسپاري!! خو قرآن
فرمايي چي د هللا تعالى سنت نه بدلېدونكى دئ ،هيڅوك ئې
د تحقق مخه نه شي نيولى ،د چا په اړه چي هللا تعالى
غوښتي وي د يوه بې وزلي او مظلوم ولس د پاڅون
الرښوونه وكړي ،په طوفانونو او د څپاندو او مستو
سيندونو په څپو كي به ئې وساتي ،د فرعون په كور كي
به ئې ستر كړي ،د دښمن په خوا كي او حتى د هغه په الس
به ئې روزنه وكړي!! هللا تعالى غوښتل چي موسى عليه
السالم داسي وروزي چي د ولس د مشرۍ وړتياوي په ده كي
وده وكړي او د ضعف او حقارت هغه احساس په ده كي را
ً په يوې مظلومي او بې وزلي كورنۍ
پيدا نه شي چي عادتا
كي د روزل شوي انسان په زړه او دماغ توره پرده
غوړوي .د يوه مظلوم ولس قيادت او مشري هغه څوك نه شي
كولى چي په خپله د حقارت احساس كوي ،په كوم چاپېريال
كي چي فقر او مسكنت وي ،وېره او خوف وي او د قوم
بچيان په مظلوميت ،بې وزلۍ او خوف كي پيدا كېږي او
ستر كېږي ،گرانه ده چي په دغسي چاپېريال كي د روزل
شوي او ستر شوي انسان پر زړه او دماغ د حقارت احساس
وزر ونه غوړوي ،د همدې لپاره حكيم خداى موسى عليه
السالم د خپلي مور له غېږي جال كړ او د فرعون كور ته
ئې ولېږو چي هلته وروزل شي او د مشرتابه اړوند
ځانگړتياوي ورپه برخه كړي .قرآن فرمايي:















    

القصص
856
د قرآن پلوشې

  
  
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
او مه غمجنه كېږه ،موږ ئې حتما
راگرځوونكي او د پيغمبرانو له ډلي ئې گرځوونكي
يو.
( -)5هللا تعالى د موسى عليه السالم د مور په زړه كي دا
خبره واچوله چي د فرعون جالدانو ته ئې ونه سپاري ،پټ
ئې وساتي ،تر هغه ئې پټ وساتي او تى وركړي چي كولى
شي ،كله چي پوه شي نور ئې پټولى نشي نو د لرگي په
صندوق كي ئې كېږدي او په سيند كي ئې پرېږدي ،زړه ته
ئې دا خبره لوېدلې وه چي هللا تعالى به ئې بېرته روغ
رمټ ورته راوگرځوي او له ده به پيغمبر او د بني
اسرائيلو ناجي جوړ كړي .دې همدا كار وكړ ،څه موده ئې
په پټه تى وركړ ،خو كله چي خطر زيات شو هغه ئې د هللا
تعالى په نامه او د ژوندي پاته كېدو په هيله په
صندوق كي د نيل څپو ته وسپارو.
د قرآن له دې او په همدې اړه له نورو مباركو
آيتونو څو خبري معلومېږي:
 د بني اسرائيلو لپاره د مصر وضعيت داسي وو چي
مېندو خپل ماشومان په خپلي غېږ كي نه شو ساتلى ،دا
پرېكړه شوې وه چي د دوى نارينه ماشومان به وژل كېږي.
 هللا تعالى د موسى عليه السالم د مور په زړه كي دا
خبره واچوله چي دى تر هغه وپاله چي خطر احساس كړې ،د
خطر په صورت كي ئې سيند ته وغورځوه او ډاډه اوسه چي
نه يوازي بېرته به ئې روغ رمټ درته راوگرځوو بلكي
هغه به د پيغمبر په توگه غوره كړو.
 مور ئې دى په صندوق كي ايښى او په سيند كي ئې
پرېښى ،بايبل وايي چي هغه ئې په يوه شكور كي ايښي،
خو قرآن دا ادعاء ردوي او ښايي د همدې ادعاء د ترديد
لپاره د صندوق يادونه شوې وي ،حقيقت همدا دئ چي شكور
نه يو ماشوم د اوبو پر سر ساتلى شي او نه د هغه
لپاره خوندي او مصئون گڼل كېدى شي!!
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نو فرعونيانو ترالسه كړ ،تر څو ئې دښمن شي او د
ً چي فرعون ،هامان او لښكري ئې
اندېښنو سبب ،يقينا
اشتباه كوونكي ول او د فرعون مېرمني وويل :زما او
ستا لپاره يو د سترگو يخوالى دئ ،مه ئې وژنئ،
ښايي گټه راورسوي يا ئې په زوى ولۍ ونيسو او دا
په داسي حال كي چي دوى نه پوهېدل.
( -)5-3له دې آيتونو معلومېږي چي:
 صندوق په داسي وخت كي له سينده د فرعونيانو (آل
فرعون) لخوا راايستل شوى چي فرعون او مېرمن ئې هم د
سيند خوا كي وو.
 فرعون د ده د وژلو امر كړى او مېرمني ئې ممانعت
كړى او فرعون ته ئې ويلي چي هغه مه وژنه ،پرېږده چي
وئې ساتو؛ يا به ئې په زوى ولۍ ونيسو او يا به كومه
بله گټه راورسوي ،ښايي له دې خبري ئې مقصد دا وو چي
يو بني اسرائيلي به زموږ په غېږ كي ستر شي او دا به
باعث شي چي دا قوم زموږ د پېرزويني مرهون او زموږ په
وړاندي مطيع او تسليم وي ،زموږ په كورنۍ كي يوه ستر
شوي مشر باندي به راغونډ شي او زموږ د نورو قبطي
پلويانو په څېر به زموږ دفاع كوي!!
 فرعون ،ستر مشاور ئې هامان او د دوى لښكري په دې
نه پوهېدل چي په دې كار سره يو داسي دښمن په خپلي
غېږ كي ساتي چي دوى ته به د ډېرو اندېښنو او غمونو
باعث شي.
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قرآن دا هم وايي چي هللا تعالى موسى عليه السالم ته
په ماشومتوب كي داسي څېره وركړې وه چي د هر چا مينه
منى .
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او د موسى د مور زړه بې قراره شو ،كه د دې لپاره
چي له مؤمنانو ځني وي د دې زړه مو نه وى مضبوط
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
ويل :آيا داسي كورنۍ دروښيم چي درته وئې پالي او
خواخوږي ئې وي؟ نو په دې توگه مو خپلي مور ته
راوگرځاوو چي سترگي ئې پرې سړې شي ،غمجنه نه وي
او پوه شي چي د هللا وعده رښتينې ده خو ډېرى خلك نه
پوهېږي.
( -)16 -10په دې مباركو آيتونو كي څو الرښووني گورو:
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 د موسى د مور زړه بې قراره او له صبره تش شو ،بې
قراري ئې دې پړاو ته رسېدلې وه چي نږدې وه داسي كار
وكړي چي ټوله خبره بربنډه شي ،خو هللا تعالى صبر وركړ،
كه خبره افشاء شوې وى نو ښايي د موسى تر څنگ به دا
هم په مرگ محكومېده ،خو هللا تعالى غوښتل چي نه يوازي
موسى عليه السالم او د ده مور ژوندي پاته شي ،بلكي د
شاهي كورنۍ د يوه نازولي غړي په توگه د خپلي مور په
غېږ كي ستر شي او پر مور ئې هغه ورځ هم وگوري چي
موسى عليه السالم په پيغمبرۍ مبعوث شوى او دې ايمان
پرې راوړى.
 خپلي لور؛ د موسى عليه السالم خور ته ئې ويلي چي
ورپسې شه او وگوره چي د سيند څپې ئې چېري وړي او څه
ورسره كېږي.
 هغه عقلمنه او هوښياره نجلۍ وه ،په احتياط احتياط
ورپسي روانه وه ،وئې ليدل چي د فرعونيانو الس ته
ورغى ،د فرعون مېرمني له خپل سيالو مېرمنو او وينزو
غوښتي چي تى وركړي؛ خو ده د هيچا پر تي خوله نه ده
ايښې.
 د موسى عليه السالم خور چي له لري ئې د صحنې تماشا
كوله ،چا ته ئې ويلي چي زه داسي مېرمن پېژنم چي د
ماشومانو په ښه ساتلو كي خاص مهارت لري ،ځواب ئې
ترالسه كړى چي رائې وله ،خپله مور ئې راوستې ،كله چي
هغې موسى خپل تي ته نيولى ،تى ئې رودلى ،د فرعون
مېرمني د ماشوم د ساتلو او پاللو دنده دې ته سپارلې.
 د هللا تعالى وعدې رښتينې دي ،چي دا ئې يوه بېلگه
وه.

(علم) او (حكمت)
قرآن فرمايي چي موسى عليه السالم په داسي ماحول كي
ستر شو چي پخې ځوانۍ ته د رسېدو پر مهال ئې هم (حكم)
په برخه شو او هم (علم):
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او كله چي پوخوالي ته ورسېد او تكړه شو حكمت او
علم مو ورپه برخه كړ او همدا راز نېكانو ته بدله
وركوو.
( -)14يعني كله چي موسى عليه السالم خپل قوت او كمال
ته ورسېد ،د ځوانۍ هغه پړاو ته چي د انسان ټول
قوتونه او استعدادونه په كي كمال ته رسېږي ،نو موږ
ورته علم او حكمت وركړ ،دا الهي پېرزوينه يوازي د ده
په اړه نه وه ،دا عام الهي سنت دئ ،له نورو نېكانو
سره به هم دې ته ورته معامله كېږي( ،و كذلك نجزى
المحسنين :همدغسي ټولو نېكانو ته بدله وركوو) ،هرڅوك
چي د نېكۍ الره غوره كړي؛ دغسي به هللا تعالى هغه ته
نېكه بدله وركوي ،علم او حكمت به ئې په برخه كوي.
دا آيتونه موږ ته ښيي چي د قيادت او زعامت لپاره
يوازي (علم) كافي نه دئ ،بلكي د علم تر څنگ (حكمت)
ته هم اړتيا شته ،د قرآن په ځاى ځاى كي به دا مطلب
ستاسو مخي ته راشي چي پيغمبران عليهم السالم له (علم)
او (حكمت) سره د خپل امت په لوري تللي او دوى ته ئې
هم د علم ښوونه كړې او هم د حكمت .يعني يوازي په
حقائقو پوهېدل كافي نه دي ،د حقائقو پلي كول،
تطبيقول او د تطبيق په الرو چارو ئې پوهېدل ترهر څه د
مخه ضروري دي .هللا تعالى موسى عليه السالم ته هم علم
وركړ او هم حكمت ،گورئ چي د يوه اجتماعي انقالب لړۍ د
داسي قيادت له راپيدا كېدو پيل كېږي چي هللا تعالى هم
(علم) وركړى او هم (حكمت).
بايد وگورو چي دا كوم (علم) او كوم (حكمت) دئ چي
له پيغمبرۍ وړاندي او د همدغي ځوانۍ په دوران كي د
موسى عليه السالم په برخه شوى؟! آيا معنى ئې دا ده چي
هغه ديني علم له مذهبي كورنۍ ترالسه كړى او (حكمت) او
د زعامت او قيادت هنر د فرعون په كور كي ،ځكه مخكني
آيتونه د موسى عليه السالم د روزني چاپېريال داسي
انځوروي چي له يوې خوا ئې له خپلي مذهبي كورنۍ سره
اړيكي ټينگي دي او ديني پوهه له دې ځايه ترالسه كوي
او له بلي خوا د فرعون په دربار كي د شاهي كورنۍ د
يوه غړي په توگه د ده لپاره د ډېر څه زده كولو شرائط
برابر دي ،په دې توگه هللا تعالى ده ته له يوې خوا ديني
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علم وركړ او له بلي خوا ئې هغه بصيرت او حكمت ور په
برخه كړ چي د ولس د قيادت او مشرتابه لپاره ضروري
 او كه له دې پرته د علم او حكمت ترالسه كولو كومه،وي
بله مرجع ئې هم په برخه شوې؟
د قرآن په ځينو نورو آيتونو كي له غور او دقت
وروسته معلومېږي چي موسى عليه السالم د خپلي پوهي او
 د يوه،علم ترالسه كولو يوه بله مرجع هم موندلې وه
 څه موده،عالم شخصيت په لټه كي په اوږده سفر وتلى وو
ئې د هغه ملگرتيا كړې وه او له هغه ئې علم ترالسه
 خو دا څوك وو؟ چېري ئې موندلى؟ څه ئې ترې زده،كړى
كړي؟ قرآن د دې پوښتنو ځواب په دې توگه موږ ته
:راكوي
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الكهف56-36 :
او كله چي موسى خپل زلمكي ته وويل :تر هغه به له تلو
تم نشم چي مجمع البحرين (د دوو سيندونو يو ځاى كېدو
سيمي) ته ورسېږم يا به تر اوږدې مودې (كالونه
كالونه) درومم .نو كله چي د دواړو يوځاى كېدو سيمي
ته ورسېدو نو دواړو خپل كب هېر كړ ،چي په عجيبه توگه
ئې په سيند كي خپله الر ونيوله او والړ .نو كله چي تېر
شول خپل زلمكي ته ئي وويل :غرمنى (خوراك) مو راته
راوړه؛ په رښتيا چي له دې سفره مو ستړيا په برخه شوه
(دې سفر ډېر ستومانه كړو) ،وئې ويل :په ياد دي دي
كله چي هغي لويي ډبري ته مو پنا يووړه؛ نو ما كب هېر
كړ ،هسي شيطان رانه هېر كړ چي يادونه ئې (درته)
وكړم ،او په عجيبه توگه ئې په سيند كي خپله الر
ونيوله .وئې ويل :همدا هغه څه دئ چي موږ ئې غواړو،
پر خپلو پلونو گام په گام په شا وگرځېدل ،نو زما له
بندگانو ئې داسي يو بنده وموند چي له خپل لوري مو
پېرزوينه ورپه برخه كړې وه او له خپل لوري مو ځانگړى
علم ورزده كړى وو .موسى ورته وويل :آيا كېدى شي د دي
لپاره ستا متابعت او ملگرتيا وكړم چي د هغه رشد او
پوهي څه رازده كړې چي تا ته ئې علم دركړى شوى؟ هغه
ورته وويل :ته زما په ملگرتيا كي صبر نشې كولى ،څنگه
به په هغه څه صبر وكړې چي پرې خبر نه يې؟ وئې ويل:
إن شاء هللا ما به صابر ومومې او په هيڅ كار كي به له
تا سرغړاوى ونه كړم .وئې ويل :نو كه زما متابعت كوې
نو د هيڅ څه په اړه تر هغه ما مه پوښته چي په خپله
ئې يادونه درته وكړم.
په دې مباركو آيتونو كي څو الرښووني زموږ مخي ته
اېښودل شوې:
 موسى عليه السالم ته د يوه پوه او عالم شخصيت
يادونه شوې ،د اوسېدو ځاى ئې مجمع البحرين ښودل شوى،
ً وگوري ،څه وخت ورسره
ده اراده كړې چي دا كس حتما
پاته شي او څه ترې زده كړي .په همدې موخه خوځېدلى،

361پلوشې
د قرآن
القصص
يو كس ئې د خادم او ساتونكي په توگه له ځان سره كړى.
د موسى عليه السالم د سفر ملگرى د (فتا :غالم او خادم)
په نامه ياد شوى او له دې معلومېږي چي دا د هغه وخت
قصه ده؛ او دا سفر هغه مهال ترسره شوى چي موسى عليه
السالم د فرعون په كور كي او د شاهي كورنۍ د يوه غړي
په توگه اوسېدو او ساتونكي او غالمان ئې په خدمت كي
ول ،دا ځكه چي قرآن د يوسف عليه السالم ساتونكي او
خدمتگاران هم په دغه نامه يادكړي.
 دا سفر اوږد او ستونزمن وو ،د ده دا وينا چي يا
به مجمع البحرين ته رسم او يا خو به همداسي تر اوږدې
مودې درومم ،همدا مطلب افاده كوي .د هغو خلكو انتباه
صحيح نه ده چي وايي :موسى عليه السالم سحر خوځېدلى ،د
غرمې شاوخوا مهال داسي ځاى ته رسېدلى چي ستړى او وږى
شوى ،هملته ئې پوخ ماهي ترې ورك شوى او خضر عليه
السالم ئې هملته موندلى!!
 دا سفر د دوبي په گرميو كي ترسره شوى ،د تودوخي
له كبله ئې د غرمې مهال د يوې لويي ډبري سيوري ته
پنا وړې وه.
 لكه څنگه چي د عبدهللا بن عباس رضى هللا عنهما په روايت
كي راغلي؛ موسى عليه السالم ته ويل شوي وو چي د سفر
په دوران كي به په سيند كي روان كب ستا لپاره الرښود
او نښه وي ،د هغه په خوا كي درومه ،په هر ځاى كي چي
درنه ورك شو نو مجمع البحرين هملته دئ او دغه عالم
به هملته ومومې.
 موسى عليه السالم خپل ملگرى په دې گمارلى وو چي په
سيند كي روان كب به ترنظر الندي نيسي ،كه ترې ورك شو
نو ده ته به اطالع وركوي ،خو كله چي دې كب خپل مسير
بدل كړى او په بل لوري تللى نو له ملگري ئې دا خبره
هېره شوې او هغه مهال ئې موسى عليه السالم ته كړې چي
هغه د خوراك غوښتنه ترې كړې.
 په خپله مخه د كب تلل ښيي چي مجمع البحرين همدلته
وو ،كب خپله الره بدله كړې او په هغه لوري تللى چي له
بل اړخ بل سيند له نيل سره يو ځاى شوى ،نو ځكه موسى
عليه السالم خپل ملگري ته وويل :موږ د همدغه ځاى
(مجمع البحرين) په لټه كي وو .دې ته مو هم بايد پام
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وي چي هغه پلي نابلد مسافر ته چي د لوى سيند په ژۍ
بري خوا ته روان وي ،دا ډېره گرانه وي چي د دوو
سيندونو د يو ځاى كېدو ځاى په دقيقه توگه تشخيص كړي،
دا ځكه چي ډېر ځلي لوى سيندونه په يوه ځاى كي ووېشل
شي او په بل ځاى كي ئې وېشل شوې څانگي بېرته سره يو
ځاى شي ،دې ته مو هم بايد پام وي چي هللا تعالى كبان
داسي پيدا كړي چي په ژمي كي تودو سيمو ته كوزېږي او
په دوبي كي بېرته خپلو اصلي سړو سيمو ته درومي ،كله
كله د دوى دا ژمنى او دوبنى سفر سلگونه كيلومتره
اوږد وي ،د نيل كبان د دوبي (اوړي) په موسم كي له
مصر د سودان او په يوگندا او ايتوپيا كي د نيل د
سرچينو په لوري درومي.
 لكه څنگه چي د عبدهللا بن عباس ﹽ په يوه روايت كي
راغلي دا عالم شخص خضر عليه السالم وو ،روايت داسي
دئ:
ق بن قيس بن حِصن
عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر
ِر ،فمر
الفزاريق في صاحب موسى ،فقال ابن عباس :هو خَض
ق
بهما أبي بن كعب ،فدعاه ابن عباس فقال :إني تماريت
ق
أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى
لقيه ،فقال :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكر شأنه؟
"بينا
قال :إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولَ :
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احمد ،الطبري و غيرهم
دا روايت څو خبري زموږ مخي ته ږدي :دا عالم او
پوه شخص خضر عليه السالم وو .موسى عليه السالم ته ويل
شوي وو چي په ژوندي ماهي پسي روان شي ،په هر ځاى كي
چي ترې ورك شو هملته به خضر ومومي .موسى عليه السالم
د سفر ملگرى په دې گمارلى وو چي په سيند كي روان كب
به تر نظر الندي نيسي ،كله چي ترې ورك شي نو ده ته به
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خبر وركوي ،دوى د سفر په دوران كي د تودوخي په وجه د
كوم كمر سيوري ته پنا وړې ،په همدې وخت كي كب خپله
الر بدله كړې او د هغه ځوانكي له سترگو غائب شوى ،كله
چي بيا خوځېدلي ،له څه مزل وروسته موسى عليه السالم
له هغه غرمنى خوراك غوښتى ،په همدې وخت كي هغه ته د
كب د غائبېدو خبره ورپه ياد شوې او موسى عليه السالم
ته ئې يادونه كړې ،موسى عليه السالم ورته ويلي چي موږ
د همدې ځاى په لټه كي وو ،بېرته راستانه شوي او خضر
عليه السالم ئې هملته موندلى.
خو دا روايت په بخاري كي دولس ځلي نور هم راغلى،
په دې كي درې ځلي نور د پورتني روايت په څير دئ او
څلور ځلي داسي راغلى چي له پورتني سره ژور تعارض لري
او په كي راغلي چي موسى عليه السالم ته ويل شوي وو چي
وريت شوى كب په ټوكرۍ كي ورسره واخلي ،په دغو څلورو
كي هم ژور توپيرونه تر سترگو كېږي ،دا په داسي حال
كي چي د ټولو ديارلسو روايتونو راوي يو دئ! امام
بخاري رحمه هللا نه دي ويلي چي كوم روايت ئې تر نورو
غوره ،دقيق او صحيح دئ ،هغه له بېلو بېلو راويانو چي
څه اورېدلي په امانت سره ئې رانقل كړي ،له دغو
متعارضو رواياتو به يو غوره كوو ،يا هغه چي وايي
موسى عليه السالم ته په سيند كي روان كب د نښي په
توگه ټاكل شوى وو يا هغه چي وريت شوى كب نښه گڼي ،د
اسنادو له مخي دا پرېكړه نشي كېدى ،ځكه كه دا كار
ممكن وى نو امام بخاري به هرومرو ويلي وو چي كوم ئې
ضعيف دئ او كوم ئې صحيح .مجبور يو د قرآن په رڼا كي
او د درايت له مخي ارجح روايت تشخيص كړو ،د دې روايت
په اړه ډېري داسي پوښتني راوالړېږي چي ځواب ئې نشي
ويل كېدى ،پوښتني دا دي:
ُّ َهللا :د
 د روايت په سر كي دا الفاظ راغلي :كذب عدو
خداى دې دښمن دروغ ويلي! د عبدهللا بن عباس غوندي له
شخصيت لري خبره ده چي د يوه كس د ادعاء له مخي د بل
چا په اړه داسي وينا وكړي .شريعت داسي قضاوت جائز نه
گڼي چي د يوې النجې د دواړو خواوو د ويناوو له اورېدو
مخكي وي.
 دا روايت وايي چي موسى عليه السالم له بعثت وروسته
دا سفر كړى ،حال دا چي له بعثت وروسته هغه د ټول
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عالم لپاره الرښود وو ،تر ده بل پوه او عالم كس په
نړۍ كي نه وو ،ولي به هللا تعالى د دې خبري په كولو تر
عتاب الندي نيولو چي د يو چا په ځواب كي ئې ويلي وو:
تر ما بل پوه كس نشته؟! پيغمبر عليه السالم په وار
وار صحابه وو ته ويلي چي تر تاسو ټولو ښه پوه يم ،او
صحابه وو هم ويلي چي هللا او د هغه رسول تر ټولو زيات
پوه دي.
 قرآن وايي چي موسى عليه السالم تر بعثت وروسته
يوازي څلوېښت ورځي له خپل قوم ځني لري شوى چي د ده
په غياب كي سامري وغولول ،كه دا سفر تر بعثت وروسته
ً به ئې قرآن وضاحت كړى وو .له بعثت وروسته
وى نو حتما
هغه د سينا په صحرا كي وو ،هلته نه سيندونه وو او نه
مجمع البحرين.
 كه وريت شوى او پوخ ماهي د دوى لپاره نښه وو نو
موسى عليه السالم به څنگه خپل خادم ته ويل چي هغه د
خوراك لپاره راوړه؟!! په دې صورت كي خو به ئې تل له
ځان سره ساتو او له خوړلو به ئې ډډه كوله.
 دا روايت وايي چي وريت شوى كب ژوندى شو او سيند
ته ئې ټوپ كړل او موسى عليه السالم او ملگرى ئې حيران
شول ،خو قرآن وايي چي د كب د غائبېدا او تگ صحنه
يوازي د موسى عليه السالم ملگري ليدلې وه نه موسى
عليه السالم ،د روايت دا وينا د قرآن له وينا سره په
بشپړه توگه تعارض لري.
 خضر عليه السالم څنگه موسى عليه السالم ته ويلي :ما
ته داسي علم راكړى شوى چي تا ته نه دئ دركړى شوى او
تا ته داسي علم دركړى شوى چي ما ته نه دئ راكړى
شوى؟! كوم علم ده ته وركړى شوى وو؟ علم غيب خو نشي
كېدى!! ځكه چي هغه د مالقات پر مهال موسى عليه السالم
ونه پېژندو.
 د خضر عليه السالم په الس د كافر او مفسد ځوانكي د
وژل كېدو په اړه دا الفاظ راغلي چي منل ئې گران دي:
ْسه بيده  :نو خضر
ْتلع رأ
ْاله فاق
ْ أع
ْسه من
الخضر برأ
فأخذ ْ
د سر له لوړي نه ونيو او په خپل الس سره ئې سر ترې
وايست!!
 د موسى عليه السالم د سفر مربوط ابتدائي آيتونه دا
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الكهف18 -17 :
ً
ً او نه اشارتا
د دې آيتونو له هيڅ لفظ څخه نه صراحتا
داسي معلومېږي چي وريت شوى كب ژوندى شوى او له ټوكرۍ
ئې سيند ته ټوپ كړي؟ كه دا كار شوى وى نو قرآن به په
صريحو الفاظو هغه ته اشاره كړې وه ،او كه د موسى
عليه السالم ملگري داسي صحنه په سترگو ليدلې وى نو له
ډېري حيرانتيا به ئې يا داسي چيغه له خولې وتلې وه
چي موسى عليه السالم به ئې له خوبه راويښ كړى وى او
كه ئې ډېر صبر كړى وى نو د ده له وېښېدو وروسته به
ً دا خبره ورته كوله ،لږ تر لږه هغه مهال خو
ئې فورا
به ئې دا خبره كړې وه چي تشه ټوكرۍ ئې له ځان سره
وړله ،دا داسي خبره نه ده چي څوك ئې هېره كړي ،او څو
ساعته وروسته ورپه ياد شي ،قرآن وايي چي دواړو خپل
كب هېر كړ (نسيا حوتهما)؛ يعني دواړو دې خبري ته نه
وو پام چي كب به تر نظر الندي نيسي ،قرآن ورپسې د
موسى عليه السالم د ملگري دا وينا راوړې :شيطان رانه
هېره كړه چي يادونه ئې وكړم ،كب په عجيبه توگه پر
خپله مخه والړ ،د دې خبري معنى دا ده چي يوازي د موسى
عليه السالم ملگري دا صحنه ليدلې وه ،نه موسى عليه
السالم .دغو خبرو ته په پام سره په يقيني توگه ويلى
شو چي دا روايت ډېر اشكاالت لري او هغه بل له هره
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پلوه ارجح او غوره دئ او د قرآن له وينا سره اړخ
لگوي.
 كله چي موسى عليه السالم له خضر عليه السالم سره
مخامخ شوى له هغه ئې غوښتي چي څه موده ئې له ځان سره
د ملگري په توگه ومني او هغه څه وروښيي چي هللا تعالى
ده ته ورښودلي .هغه په ځواب كي دوه خبري ورته كړې-1 :
ته زما په ملگرتيا كي صبر نشې كولى ،ښايي د ده حالت
ته په پام سره ئې دا خبره ورته كړې ،هغه ئې په
سوكالۍ او رفاه كي ستر شوى زلمى موندلى او د ځان د
ستونزمنو او خطرناكو سفرونو د ملگرتيا جوگه ئې نه دئ
گڼلى؛ نو ځكه ئې دا خبره ورته كړې .او بيا ئې ورته
ويلي :څنگه به په هغه څه صبر وكړې چي پرې خبر نه يې؟
 -5او كه سره له دې زما متابعت كوې نو د هيڅ څه په
اړه تر هغه ما مه پوښته چي په خپله ئې يادونه درته
وكړم .له دې معلومېږي چي خضر عليه السالم ډېر محتاط
شخصيت وو ،خپل نږدې د سفر ملگرى ئې هم له خپلو
اسرارو نه خبراوو ،پر موسى عليه السالم ئې دا شرط
ومنلو چي د اسرارو پوښتنه به نه ترې كوي ،مگر هغه
مهال چي دى ئې په خپله يادونه وكړي .له دې دا هم
معلومېږي چي خضر عليه السالم په سري مبارزې بوخت وو،
د دې خبري حقيقت هغه مهال موږ ته الښه جوت كېږي چي د
دوى دواړو د ملگرتيا درې پېښي په دقت سره له نظره
تېري كړو .د موسى عليه السالم مخكنى د سفر ملگرى له
ځان سره نه بېول هم دغه مطلب په گوته كوي .موسى عليه
السالم شرط مني او د صبر او اطاعت ژمنه كوي.
 له دې آيتونو دا خبره په ډېره واضحه توگه
معلومېږي چي د دغو دواړو شخصيتونو ترمنځ دا مالقات
هغه مهال ترسره شوى چي موسى عليه السالم ال په پيغمبرۍ
نه وو مبعوث شوى ،دا ځكه چي له بعثت وروسته هغه د
ټولي نړۍ لپاره الرښود شو ،دا ضرورت ئې نه وو چي له
خضر عليه السالم ځني څه زده كړي.
 ډېره عجيبه ده ،د قرآن له داسي قصې او مضمون چي
هر مخاطب ته د سري مبارزي درس وركوي ،غرضي او مرضي
خلكو داسي افسانه جوړه كړې چي د مخاطب ذهن تخديروي
او له سره تر پايه غلط افكار القاء كوي ،چېري د خضر
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عليه السالم هغه درې
لدني علم نوم وركول
پوهېدو او كارونه ئې
دلته بايد د دې
وكړو ،او په معنى ئې

جهادي كارونه او چېري دې ته د
او دا ادعاء كول چي هغه په غيب
غيرعادي وو.
مبارك آيت په وړاندي لږ توقف
ځان پوه كړو:

   
   




الكهف38 :


نو زما له بندگانو ئې داسي يو بنده وموند چي له خپل
لوري مو پېرزوينه ورپه برخه كړې وه او له خپل لوري
مو ځانگړى علم ورزده كړى وو.
ً) له فقرې ځينو متصوفينو
د دې آيت د (من لدنا علما
د (لدني علم) اصطالح راايستلې او وايي چي دا علم د
ً
تعليم ،تعلم ،ليك او لوست له الري نه ترالسه كېږي ،آنا
او له مقدمې پرته انسان ته القاء كېږي ،دا اصلي او
حقيقي علم بولي او هغه علم ته د پوستكي او ظاهري علم
په سترگه گوري چي د تعليم او تدريس له الري او په ليك
لوست ترالسه كېږي!! د دغو جنابانو په ځواب كي وايو:
 دا له ځانه جوړه شوې بې بنسټه اصطالح ده.
 له (لدني علم) ځني ستاسو مراد څه دئ؟ مراد مو
(ذاتي علم) دئ ،كه د (هللا تعالى له لوري وركړى شوى
ً او له تعليم او ليك لوست پرته ترالسه
علم)؟ كه آنا
شوى علم؟ ذاتي علم خو له هللا تعالى پرته هيڅوك نه لري،
د انسان علم خو اكتسابي دئ ،انسان د وحي ،تعليم،
تدريس ،ليك او لوست له الري علم ترالسه كوي ،قرآن د
پيغمبر عليه السالم په اړه فرمايي چي تر بعثت مخكي الر
ترې وركه وه ،سمه الر ئې نه پېژندله:
    




   

الضحى5-3 :
مگر نه ئې وموندلې يو يتيم او د ټېكي ځاى ئې دركړ؟
مگر نه ئې وموندلې يو الروركى او الر ئې وښودله؟ او
نيازمند ئې وموندلې ،خو غنا ئې كړه په برخه؟
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همدا راز فرمايي چي له بعثت مخكي نه په كتاب
پوهېدو او نه د ايمان په حقيقت او معنى:
  
     







    
    





الشورى85:
همداسي مو تا ته له خپل لوري د خاص امر وحي وكړه ،ته
نه پوهېدې چي كتاب څه دئ او نه د ايمان (په معنى او
حقيقت) پوهېدې ،خو موږ داسي نور وگرځاوو چي له خپلو
بندگانو ځني هغه څوك پرې هدايتوو چي غواړو ئې ،او بې
شكه چي ته د مستقيمي الري خوا ته الرښوونه كوې.
قرآن موږ ته الرښوونه كوي چي د هر انسان علم په
حقيقت كي د هللا تعالى له لوري وركړى شوى علم دئ ،د
پوهي او معرفت وسائل او استعدادونه هم هللا تعالى وركړي
او په يوه څه د پوهېدو مجال او شرائط هم هللا تعالى
ورته برابروي .قرآن په دې اړه فرمايي:





  
 
    


البقرة588:
په داسي حال كي چي دى په هر هغه څه پوهېږي چي د دوى
مخي ته دي يا ئې شاته دي او دوى د ده د علم يوازي په
دومره څه احاطه كولى شي چي دى ئې وغواړي،
يعني دا هللا تعالى دئ چي هر چا ته علم او پوهه
وركوي ،سترگي ،زړه ،غوږونه ،دماغ او اعصاب ئې د ده
په اراده ورته كار كوي ،الر ورته ښيي او د ښه او بد،
مفيد او مضر په پېژندلو كي ئې مرسته كوي ،په هر څه
ً احاطه كوي او په كوم څه د پوهېدو
چي انسان علما
توفيق ترالسه كوي نو دا ټول د هللا په خوښه او اذن او په
همغه حد كي وي چي هللا ئې وغواړي .د انسان پر مخ چي د
معرفت هره دروازه پرانيستل كېږي او په هري نوې خبري
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چي د پوهېدو توفيق ترالسه كوي ،د ده هر( كشف) او په
هر سر او راز پوهېدل ئې په حقيقت كي د هللا تعالى يوه
پېرزوينه ده ،دا دروازه د ده له لورې ورته پرانيستل
كېږي ،په دغو حقائقو د پوهېدو توفيق دى وركوي او د
دغو اسرارو د كشف توان دى وركوي ،چي حقيقت همداسي دئ
نو تاسو ما ته ووايئ چي ولي د خضر عليه السالم علم
استثنايي علم گڼئ او د (لدني علم) نوم وركوئ؟!!
او د درېيم تعبير په صورت كي بايد پوه شئ چي له
عيسى او يحيى عليهما السالم پرته نه هللا تعالى چا ته په
وړوكتوب كي فوق العاده علم وركړى او نه ئې په
پيغمبرۍ مبعوث كړى ،عيسى عليه السالم ته په ماشومتوب
كي يوازي څو خبري ښودل شوې ،جامع علم ئې هغه مهال په
برخه شو چي انجيل پرې نازل شو.
پيغمبرانو عليهم السالم ته چي د وحي له الري كوم
علم وركړى شوى دا هم په تدريجي توگه او د كتاب او
صحيفې په بڼه كي وركړى شوى ،نه دا چي په يو ځل او په
بشپړه توگه ټول علوم د هغوى زړه او دماغ ته القاء
شوي ،قرآن پر پيغمبر عليه السالم په تدريجي توگه نازل
شوى ،دا د ټولو فقهاوو او علماءو متفقه قول او د
قرآن د صريحو آيتونو مطابق نظر دئ ،يوازي افراطي او
غالت شيعه او ناپوه متصوفين ورسره مخالفت لري ،دا په
داسي حال كي چي پيغمبر عليه السالم د هري قضيې او
پېښي په اړه د وحي نزول ته انتظار كړى ،د وحي له
راتلو مخكي نه پوهېدو چي څه حكم وكړي.
اوس موږ ته ووايئ چي تاسو د كوم منطق له مخي د
(لدن) له لفظ (لدني علم) اخلئ او ادعاء كوئ چي دا
علم له تعليم او تدريس ،ليك او لوست پرته ترالسه
كېږي؟ آيا له دې حقيقته خبر نه يئ چي دا د محرف
بايبل غلطه او بې بنسټه ادعاء ده چي قرآن ئې په كلكه
ردوي او د قرآن لومړي نازل شوي آيتونه د بايبل د دغي
ادعاء خالف وايي چي د انسان علم اكتسابي دئ ،د قرائت
او ليك لوست له الري ترالسه كېدى شي او هللا تعالى د قلم
له الري انسان ته هغه څه ښيي چي نه پرې پوهېږي :قرآن
فرمايي:
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العلق8-1 :
 -1ولوله په نوم د خپل رب ،هغه چي پيدا ئې كړ-5 .
انسان ئې له ځوړندو پيدا كړ -6 .ولوله چي رب دي ډېر
كريم دئ -6 .آ چي په قلم ئې پوهه وركړه -8 .انسان ته
ئې ورزده كړل څه چي نه پرې پوهېدو.
په دې مباركو آيتونو كي څو مطالب خاصه توجه
غواړي:
 د هللا تعالى له لوري وحي د اقرأ (ولوله) په امر پيل
شوې او دا ښيي چي د اسالم له نظره د (لوست) مقام او
منزلت څومره لوړ دئ او څومره اهميت لري ،دا د هللا
تعالى لومړى امر دئ ،په دغه امر سره ئې د وحي لېږل
پيل كړي .او دا د ټولو هغو كمعقلو په خوله سخت گوزار
دئ چي د (لدني علم) بې بنسټه خبره ئې جوړه كړې.
 دا د هللا تعالى د كرم او پېرزويني څرگنده نښه ښودل
شوې چي انسان د يوه (ځوړند توكي) له حالته هغه ځاى
ته رسوي چي (كامل انسان) ترې جوړ شي ،ليك او لوست
ورښيي ،انسان يوازينى مخلوق دئ چي كولى شي د
(لوستلو) له الري د بل په خبره پوه شي او د (ليكلو)
له الري خپل معلومات خوندي كړي او خپل پيغام نورو ته
ورسوي او په دې سره د خپل سلف له قيمتي تجاربو گټه
واخلي ،د معلوماتو د ضايع كېدو مخه ونيسي او
راتلونكي نسل ته ئې انتقال كړي ،له انسانه پرته دا
وړتيا او امتياز په هيڅ ذيروح كي نه گورو ،هللا تعالى
په انسان كي دا استعداد او وړتيا ايښې ده چي له
(قلم) ځني د تعليم او تعلم وسيله جوړه كړي ،له دې
اړخه ئې انسان ته پر ټولو نورو مخلوقاتو فضيلت
وركړى.
 په (قرائت)( ،علم) او (قلم) سره هم انسان ته پر
نورو مخلوقاتو فضيلت وركړى شوى او هم په خپله د
انسانانو تر منځ يوه ته پر بل فضيلت.
( قلم) د زده كړي او پوهي ډېره اغېزمنه وسيله ده،
په دې سره انسان د دې مجال ترالسه كوي چي په ډېرو هغو
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حقائقو پوه شي چي له بلي الري پرې پوهېدل ورته ممكن
نه وو.
 لكه څنگه چي دلته د (علم بالقلم) الفاظ په دې
معنى دي چي انسان ته له قلم ځني د استفادې استعداد
َكه ايښې
وركړى شوى ،هللا تعالى د هغه په فطرت كي دا مل
چي قلم جوړ كړي ،خپل ما في الضمير وليكي او نورو ته
ئې انتقال كړي او له دې د زده كړې او تعليم او تعلم
وسيله جوړه كړي ،همدا راز په نورو آيتونو كي دې ته
ورته راغلي الفاظ لكه (علمه البيان) او (علم آدم
االسماء كلها) هم هغو استعدادونو ته اشاره كوي چي
َكه وركړى
انسان ته وركړى شوي ،انسان ته د (بيان) مل
شوې ،كولى شي خپل (مافىالضمير) اظهار كړي او له
كلماتو او الفاظو نه په استفادې سره خپل قصد ،هدف،
نظر او پيغام تشريح او توضيح كړي ،هغه ته د هر څه د
پېژندو او په هر څه د يوه مناسب نوم ايښودو استعداد
وركړى شوى ،هغه كولى شي خپله پوهه د نومونو په قالب
كي ترتيب ،تنظيم او حفظ كړي او نورو ته ئې انتقال
كړي .دا د انسان يوه ځانگړتيا ده ،دا صفت په نورو
مخلوقاتو كي نشته ،په دې سره هللا تعالى انسان ته پر
ټولو مخلوقاتو فضيلت او شرف وركړى.
 په اصل كي انسان (بې علمه) دئ ،په تدريج سره زده
كړه كوي او علم ترالسه كوي .د انسان د پوهي او علم
تفاوت د نورو ژوو له شعور او پوهي سره په دې كي دئ
چي نور ژوي ثابت او محدود علم لري ،له مخكي د دوى په
خټه او دماغ كي ايښودل شوى ،په فطري او الهامي توگه
ورته تفهيم شوې چي څنگه ژوند وكړي ،كوم كوم كارونه
وكړي ،څه وخوري او د څه له خوراكه ډډه وكړي ،څنگه
مفيد او مضر سره بېل كړي ،خو انسان كولى شي چي تر
هغه څه زيات هم زده كړي چي په فطري او الهامي توگه
ورښودل شوي او په ضمير كي ئې ايښودل شوي .دى كولى شي
زده كړه وكړي ،د خپلي پوهي سطح لوړه كړي ،اسرار كشف
كړي او پټ حقائق ځان ته معلوم كړي ،په (لوستلو)،
(ليكلو) او له (قلم) ځني په استفادې سره د خپلي
حافظې ظرفيت لوړ او پراخ كړي او په هغه څه هم پوه شي
چي نور پرې پوهېدلي او دى ترې غافل وو او له پېژندو
ئې عاجز .كه انسان ته له (قلم) د استفادې استعداد نه
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وى وركړى شوى او په ليك او لوست نه پوهېدى نو د هر
چا علم او پوهه به له ده سره پاتې كېده ،نه به په دې
توانېدو چي د نورو له پوهي او تجربو گټه واخلي او نه
به ئې خپل تجارب او علم نورو ته انتقالولى شو.
سره له دې چي عظيم الشأن قرآن (قلم)( ،ليك) او
(لوست) ته دومره اهميت وركړى او سره له دې چي پيغمبر
عليه السالم ته د وحي په پيل كي لومړۍ الرښوونه د
قرائت او قلم په هكله ده او ورته ويل شوي چي قلم د
تعليم او تعلم ستره وسيله ده ،خو متأسفانه ځيني
متصوفين دا ستر او څرگند حقيقت له پامه غورځوي او
ادعاء كوي چي له قرائت ،تعليم ،تدريس ،ليك او لوست
پرته هم (علم) ترالسه كېدى شي ،نو د علم د زده كړي
لپاره مدرسې ته مه ځه ،د عالم مخي ته مه كښېنه ،كتاب
او قلم پرېږده ،خانقاه ته والړ شه ،د مرشد لمن ونيسه،
د كوم قبر خوا ته دېره شه( ،لدني علم) به دي په برخه
شي ،سترگي به دي پرانيستلې شي او په غيبي حقائقو به
پوه شې!! دا همغه خبره ده چي محرف بايبل ئې كوي!!
تاسو د قرآن دا علمي ،دقيقه او په حقيقت او
واقعيت والړه وينا د بايبل او د بايبل تر اغېز الندي د
تللو متصوفينو له دغي بې بنسټي ادعاء سره مقايسه كړئ
چي وايي :انسان د معرفت د وني مېوه وخوړه ،سترگي ئې
پرانيستلې شوې او د ځان او خپل ماحول په حال پوه
شو!!
بايبل وايي :آدم او حوى عليهما السالم په جنت كي د
دوو ونو د مېوو له خوړلو منع شوي وو :د (معرفت ونه)
او د (حيات ونه) ،او ورته ويل شوي وو چي كه دا مېوه
ً مرئ!!
وخورئ نو حتما
د بايبل له منونكو پوښتنه كوو :آدم عليه السالم ته
د كومي مېوې د نه خوړلو توصيه شوې وه او گواښل شوى
ً مرې؟ د حيات د وني كه د
وو چي كه دا مېوه وخورې حتما
معرفت د وني؟ طبيعي ده چي دا د حيات د وني مېوه نه
شي كېدى دا ځكه چي هغه خو په مرگ نه بلكي په دائمي
ژوند منتج كېږي!! او د دوهمي خبري معنى خو دا ده چي
كه ته د معرفت ترالسه كولو هڅه وكړې او (د ښه او بد
پېژندو د وني) مېوه وخورې نو هرو مرو مرې ،يعني په
پټو سترگو ژوند كوه ،د معرفت د وني مېوه مه خوره؛
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ځكه چي دا مېوه ستا د مرگ باعث كېږي! په دې هكله څو
پوښتني لرو:
 آدم عليه السالم خو دا مېوه وخوړه ،ولي مړ نه شو؟
ولي د بايبل د خداى خبره غلطه وخته؟ هغه خو ورته
ويلي وو چي كه دا مېوه وخورې مطمئن اوسه چي حتما
ً
مرې!!
 د انسان د مرگ يو ستر عامل خو د بايبل د خبري
برعكس د ده عدم معرفت دئ ،هغه كه له بيمارۍ مري وجه
ئې دا ده چي د دې بيمارۍ د عالج دوا نه پېژني ،هغه كه
د كوم دښمن په الس مغلوبېږي او په قتل رسېږي سبب ئې
دا دئ چي معرفت ئې ناقص دئ ،د دښمن د پرځولو او د ده
له شره د ځان ژغورلو په چل او چم نه پوهېږي ،معرفت
خو د ده د ژوند د اوږدوالي باعث دئ نه د مرگ باعث ،هللا
تعالى به څنگه ده ته وايي چي د معرفت د وني مېوه ستا
د مرگ باعث كېږي؟!!
 كه چا ته د معرفت وركول په دې توگه وى نو
پيغمبرانو عليهم السالم ته به همداسي لدني علم وركول
كېدو او پر دوى به په تدريج سره د كتاب د نازلېدو
ضرورت نه وو!!
راشئ د بايبل د دغي وينا په وړاندي لږ توقف وكړو،
د بايبل په درېيم فصل كي ،د انسان سقوط تر عنوان
الندي په لومړيو  65جملو كي دا مطالب لولو:
"مار تر ټولو هغو حيواناتو ډېر زيرك وو چي خداى پيدا
كړي وو ،يوه ورځ مار د ښځي خوا ته راغى او هغې ته ئې
وويل :آيا رښتيا ده چي خداى تاسو د باغ د ټولو ونو د
مېوو له خوړلو منع كړي يئ؟ ښځي په ځواب كي ورته
وويل :موږ ته اجازه راكړى شوې چي د ټولو ونو مېوه
وخورو پرته د يوې وني چي د باغ په منځ كي ده ،خداى
امر كړى چي د دې وني مېوه ونه خورو او حتى الس ورنه
وړو كه نه نو مرو .مار ورته وويل" :مطمئن اوسه چي نه
مرئ ،بلكي خداى ښه پوهېږي چي كله تاسو دا مېوه وخورئ
سترگي مو پرانيستل كېږي ،د خداى په څېر كېږئ او ښه
له بده بېلولى شئ" ،هغه ونه ښځي ته ښايسته وبرېښېده
او له ځان سره ئې فكر وكړ چي "كېدى شي د دې ښايسته
وني مېوه خوندوره وي او پوهه مي په برخه كړي ،نو د
دې وني مېوې ئې راوشكولې ،وئې خوړلې او خپل خاوند ته
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ئې هم وركړې او هغه هم وخوړلې" په همدې سره د دوى
دواړو سترگي پرانستلې شوې ،په خپلي بربنډتيا پوه
شول ،نو د انځر له پاڼو ئې د ځان پټولو جامه جوړه
كړه ،د همدې ورځي په مازديگر كي ،آدم عليه السالم او
ښځي ئې د خداى غږ واورېدو چي په باغ كي گرځېدو ،نو
په ونو كي پټ شول ،خداى آدم ته غږ كړ :اې آدمه! چيري
يې ،ولي پټېږې؟ آدم ځواب وركړ :ستا غږ مي په باغ كي
واورېدو ،ووېرېدم ،دا ځكه چي لوڅ وم ،نو ځكه پټ شوم،
خداى وفرمايل :چا درته وويل چي لوڅ يې؟ آيا د هغي
وني مېوه دي خوړلې ده چي ترې منع كړى مي وې؟ آدم
ځواب وركړ :دغي ښځي چي زما ملگرې دي گرځولې ،ما ته
ئې دا مېوه راكړه او ما هم وخوړه ،دلته نو خداى له
ښځي وپوښتل :دا څه كار وو چي تا وكړ؟ ښځي وويل :مار
وغولولم!! نو خداى مار ته وويل :د دغه كار د كولو په
سبب به د زمكي تر ټولو وحشي او اهلي حيواناتو زيات
ملعون وې ،تر څو چي ژوندى وې په خپلي سينې به خوځې،
خاوري به خورې ،ستا او د ښځي او ستا د نسل او د ښځي
د نسل تر منځ به تلپاتې دښمني اچوم ،د ښځي نسل به
ستا سر ځپي او ته به د ده پنډۍ چيچې ،دغه وخت خداى
ښځي ته وفرمايل :ستا د زېږولو د وخت درد به درته
زيات كړم ،ته به په درد او كړاو سره خپل اوالد زېږوې،
د خپل مېړه مشتاقه به وې او هغه به پرتا برالسى وي،
بيا خداى آدم ته وفرمايل :له دې كبله چي د خپلي ښځي
خبره دې ومنله او د هغي وني مېوه دي وخوړله چي درته
ويلي مي وو مېوه ئې مه خوره ،زمكه به تر لعنت الندي
راشي او ته به په خپل ټول عمر كي په زحمت او كړاو
سره خپل معاش ترې ترالسه كوې ،له زمكي به اغزي او
خاشاك درته راټوكېږي او د بېديا بوټي به خورې ،د عمر
تر پايه به د تندي په خولو سره ډوډۍ خورې او په پاى
كي به همغې خاوري ته بېرته ورگرځې چي ترې واخيستى
شوې ،دا ځكه چي ته له خاورو جوړ شوى يې او خاورو ته
به بېرته ورگرځې ،آدم خپله ښځه حوى (يعني ژوندون)
ونوموله ،ځكه چي دا بايد د ټولو ژونديو مور شي!!!
په دې برخي كي دومره بېهوده او د خندا وړ خبري دي
چي انسان ورته حيران شي ،نه پوهېږو مسيحيان او
يهودان څنگه دا خبري د هللا تعالى له لوري او د يوه
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مقدس آسماني كتاب خبري گڼي!! الندي څو خبرو ته ئې
متوجه شئ:
 وايي مار تر ټولو حيواناتو زيات زيرك دئ ،حال دا
چي د مار زيركتيا تر ډېرو ډېرو حيواناتو لږ ده.
 وايي مار د ښځي د غولولو لپاره باغ ته ورغى!! نه
پوهېږو د مار ئې د ښځي له غولولو سره څه؟ كوم عاقل
انسان به دا خبره ومني چي مار كولى شي ښځه وغولوي!!
 وايي :مار ښځي ته وويل :خداى تاسو ته حقيقت نه دئ
ويلى ،دا سمه نه ده چي د دې مېوې په خوړلو سره تاسو
مرئ ،حقيقت دا دئ چي د دې مېوې په خوړلو سره تاسو په
ښه او بد پوهېږئ ،خداى په دې خاطر نه غواړي چي تاسو
دا مېوه وخورئ چي په دې سره تاسو د خداى په څېر
معرفت ترالسه كوئ او په ښه او بد پوهېږئ او د ده
رقيبان درنه جوړيږي ،هغه نه غواړي چي رقيب ولري!! د
همدې لپاره ئې تاسو د دغي مېوې له خوړلو منع كړي
يئ!! بايبل وايي چي د مار خبره سمه وخته او د خداى
خبره ناسمه او د حقيقت خالف ،دوى دواړو دا مېوه
وخوړه ،مړه نه شول ،برعكس په ښه او بد پوه شول!!
قرآن دا موضوع د يوې ډېري ژوري علمي موضوع په
توگه څېړلې او يوه ستر علمي حقيقت ته ئې اشاره كړې
او هغه دا چي د عالم په ټولو ژوو كي يوازي انسان
داسي پيدا شوى چي مجبور دئ د مفيد او مضر خوراك په
هكله له بله معلومات ترالسه كړي ،نور ژوي داسي پيدا
شوي چي د پيدايښت له لومړيو شېبو په دې پوهېږي چي
كوم څه وخوري او كوم څه نه ،په دماغ كي ئې د مضر او
گټور بوټي او دانې د تشخيص استعداد ايښودل شوى ،د
دغه استعداد په مرسته د پيدايښت له لومړۍ ورځي سم او
ناسم خوراك معلومولى شي ،د آهو (غرڅه) بچى ،ورى،
سېرلى ،وزگوړى ،سخوندر ،جونگى او ټول نور ژوي او
بچيان ئې هغه بوټي نه په خوله كوي چي ورته مضر وي،
خو د انسان بچى ډبره ،خاوره ،سكروټه او هر څه په
خوله كوي ،تر اوږدې مودې ئې بايد مور سمبال كړي او د
تاواني شيانو له خوړلو ئې وساتي ،قرآن په جنت كي د
آدم عليه السالم د ځاى په ځاى كېدو او د ممنوعه شجرې
په يادولو سره دغي اساسي او مهمي خبري ته اشاره كړې،
خو د بايبل ليكوال له دې يوه خندونكې بې بنسټه قصه
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جوړه كړې!!
دا ډېره ډېره مسخره خبره ده چي د دغي مېوې له
خوړلو مخكي دوى خپل بربنډتوب نه احساساوو او له
خوړلو وروسته پوه شول چي بربنډ دي!! او دا ځكه چي
مخكي بې معرفته ول او د معرفت د مېوې له خوړلو
وروسته ئې سترگي پرانستلې شوې او خپل لوڅوالى ئې
احساس كړ!! حقيقت د دې خبري كامالً عكس او دا دئ چي:
هللا تعالى د زمكي په سر هر ژوي ته داسي لباس وركړى چي
هم ښايسته دئ ،هم ئې په ځان برابر دئ ،نه گڼدل غواړي
او نه اوبدل ،نه زړېږي او نه شړېږي ،هم ئې په ژمي كي
له يخنۍ ساتي او هم په دوبي كي له تودوخي .د ځينو
لباس خو دومره ښايسته دئ چي كه د نړۍ ټول انسانان
راغونډ شي نو نه په دې ظرافت ،لطافت ،ښايست او رنگ
كي داسي لباس اوبدلى شي او نه ئې گنډلى .په ټولو ژوو
كي يوازي انسان هغه مخلوق دئ چي بربنډ دئ ،د نورو په
څېر جامه نه لري ،دې ته اړ دئ چي ځان ته به جامه
جوړوي ،د ژمي لپاره بېله او د دوبي لپاره بېله ،د
قرآن له وينا معلومېږي چي انسان په سر كي داسي نه
وو ،وروسته بربنډ شوى ،له لوڅېدو مخكي ئې داسي جامه
وه چي هيڅكله به نه بربنډ كېدو ،تل ئې دى پټ ساتو،
نه د جامو اوبدلو ته اړ وو او نه گنډلو ته ،له دې
جامو د يوې اشتباه په نتيجه كي محروم شو ،د ممنوعه
شجرې مېوه ئې وخوړه او په دې سره هغه جامه ترې
وايستى شوه او بربنډ شو ،لومړى ئې د ونو له پاڼو ځان
ته جامه جوړه كړه او وروسته ئې نوري جامې ،ځيني ئې
يوازي د ځان پټولو لپاره ،ځيني ئې د ښايست او سينگار
لپاره او ځيني ئې د تقوى لباس ،سنگين ،باوقاره او د
گناه مانع لباس .د بايبل ليكونكي د آدم عليه السالم
بربنډېدا هغسي توجيه كړې ،له سره لوڅ ول ،خو نه پرې
پوهېدل ،د معرفت د مېوې په خوړلو سره پرې پوه شول!!
په مسلمانانو كي د بايبل تر اغېز الندي راغلي خلك د
آدم عليه السالم له لومړني لباس داسي تعبير لري چي
گواكي دا به له وړيو ،ورېښمو ،سنډو او يا مالوچو
اوبدل شوې كومه جامه وه ،چي د ده په قد قامت برابره
گنډل شوې وه ،حال دا چي اوبدلې او گنډل شوې جامه بني
آدم جوړه كړې ،هللا چي كومه جامه وركوي هغه اوبدل او
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گنډل نه غواړي .دوى نه د قرآن الفاظو ته پام كړى او
نه هغه څه ته چي هره شېبه ئې په خپلو سترگو گوري،
يوې خوا ته په مليونونو هغه ژوي گوري چي په ښايسته
الهي جامو پټ دي او بلي خوا ته يوازي بني آدم چي له
دې جامې محروم او دې ته اړ شوى چي له وړيو ،ورېښمو،
سنډو ،نيلون او يا مالوچو ځان ته جامه جوړه كړي،
قرآن په دې سره يو ستر علمي حقيقت بيان كړى خو د
اسرائيلي رواياتو په دام كي پرېوتو كسانو له دې
افسانه جوړه كړې.
له كومي ورځي چي انسان له لومړنۍ الهي جامې محروم
شوى او په خپل الس د جامو جوړولو ته اړ شوى ،نو همدا
جامه د انسانانو ترمنځ د تفريق ،تبعيض او يو پر بل د
لويي او تېري وسيله گرځېدلې ،نه گورئ چي په دغه جامه
كي څومره ظلمونه كېږي ،په عسكري او پوليسي جامو كي
هره ورځ څومره بې گناه انسانان ځورول كېږي ،څومره
شريف انسانان د خړو جامو په سبب تحقير كېږي ،څومره
ذليل انسانان په فاخره جامو كي تر نورو ځان لوړ گڼي،
نه گورئ چي يوه له خپلي جامې د گيدړي پوستكى جوړ كړى
خلك پرې غولوي ،بل له جامو د پسه په څېر بې آزاره
برېښي خو په سينه كي ئې د لېوه زړه او هغه بل به په
خپلو جامو سره ځان داسي ښيي چي زمرى دئ خو تر گيدړ
به زيات بې زړه او جبون وي .هللا تعالى انسان ته د جامو
جوړول ورښودلي ،د دې لپاره چي ځان له تودوخي او يخنۍ
پرې وژغوري او د هغه لباس ئې په دريو ډولونو وېشلى:
د ځان پټولو لباس ،د ښايست لباس او د تقوى لباس ،خو
انسان له خپلي جامې يا د غولولو وسيله جوړه كړې ،يا
د ظلم او تېري وسيله ،يا يو پر بل د لويي او تكبر
ذريعه!!
د بايبل دا خبره تر ټولو حيرانوونكې ده چي وايي:
د همدې ورځي په مازديگر كي ،آدم عليه السالم او ښځي
ئې د خداى غږ واورېدو چي په باغ كي گرځېدو ،نو په
ونو كي پټ شول ،خداى آدم ته غږ كړ :اې آدمه! چيري
يې ،ولي پټيږې؟ آدم ځواب وركړ :ستا غږ مي په باغ كي
واورېدو ،ووېرېدم ،دا ځكه چي لوڅ وم ،نو ځكه پټ شوم،
خداى وفرمايل :چا درته وويل چي لوڅ يې؟ آيا د هغي
وني مېوه دي خوړلې ده چي ترې منع كړى مي وې؟ آدم
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ځواب وركړ :دغي ښځي چي زما ملگرې دي گرځولې ،ما ته
ئې دا مېوه راكړه او ما هم وخوړه ،دلته نو خداى له
ښځي وپوښتل :دا څه كار وو چي تا وكړ؟ ښځي وويل :مار
وغولولم!!
دلته څو خبري د پام وړ دي:
 بايبل هللا تعالى داسي معرفي كوي :په يوه وړوكي باغ
كي گرځي ،د گامونو غږ ئې آدم عليه السالم واورېدو،
ترې پټ شو ،خداى نه پوهېدو چي آدم چېري دئ ،غږ ئې
ورته وكړ :اې آدمه چېري يې؟ له دې هم خبر نه وو چي
دوى دواړو هغه ممنوعه مېوه خوړلې ده!!! له آدم عليه
السالم پوښتنه كوي :څنگه پوه شوې چي لوڅ يې؟ آيا هغه
مېوه مو خوړلې چي ترې منع كړي مي وئ؟!! له دې هم نه
وو خبر چي ښځي دا كار كړى!! او له دې هم چي مار
غولولې وه!!
 په دې سزا هم لږ غور وكړئ چي مار ته د دغه غولولو
په وجه وركړى شوه :تل دي په سينه خوځېږې ،خاوري دي
خوراك شه!! پوښتنه كوو :آيا مار له دې د مخه په سينه
نه په پښو خوځېدو؟ دا نور ډېر حيوانات او خزندې چي
په سينه خوځېږي هغوى ته د كومي گناه سزا وركړى شوې؟!
دا څومره نامعقوله او غلطه خبره ده چي د مار خوراك
خاوره ده!! هيڅ مار خاوره نه خوري ،د مار خوراك
خاوره نه بلكي د مرغانو ،موږكانو او چنگښو په څېر
حيوانات دي!!
 ښځي ته چي كومه سزا وركړى شوې په دې هم لږ غور
وكړئ :د زېږولو د وخت درد دي زيات شه!! د خاوند د
اشتياق په اور وسوزې ،هغه دي پر تا برالسى وي!!
پوښتنه كوو :دغو بې شمېره حيواناتو ته چي د اوالد
زېږولو په وخت كي همداسي د درد احساس كوي ،د كومي
گناه سزا وركول كېږي؟! د مېړه اشتياق خپلي مېرمني ته
زيات دئ كه د مېرمني خپل مېړه ته؟ مگر دا اشتياق سزا
ده؟ په ټولو ژوو كي دا اشتياق شته ،دوى ته د كومي
گناه په وجه دا د اشتياق سزا وركړى شوې؟ دا اشتياق
خو سزا نه بلكي د هللا تعالى يوه لويه پېرزوينه ده ،د
انسان او حيوان د نسل د دوام يوه ستره وسيله ده،
تاسو ولي دې اشتياق ته د سزا په سترگه گورئ؟ قرآن خو
د ښځي او مېړه ترمنځ دا الفت ،مينه او اشتياق د الهي
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رحمت او پېرزويني يوه ستره بېلگه گڼي!! آيا دا سمه
ده چي د نارينه سلطه او برالسى پر خپلي مېرمني ښځي ته
سزا وگڼو؟! دا برالسى يوه طبيعي مسئله ده ،په اكثرو
حيواناتو كي هم د دې شاهد يو ،داسي چي نارينه د ښځي
ساتنه او څارنه كوي ،ترې دفاع كوي ،بل ئې خوا ته نه
پرېږدي ،اداره كوي ئې ... ،دا برالسي نه يوازي ښځي ته
سزا نه شو گڼلى بلكي د ښځي لپاره يوه ستره الهي
پېرزوينه ده ،چرگ له خپلو چرگو دومره دفاع كوي چي
پرې زخمي زخمي شي ،همداسي بې شمېره نور مرغان او
حيوانات ،هيڅ عاقل انسان به د بايبل دا وينا د منلو
وړ ونه گڼي.
بايبل ورپسې ليكي:
(خداى د حيوان له پوسته لباس جوړ كړ او آدم او
مېرمني ته ئې ورواغوست ،بيا خداى وفرمايل :اوس چي
آدم زموږ په څېر شوى او ښه او بد پېژني ،بايد پرې ئې
نږدو چي د "حيات د وني" مېوه هم وخوري او تر ابده
ژوندى وي ،نو خداى دى د عدن له باغه وايست ،تر څو
والړ شي او په هغي زمكي كي كار وكړي چي له خاوري ئې
جوړ شوى ،په دې توگه ده آدم د عدن له باغه وايست او
د عدن د باغ په شرقي برخي كي ئې د اور په داسي سرو
تورو سمبال فرشتې وگمارلې چي هري خوا ته څرخي ،ترڅو
د حيات د وني الره خوندي وساتي!!)
د دې كرښو د مطالبو په اړه څو پوښتني راوالړېږي:
 مخلوقاتو ته د لباس په وركولو كي د هللا تعالى سنت
داسي نه دئ چي د كوم درزي په څېر چا ته لباس جوړ كړي
او وروائې غوندي ،د بايبل ليكوال په دې نه پوهېږي چي
د هللا تعالى له لوري د لباس وركولو معنى څه ده!! هللا
تعالى ټولو حيواناتو ،ونو او بوټو ته مناسب مناسب
لباس وركړى چي هم ئې له يخنۍ ساتي ،هم له گرمۍ او هم
له حشراتو او مكروبونو ،آدم عليه السالم ته هم د نورو
په څېر مناسب لباس وركړى شوى وو ،خو د ممنوعه مېوې
په خوړلو سره له هغه لباسه محروم شو ،لومړى ئې په
پاڼو ځان پټ كړ ،بيا د حيواناتو په پوستكي او وروسته
وروسته د ده اوالد له وړيو او تاره اوبدل شوې جامې
ځان ته جوړي كړې.
د بايبل ليكوال خداى داسي معرفي كوي چي نه غواړي
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د ده په مخلوقاتو كي داسي څوك وي چي په ښه او بد
پوهېږي ،غوښتل ئې چي آدم عليه السالم د معرفت د وني
مېوه ونه خوري ،خو د ده د ارادې خالف آدم عليه السالم
د هغي مېوې په خوړلو موفق شو!! اوس نو دا تدابير
سنجوي چي څنگه د دې مخه ونيسي چي آدم عليه السالم د
حيات د وني مېوه هم ونه خوري او د ده لپاره يو
تلپاته حريف او رقيب نه شي!! نو ځكه ئې له يوې خوا
آدم عليه السالم د عدن له باغه وايست او له بلي خوا
ئې دغي وني ته د رسېدو په الر كي داسي فرشتې وگمارلې
چي په تورو سمبال وې او دا توري هم د اور توري چي
هري خوا ته څرخي او نه پرېږدي څوك ترې تېر شي!!
پوښتنه كوو :كه دا باغ په آسمان كي وي طبيعي ده چي
له آسمانه د آدم له راكوزېدو وروسته هغه باغ ته د ده
ننوتل ممكن نه وو ،نو په سرو تورو سمبال فرشتې د څه
لپاره گمارل كېدې؟ او كه دا په زمكي كي وو نو موږ ته
ووايئ چي چېري دئ اوس خو له داسي پهره دارانو تېرېدل
آسانه شوي ،كه آدم عليه السالم نه شو تېرېدى اوالد ئې
اوس كولى شي د حيات وني ته د رسېدو لپاره په
هليكوپترو سره هلته ځان ورسوي .كه عادي خلك دا كار
نه شي كولى پاپ ته خو ډېره آسانه ده!!
له دغو بېهوده او چټي خبرو هر څوك په دې پوهېدى
شي چي د بايبل ليكوال څوك او د څنگه شخصيت خاوند دئ
او د هللا تعالى په اړه د ده انگېرني څومره بې بنسټه
دي!!
قرآن د بايبل د دغو غلطو خبرو د ترديد او تصحيح
لپاره فرمايي چي هللا تعالى آدم عليه السالم د داسي
مخلوق په څېر پيدا كړ چي معرفت ئې تر فرشتو ډېر لوړ
وو ،په هر څه د پوهېدو توان او استعداد ئې وركړ ،په
هغه څه ئې د پوهېدو توفيق وركړ چي فرشتې پرې نه
پوهېدې او د همدې معرفت او پوهي په سبب ئې د زمكي
خالفت ده ته وسپارو ،د معرفت په وجه ئې دى رټلى نه
دئ ،د ځان رقيب او حريف ئې نه دئ گڼلى بلكي د زمكي
خالفت ئې ورسپارلى او فرشتو ته ئې امر كړى چي ده ته
سجده وكړي ،بايبل وايي چي فرشتې په سرو تورو د آدم
مقابله كوي او قرآن وايي چي فرشتو آدم عليه السالم ته
سجده وكړه او هللا تعالى د زمكي او آسمان هر څه آدم
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عليه السالم ته مسخر كړل.
بايبل ليكي" :له دې وروسته خداى په عدن كي چي په
ختيځي سيمي كي پروت دئ يو باغ پيدا كړ او هغه آدم ئې
په كي ځاى په ځاى كړ چي مخكي ئې پيدا كړى وو!! خداى
ډول ډول ښايسته وني په دې باغ كي راپيدا كړې تر څو
خوندوري مېوې وركړي ،ده د باغ په منځ كي (د حيات
ونه) او (د ښه او بد د پېژندو ونه) پيدا كړه"
دا په داسي حال كي چي د حيات ونه ،د معرفت ونه ،د
حيات اوبه او دې ته ورته نوري خبري بې بنسټه او د
خيال په عالم كي جوړي شوې خبري دي ،انسان داسي پيدا
شوى چي خامخا به مري ،هللا تعالى داسي اوبه او مېوه نه
ده پيدا كړې چي د هغې په خوړو سره انسان دائمي او
ابدي ژوند ترالسه كړي ،د انسان معرفت اكتسابي دئ ،ورو
ورو زياتېږي ،د تعليم ،تعلم ،زده كړي او تجربې په
نتيجه كي ئې د معرفت او د ښه او بد د پېژندا سطح
لوړېږي ،هللا تعالى داسي مېوه نه ده پيدا كړې چي د هغې
په خوراك سره انسان ته د ښه او بد د پېژندو معرفت
ورپه برخه شي!! قرآن د بايبل دغه وينا رد كړې او په
هغو آيتونو كي چي تر ټولو د مخه پر پيغمبر عليه
السالم نازل شوي او په همدې آيتونو سره د قرآن د نزول
لړۍ پيل شوې فرمايي چي د انسان علم اكتسابي دئ او په
ليك لوست سره ترالسه كېږي.
تاسو به د (لدني علم) په اړه د بايبل د وينا په
ً پوه شوي وئ؛ اوس راشئ چي د متصوفينو
څرنگوالي حتما
وينا ته هم لږ ځير شو ،هغوى په اصل كي دا رأيه له
بايبل اخيستې او هغې ته ئې اسالمي رنگ وركړى ،دوى د
الكهف د سورې د 19آيت له دغي فقرې ((اتينه من لدنا
ً) د (لدني علم) اصطالح راايستلې ،حال دا چي د
علما
(لدن) صيغه د گڼ شمېر آيتونو په ضمن كي د نورو شيانو
په اړه هم راغلې ،هغوى دې ته متوجه نه دي چي د انسان
هر څه د هللا تعالى ېرزوينه ده ،ژوند ئې ،استعدادونه
ئې ،رزق ئې ،علم او معرفت ئې ،قرآن دا ټول هللا تعالى
ته منسوبوي او د هللا تعالى پېرزوينه ئې گڼي ،په ټولو
هغو آيتونو كي چي دا حقيقت په كي بيان شوى همدا د
(لدن) لفظ راغلى؛ لكه دا آيتونه:
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3 :النمل
ً چي تا ته دا قرآن د پوه باحكمته ذات له
او يقينا
.لوري دركول كېږي
   
    




   
    
   

85:القصص
 كه له تا سره د الرښووني متابعت وكړو له:او وئې ويل
خپل ټاټوبي تښتول كېږو! آيا دوى ته مو خوندي حرم
داسي ټاټوبى نه كړ چي هغه ته د هر څه مېوې راوړل
كېږي زموږ له لوري د رزق او روزي په توگه؟!! خو د
.دوى ډېرى نه پوهېږي
    






    
 

65:آل عمران
 اې زما: وئې ويل،دلته نو زكريا خپل رب ته دعا وكړه
 بې شكه چي،ربه! له خپل لوري ما ته پاكيزه اوالد را
.ته د دعاگانو ښه اورېدونكى يې





  

























58 :النساء
او په تاسو څه شوي چې د هللا په الر كي او د هغو بې
 ښځو او ماشومانو د ژغورني لپاره نه جنگېږئ،وزلوسړيو
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چې وايي :اې زمونږ ربه! له دې كلي چي اهل ئې ظالمان
دي مونږ وباسه او له خپلي خوا راته كوم پالونكى
وټاكه او له خپل لوري راته كوم مالتړ وټاكه.
   








مريم8 :
 

ً چي زه له ځان وروسته د خپلو ورثه وو (پر
او يقينا
حال) ووېرېدم ،او مېرمن مي شنډه ده ،نو ما ته له خپل
لوري يو وارث را په برخه كړه.
كه په دغو آيتونو كي لږ دقت وكړو او د الكهف د
سورې له  19آيت سره ئې مقايسه كړو نو په دې حقيقت به
پوهېدل راته گران نه وي چي قرآن د انسان هر څه د هللا
تعالى عطيه بولي ،چا چي د الكهف د سورې له  19آيت د
(لدني علم) اصطالح راايستلې هغوى بايد د خپل اسلوب له
مخي له دغو آيتونو هم (لدني رزق)( ،لدني ولي و
نصير)( ،لدني اوالد) (لدني قرآن) راوباسي ،خو هر عاقل
انسان پوهېږي چي دا بې بنسټه او غلط اسلوب او كركجن
استباط دئ.

د خضر عليه السالم ځانگړى علم
راشئ دا هم وڅېړو چي خضر عليه السالم ته كوم
ځانگړى علم وركړى شوى وو؟ قرآن په دې اړه څه وايي؟
كه په قرآن كي د خضر عليه السالم قصې ته لږ ځير شو نو
ډېر ژر په دې حقيقت پوهېدى شو چي هللا تعالى ده ته كوم
علم وركړى وو او ده موسى عليه السالم ته د ملگرتيا په
دوران كي څه ورزده كړل ،قرآن فرمايي چي هغه موسى
عليه السالم ته د ملگرتيا په دوران كي درې الرښووني
وكړې -6 :د يوه ظالم پاچا له منگولو د مسكينو او بې
وزلو بېړۍ والو ژغورل؛ هغه هم په داسي بڼي كي چي
بېړۍ وال پرې خبر نشول -8 ،د يوه مفسد ،كافر او بې
رحمه زلمي وژل او مؤمن مور پالر ئې له شره ژغورل-8 ،
تر نړېدونكي دېوال الندي د دوو يتيمانو لپاره ښخه شوې
خزانه له غارت كېدو خوندي كول.
موسى عليه السالم له خپل عالم او مجاهد استاد همدا
الرښووني ترالسه كړې ،د همدې الرښوونو په رڼا كي هغه
دغو دريو كارونو ته ورته كارونه وكړل :له يوه مظلوم

القصص
356
د قرآن پلوشې
بني اسرائيلي د دفاع په موخه ئې يوه ظالم قبطي ته
داسي څپېړه وركړه چي پرې مړ شو ،د مدين د كوهي خوا
ته ئې په داسي حال كي د دوو بې وزلو نجونو رمه خړوبه
كړه چي د اوږده سفر له كبله ډېر ستړى او ستومانه وو،
د بني اسرائيلو د نجات لپاره له مدين مصر ته والړ او
د فرعون مقابلې ته ئې مال وتړله!!
د قرآن له آيتونو خو دا حقيقت جوتېږي چي خضر عليه
السالم يو مجاهد وو ،د بې وزلو او مظلومانو ملگرتيا
ئې كوله ،موسى عليه السالم ته ئې د جهاد درس وركړ ،نه
پوهېږو دوى د دغو څرگندو او واضحو آيتونو له كومي
برخي او له كوم لفظ د (لدني علم) اصطالح راايستلې؟!!
او غواړي له قرآن بې خبرو مريدانو ته ووايي چي كه
ستاسو پير او مرشد نه قرآن لوستلى شي ،نه د پيغمبر
عليه السالم له احاديثو خبر دئ ،نه په ليك پوهېږي او
نه لوست كولى شي ،د هغه په اړه شك مه كوه ،لمن ئې
كلكه ونيسه ،دا خبري بايد ستا اخالص كم نكړي ،هغه ته
د مخكني مرشد له لوري (لدني علم) وركړى شوى او د دين
په ټولو رموزو او پټو اسرارو د مرشد د يوې دعاء له
امله پوه شوى!! هغه په يوې مراقبې سره كولى شي د
اسرارو دروازې پرانېزي او په پټو حقائقو پوه شي!!

موسى عليه السالم له خپل عالم ملگري څه زده كړل؟
دوى د خپلو ادعاءو د اثبات لپاره د خضر عليه
السالم په قصې استناد كوي ،له ځينو آيتونو دا معنى
راباسي چي خضر عليه السالم په غيب پوهېدو ،او همدې ته
د لدني علم نوم وركوي ،دا په داسي حال كي چي دا قصه
اصالً د دې لپاره راغلې چي وښيي موسى عليه السالم په
غيب نه پوهېدو! له خپل عالم ملگري سره روان دئ خو د
هغه د څو كارونو په وجه او موخه نه پوهېدو!! كله چي
له خضر عليه السالم سره مخامخ شو هغه ونه پېژندو او
پوښتنه ئې ترې وكړه چي څوك يې؟ كله چي هغه ورته
وويل :موسى ،نو پوښتنه ئې ترې وكړه چي د بني
اسرائيلو موسى؟ له دې خبري خو په وضاحت سره معلومېږي
چي هغه په غيب نه پوهېدو ،هيڅوك دا ادعاء نشي كولى
چي د دې كس مقام تر موسى عليه السالم لوړ وو .قرآن خو
موسى عليه السالم د هغو پنځو پيغمبرانو له ډلي گڼي چي
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هيڅ انسان او هيڅ پيغمبر د هغوى مقام ته نشي رسېدى.
موږ نه پوهېږو دوى د قرآن له كوم لفظ دا معنى اخيستې
ده چي دا كس په غيب پوهېدو؟ قرآن خو وايي چي له هللا
تعالى پرته هيڅوك په زمكه او آسمان كي په غيب نه
پوهېږي .قرآن خو د ابراهيم ،موسى ،ذكريا ،لوط ،نوح،
يعقوب ،محمد ...،عليهم السالم قصې زموږ مخي ته ږدي چي
ښيي دوى په غيب نه پوهېدل ،فرشتې ئې په خوا كي والړي
وې خو دوى د زلمو او مېلمنو گمان پرې كاوو ،د اوالد
زېرى وركړى شوى ،پوښتنه ئې كوله چي دا زوى به څنگه
او څه وخت وركول كېږي ،څو متره آخوا ئې زوى په څا كي
لوېدلى خو له حاله ئې خبر نه دئ او له غمه ئې سترگي
ړندې شوې  ،د خپل ملگري د كارونو په كنه او حقيقت خبر
نه وو  ...د خضر عليه السالم نه نوم په قرآن كي راغلى
او نه دا چي هغه يو پيغمبر وو ،په يوه روايت كي د
موسى عليه السالم دا ملگرى د خضر په نامه ياد شوى،
هيڅ په دين پوه انسان دا ادعاء نشي كولى چي د هغه
مقام تر موسى عليه السالم لوړ وو.
په دې قصې كي دوه شخصيتونه انځور شوي :يو ئې
اولوالعزمه پيغمبر موسى عليه السالم او بل ئې د خداى
يو نېك بنده ،موسى عليه السالم د هغه ليدو ته ورغلى،
د ده د سيمي له حالته معلومات نه لري ،هغه په خپلي
سيمي كي بلد دئ ،ښه او بد پېژني ،موسى عليه السالم د
ملگرتيا او سفر په دوران كي له خپل ملگري درې داسي
كارونه گوري چي د علم غيب نه درلودو په وجه نه
پوهېږي چي ولي ئې دا كارونه وكړل ،له هغه وروسته پرې
پوه شو چي ملگري ئې تفصيالت ورته بيان كړل ،دا قصه په
ډېر وضاحت سره دا حقيقت زموږ مخي ته ږدي چي پيغمبران
عليهم السالم په غيب نه پوهېږي ،عجيبه دا ده چي د كږو
زړونو خاوندان له دغي قصې معكوسه نتيجه اخلي او د
موسى عليه السالم ملگري ته علم غيب ثابتوي!!
پدې قصې كي هيڅ داسي دليل نشته چي د موسى عليه
السالم ملگري ته علم غيب ترې ثابت شي ،قرآن ندي ويلي
چي دى په غيب پوهېدو ،نه پوهېږو دوى دا انتباه له
كومه ځايه اخيستې ده؟!
د ظالم او غاصب پاچا په اړه د هغه علم ،د هغه
ځوان له نېك عمله مور او پالر او د ده له كفر او
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طغيان څخه د ده خبرتيا او تر نړيدونكي دېوال الندي د
هغو يتيمانو خزانه چي صالح مور پالر ئې له السه وركړي
وو ،دا معلومات ولي په علم غيب حمل شي؟ دا ولي د هغه
د پراخو معلوماتو او د سيمي له حالت د ده د خبرتيا
نښه ونه گڼو؟
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
لپاره د توجيه او منلو وړ ندي ،په ظاهر كي داسي بد
او قبيح ورته ښكاري چي په وړاندي ئې چوپ نشي پاته
ً اعتراض كوي .كه څه هم ژمنه ئې كړې وه چي
كېدى ،فورا
ترڅو پوري ده نه وي پرې خبر كړى او قضيه ئې نه وي
ورته بيان كړې ،تر هغې پوري به د هيڅ كار په اړه
پوښتنه نه كوي ،خو گورو چي موسى عليه السالم هرځل خپل
تعهد هېروي ،سكوت ماتوي او له خپل ملگرى پوښتنه كوي،
اعتراض ورباندي كوي او ورته وايي :دا څه عجيب كار!!
دا څومره ناوړه عمل!! او ملگرى ئې هرځل ورته وايي:
تا ته مي ويلي وو چي زما ملگرتيا نه شې كولى ،زما
پركارونو صبرنه شې كولى ،ځكه چي په راز ئې نه
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
وړاندي صبر نه شي كولى .كه موسى عليه السالم علم غيب
لرلى نو داسي به نه كېدل ،نه به ئې په خپل ملگري
اعتراض كاوو او نه به ئې له ملگرتيا پاته شوى وى ،كه
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
كښتۍ ولي تخريب شي او ولي له سفر پاتې شي ،خو له دې
خبر نه وو چي څو قدمه وړاندي دې كښتۍ او مالكانو ته
ئې خطر متوجه دئ ،هلته د يوه ظالم پاچا پلويانو كمين
نيولى ،هره كښتۍ چي مومي غصبوي ئې! د موسى عليه
السالم ملگرى پدې خبر وو ،د دې لپاره چي دا كښتۍ او
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غريب مالكان ئې له خطر سره مخ نه شي يو تدبير ئې
وسنجاوو ،كښتۍ ئې سورۍ كړه ،ترڅو له سفره پاتې شي،
دا كار چي د موسى عليه السالم لپاره د توجيه وړ نه وو
په حقيقت كي د كښتۍ د مالكانو لپاره لوى خدمت وو او
په همدې كي د موسى عليه السالم لپاره يو لوى درس پروت
وو او هغه دا چي يوه چا ته د ډېري گټي لپاره لږ ضرر
رسول د ستايني وړ دئ نه د اعتراض وړ.
 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
ئې مسلمانان دي او د ده خطر دومره لوى شوى چي كورنۍ
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
شرير انسان له شره ئې وژغورله او موسى عليه السالم ته
ئې دا درس وروښود چي :په سالم بدن كي د فاسد غړى
جراحي ممانعت نه لري ،له سالم بدن ځني د هغه غړي قطع
كول ضروري دي چي د اصالح او جوړيدو امكان ئې نه وي.
كه اسالمي ټولني ته د يوه شرير او فاسد انسان له خوا
گواښ او تهديد متوجه شي او تر خطر الندي راشي چي له
تصفيى او منځه وړلو پرته بله چاره ونلري ،نو د دا
ډول غړي له منځه وړل د اعتراض نه بلكه د توجيه او
ستايني وړ عمل دئ .دې ته مو هم بايد پام وي چي د
قرآن له الفاظو په ډېر صراحت سره معلومېږي چي د دې
شرير هلك مور او پالر خضر عليه السالم ته د خپل بد چلن
زوى په اړه شكايت كړى او دوى درې واړو د ده د وژلو
پرېكړه كړې ،تفصيل ئې د الكهف په سورې كي وگورئ.
درېيم ځل ئې پدې اعتراض وكړ چي ولي له هغه بخيل
قوم سره د كاږه دېوال په جوړولو او د هغه د نړېدو په
مخنيوى كي مرسته كوي ،له داسي قوم سره ولي مرسته كوي
چي دومره بخيل او بې احساسه دئ چي اړ او مجبور انسان
ته يوه مړۍ ډوډۍ هم نه وركوي او ولي ئې دې خلكو ته
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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دېوال الندي د هغو دوو يتيمانو خزانه ده چي له مؤمنو
والدينو په ميراث ورته پاتې ده ،د موسى عليه السالم
ملگري په خپل دې مفت او بې اجورې كار سره هغو
يتيمانو ته غټ خدمت وكړ او په عين وخت كي ئې موسى
عليه السالم ته دا الرښوونه وكړه چي انسان ته نه ښايي
تل بالمثله معامله وكړي ،مناسبه نده چي د ټولني د
اكثريت بدكړه او ناسمه معامله تا له كمزوري اقليت
سره له نېكي منع كړي .ولي ونه وايو چي د هغو يتيمانو
پالر خضر عليه السالم يو امين او صالح كس گڼلى ،ورته
ويلي ئې وو چي د زامنو لپاره مي تر دېوال الندي سكې
ښخوم ،كله چي ستر شي نو ترې خبر ئې كړه ،ده ورسره
ژمنه كړې ،د همدې ژمني له كبله دې كلي ته راغلى چي د
دېوال حالت وگوري ،هغه ئې د ړنگېدو په حال كي موندلى
نو ځكه ئې رغولى .دا ځكه چي هيڅوك د اوالد لپاره په
داسي حال كي خزانه نه ښخوي چي هيڅوك پرې خبر نه كړي،
له داسي كار به د ده اوالد ته څه گټه ورسېږي؟!! كېدى
شي دېوال ړنگ شي او خزانه د بل چا په الس كي پرېوزي.
صحيح نه ده چي د ظالم واكمن په اړه علم ،د صالح
پالر د طاغي او عاصي زوى په اړه علم او تر دېوال الندي
د يتيمانو د خزانې په اړه علم داسي توجيه او تعبير
كړو چي له قرآن سره تعارض ولري او په غيب د انسان د
پوهېدا غلطه خبره ترې راووځي ،دا آيتونه بايد د قرآن
د نورو آيتونو په رڼا كي تفسير كړو ،خضر عليه السالم
په دې خبرو پوهېدو؛ دا ځكه چي دى په همدې سيمي كي
اوسېدو ،موسى عليه السالم ترې خبر نه وو ځكه چي هغه
له بلي سيمي هلته تللى وو.
ځيني خلك د خضر عليه السالم دا وينا چي وئې ويل:
(و ما فعلته عن امري :ما (د خپل زړه) په حكم دا كار
نه دئ كړى) داسي تعبيروي چي گواكي ده ته د هللا تعالى
له لوري په مشخصه توگه د دغه ځوانكي د وژلو امر شوى
وو ،خو په آيتونو كي په لږ دقت سره پوهېدى شو چي د
دې وينا معنى دا ده :ما دا كار د خپل نفسي غوښتنو په
حكم نه دئ كړى ،كوم ذاتي غرض مي په كي نه وو ،د هللا
دين د داسي څه كولو اجازه راكړې ،په الهي دين كي د
هغه چا وژل مانع نه لري چي صالح ټولنه په كفر او
طغيان گواښي ،يوازي دغسي تعبير موسى عليه السالم ته
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يو مهم درس گڼل كېدى شي ،نه دا چي گواكي د هللا تعالى
له لوري خضر عليه السالم ته په مشخصه توگه د دغه
ځوانكي د وژلو حكم شوى وو!!
 كه خضر عليه السالم هغه كارونه د هللا تعالى په
ً به ئې ويلي
ځانگړي امر او حكم سره كړي وى نو حتما
وو :ذلك مما امرني به ربي ،ولي به ئې د دې الفاظو په
ځاى ويل چي و ما فعلته عن امري؟ نه پوهېږم كوم په
ژبي پوه انسان به له دې الفاظو دا معنى راباسي چي
فعلته عن امر ربي!! زه گمان كوم څوك چي د خضر عليه
السالم له دې وينا دا راباسي چي (فعلته بامر ربي)
جسارت كوي ،او هغه خبره كوي چي قرآن نه ده كړې ،او
بيا كه خضر عليه السالم دا كار د هللا تعالى په ځانگړي
حكم سره كړى وي نو په دې كه د موسى عليه السالم لپاره
څه الرښوونه وه؟ په دې صورت كي خو به موسى عليه السالم
هم يوازي هغه مهال له چا سره مرسته كوله او يا به ئې
د چا د وژلو اراده كوله چي هللا تعالى ئې نوم ورته
ښودلى وى!! الرښوونه خو يوازي په هغه صورت كي كېدى شي
چي له هر بې وزلي سره د مرستي درس په كي وي او د هر
هغه چا وژل جائز وگڼل شي چي د هغه ځوانكي په څېر
كافر ،بې رحمه او مفسد وي ،خپله كورنۍ ئې له گواښ
سره مخامخ كړې وي او مور پالر ئې خضر عليه السالم ته
له خپل زوى شكايت كړى وي.
همداراز د خضر عليه السالم دا وينا چي وئې ويل:
ة و اقرب
"فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا
ً منه زكوً
ً" په واضح توگه ښيي چي هغه په دې طمع او هيله دا
رحما
كار كړى چي هللا تعالى د دې طاغي او كافر زوى په بدل كي
د ده صالح مور پالر ته داسي زوى وركړي چي د ده په څېر
كافر ،سركښ ،مفسد او بې رحمه نه وي ،كه خضر عليه
السالم دا كار د هللا تعالى په حكم كړى وى نو بيا خو د
ً مجال نه پاته كېدو ،په دې صورت
داسي څه ويلو ته قطعا
ً همغه مخكنۍ خبره كوله (فأراد ربك :ستا
كي به ده حتما
رب وغوښتل) ،د (أردنا) صيغه داسي تعبيرول چي گواكي هللا
تعالى او خضر عليه السالم په گډه د دې ځوانكي د وژلو
پرېكړه كړې؛ صحيح تعبير نه دئ ،دا ځكه چي هللا تعالى
يوازي او د بل له شراكته پرته پرېكړي كوي .همداراز
په اړوند آيتونو كي د (فخشينا) او ورپسې د (اردنا)
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صيغې راغلې ،په دواړو كي د (نا) ضمير د هلك مور ،پالر
او خضر ته راجع دئ ،دوى د هلك په اړه وېرېدلي او د
هغه د وژلو پرېكړه ئې كړې ،په دې كي اصالً د هللا نوم نشو
شاملولى.
دا خبره صحيح نه ده چي ووايو خضر عليه السالم يو
معصوم ماشوم وژلى ،د هغه ځوانكي په اړه د موسى عليه
السالم وينا په دې معنى نه ده چي هغه وژل شوى ځوان يو
معصوم ماشوم وو ،موسى عليه السالم هغه نه پېژاندو ،د
اعتراض مقصد ئې دا وو چي هغه داسي جرم نه دئ كړى چي
د وژلو مستحق وي ،د دې ځوانكي په اړه د خضر عليه
السالم وينا معيار ده ،د ده له وينا معلومېږي چي هغه
په داسي كفر ،طغيان ،فساد او بې رحمۍ كي غرق وو چي
نږدې وه خپله كورنۍ تباه كړي.

موسى او خضر عليهما السالم چېري سره ليدلي؟
 د مفسرينو تر منځ په دې اړه اختالف دئ چي موسى
عليه السالم كله له خضر عليه السالم سره ليدلي ،له
بعثت مخكي كه وروسته؟ د بعثت په لومړيو كي كه په پاى
كي؟ په دې كي هم د اختالف شاهد يو چي دا مالقات چېري
ترسره شوى؟ مجمع البحرين چېري دئ؟ په ټول مصر كي
داسي ځاى نشته چي دوه سيندونه سره يو ځاى شوي وي،
هغه دوه ستر سيندونه (نيل االبي او نيل االزرق) چي
نيل ترې جوړ شوى؛ د سودان په مركز خرطوم كي سره يو
ځاى شوي ،له مصر تر خرطوم پوري بل مجمع البحرين نه
ترسترگو كېږي ،او دا تر دوو مياشتو زيات پلي مزل
غواړي ،د موسى عليه السالم له وينا هم معلومېږي چي دى
په اوږده سفر وتلى وو ،د ده له دې وينا چي يا به د
دوو سيندونو د يوځاى كېدو ځاى ته رسېږم او يا خو به
تر اوږدې مودې همداسي درومم ،په څرگنده توگه
معلومېږي چي موسى عليه السالم په اوږده سفر وتلى وو،
په لنډ سفر كي هيڅوك دا خبره نه كوي چي يا به آخري
مزل ته رسېږم او يا خو به همداسي تر اوږدې مودې روان
يم .د هغو مفسرينو رأيه دقيقه ده چي له مجمع البحرين
څخه د نيل د دوو څانگو د يوځاى كېدا محل اخلي ،دلته
له بحرين ځني مراد دوه روان سيندونه اخلي نه دوه
والړي اوبه ،د والړو اوبو لپاره د (مجمع بينهما) الفاظ
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كارول مناسب نه برېښي .همداراز كه مراد ترې د خليج
عقبه او خليج سويس يا د بحرالروم او بحر القلزم
يوځاى كېدا وى نو دا ځايونه هيڅ نښي ته ضرورت نه لري
او له موسى عليه السالم ئې دومره اوږد سفر هم نه
غوښتو چي ووايي :يا به مجمع البحرين ته رسېږم يا به
كلونه كلونه (حقبا) مزل كوم.
 او دا ښيي چي دا ليدنه تر بعثت مخكي او په مصر كي
د قيام په زمانه كي شوې نه له مصر څخه تر وتلو
وروسته ،له همدې كبله د موسى عليه السالم دوه كارونه
د هغو الرښوونو نتيجه گڼلى شو چي له خضر عليه السالم
ئې په هغه سفر كي زده كړې وې ،يو ئې له يوه مظلوم
بني اسرائيلي د يوه قبطي د تېري په وړاندي دفاع،
داسي دفاع چي په ترڅ كي ئې تېرى كوونكى ووژل شو ،او
بل ئې د مدين د كوهي په غاړه له هغو دوو نجونو سره د
رمې د خړوبولو مرسته چي صالح پالر ئې سپين ږيرى وو او
د رمې پيايلو ته اړي شوې وې .دا دواړه كارونه د خضر
عليه السالم له دوو كارونو سره ډېر شباهت لري ،د دغو
پېښو تر منځ شباهتونه بايد عادي ونه گڼو او سطحي ترې
تېر نشو ،همدا راز د فرعون له ظلم د بني اسرائيلو
ژغورنه داسي وه لكه خضر عليه السالم چي هغه مسكين
جاله واالن د ظالم ملك له شره وژغورل .خو د دې اعتراض
ځواب به څه وي چي تر بعثت مخكي به موسى عليه السالم
ته څنگه د وحي له الري ويل شوي وي چي مجمع البحرين ته
والړ شي او هلته د هللا له يوه صالح بنده سره وگوري؟ د
دې ځواب دا دئ چي د وحي دا وينا بايد همغسي وگڼو لكه
چي د موسى عليه السالم مور ته وحي شوې وه چي زوى دي
وپاله ،كله چي خطر احساس كړې په صندوق كي ئې كېږده
او په سيند كي ئې پرېږده ،بېرته به ئې درته
راوگرځوو ،هغه به يو پيغمبر وي ،همدغسي په تفصيل سره
موسى عليه السالم ته تر بعثت مخكي د خضر عليه السالم
په اړه ويل شوي وو .دې ته مو هم بايد پام وي چي قرآن
د موسى عليه السالم په اړه دا خبره نه كوي چي هغه ته
له خضر عليه السالم سره د ليدو په اړه وحي شوې وه.
كه د قرآن الفاظو ته ځير شو نو څو خبري زموږ مخي
ته راځي -6 :دا پېښه له مصر بهر په بل ملك كي
رامنځته شوې ده ،دا ځكه چي خضر عليه السالم موسى عليه
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ً:
َ سفينة غصبا
ْخذ كل
ملك يأ
السالم ته وايي :و كان وراءهم َ
آخوا ته ئې داسي پاچا (په كمين كي) وو چي هره كښتۍ
غصبوي ،د دې معنى دا ده چي دا پېښه د فرعون تر
واكمنۍ الندي مصر كي نه بلكي په بل ملك كي رامنځته
شوې -8 .د موسى عليه السالم له وينا هم معلومېږي چي
دى په اوږده سفر وتلى وو -8 ،كله چي موسى عليه السالم
له خضر عليه السالم سره مخامخ شوى نو خپل مخكنى د سفر
ملگرى (غالم او خادم) ئې پرېښى او يوازي له خضر عليه
السالم سره په نوي سفر كي ملگرى شوى .دا ځكه چي له دې
وروسته تل د تثنيې صيغې كارول شوې او دا ښيي چي له
دوى سره درېيم كس نه وو -0 ،د موسى عليه السالم د سفر
ملگرى د (فتا :غالم او خادم) په نامه ياد شوى او له
دې معلومېږي چي دا د هغه وخت قصه ده چي موسى عليه
السالم د فرعون په كور كي او د شاهي كورنۍ د يوه غړي
په توگه اوسېدو او ساتونكي او غالمان ئې په خدمت كي
ول -9 ،د هغو خلكو انتباه صحيح نه ده چي وايي :موسى
عليه السالم سحر خوځېدلى ،د غرمې شاوخوا مهال داسي
ځاى ته رسېدلى چي ستړى او وږى شوى ،هملته ئې پوخ
ماهي ترې ورك شوى او خضر عليه السالم ئې هملته
موندلى!!
له دغو خبرو معلومېږي چي د موسى عليه السالم دا
تربيتي سفر له بعثت او مدين ته له تلو مخكي هغه مهال
ترسره شوى چي موسى عليه السالم د فرعون په كور كي
اوسېدو ،د دې سورې همدا  60آيت ښيي چي هللا تعالى په
همدې مودې كي چي موسى عليه السالم د فرعون په كور كي
اوسېدو د ده د روزني او په علم او حكمت د سمبالېدو
خاص انتظام كړى وو ،يو ئې همدا تربيتي سفر او له خضر
عليه السالم سره د ده څو ورځنۍ ملگرتيا وه .كه وغواړو
د قرآن دغه آيت د نورو آيتونو په رڼا كي تفسير كړو
نو له دې پرته بل څه نشو ويلى چي دلته هغه علم ته هم
اشاره شوې چي موسى عليه السالم له خضر عليه السالم د
هغه سفر په دوران كي ترالسه كړى وو ،ځكه قرآن په ډېر
صراحت سره وايي چي هغه خضر عليه السالم ته وويل :ما
په ملگرتيا قبول كړه او پرېږده هغه څه درنه زده كړم
چي تا ته درښوول شوي .ښايي له ځينو سره دا پوښتنه
راوالړه شي چي موسى عليه السالم څنگه په يوه لنډ سفر
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كي دومره څه له خضر عليه السالم
يادونه كوي ،حقيقت دا دئ چي كله
خو پرېږده يوه وړه پېښه او يوه
انسان د ژوند مسير بدل كړي او د
مخ پرانېزي.

زده كړل چي قرآن ئې
كله څو مياشتنى سفر
وينا هم د يوه حساس
معرفت دروازه ئې پر




   



























   
    




    







   


 
او ښار ته هغه مهال ننوت چي اوسېدونكي ئې غافل وو
(د شپې او يا د غرمې په مهال په خوب ويده ول) ،نو
دوه سړي ئې داسي په كي وموندل چي په جگړي سره
بوخت دي ،دا يو ئې د ده له خپلي قبيلې او هغه بل
ئې د ده د دښمن (له خېله) ،نو هغه چا چي د ده له
قبيلې څخه وو د ده د دښمن په خالف مرستي ته ورنارې
كړې ،نو موسى په څپېړي وواهو او كار ئې ورتمام كړ
ً چي هغه
(ومړ) ،وئې ويل :دا د شيطان كار وو ،يقينا
څرگند بې الري كوونكى دښمن دئ .وئې ويل :اې زما
ً چي ما پر خپل ځان ظلم وكړ ،بخښنه راته
ربه! يقينا
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وكړه،
مهربان
لپاره
وروسته

نو بخښنه ئې
بخښونكى دئ.
چي پر ما دي
به) هيڅكله د

ورته وكړه ،بې شكه چي هغه
وئې ويل :اې زما ربه! د دې
پېرزوينه وكړه ،نو (له دې
مجرمينو مالتړى نه شم.

( -)15-18گورئ چي قرآن د دې قصې اتل څنگه انځوروي،
په ښار كي دوه سړي د نښتي په حالت كي گوري ،يو ئې
ظالم او بل ئې مظلوم ،يو ئې د واكمني طبقې او بل ئې
د بې وزلي قبيلې ،مظلوم او بې وزلى مرسته ترې غواړي،
ً او له ځنډه پرته د بې وسه او مظلوم مرستي ته
دى فورا
وروړاندي كېږي ،په بې تفاوتۍ له صحنې نه تېرېږي ،مخ
نه ترې اړوي ،ځان تر دې لوړ نه گڼي چي د دوو كسانو
په النجې كي مداخله وكړي ،كه څه هم دى اوس د شاهي
كورنۍ غړى دئ او كېدى شي چي دا مداخله او له يوه بني
اسرائيلي د ده دفاع ډېر تاوان ورورسوي ،خپل موقف له
السه وركړي ،د فرعون له پېرزوينو محروم شي ،په داسي
حالت كي د ډېرو عقلمنو خلكو عقل دا ورته وايي چي غوږ
مه پرې گروه ،مخ بلي خوا ته واړوه او تېر شه ،ولي
ځان په يوې النجې كي اچوې!! موسى عليه السالم په دې
خاطر نه شي كولى له صحنې بې پروا او بې تفاوته تېر
شي چي هللا تعالى حساس ضمير وركړى ،پر يوه مظلوم انسان
تېرى نه شي زغملى ،د خپل حساس ضمير په حكم مداخله
كوي ،هسي د خالصون مداخله هم نه ،چي كه ئې يو يا
دواړه خواوې ونه مني نو خپله الر وهي او صحنه پرېږدي،
بلكي له مظلومه دفاع كوي ،ظالم او تېرى كوونكى په
سوك يا څپېړه وهي ،خو دا گوزار داسي وو چي په همدې
سره د ظالم چاره وشوه ،كار ئې تمام شو او ومړ( ،فقضى
عليه) ،د موسى عليه السالم په يوه وار سره د هغه ظالم
د ژوند فيصله وشوه او په قتل ورسېد .قرآنكريم دا د
يوه صالح او زړه سواند قائد او زعيم د درېيم صفت په
توگه وړاندي كوي او د دې قصې په ترڅ كي موږ ته وايي
چي له صالح مشر سره د علم او حكمت تر څنگ داسي حساس
ضمير ضروري دئ ،د ظلم او تېري په مقابل كي چوپ او بې
تفاوته نه پاته كېدل او له مظلومانو دفاع كول.
د قتل له پېښي وروسته د موسى عليه السالم په وينا
كي څو ډېري حساسي او مهمي خبري زموږ مخي ته ايښودل
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شوې:
 موسى عليه السالم له همدې پېښي وروسته تصميم نيسي
چي له دې نېټې وروسته به هيڅكله د ظالمانو او
مجرمانو مالتړ او ملگرتيا نه كوم ،دا له فرعون او
فرعوني نظام سره د ده د تلپاتې مقاطعې او پرېكون هوډ
او عزم وو!! د دې په ځاى چي دا ناڅاپي پېښه ئې د
مظلوم له ملگرتيا او د نورو په شخړو كي له مداخلې
منصرف كړي او ووايي چي له دې وروسته به په داسي
قضاياوو كي مداخله نه كوم او ځان ته به بې ځايه
ستونزي نه راپيدا كوم ،برعكس له ظالمانو خپل برائت
اعالنوي!!
 دا په حقيقت كي له فرعوني نظام سره د موسى عليه
السالم د بشپړي مقاطعې اعالن وو .د علم او حكمت له
وركړي وروسته د دغو پېښو يادونه ښيي چي همدا د ده د
علم او حكمت آثار او نتائج وو ،يو داسي كس چي د
فرعون په كور كي په ناز او نعمت كي ستر شوى وي ،د
فرعون مېرمني د خپل نازولي او گران زوى په توگه
روزلى وي؛ ډېره بعيده ده چي هغه دي يوازي او له
ساتونكو پرته ښار ته ننوځي او بيا دي د دوو عادي سړو
تر منځ نښتي كي مداخله وكړي او هغه هم داسي مداخله
چي په ترڅ كي ئې تېرى كوونكى ووژل شي ،خو هللا تعالى د
ده د روزني بېل انتظام كړى وو ،له خضر عليه السالم
سره ملگرتيا هغه ته ښودلي وو چي د مظلوم ملگرتيا به
كوې .خضر عليه السالم د ملگرتيا په دوران كي د دريو
پېښو په ترڅ كي هغه ته دا درس وركړى وو چي تل به د
مظلوم ملگرتيا كوې او د ظالم له منگولو د هغه د
ژغورني لپاره به مال تړې.
 هللا تعالى ته د خپلي دعاء په ترڅ كي وايي :د دې
لپاره چي تا راباندي پېرزوينه وكړه ،نو له دې وروسته
به هيڅكله د مجرمينو مالتړ نه كوم!! خو بايد وگورو چي
موسى عليه السالم دلته كوم الهي نعمت او پېرزويني ته
گوته نيسي؟! كه څه هم د نعمت صيغه عامه ده او په
ټولو الهي پېرزوينو ئې اطالق كېدى شي خو دلته ئې مراد
د نورو نعمتونو تر څنگ دا هم دئ چي هللا تعالى د ده
پرده وكړه او د قتل پېښه بربنډه نه شوه.
 دا ظريف ټكى هم زموږ مخي ته راځي چي د گناه له
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دنيوي سزا د چا ژغورنه د هللا تعالى له لوري يوه
پېرزوينه او بخښنه ده ،لكه څنگه چي دلته گورئ چي
موسى عليه السالم د قتل د پېښي بخښنه وغوښته ،هللا تعالى
ورته بخښنه وكړه او ده د دغي بخښنې په مقابل كي ژمنه
وكړه چي له دې وروسته به د مجرمينو مالتړ نه كوم.
 قرآن د بايبل د ادعاء خالف وايي چي دا قتل عمدي
قتل نه وو ،موسى عليه السالم د ده د وژلو په نيت نه
دئ وهلى ،په څپېړي ئې وهلى او طبيعي ده چي په څپېړي
يا سوك څوك نه وژل كېږي!! د موسى عليه السالم فوري
ندامت او بخښنه غوښتل په خپله دا ثابتوي چي دا يوه
تصادفي پېښه وه.
























   
   











   




 
نو په ښار كي ئې په داسي حال كي شپه تېره كړه چي
وېره ئې درلوده او څار ئې كاوو ،ناڅاپه هغه چا
بيا ورنارې كړې چي پرون ئې مرسته ترې غوښتې وه،
ً چي ته ښكاره بې الري او
موسى ورته وويل :يقينا
دوكه شوى يې ،نو كله چي ئې وغوښتل د دواړو (گډ)
دښمن ته الس واچوي( ،هغه) وويل :آيا غواړې ما هم
هغسي ووژنې لكه چي پرون دي يو كس ووژلو؟ له دې
پرته بل څه نه غواړې چي ته هم په دې زمكي كي يو
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(بل) جابر شې ،نه غواړې چي د مصلحينو له ډلي څخه
وې!!
( -)15-15موسى عليه السالم سبا بيا همغه پرونى مظلوم
د يوه بل قبطي تر تېري الندي وموند ،هغه بيا مرسته
ترې وغوښته ،دى ورروان شو خو چي ورنږدې شو هغه ته ئې
وويل :ته غلط شوى يې ،دا يوه غلطي ده چي له دغو
ظالمانو سره په جگړو كي ښكېل كېږې ،اسرائيلي داسي
وانگېرله چي موسى عليه السالم دى مالمت گڼي او غواړي
وئې وهي ،حال دا چي موسى عليه السالم د ده د مرستي په
نيت ورروان وو ،خو هغه په جگ غږ نارې كړې :موسى! ته
غواړې ما هم ووژنې ،همغسي لكه چي پرون دي هغه بل
ووژلو؟! ته هسي ځان مصلح او د مظلومانو ملگرى گڼې...
په دې سره قرآن موږ ته دا راښودل غواړي چي موسى عليه
السالم د داسي يوه نااهله قوم د ژغورني لپاره مأمور
شوى ،د خپل ناجي او ژغورونكي اسرار افشاء كوي ،څو
شېبې مخكي د يوه ناجي په سترگه ورته گوري او د
ظالمانو له منگولو د ژغورني لپاره ده ته غږ كوي او
مرسته ترې غواړي خو چي د ده پر غلطۍ ئې گوته كېښوده
او هغه ئې مالمت كړ ،نه يوازي له ټولو ښېگڼو ئې انكار
كوي ،جابر او ظالم ئې گڼي ،بلكي دښمن ته ئې په الس
وركوي او اسرار ئې افشاء كوي!! او په دې سره قرآن
موږ ته دا هم راښيي چي بني اسرائيل ال د دې وړ نه وو
چي د ظالمانو له سلطې د نجات لپاره د يوه مشر تر
قيادت الندي راغونډ شي او پاڅون ته مال وتړي ،له يوې
خوا موسى عليه السالم مزيد روزني ته ضرورت لري او له
بلي خوا بني اسرائيل بايد څه نوره موده سختي ورځي
وگوري او دې نتيجې ته ورسېږي چي د يوه مشر تر قيادت
الندي له راغونډېدو او د ظلم په خالف له پاڅون پرته
بله چاره نه لري!!
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د ښار له لري برخي يو سړى په منډه راغى ،وئې ويل:
اې موسى! درباريان راغونډ شوي ستا په اړه مشوره
كوي چي ودي وژني ،ووځه! زه دي له خواخوږو څخه يم.
نو په داسي حال كي له وېري سره له ښاره ووت چي
څار ئې كاوو ،وئې ويل :اې زما ربه! له دغه ظالم
قومه مي وژغوره!
( -)51-56فرعون او درباريانو ئې فيصله وكړه چي موسى
عليه السالم د قتل په تور اعدام كړي ،له دربار څخه يو
كس په عجله او تلوار سره د موسى عليه السالم خوا ته
ځان ورساوو ،د درباريانو له پرېكړي ئې خبر كړ او له
مصر د وتلو مشوره ئې وركړه ،موسى عليه السالم د خپل
دوست او خواخوږي مشوره مني او د مصر د پرېښودو
پرېكړه كوي .هللا تعالى غوښتل چي دا د بني اسرائيلو
ناجي او د فرعون په ضد د يوه ستر انقالب قائد د هجرت
په لوړو ژورو كي او د ستونزو او كړاوونو په ترڅ كي
وروزي او هغه زغم او صبر ورپه برخه كړي چي د
انقالبونو د مشرتابه لپاره ضروري دئ .او په دې سره
قرآن موږ ته الرښوونه كوي چي د ولسونو د مشرتابه
لپاره د (علم)( ،حكمت) او (حساس ضمير) تر څنگ هغه
(صبر او زغم) ته ضرورت دئ چي د (هجرت) او له كړاوونو
او ستونزو سره ئې د مخامخ كېدو په نتيجه كي د انسان
په برخه كېږي .د گالنو پر بستر ستر شوى مشر نه د
مظلومو او بې وزلو ولسونو دردونه حس كولى شي او نه د
يوه انقالب قيادت او الښوونه كولى شي!!
له دې بهير ځني څو مهمي الرښووني ترالسه كوو:
 موسى عليه السالم دلته فرعونيان دظالمانو په نامه
يادوي او هللا تعالى ته دعاء كوي چي له دې (ظالمانو) ئې
وژغوري ،تر دې د مخه ئې ويلي وو چي په هيڅ څه كي به
د دغو (مجرمينو) مالتړ نه كوم ،له دې معلومېږي چي
موسى عليه السالم فرعونيانو ته د ظالمانو او مجرمينو
په سترگه كتل ،د چارواكو په ظلمونو او جرمونو ښه پوه
شوى وو ،د زړه له تل ئې له دوى كركه درلوده او د دوى
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په ضد ئې د مبارزې كلكه پرېكړه كړې وه.
 د ده د دعوت او مبارزې اغېز تر دربار پوري غزېدلى
وو ،په دربار كي ئې هم خواخوږي پيدا كړي ول .د همدوى
له ډلي يوه كس اطالع وركړه چي درباريانو ستا د اعدام
پرېكړه كړې ،زه دي خواخوږى يم له مصره ووځه.
 قبطيان د ښار په بري خوا كي اوسېدل ،د فرعون
قصرونه هم هلته وو ،بني اسرائيل د ښار په الندينۍ
برخي كي او له دوى ډېر لري اوسېدل ،د همدې لپاره
قرآن وايي چي (د ښار له لري برخي يو سړى په منډه
راغى ،وئې ويل :اې موسى! درباريان راغونډ شوي ستا په
اړه مشوره كوي چي ودي وژني )...په ټولو طبقاتي
نظامونو كي مرفه طبقه ،واكداران او شتمن د ښارونو په
يوې برخي كي او بې وزلي او نيستمن په بلي برخي كي او
له دوى ډېر لري اوسېږي.
 موسى عليه السالم پرېكړه كړې چي د مدين په لوري
وخوزېږي ،ښايي د دې لپاره چي دا سيمه ورته نږدې وه
او د فرعون له سلطې او واكمنۍ وتلې سيمه وه ،د ده
مخكنى سفر د جنوب په لوري وو ،له خضر عليه السالم سره
د مالقات په موخه ،دا لورى ئې ښايي د دې لپاره نه وي
غوره كړى چي د نيل دواړو خواوو ته مېشت خلك د سودان
تر سرحداتو پوري د فرعون تابع ول ،په دې ټولي پراخي
او اوږدې سيمي د ده واكمني مسلطه وه ،دا لورى غوره
كول د احتياط خالف كار وو.
 له اوو اتو ورځو مزل وروسته د مدين كوهي ته
ورسېد ،چي قرآن په دې اړه فرمايي:
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او كله چي ئې د مدين په لوري مخه كړه وئې ويل:
هيله ده رب مي په سمي الري بوځي او كله چي د مدين
اوبو ته ورسېد؛ يوه ډله خلك ئې پرې وموندل چي
(خپل څاروي ئې) خړوبول او له دوى آخوا ئې دوې ښځي
ترسترگو شوې چي (خپل څاروي ئې) ايسارول( ،ورته)
وئې ويل :ستاسو څه حال (او مشكل) دئ؟ (دواړو)
ورته وويل :تر څو چي شپانه نه وي وتلي موږ (خپل
څاروي) نه شو خړوبولى ،پالر مو ډېر سپين ږيرى دئ
(په كورنۍ كي بل نارينه نه لرو ،موږ دې ته اړي
شوې يو چي خپله رمه وپيايو)( ،موسى عليه السالم) د
دوى رمه خړوبه كړه او پخواني سيوري ته راستون شو،
وئې ويل :اې زما ربه! پر ما چي دي كومي پېرزويني
كړې وې ،نن ورته محتاج يم.
(-)56-55دلته څو جالب ټكي زموږ توجه جلبوي:
 په دي الر ئې تر دې د مخه سفر نه وو كړى نو ځكه ئې
وويل :هيله ده رب مي په سمي الري بوځي.
 نجونو به يا له شپنو پاتې اوبه خپلي رمې ته
وركولې او يا خو ئې د حيا له وجهي دا نه غوښتل چي تر
هغه كوهي ته رانږدې شي چي شپنو دا ځاى نه وي پرېښى.
 كله چي موسى عليه السالم د رمې له خړوبولو وروسته
مخكني سيوري ته راگرځي يوه ډېره زړه ژړوونكې دعاء
كوي او وايي :له هغو ټولو نعمتونو محروم يم چي تر دې
د مخه دي پر ما پېرزو كړي وو ،نن هر څه ته محتاج يم،
د فرعون په كور كي هغه سوكاله او آرام ژوند او د نن
ورځي لوږه ،فقر او احتياج ئې مخي ته ودرېدلي.
 موسى عليه السالم ستومانه ،وږى او د يوه خوندي
پناځي په لټه كي وو ،داسي سختي ورځي ئې په خپل ژوند
كي نه وې ليدلې ،په نعمتونو كي ستر شوى وو خو اوس تر
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تعقيب الندي ،يوې گولې وچي مړۍ ته محتاج او د يوې شپې
تېرولو خوندي ځاى ته اړ دئ ،د ده د دعاء په ماهيت
هغه څوك ښه پوهېدى شي چي په ژوند كي ئې همداسي حالت
پرې راغلى وي.
بې مناسبته ئې مه گڼي چي كه ووايم :د مدين د كوهي
په خوا كي د هغه سيوري الندي چي د موسى عليه السالم
كوم حالت وو ،له ننه  88كاله د مخه په ما باندي
همداسي حالت راغلى وو ،د وخت فرعون سردار داؤد زما د
اعدام پرېكړه كړې وه ،تر تعقيب الندي وم ،تخار ،كندز،
پروان ،پكتيا ،غزني او پكتيكا ته والړم ،تر څو د پنا
كوم مطمئن ځاى پيدا كړم ،خو موفق نه شوم ،په پاى كي
دې ته اړ شوم چي پاكستان ته والړ شم ،له هغه وخته تر
نن پوري چي كله د موسى عليه السالم دغه پورتنۍ دعاء
په قرآن كي لولم ،بې اختياره مي اوښكي پر مخ راشي.
 د مجاهدينو ،بې وزلو او محتاجانو مل رب د ده دعاء
قبوله كړه ،مطمئن او ډاډمن پناځى ئې ورته برابر كړ
چي قرآن ئې په وروستيو آيتونو كي تفصيالت بيانوي.
بايبل د كوهي د غاړي دغه پېښه يعقوب عليه السالم
ته منسوبوي او تر دې عنوان الندي (يعقوب فدان ارام ته
رسي) داسي ليكي … :يعقوب په صحرا كي د يوه كوهي څنگ
ته ورسېدو… هلته شپانه راغونډ وو … پوښتنه ئې وكړه:
آيا البان د ناحور زوى پېژنئ؟ هغوى ورته وويل :هو؛
هغه ده لور ئې راحيل له خپلي رمې سره راروانه ده… ،
يعقوب په يوازي تن د كوهي له سره لويه تيږه لري كړه
او د راحيل رمه ئې خړوبه كړه… بيا وروړاندي شو او
هغه ئې ښكل كړه او په ژړا شو ،ځان ئې ورمعرفي كړ…،
هغې د كور په لوري وځغاستل او خپل پالر ئې خبر كړ…
البان راغى ،خپل خوريى ئې په غېږ كي ونيو ،ښكل ئې كړ
او له ځان سره ئې كور ته بوت ..يوه مياشت وروسته
البان ورته وويل :زه نه غواړم چي ما ته وړيا كار
وكړې ،ووايه څومره اجوره دركړم… يعقوب چي د ده په
كشري لور راحيل باندي زړه بايللى وو ،ورته وويل :كه
كشره لور دي راكړې اوه كاله به ستا نوكري وكړم… البان
موافقه وكړه… اوه كاله پوره شول… البان د واده
بندوبست وكړ ،ډېر خلك ئې راوبلل… چي كله شپه تياره
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شوه نو د راحيل په ځاى ئې مشره لور ليه د ده حجلې (د
ناوې لپاره خصوصي خونه) ته ورولېږله ،يعقوب ورسره
نږدېكت وكړ ،سهار متوجه شو چي د راحيل په ځاى ئې له
ليه سره شپه تېره كړې!! نو البان ته ورغى او ورته وئې
ويل :دا دي له ما سره څه وكړل ،ما د دې لپاره اوه
كاله ستا خدمت وكړ چي راحيل راته راكړې ،ولي دي دوكه
راسره وكړه؟ هغه ځواب وركړ :زموږ دود دستور داسي دئ
چي لومړى مشره لور ودوو ،يوه اونۍ صبر وكړه ،راحيل
هم دركوم خو په دې شرط چي د اوه كاله نور خدمت ژمنه
وكړې!!! يعقوب ومنله ،يوه اونۍ وروسته ئې راحيل هم
ده ته وركړه!!)
د دې جعلي قصې دغو برخو ته ستاسو پام رااړوم:
 يعقوب يوه پېغله نجلۍ چي د واده كېدو عمر ته
رسېدلې وه د نورو شپنو په مخكي ښكل كړه!! داسي كار
نه يوازي د هغه وخت په قبايلي ژوند كي لوى جرم گڼل
كېدو بلكي د اروپا او امريكا په الدينه مدني ټولنو كي
ئې دوه سوه كاله مخكي بېلگه نه شو وړاندي كولى ،نږدې
يوه پېړۍ مخكي د انگلستان د پارلمان يوه غړي خپله
مېرمن د نورو په وړاندي ښكل كړه او له دې يوه لويه
النجه جوړه شوه!!
 البان د خپلي ژمني خالف د كشري لور پر ځاى خپله
مشره لور د شپې په تياره كي د يعقوب حجلې ته
ورولېږله ،هغه شپه ورسره تېره كړه ،نه ئې له غږه
وپېژنده او نه له رنگه!! د رنگ لپاره خو د بايبل
ليكوال ښه حيله جوړه كړې او ليكلې ئې دي چي كله شپه
تياره شوه نو البان د راحيل په ځاى ليه ورولېږله!! خو
دا ئې نه دي ليكلي چي ولي ئې له غږه ونه پېژنده؟!!
دوه خويندي په يوه وخت يوه كس ته په نكاح كېدل ئې
جائز گڼلي او دا هغه څه دي چي قرآن ئې حرام گڼي،
الهي شريعت نه غواړي چي د دوو خويندو مينه په رقابت
او كينې بدله شي ،داسي نكاح دوه نږدې انسانان چي يو
له بل سره پاكه او ژوره مينه لري سره لري كوي او د
دوى ترمنځ رقابت او كينه راوالړوي.
قرآن د بايبل دا خبره ردوي ،دا د موسى عليه السالم
د قصې برخه گڼي ،د رمې پيايونكې نجلۍ يوه نه بلكي
دوه ښيي او هغه چي موسى عليه السالم كورته د تلو
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:لپاره بللى يوه حياناكه نجلۍ معرفي كوي او فرمايي





































  




   
   
   
   
    
   




   
   



    
   
(له همدې دعاء سره سم) له هغو دوو نجونو يوه په
 زما: (او موسى ته) ئې وويل،حياء حياء كي راغله
پالر دي غواړي چي زموږ د رمې خړوبولو په بدل كي څه
 نو كله چي هغه ته راغى او ټوله قصه ئې،دركړي
 نور نو له ظالمانو: هغه (ورته) وويل،ورته وكړه
! پالره: يوې (لور ئې پالر ته) وويل،ژغورل شوى يې
 تر ټولو غوره كس چي په نوكرۍ،دا په نوكرۍ ونيسه
: وئې ويل،ئې نيسې هغه دئ چي پياوړى او امين وي
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غواړم يوه لور مي تا ته په نكاح دركړم خو په دې
شرط چي اته كاله به له ما سره د اجورې په مقابل
كي تېروې او كه لس كلونه دي بشپړ كړل نو دا به
ستا پېرزوينه وي ،نه غواړم چي زياتى درباندي
وكړم ،كه خداى كول ما به له صالحينو څخه ومومې،
وئې ويل :همدا دي زما او ستا ترمنځ (ژمنه) وي ،په
دې دواړو كي هره موده چي مي (دلته) تېروله
(اختيار به ئې زما وي او) تېرى به راباندي نه
كېږي ،وئې ويل ):په هغه څه چي وايو ئې هللا شاهد او
وكيل دئ.
( -)55-58دا مبارك آيتونه څو خبري زموږ مخي ته ږدي:
 كله چي نجوني كور ته ستنې شوې پالر ترې پوښتنه كړې
چي نن ولي دومره ژر راغلئ؟ قصه ئې ورته تېره كړې او
ورته ويلي ئې وو چي د كوهي غاړي كي يوه ناست مسافر
زلمي زموږ رمې ته اوبه راوايستې ،نو ځكه ئې يوه پسي
ولېږله چي دى كور ته ورولي ،ورسره روان شو ،دى مخكي
او هغه تر شا ،كله چي ورورسېدو( ،د نجونو پالر ته ئې
ټوله قصه تېره كړه ،هغه ورته وويل :نور نو د ظالمانو
له منگولو ژغورل شوى يې ،دا سيمه د هغوى له سلطې بهر
ده.
يوې لور ئې ورته ويلي :د نوكر او شپون په لټه كي
وې ،دا دئ يو امين او پياوړى كس په الس درغلى ،ښه به
وي چي همدا دى په شپني ونيسې .ښايي د دې لپاره ئې
هغه د قوي او امين په نامه ياد كړى چي له كوهي ئې په
يوازي سر دومره اوبه راوايستلې چي د دوى ټوله رمه ئې
خړوبه كړه ،او د الري په اوږدو كي د ده تقوى ،حياء،
او پاك لمنۍ ته متوجه شوې او امين ئې موندلى.
 پالر ئې له ځان سره فكر وكړ چي په كور كي د يوه
نامحرم زلمي ساتل صحيح نه دئ ،ښه به وي يوه لور په
نكاح وركړم ،موسى ته ئې وويل :غواړم يوه لور مي په
نكاح دركړم خو مشروط په دې چي اته كاله به راسره
تېروي او كه دي لس كاله راسره تېر كړل دا به ستا
احسان وي.
 موسى عليه السالم چي د يوه ډاډمن پناځي په لټه كي
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ً ومانو ،خو ورته وئې ويل :په
وو ،دا وړانديز ئې فورا
دې دواړو كي هره موده چي مي دلته تېروله اختيار به
ئې زما وي او تېرى به راباندي نه كېږي.
 په همدې ئې سره ژمنه وكړه.
گورئ چي هللا تعالى د ده دعاء له ځنډه پرته قبوله
كړه ،د يوې نېكي كورنۍ په غېږ كي ئې پنا وركړه ،پنا
وركوونكي ورته وويل :غواړم خپل لور په نكاح دركړم،
دا به ستا پېرزوينه وي چي تر اتو ،لسو كلونو له ما
سره پاته شې!!
هللا تعالى غوښتل چي موسى عليه السالم په مدين كي د
يوه نېك او صالح انسان په خوا كي واوسوي او د هغه تر
روزني الندي اته يا لس كاله پاته شي ،په دې دوران كي
شپني وكړي او دا ئې د تربيت او روزني بله مرحله وي،
د دې مرحلې په پاى كي د مصر په لوري ،د خپل قوم د
الرښووني او د فرعون مقابلې ته والړ شي!!
د قرآن په دغو ويناوو كي څو اساسي الرښووني موږ ته
شوې:
 هجرت د شخصيتونو د روزني مدرسه ده ،د مظلومو
ولسونو لپاره چي هللا تعالى كوم قيادت غوره كوي هغه به
د هجرت په لوړو ژورو كي روزي.
 موسى عليه السالم بايد د څه وخت لپاره د مصر له
مختنقي فضاء او له هغه ظلماني او ضيق محيط چي فرعون
پرې حكومت كاوو ووځي ،د مدين په آزادي فضاء كي ژوند
وكړي ،د ظالمانو له هرراز سلطې د آزاد ژوند خوند
وڅكي ،شپني وكړي ،دا شپني په خپله قيادت دئ او د
قيادت رموز انسان ته ښيي.
 د پنا ځاى په لټه كي وو ،هللا تعالى ورته مناسب ځاى
غوره كړى وو ،همغه ځاى ته ئې ورساوو.
په آثارو كي راځى چي په همدى دوران كي چي موسى
عليه السالم شپني كوله يوه ورځ يوه مالئكه د سېرلي په
بڼه كي ورته راڅرگندېږي او ترې ځغلي ،موسى عليه
السالم ورپسې شي ،چي هر ځل موسى عليه السالم ورنږدې شي
دا بيا ترې وځغلي ،په دې توگه ټوله ورځ ورپسي منډي
ووهي ،باآلخره هغه له ډېري ستړيا پر زمكه پرېوځي،
موسى عليه السالم ورورسېږي ،خو د دې پرځاى چي له ډېري
غوصې ئې ووهي؛ پښې ئې ورموښي او وايي :هللا تعالى دي ما
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ته عفوه وكړي چي د دې سېرلي د ترېدو باعث شوم ،دا مي
څومره وځورولو ،زه د ده د ځورولو او كړولو باعث شوم،
دا د موسى عليه السالم د تربيتي دورې د بشپړتيا او
تكميل نښه وه ،اوس هغه كولى شي چي خپل قوم ته والړ شي
او د يوه زړه سواند الرښود په توگه د هغوى الرښوونه
وكړي ،اوس هغه وخت رارسېدلى چي دى بايد د مصر په
لوري وخوځېږي.

   
  
   













  

او كله چي موسى دا موده بشپړه كړه او له خپلي
كورنۍ سره وخوځېدو ،د طور په يوه اړخ كي ئې اور
ترسترگو شو ،خپلي كورنۍ ته ئې وويل :تم شئ! زما
يو اور ترسترگو شو ،يا به كوم خبر (او احوال) ترې
درته راوړم او يا د اور كومه سكروټه چي تاوده شئ.
(-)55د دې مبارك آيت په اړه الندي خبري په پام كي
ولرئ:
 موسى عليه السالم خپله ژمنه ترسره او هغه موده ئې
بشپړه كړه او پرېكړه ئې وكړه چي مصر ته ستون شي ،له
خپلي كورنۍ سره يوځاى د مصر په لوري وخوځېدو.
 يوه شپه په يوې تنگي او كږلېچني درې كي روان وو
چي الر ترې وركه شوه ،لري ئې د غره په يوې ډډي كي د
اور رڼا تر سترگو شوه ،گمان ئې وكړ چي هلته به شپنو
اور بل كړى وي ،د كورنۍ غړو ته ئې وويل :دلته تم شئ!
زما يو اور ترسترگو شو ،يا به د الري په اړه معلومات
ترې ترالسه كړم او يا د اور كومه سكروټه چي اور پرې
بل كړو او تاوده شئ.
بايبل په دې اړه داسي وايي:
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"موسى د مديان سيمي ته وتښتېدو...يوه ورځ د هغه ځاى
د كوهي په غاړه ناست وو اوه نجوني ئې وليدې چي له
كوهي ئې اوبه راايستلې تر څو خپلو څارويو ته ئې
وركړي ...شپنو د يترون لوڼي د كوهي له غاړي لري كړې
او خپلي رمې ئې خړوبه كړې ...موسى وړاندي ورغى،
شپانه ئې يوې خوا بلي خوا ته كړل او له نجونو سره ئې
د خپلو څارويو په خړوبولو كي مرسته وكړه...كله چي
نجوني كورته ستنې شوې پالر ترې وپوښتل :نن ولي دومره
ژر راغلئ؟ وئې وويل :يوه مصري راسره مرسته وكړه...
پالر ورته وويل :هغه دلته راولئ ...موسى ورغى ،د هغه
په كور كي پاته شو ...هغه خپله لور صفوره په نكاح
وركړه ...يوه ورځ په داسي حال كي چي موسى د رمې په
پېولو بوخت وو ...ناڅاپه د خداى فرشته د اور په بڼه
كي د يوه بوټي له منځه ورښكاره شوه ...كله چي خداى
وليدل چي موسى بوټي ته ورنږدې كېږي ،د بوټي له منځه
ئې پرې غږ كړ :موسى! موسى! نور مه رانږدې كېږه ،څپلۍ
دي له پښو وباسه ،ځكه چي ته په يوه سپېڅلي ځاى والړ
يې ...زه ستا د نيكونو ابراهيم ،اسحاق او يعقوب خداى
يم ...ما په مصر كي د خپلو بندگانو كړاوونه ليدلي...
راغلى يم چي دوى د مصريانو له منگولو وژغورم او هغي
ښېرازه زمكي ته ئې بوځم چي شات او شيدې په كي
بهېږي ...هغي سيمي ته چي اوس كنعاني ،هيتي ،اموري،
فرزي ،حوي او يبوسي په كي مېشت دي اوس تا فرعون ته
لېږم تر څو زما قوم له مصره وباسې ...موسى وويل :زه
څوك يم چي دا كار وكولى شم ...خداى ورته وويل :زه
درسره يم ...موسى وويل :كه بني اسرائيل رانه پوښتنه
وكړي چي د هغه خداى نوم څه دئ چي ته ئې رالېږلى يې،
څه ورته ووايم؟ خداى وفرمايل( :يم چي يم!!) دوى ته
ووايه( :يم) ستاسو خوا ته رالېږلى يم ،دا زما تلپاته
نوم دئ ،ټول خلك به مي په دې نامه پېژني ...موسى
وويل :كه بني اسرائيل زما خبره ونه مني په څه به ئې
قانع كوم؟  ...خداى ورته وويل :عصا دي وغورځوه...
وئې غورځوله چي ناڅاپه مار ترې جوړ شو ...موسى له
وېري په تېښته شو ،خداى ورته وويل :الس وراوږد كړه او
مار تر لكۍ ونيسه ...همداسي ئې وكړل او مار بېرته په
عصا بدل شو ...بيا ئې ورته وويل :الس دي په خپلي جامې
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كي د ننه كړه ...كله چي ئې الس بېرته راوايست گوري چي
د جذام په وجه د واوري په څېر تك سپين شوى ...خداى
ورته وويل :بيا ئې د ننه كړه ...دا ځل ئې چي الس
راوايست روغ رمټ شوى وو  ...موسى زړه نازړه وو،
غوښتل ئې د ده په ځاى بل څوك ولېږل شي ...خداى پرې
غصه شو ...هارون ئې هم ورسره كړ او ورته وئې ويل:
هارون ښه وياند دئ ،دى به د خلكو په وړاندي ستا
وياند وي  ...موسى خپل خسر ته وويل چي مصر ته ځم
ترڅو د خپلي كورنۍ احوال واخلم ...هغه ورته وويل :په
مخه دي ښه ...د مصر په لوري وخوځېدو ...خداى ورته
وويل :فرعون ته ورشه ،دا معجزې وروښيه ...ورته ووايه
چي خداى فرمايي :اسرائيل زما مشر زوى دئ ...نو ځكه
تا ته امر كوم چي دوى پرېږده چي له مصره ووځي او زما
عبادت وكړي ،كه دا كار ونه كړې نو ستا مشر زوى به
درته ووژنم ...نو موسى له خپلي كورنۍ سره د مصر په
لوري وخوځېدو ...د الري په اوږدو كي او هغه وخت چي
دوى د آرام كولو لپاره تم شول ،خداى ورته راڅرگند شو
او موسى ئې په مرگ وگواښو ...نو صفوره يوه تېره تيږه
راواخيسته او خپل زوى ئې سنت كړ او د غوښي ټوټه ئې د
موسى پښو ته وغورځوله او وئې ويل :د خپل زوى د نه
سنت كولو په سبب دي نږدې ځان مرگ ته وركړى وو ...د
همدې لپاره خداى د موسى له وژلو تېر شو!!)
د بايبل په دې قصې كي هم د محتوى له لحاظه ډېري
ستونزي شته او هم له ادبي پلوه بې شمېره نواقص ،دا
ستونزي او نواقص هغه وخت ښه درك كولى شئ چي د بايبل
وينا د قرآن له څرگندونو سره مقايسه كړئ ،خو كه تاسو
د بايبل دا قصه د يوه ناول ليكونكي مخي ته كېږدئ او
ترې وپوښتئ چي د قصې د محتوى او ادبي جوړښت په اړه
څه نظر لرې؟ نو له شكه پرته به درته ووايي :دا د يوه
ضعيف او كمزوري ليكوال ليكنه ده!! ښايي د هر هوښيار
انسان لپاره د بايبل دا وروستۍ وينا كافي وي چي د
بايبل په ماهيت پوه شي او په دې كي شك ونه كړي چي دا
كتاب د يوه داسي كمعقله انسان په الس ليكل شوى چي نه
خداى سم پېژني او نه د الهي كتابونو له الرښوونو خبر
دئ!!.
كوم باشعوره انسان به دا خبره ومني چي خداى ويلي:
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اسرائيل زما مشر زوى دئ!! آيا دا ممكنه ده چي د هللا
تعالى په كتاب كي داسي غلطه او د حقيقت خالف خبره
ترسترگو شي؟! د بايبل ليكونكى دي ووايي چي له
اسرائيل ځني د ده مراد يعقوب عليه السالم دئ كه بني
اسرائيل؟ كه مراد ئې بني اسرائيل وي نو بيا خو بايد
ويل شوي وى چي بني اسرائيل زما مشران زامن دي او كه
مراد ئې يعقوب عليه السالم وي نو ده خو بل ځاى كي
عيسى عليه السالم د خداى يوازينى زوى گڼلى!! دا
متناقضي خبري ځنگه سره تلفيق كوي؟ د يوازيني زوى تر
څنگ خو نه د بل مشر زوى شته والى ممكن دئ او نه د
ډېرو زامنو!! كه خداى زوى درلودى نو هغه به هم خداى
وو ،د بايبل ليكونكى دي موږ ته ووايي چي خداى د
اسرائيل په څېر دئ كه اسرائيل د خداى په څېر؟ آيا
ستا په خداى كي ټول هغه عيبونه شته چي په بني
اسرائيلو كي شته؟ بني اسرائيل بيمارېږي ،وږي او تږي
كېږي ،خوراك كوي ،په خوراك پوري اړوند ډېري
نيمگړتياوي لري ،ويدېږي ،ووړ وي ستر شي او په پاى كي
ومري ،طبيعي ده چي د دوى پالر هم بايد دغسي وي!! آيا
خپل خداى ته دا ټول عيبونه او نواقص راجع كوې؟!! ستا
په خداى كي د بني اسرائيلو كوم صفت شته او په بنې
اسرائيلو كي د خداى كوم صفت؟!! ولي هغوى ته د خداى د
مشر زوى لقب وركړى شوى؟ تر دوى خو ډېر نسلونه مخكي
پيدا شوي ،مشر زوى خو هغه چا ته ويل كېږي چي تر نورو
زامنو مخكي پيدا شوى وي!! كه دا ئې مشر زوى وى نو
كشر به ئې هم وو!! دا كشر زوى هم رامعرفي كړه!! چي
څوك د پيدايښت نېټه لري هغه په دې دليل خداى نه شي
كېدى چي له دې نېټې مخكي نه وو!! د چا چي زوى په يوې
معيني نېټې كي پيدا شوى او له هغې مخكي نه وو نو دى
به هم همداسي په يوې معيني نېټې كي پيدا شوى وي او
ً
له هغه مخكي به نه وو!! څوك چي زوى لري نو هغه حتما
پالر هم لري!! آيا د خداى په هكله دا باور د منلو وړ
دئ؟!! په انسان باندي د خداى د زوى اطالق به ډېر
ناپوه او احمق انسان كوي!!
قرآن د بايبل د دې غلطي او واهي خبري په رد كي
فرمايي:
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المائدة15 :
يهودانو او نصاراوو وويل :موږ د هللا زامن او د ده
محبوبان يو ،ورته ووايه :نو ولي مو په خپلو گناهونو
تعذيبوي؟ داسي نه ده بلكي تاسو همغه عادي انسانان يئ
چي هللا پيدا كړي .چا ته چي وغواړي بخښنه كوي او څوك چي
وغواړي تعذيبوى ئې او د آسمانونو ،زمكي او څه چي په
دوى كي دي ،د ټولو واك له هللا سره دئ او بېرته ورتگ د
ده په لوري دئ.
يعني كه تاسو د خداى زامن او محبوبان وئ نو دا
ستر ستر الهي عذابونه به پر تاسو نه نازلېدل ،له هغه
سپكاوي ،ذلت او اسارت سره به ئې نه مخامخ كولئ چي په
مصر كي ورسره مخامخ وئ ،هيڅ پالر نه غواړي چي زامن ئې
په عذابونو اخته شي ،تاسو خو همغه انسانان يئ چي هللا
تعالى ستاسو په څېر ډېر نور پيدا كړي ،ستاسو او د
هغوى تر منځ څه توپير شته چي ځان تر نورو غوره او د
خداى زامن گڼئ؟!! زوى ته خو هغه څوك ضرورت لري چي
مري ،خداى به ولي زوى لري چي هيڅكله نه مري؟!! زوى
او ځاى ناستي ته خو هغه څوك اړ وي چي خپل ملك په
خپله ،د بل له مرستي پرته او د تل لپاره نه شي
سمبالولى ،هللا تعالى خو د زمكي او آسمانونو مالك او
ټولواك دئ هغه به ولي زوى او ځاى ناستى غوره كوي؟!!
څنگه به هغه څوك د زوى په توگه غوره كوي چي ډېر ژر
مري او د ده په لوري وردرومي؟!!
 څوك به دا خبره ومني چي هللا تعالى ،موسى عليه السالم
په دې خاطر په مرگ وگواښو چي خپل زوى ئې نه وو سنت
كړى او بيا په دې خاطر د ده له وژلو تېر شو چي
مېرمني ئې د خپل سنت شوي زوى د غوښي ټوټه د موسى پښو
ته وغورځوله؟!! بايبل خو وايي چي څو ورځي مخكي خداى؛
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موسى عليه السالم ته ورڅرگند شو ،هغه ته ئې معجزې
وركړې او د يوه پيغمبر په توگه ئې د فرعون لوري ته
ولېږو ،سره له دې چي ده خپل زوى نه وو سنت كړى!! كه
د زوى نه سنتول دومره ستره گناه وي او د بايبل خداى
دومره پرې غصه كېږي نو موسى عليه السالم ئې ولي له دې
سره سره په پيغمبرۍ وټاكو؟ آيا هغه مهال دې ته متوجه
نه وو او اوس د سفر په دوران كي ورته متوجه شوى؟
موسى عليه السالم ته خو ال تورات نه وو وركړى شوى ،ال د
زوى د سنتولو په اړه كومه الرښوونه هم نه وه ورته
شوې ،ولي به ئې اوس او د سفر په دوران كي او هغه وخت
چي په خوب ويده دئ په مرگ گواښو؟!! د هللا تعالى دين خو
د سفر پر مهال فراي هم معافوي ،مسافر ته د روژې
ځنډول جائز گڼي ،د څلورو ركعتونو لمونځ ئې ورته دوه
ركعته كړى ،هر الهي دين او هر واقعي مذهب به د
كړاوونو او زحمت پر وخت د انسان د مكلفيتونو پېټى
سپكوي ،دا د مهربان هللا تعالى له شأنه ډېره لري ده چي
د سفر پر مهال د زوى د نه سنتولو په سبب خپل غوره
پيغمبر پر مرگ تهديد كړي!! د بايبل له ليكونكي
پوښتنه كوو چي د موسى عليه السالم مېرمن څنگه په دې
پوه شوه چي خداى له دې كبله پر ده غصه دئ چي خپل زوى
ئې نه دئ سنت كړى؟!! او په هغه صورت كي به د ده له
وژلو الس اخلي چي د خپل سنت شوي زوى د غوښي ټوټه د
موسى پښو ته وغورځوي؟!! د بايبل منونكو ته وايو:
باور وكړئ چي كه له دغو غلطو او بېهوده خبرو چي
بايبل ترې ډك دئ او شمېر ئې زرگونو ته رسېږي ،كه
مسلمانانو دې ته ورته يوه غلطه خبره هم په قرآن كي
موندلې وى نو (نعوذ باهلل) قرآن به ئې د هللا تعالى كتاب
نه گاڼو او ايمان به ئې پرې نه راوړو.
كه د بايبل په سلهاوو خوشې ،غلطي او بېهوده خبري
پرېږدو؛ يوازي دغه څو مسخره خبري ئې كافي دي چي هر
هوښيار انسان ئې په لوستلو سره دا كتاب په دېوال
ووهي او لري ئې وغورځوي .بايبل چي كوم خداى معرفي
كوي هغه همداسي د ماشومانو په څېر عادتونه لري ،په
وړو وړو خبرو خپل دوستان په مرگ گواښي او په وړو وړو
خبرو ئې غصه كښېني او له خپلو پرېكړو اوړي!!! خو
قرآن گناهونه وېشي ،ځيني ئې ستر گڼي او ځيني ئې واړه
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او فرمايي :كه له سترو سترو گناهونو ځان وساتئ له
وړو وړو به هللا تعالى درته تېر شي:








  
 

النساء61 :
كه مو له هغو سترو سترو ډډه وكړه چي ترې منع شوي يئ،
بد ،بد به درنه ورژوو او د ننوتو په عزتمن ځاى كي به
مو داخل كړو.
دلته سيئات د كبائرو په مقابل كي ذكر شوي او دا
مطلب افاده كوي چي كه له سترو سترو گناهونو ډډه وكړئ
نو هللا تعالى به سيئات يا واړه واړه گناهونه درته معاف
كړي ،خو دا ستر گناهونه كوم دي او واړه ئې كوم؟ آيا
مراد ترې يوازي دغه گناهونه دي چي تر دې آيت مخكي ورته
اشاره شوې؟ په ناحقه د بل مال خوړل او د نفس قتل او كه
معنى ئې عامه ده او ټولو هغو گناهونو ته شاملېږي چي
اسالم ورته كبائر وايي؟ او دا كبائر كوم دي؟
عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول هللا وما هن؟ قال:
الشرك باهلل والشح وقتل النفس التي حرم هللا إال بالحق
وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف
رواه النسائي
المحصنات الغافالت المؤمنات*
له ابو هريره روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وفرمايل :له اوو تباه كوونكو ډډه وكړئ ،وويل شول :يا
رسول هللا! دا كوم كوم دي :وئې فرمايل :له هللا سره شرك،
بخل او حرص ،د هغه نفس وژل چي هللا ئې وژل حرام كړي مگر
په حقه ،د يتيم مال خوړل ،سود خوړل ،د جگړي په ورځ
شا اړول او تېښته او د مؤمنو ،عفيفو او له گناه د
غافلو ښځو تورنول.
گورئ چي د اسالم له نظره هغه ستر ستر گناهونه كوم
دي چي د هللا تعالى د غضب باعث او د هالكت سبب گڼل
شوي؟!! خو بايبل د دغو گناهونو په ځاى د سر وېښتان
خريل او زوى نه سنتول ستر ستر گناهونه او د هللا تعالى
د غضب او غصې باعث گڼي!!
كه تاسو د موسى عليه السالم او له مصر د بني
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اسرائيلو د وتلو قصه په بايبل او قرآن كي سره مقايسه
كړئ نو وبه گورئ چي قرآن نه يوازي د بايبل د قصې
ډېرى برخي تكذيب يا تصحيح كړې بلكي دا قصه ئې د هغي
مقدمې لپاره د يوې تاريخي بېلگي په توگه وړاندي كړې
چي د قصې په پيل كي ئې د خپل مخاطب مخي ته ږدي ،د
فرعون تر مشرۍ الندي د يوه طبقاتي او ظالم نظام
ځانگړتياوي او د دې نظام د راپرځولو په اړه د هللا
تعالى سنت بيانوي او د دې سنت د توضيح لپاره دا قصه
د يوې تاريخي بېلگي په توگه وړاندي كوي ،د قرآن قصص
د بايبل په څېر هسي قصې او شجرې نه دي ،بلكي تاريخي
مثالونه او بېلگي دي ،د قرآن هدف دا نه دئ چي د يوه
قام د ژوند قصه او شجره د يوه نكل او ناول په توگه
وړاندي كړي ،بلكي د يوې تاريخي قصې په ترڅ كي ئې د
يوه قوم د عروج او زوال عوامل څېړلي ،د يوه مهم مطلب
او د هللا تعالى د يوې وعدې او د يوه الهي سنت او فطري
قانون د بيان او اثبات لپاره تاريخي بېلگي وړاندي
كوي ،هره قصه ئې ځانگړې موخه او هدف لري ،په يوې
مهمي خبري د مخاطب د قانع كولو لپاره د يوه قوم د
عبرتناكي قصې يوه برخه رااخلي.
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نو كله چي ورغى؛ د ناو له ښي اړخه د يوې بختوري
سيمي له يوې وني پرې غږ شو؛ چي اې موسى! زه د
عالمونو پالونكى رب يم او دا چي عصا دي وغورځوه،
چي كله ئې هغه داسي وليدله چي د تېز مار په څېر
خوځي ،شا ئې واړوله ،په تېښته شو او تر شا ئې نه
كتل( ،هللا تعالى وفرمايل) اې موسى! مخ راواړوه او
ً چي ته خوندي يې ،الس دي په
مه وېرېږه ،يقينا
گرېوان كي دننه كړه ،سپين له داغه پرته به راووځي
او د وېري په حالت كي دي وزرونه (السونه) له ځان
سره جوخت كړه ،د فرعون او د ده د درباريانو په
وړاندي دا ستا د رب له لوري دوه نښي او دالئل دي،
دوى له شكه پرته يو فاسق قوم دئ.
( -)65-66په دې مباركو آيتونو كي څو الرښووني شوې:
 موسى عليه السالم د رڼا په لوري والړ ،هلته د ناو
له ښي اړخه ،چي په گڼو ونو پوښل شوى وو ،له يوې وني
پرې غږ شوى چي زه د عالمونو رب يم ،په نورو آيتونو
كي دا مطلب هم راغلى چي ورته ويل شوي څپلۍ دي وباسه،
ته په يوه سپېڅلي ناو كي يې.
 ورته ويل شوي چي عصا دي وغورځوه ،كه گوري چي عصا
ئې د تېز ستر مار په څېر شوې او خوځي ،وېره پرې
راغلې ،شا ئې اړولې او داسي تښتېدلى چي تر شا ئې نه
كتل.
 ورته ويل شوي :مه وېرېږه ،ته خوندي يې ،الس
وروغزوه ،وئې نيسه ،بېرته به خپلي لومړنۍ بڼي ته
واوړي ،همدا كار ئې كړى او خپله عصا ئې په الس كي
موندلې.
 بيا ئې ورته ويلي :الس دي په گرېوان كي دننه كړه،
سپين له داغه پرته به راووځي او د وېري پر مهال خپل
(السونه) له ځان سره جوخت كړه ،په همدې سره به دي
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وېره پاى ته رسي .دا دوه به د فرعون او د ده د
درباريانو په وړاندي ستا د رب له لوري نښي او دالئل
وي چي ستا پر حقانيت داللت كوي.
قرآن د بايبل دا ادعاء هم ردوي چي وايي د موسى
عليه السالم يوه معجزه دا وه چي الس به ئې په جامه كي
د ننه كړ نو د پېس په شان به داغجن او سپين راووت!!
قرآن وايي چي الس به تك سپين ،ځالنده او بې داغه وو،
نه د پېس په څېر داغجن ،طبيعي ده چي څوك داغجن الس ته
د معجزې په سترگه نه گوري ،سپين ځالنده او بې داغه الس
په محاوراتو كي معموالً د دې لپاره كارول كېږي چي د يو
چا پاكوالى ،پاك لمنتوب ،صفايي او له گناه او غدر
لري والى بيانول په پام كي وي ،په ټولو ژبو كي هغه
چا ته چي په غدر ،دوكې او خيانت نه وي ككړ ويل كېږي:
الس ئې سپين دئ ،همدا راز خپله عصا د خپل توان او
ځواك او خپلو ذاتي امكاناتو لپاره د استعارې په توگه
كارول كېږي ،كه څه هم دا دواړه د موسى عليه السالم
معجزې وې ،خو په دې سره موږ ته قرآن د يوه واقعي مشر
دوې نوري ځانگړتياوي راښيي:
 -1د هغه لمن بې داغه وي ،د هغه په شخصيت كي څوك تور
داغ نه شي موندلى ،پاك لمنتوب او سپېڅلي اخالق ئې په
حقانيت او رښتينولۍ شهادت وركوي.
 -5له خپلي (عصا) سره د دښمن مقابلې ته درومي ،له هللا
تعالى پرته په هيچا بروسه او توكل نه كوي او د نورو
د تأييد او مالتړ په اعتماد مبارزې ته مال نه تړي.
قرآن په دې سره موږ ته دا درس هم راكوي چي كه ستا
(الس سپين) وي نو د فرعون مقابله په يوې (عصا) سره هم
كولى شې ،هللا تعالى به ستا په دغي (عصا) كي هغه قوت او
ځواك ږدي چي د فرعون د مجهزو لښكرو په وړاندي درته
كافي وي ،قرآن په دې ټينگار كوي چي د ښكېلو ځواكونو
تر منځ نښتو كي د بري او ماتي پرېكړه د تجهيزاتو،
عدد او عدة له مخي نه كېږي ،داسي نه ده چي مجهز لورى
به خامخا برى ترالسه كوي او د وسائلو له پلوه كمزورى
اړخ به خامخا ماتې خوري ،بلكي د دواړو لوريو اخالقي
او معنوي حالت د نښتو پاى ټاكي ،وروستۍ بريا به د
هغه چا په برخه كېږي چي له فكري او اخالقي لحاظه پر
خپل حريف برالسى وي!! دلته هم هللا تعالى موسى عليه
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السالم ته فرمايي چي تاسو او ستاسو پلويان به زما د
آيتونو په وجه برالسي وئ ،يعني ستاسو د برالسي او پر
دښمن د غلبې لپاره همدا بينات او آيتونه كافي دي.
په نورو آيتونو كي د موسى عليه السالم اوه نوري
معجزي هم ښودل شوې ،تفصيل ئې د االعراف په سورې كي
وگورئ.
 ځيني ناپوه او غرضي كسان دا رڼا د هللا تعالى نور او
تجلي گڼي خو قرآن په كلكه د دې انگېرني ترديد كوي او
فرمايي چي موسى عليه السالم دلته او دغه مهال نه هللا
تعالى په خپله په سترگو ليدلى او نه د هللا تعالى نور
او تجلي ،د غره له يوې داسي ډډي چي په شنو ونو پوښل
شوې وه له يوې وني ئې د هللا تعالى غږ اورېدلى ،د همدې
لپاره په بل ځاى كي وايي چي موسى عليه السالم د خپل
رب د ليدو تمناء وكړه خو هللا تعالى ورته وويل :ته مي
هيڅكله ليدى نشې ...كه دلته هغه هللا تعالى يا الهي
تجلي او نور ليدلى وى نو څو كاله وروسته او له مصر د
لوى هجرت په كلونو كي به ئې له هللا تعالى دا غوښتنه نه
كوله چي ما ته ځان راوښيه چي ودي گورم ،او دا ځواب
به هم نه وركېدو چي ته مي هيڅكله ليدلى نشې.
 همدلته په دې مأمور شوى چي د فرعون او د ده د
درباريانو په لوري د پيغمبر په توگه والړ شي ،د حق
لوري ته بلنه وركړي او له غالمۍ د بني اسرائيلو د
آزادۍ غوښتنه وكړي.
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وئې ويل :اې زما ربه! ما د دوى يو كس وژلى ،نو
وېرېږم چي وبه مي وژني ،او زما ورور هارون تر ما
ژبه ور او فصيح دئ ،نو له ما سره ئې د مرستيال په
ً چي زه له دې
توگه ولېږه چي زما تصديق كوي ،يقينا
وېرېږم چي دروغجن به مي وگڼي ،وئې ويل :مټ به دي
په خپل ورور سره مضبوط كړم او تاسو دواړو ته به
داسي ځواك درپه برخه كړم چي دوى دررسېدلى نه شي،
زما د آيتونو په سبب به تاسو او ستاسو پلويان او
متابعين برالسي وي.
( -)68-66موسى عليه السالم دا دنده تر خپل وس لوړه او
درنه بولي ،ځان تر دې عاجز گڼي چي دا ستر مسئوليت په
غاړه واخلي او له عهدې ئې بريالى ووځي ،دوه دالئل
وړاندي كوي -1 :ما د دوى يو كس وژلى ،ما ته د دښمن
په سترگه گوري ،وېرېږم چي وبه مي وژني ،مخكي له دې
چي خپل دعوت پيل كړم -5 .د زعامت او مشرتابه لپاره
چي كوم فصاحت ته ضرورت دئ زه ترې محروم يم ،تر ما
هارون فصيح او ژبه ور دئ ،دا دنده هغه ته وسپاره .هللا
تعالى هارون عليه السالم د ده د مرستيال په توگه
گماري او اطمئنان وركوي چي دښمن هيڅ تاوان نه شي
دررسولى .په نورو آيتونو كي د دې مزيد تفصيل راغلى
او فرمايي چي موسى عليه السالم ته وويل شو :د فرعون
مقابلې ته والړ شه ،د بنې اسرائيلو د آزادۍ لپاره،
هغه بغاوت كړى ،د خپلي بريا په اړه ډاډه اوسه ،زما
آيتونه ستا د بريا لپاره كافي دي.
 د موسى عليه السالم د دې دواړو خبرو چي ويل ئې:
(وېرېږم چي وبه مي وژني)( ،وېرېږم چي دروغجن به مي
وگڼي) معنى دا ده چي :ښايي ما ته د دې فرصت هم رانه
كړى شي چي خپل پيغام خلكو ته ورسوم ،په قتل تورن يم،
له تلو سره سم به زما د وژلو پرېكړه كوي او بني
اسرائيل به ما ته د شك په سترگه گوري ،ځكه چي زه څه
موده د فرعون په كور كي پاته شوى يم ،زما په اړه به
دا فكر كوي چي د قيادت او مشرۍ شوق او تلوسه ئې د
فرعون له كوره ترالسه كړې ،د دې په ځاى چي ما يو
پيغمبر وگڼي ما به د اقتدار وږى او د پيغمبرۍ دروغجن
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مدعي وشمېري!! گورئ چي موسى عليه السالم هم د قبطيانو
له غبرگونه اندېښنه لري او هم د اسرائيليانو ،هم له
دوست او هم له دښمنه ،قرآن حاالت داسي انځور كړي چي
موسى عليه السالم له هيڅ پلوه د مصر شرائط د ځان او
خپل دعوت په گټه نه گڼي ،يوازي دئ ،د دې دروند پېټي
د وړلو توان او حوصله په ځان كي نه گوري ،فقط يوه
عصا ورسره ده ،نه د دوست مثبت غبرگون ته طمع لري او
نه د دښمن له پلوه څه ډاډ او اطمئنان لري ،خو له دې
ټولو سره سره وروستۍ فتح د ده په برخه شوه او مجهز
دښمن ئې له ماتې سره مخامخ شو!!
موسى عليه السالم ته دا هر څه ناڅاپي او له تصور
لوړ وو ،دا كار ئې له خپل توان او طاقت لوړ گاڼو ،دا
عذرونه ئې وړاندي كړي :د ژبي طالقت نه لرم ،حوصله مي
كمزورې ده ،يا دا پېټى د هارون په غاړه كړه ،ځكه چي
هغه تر ما فصيح دئ او يا ئې زما مرستيال كړه!
موسى عليه السالم د الري په اوږدو كي په ناڅاپي
توگه او په داسي حال كي چي نه ئې دا گمان كاوو او نه
انتظار ،د هللا تعالى له لوري د پيغمبر په توگه وټاكل
شو ،بايبل ادعاء كوي چي موسى عليه السالم په مدين كي
پر پيغمبرۍ مبعوث شوى ،خو قرآن دا ادعاء ردوي او
وايي چي هغه د مدين او مصر ترمنځ د طور په غره كي او
هغه مهال چي مصر ته روان وو په پيغمبرۍ مبعوث شوى.
قرآن د دې خبري په كولو سره ځانگړې موخه لري ،غواړي
موږ پوه كړي چي موسى عليه السالم د زعامت او قيادت
طمع او تلوسه نه درلوده ،نه ئې كله دا خيال په ذهن
كي تېر شوى او نه ئې د دې ستر كار توان او استعداد
په ځان كي ليدو ،په ناڅاپي توگه له دې بهير سره
مخامخ شوى او دا دنده ورپه غاړه شوې او دا هم د يوه
صالح مشر يوه ځانگړې نښه ده ،په خپله نه د مشرۍ
ترالسه كولو تلوسه لري او نه ئې هڅه كوي ،دا دئ گورئ
چي د موسى عليه السالم په څېر ستر شخصيت او د اولوا
العزمه پيغمبرانو له جملې يو پيغمبر د مشرۍ له دندي
ځان عاجز گڼي ،غواړي دا مسئوليت بل چا ته وسپارل شي،
خپل عذر او ناتواني وړاندي كوي او وايي :د زعامت
لپاره دوو وړتياوو ته ضرورت دئ( :پراخه حوصله) او
(ښه فصاحت) چي زه له دواړو محروم يم ،نه د دې دروند
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پېټي د وړو حوصله لرم او نه ولس ته د خپل پيغام
رسولو لپاره فصيح ژبه!!
قرآن د بايبل دا وينا هم غلطه گڼي چي گواكي هللا
تعالى موسى عليه السالم ته راڅرگند شوى ،وايي چي موسى
عليه السالم يوازي يوه رڼا ليدلې او يو غږ ئې
اورېدلى ،قرآن په دې خبري تأكيد كوي چي په دې دنيا
كي هيڅوك د هللا تعالى د ليدو توان نه لري ،په داسي حال
كي چي موسى عليه السالم يوازينى هغه پيغمبر گڼي چي هللا
تعالى ورسره خبري كړې دي ،خو د همده په اړه فرمايي
چي هللا تعالى ته ئې د ليدو سوال وكړ ،هللا تعالى ورته
وفرمايل چي ما نه شې ليدى ،دې غره ته وگوره ،كه زما
د تجلي په وړاندي ئې مقاومت وكړى شو نو ته به هم ما
وليدى شې ،خو كله چي هللا تعالى غره ته تجلي وكړه ،غر
ټوټې ټوټې شو او موسى عليه السالم بې سده شو ،كله چي
راپه سد شو وئې ويل :ربه ! پاكي تا لره ده ،زما دي
توبه وي ،زه لومړى هغه كس يم چي په دې خبري ايمان
راوړم چي انسان د هللا تعالى له ليدو ډېر عاجز دئ ،او
دا د بايبل د ليكونكي په خوله يو سخت گوزار دئ چي په
لسهاوو ځايونو كي ئې دا ادعاء كړې چي خداى دې او هغه
ته ،دلته او هلته راڅرگند شو!! موږ چي لمر ته په رډو
سترگو نه شو كتلى ،د زمكي او آسمانونو هغه پيدا
كوونكى رب به څنگه په خپلو دغو سترگو او دلته په
دنيا كي وليدى شو چي دا لمر د هغه د عظمت په وړاندي
د مشنگو د دانې په څېر دئ!!؟ د لمر رڼا به د هللا تعالى
د تجلي په وړاندي څه حيثيت ولري؟
د الرښود قرآن دا آيتونه د هغو متصوفينو ادعاء هم
په كلكه ردوي چي گمان كوي اولياء هللا كولى شي هللا تعالى
په مشاهدې سره وگوري ،دې ته د (شهود) نوم وركوي،
ادعاء ئې دا ده چي د روحاني ارتقاء او د سلوك يوه
ً گوري!! قرآن دا
مرحله دا ده چي سالك خپل رب مشاهدتا
انگېرنه له بنسټه ردوي ،او وايي چي انسان خو پرېږده
لوى غر د هللا تعالى د تجلي په وړاندي مقاومت نشي كولى.
دغو متصوفينو دا عقيده له محرف بايبل ترالسه كړې ،په
قرآن او حديث كي د داسي عقيدې لپاره هيڅ دليل نشو
موندلى ،قرآن د موسى عليه السالم دا قصه د همدې لپاره
رااخيستې چي د بايبل غلطه ادعاء ترديد كړي .د قرآن
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دا وينا او هغه هم د موسى عليه السالم د قصې په ترڅ
كي د يهودانو او د بايبل د هغو پلويانو په خوله سخت
سوك دئ چي د بايبل دا غلطه خبره مني چي د دوى گڼ
شمېر انبياءو هللا تعالى په خپلو سترگو ليدلى او ډوډۍ
ئې ورسره خوړلې!! دا آيت د ټولو هغو ټگمارانو ادعاء
هم ردوي چي د (شهود) او (حضور) په نامه د هللا تعالى د
ليدو خبره كوي .كه د موسى عليه السالم په څېر
اولوالعزمه پيغمبر نشي كولى هللا تعالى وگوري بل څوك به
ئې څنگه وليدى شي ،موسى عليه السالم لومړى او وروستى
شخص دئ چي هللا تعالى ورسره تكلم كړى او دا ئې په خپلو
سترگو ليدلي چي نه غر او نه انسان د هللا تعالى د تجلي
په وړاندي مقاومت كولى شي .بخاري روايت كوي چي عائشي
رضي هللا عنها د محمد عليه السالم په اړه وويل:
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كه چا درته وويل چي محمد ﹽ خپل رب ليدلى دئ نو
پوه شه چي دا شخص دروغ وايي ،ځكه هللا تعالى فرمايي:
"سترگى ئې نشي ليدلى"" ،او هيڅ انسان لره نه ښايي
چي هللا ورسره تكلم وكړي مگر په وحي سره ،يا د حجاب
له شا او يا كومه فرشته وليږي نو هغه د هللا په حكم
هغه څه ورته وحي كړي چي غوښتي ئې وي" او كه چا
درته وويل چي هغه علم غيب لري ،نو دا هم دروغ
وايي ځكه هللا تعالى فرمايي :له هللا پرته هيڅوك علم
غيب نه لري.
د بني اسرائيلو د آزادۍ شعار
قرآن فرمايي چي د موسى عليه السالم له اساسي غوښتنو
څخه يوه د بني اسرائيلو آزادي وه ،هغه د دې ترڅنگ چي
ټول مصريان؛ د فرعون په شمول؛ پر هللا تعالى او آخرت
ايمان ،الهي دين ته تسليمېدا او له ظلم او فساد الس
اخيستو ته رابلي ،فرعون ته په خپل خطاب كي وايي :په
غالمۍ كي د بني اسرائيلو له ساتلو الس واخله ،هغوى
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آزاد كړه ،كه ئې په مصر كي نشې زغملى پرې ئې ږده چي
له ما سره يو ځاى له مصره ووځي ،لكه څنگه چي موسى
عليه السالم د بني اسرائيلو د آزادۍ له شعار سره مصر
ته تللى د هر پيغمبر يو اساسي شعار د غالمي جوغ
ماتول ،د غالمانو په الس پښو كي پراته زنځيرونه شلول
او غالمان آزادول وو .قرآن په دې اړه فرمايي:
    
   
    











طه65 :
نو دواړه ورشئ او ورته ووايئ چي موږ ستا د رب استازي
يو نو بني اسرائيل راسره ولېږه او له تعذيبولو ئې الس
ً چي ستا د رب له لوري له څرگندي نښي سره
واخله ،يقينا
تا ته راغلي يو ،او سالمتيا دي په هغه چا وي چي د
الرښووني متابعت كوي.












 

الشعراء60-61 :
ً چي موږ د رب
نو فرعون ته ورشئ او ورته ووايئ :يقينا
العالمين استازي يو (له دې پيغام سره) چي بني
اسرائيل راسره ولېږه.
موسى عليه السالم فرعون ته وايي :ته چي پر ما د
خپلو پېرزوينو او احساناتو يادونه كوې او وايې چي په
خپل كور كي مي ستر كړې! د دې وجه خو دا ده چي تا بني
اسرائيل په غالمۍ كي ساتلي ،د هغوى زامن دي وژل ،زما
مور دې ته اړه شوه چي سيند ته مي وغورځوي ،په دې
توگه ستا الس ته درغلم ،ولي ستا په كور كي د سترېدو
پيغور راكوې؟!




    

الشعراء88 :
خو راشئ د قرآن دا وينا د بايبل له كمزورې وينا سره
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مقايسه كړئ چي وايي :موسى فرعون ته وويل :د خداى قوم
پرېږده چي صحرا ته والړ شي او د خداى عبادت وكړي!!
بايبل تر دې عنوان الندي (موسى او هارون د فرعون په
دربار كي) ليكي( :د قوم له مشرانو سره له ليدو
وروسته موسى او هارون فرعون ته ورغلل او ورته وئې
ويل :موږ د خداى له لوري ،د بني اسرائيلو د خداى له
لوري؛ تا ته يو پيغام راوړى ،هغه فرمايي :زما قوم
پرېږده چي صحرا ته والړ شي او زما عبادت وكړي!! فرعون
ورته وويل :خداى څوك دئ چي زه ئې خبري واورم او بني
اسرائيل آزاد كړم؟ ...دوى ورته وويل ... :د
عبرانيانو خداى موږ ته ويلي چي د دريو ورځو په مزل
واټن صحرا ته والړ شو او هلته د خپل خداى لپاره
قرباني وكړو ،كه دا كار ونه كړو نو هغه به مو په
بيمارۍ يا جنگ سره ووژني!! فرعون د دوى خبره ونه
منله ... ،په بني اسرائيلو ئې شاقه كارونه الزيات
كړل ...فرعون ته د شكايت لپاره ورغلل ،هغه ئې شكايت
ته اعتناء ونه كړه ...له قصره د راوتلو په وخت كي ئې
موسى او هارون ته چي د قصر په خوله كي ورته منتظر ول
وويل :خداى دي زموږ غچ له تاسو واخلي چي موږ مو د
فرعون او د ده د درباريانو له نظره وغورځولو او زموږ
د وژلو بهانه مو په الس وركړه!! موسى خداى ته شكايت
وكړ چي ولي خپل قوم له كړاوونو سره مخامخ كوې؟ آيا
زه دي د همدې لپاره رالېږلى وم؟ خداى ورته وويل :اوس
به وگورې چي زه له فرعون سره څه كوم؟ داسي به ئې تر
فشارونو الندي ونيسم چي نه يوازي زما قوم به پرېږدي
بلكي په زور به ئې له مصره وشړي ،زه همغه خداى يم چي
ابراهيم ،اسحاق او يعقوب ته د قادر او مطلق خداى په
توگه ورڅرگند شوم خو د خداى په نامه مي ځان ورمعرفي
نه كړ!! ما له دوى سره وعده كړې ده چي د كنعان سيمه
به دوى ته بخښم ... ،خداى موسى ته امر وكړ چي بيا
فرعون ته ورشه ...هغه ورته وويل :چي بني اسرائيل زما
خبره نه اوري نو فرعون به ئې څنگه واوري؟ ) ...
د بايبل د دغو خبرو په وړاندي بايد لږ توقف وكړو
او ناسموالى ئې په گوته كړو :د بايبل د ادعاء له مخي
موسى عليه السالم د فرعون ليدو ته ورغلى او هغه ته ئې
له ځانه دا خبره كړې چي د عبرانيانو د خداى پيغام
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ستا لپاره دا دئ چي د خداى قوم؛ بني اسرائيل پرېږده
چي له مصره د دريو ورځو په واټن صحرا ته ووځي او
هلته خداى ته خپلي قربانۍ وړاندي كړي ،گواكي دا يو
چم او چل وو ،غوښتل ئې بني اسرائيل په دې پلمه له
مصره ووځي او كنعان ته والړ شي!! قرآن دا ادعاء ردوي
او فرمايي چي موسى عليه السالم فرعون ته همغه څه ويلي
چي هر پيغمبر ئې ولس او د ولس واكمنانو ته وايي ،هغه
ئې په هللا تعالى او آخرت ايمان ته رابللى ،د نورو
اساسي خبرو په ضمن كي ئې هغه ته ويلي چي د بني
اسرائيلو له تعذيب ،ځورولو او په اسارت او غالمۍ كي د
دوى له ساتلو الس واخله ،پرېږده چي آزاد ژوند وكړي،
كه ترې وېرېږې او د همدې لپاره ئې په اسارت او
استضعاف كي ساتې او زامن ئې ورته وژنې نو پرې ئې ږده
چي له مصره ووځي او د خپلي خوښي سيمي ته له موږ سره
والړ شي ...فرعون ورته وويل :آيا ته همغه نه يې چي
ماشوم وې او موږ وروزلې او د خپل عمر څو كلونه دي
زموږ خوا كي تېر كړل؟ او خپل هغه كار دي هم وكړ ،حال
دا چي هغه وخت ته هم (زموږ په څېر) د كافرانو له ډلي
وې ،وئې ويل :هغه كار مي په داسي حال كي كړى چي له
الروركو او ناپوهانو څخه وم (په ناپوهۍ كي هغه كار
رانه شوى ،اعتراف كوم چي هغه وخت زه هم ستاسو په څېر
الر وركى وم) نو كله چي له تاسو ووېرېدم درنه
وتښتېدم ،نو زما رب راته حكم راكړ او له پيغمبرانو
څخه ئې وگرځولم او دا پېرزوينه چي ته ئې پر ما منت
ږدې ،د دې وجه خو دا ده چي تا بني اسرائيل غالمان كړي
(كه دوى آزاد وى ولي به زه د خپلي مور له غېږي
محرومېدم ،ستا الس ته به درتلم او ستا تر روزني الندي
به نيول كېدم او ولي به تا نن د دغي خبري منت پر ما
ته
ما
دي
به
پېرزوينه
دا
خپله
او
اېښودو
رايادوله؟!!) د قرآن الفاظ دا دي:
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الشعراء55-13 :
د بايبل د ليكوال دا بد عادت دئ چي تل د خپلو قصو
اتالن داسي انځوروي چي په چل او چم سره غواړي خپلو
موخو ته ځان ورسوي!! او له دې ځني د ليكوال مقصد دا
ً دې ته چمتو كړي
دئ چي د بايبل منونكي او پلويان ذهنا
چي ومني په مكر او چل سره ځان خپل هدف ته رسول د
اتالنو او پيغمبرانو كار دئ!! كاش ده داسي يوه پلمه
جوړه كړې وى چي فرعون ته د منلو وړ او معقوله
برېښېدى ،موسى عليه السالم به څنگه د فرعون په څېر
يوه ستر ظالم ته وايي چي خداى تا ته دا پيغام لېږلى
چي بني اسرائيل پرېږده له مصره صحرا ته ووځي او هلته
خپل خداى ته خپلي قربانۍ وړاندي كړي!! آيا موسى عليه
السالم په فرعون باندي د داسي ساده او كمعقله انسان
گمان كاوو چي دا پلمه به ومني او د وتلو اجازه به
وركړي؟!!
قرآن د بايبل دا خبره هم ردوي چي د بني اسرائيلو
مشرانو موسى عليه السالم د خپلو ستونزو عامل گڼلى او
شكايت ئې ترې كړى او ده له هغه څه شكايت كړى چي هللا
تعالى له بني اسرائيلو سره كول!! د دې ادعاء په خالف
فرمايي چي موسى عليه السالم بني اسرائيلو ته د صبر او
له هللا تعالى د مرستي غوښتو توصيه وكړه:





    










االعراف155 :
موسى خپل قوم ته وويل :له هللا مرسته وغواړئ او صبر
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ً چي زمكه د هللا ده ،له خپلو بندگانو ځني ئې
وكړئ ،يقينا
چي چا ته خوښه وي په ميراث ئې وركوي او نېكه پايله د
متقيانو ده ( وروستى برى د هغه چا په برخه كېږي چي
له بې صبرۍ ځان وساتي او له هللا تعالى پرته بل چا ته د
مرستي الس اوږد نه كړي).
او د بني اسرائيلو همتناك او له شهامته ډك ځواب
داسي بيانوي:
    




     
  







االعراف155 :
وئې ويل :ستا له راتلو د مخه هم كړول شوي يو او له
راتلو وروسته دي هم( ،موسى عليه السالم) ورته وويل:
اميد دئ چي رب مو ستاسو دښمن هالك كړي او د زمكي خالفت
درپه برخه كړي او بيا وگوري چي تاسو څنگه عمل كوئ.
د قرآن د وينا له مخي بني اسرائيلو په مېړاني او
صبر سره د موسى عليه السالم ملگرتيا كړې او د همدغه
صبر په سبب هللا تعالى پر دښمن برى وركړ او د نړۍ پر
ټولو قومونو او ولسونو ئې دوى ته فضيلت وركړ .كه څه
هم ځينو درنو مفسرينو د بني اسرائيلو دا ځواب د ضعف
او بې زړه توب نښه او د شكايت په توگه تعبير كړى خو
دا توجيه كمزورې ده ،ځكه چي د يونس د سورې په 53-30
او د االعراف سورې په 680آيتونو كي په دې اړه داسي
راغلي:
    



   
    










او
:
  

موسى وويل :اې زما قومه! كه مو پر هللا ايمان راوړى وي
نو پرې توكل وكړي كه مسلمانان يئ ،نو وئې ويل :پر هللا
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مو توكل دئ ،اې زموږ ربه! د دغه ظالم قوم لپاره مو د
آزمېښت وسيله ونه گرځوې او په خپل رحمت سره مو له دې
كافر قوم وژغورې.


…



.
   

االعراف165 :
 ...او ستا د رب غوره وينا د بني اسرائيلو په اړه په
دې سبب بشپړه شوه چي صبر ئې وكړ....
دلته د بايبل په وينا كي جدي تناقض گورو ،له يوې
خوا بني اسرائيل داسي معرفي كوي چي د فرعون په غالمۍ
كي راضي وو او پر موسى عليه السالم ئې دا اعتراض
درلود چي ولي ئې د مرگ له گواښ سره مخامخ كړل ،خو له
بلي خوا وايي چي دوى له مصر د وتلو په اړه له موسى
عليه السالم سره موافق ول او د همدې لپاره د دوى
مشران د فرعون ليدو ته ورغلي وو ،پوښتنه دا ده چي
هغه ولس به څنگه د يوه انقالبي مشر قيادت ومني ،پاڅون
ته به مال وتړي او له ده سره به يوځاى هجرت ته تيار
شي چي هغه ته ئې ځواب دا وي :ستا په سبب فرعون او
درباريان ئې له موږ ناراضه شوي ،له موږ ئې مخ اړولى
او په مرگ مو گواښي!! آيا دا د يوه ستر پيغمبر په
نسبت لوى اتهام نه دئ چي خداى ته ئې شكايت وكړ چي
ولي خپل قوم له كړاوونو سره مخامخ كوې؟ آيا زه دي د
همدې لپاره رالېږلى وم؟ آيا د بايبل دا ادعاء به كوم
عقلمن او په دين پوه انسان ومني چي وايي :خداى موسى
ته امر وكړ چي بيا فرعون ته ورشه ...هغه ورته وويل:
چي بني اسرائيل زما خبره نه اوري نو فرعون به ئې
څنگه واوري؟

د عصا په اړه د بايبل غلطه وينا
بايبل (د هارون عصا) تر عنوان الندي ليكي( :خداى
موسى او هارون ته وويل :دا ځل به د مصر پاچا له تاسو
معجزه وغواړي ،نو هارون دي خپله عصا د فرعون په مخكي
پر زمكه وغورځوي ،عصا به مار شي ...موسى او هارون
بيا فرعون ته ورغلل ...هارون د فرعون او درباريانو
په وړاندي خپله عصا پر زمكه وغورځوله او مار ترې جوړ
شو ،فرعون د مصر حكيمان او جادوگران راوغوښتل ،هغوى
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هم د خپل جادو په مرسته همدا كار وكړ ،خپلي عصاگاني
ئې پر زمكه وغورځولې او ماران ترې جوړ شول ،خو د
هارون مار د جادوگرانو ټول ماران وخوړل ...خو د دې
معجزې له ليدو سره سره د فرعون زړه سخت پاته شو...
بيا خداى موسى ته وويل :سبا هغه عصا درسره واخله چي
مار ترې جوړ شوى وو ،د نيل ژۍ ته ورشه ،د فرعون تر
راتلو انتظار وكړه ،ورته ووايه ... :اوس به خداى
داسي كار وكړي چي پوه شې هغه خداى دئ ...زه به د ده
په امر د نيل اوبه په يوه گوزار سره په وينو بدلي
كړم ...هارون د پاچا او درباريانو په وړاندي د نيل
اوبه په خپلي عصا ووهلې او په وينو بدلي شوې ،ټول
ماهيان مړه شول او اوبه گنده شوې ... ،خو د فرعون
زړه همغسي سخت پاته شو ...له دې يوه اونۍ وروسته
خداى موسى ته وويل :فرعون ته ورشه او ورته ووايه:
زما قوم پرېږده چي والړ شي او زما عبادت وكړي ،كه نه
نو ټول مصر به له چنگاښو درته ډك كړم ،د نيل سيند به
داسي له چنگاښو ډك شي چي بهر به راووځي او ستا د قصر
په لوري به هجوم راوړي ...ستا د خوب خوني ،د اوړو
نغريو او تنورونو ته به ځان ورسوي ...هارون خپله عصا
د نيل سيند ،چينو او حوضونو ته اوږده كړه ،ټول له
چنگاښو ډك شول ...خو مصري جادوگرانو هم په خپل جادو
سره همدا كار وكړ او ډېري زياتي چنگاښي ئې راپيدا
كړې!! فرعون له موسى وغوښتل چي خپل خداى ته دعاء
وكړي چي دا بال زموږ له سره لري كړي ،ژمنه كوم چي په
هغه صورت كي به بني اسرائيل پرېږدم چي والړ شي او د
خپل خداى لپاره قرباني وكړي ...موسى دعاء وكړه...
ټولي چنگاښي مړې شوې  ...خو بيا هم د فرعون زړه نرم
نه شو ...بيا خداى موسى ته وويل :هارون ته ووايه چي
سبا خپله عصا پر زمكه ووهي تر څو ټول مصر له ماشو ډك
شي ...همداسي ئې وكړل او ټول مصر له ماشو ډك شو او
پر خلكو ئې بريد پيل كړ ...د مصر جادوگرانو وغوښتل
چي همدا كار وكړي خو دا ځل موفق نه شول ...نو فرعون
ً خداى الس لري ...خو
ته ئې وويل :په دې كار كي حتما
بيا هم د فرعون زړه نرم نه شو ...ورپسې په همدې توگه
د مچانو ،طاعون ،دانو ،ږلۍ ،ملخ او سختي تيارې داسي
يادونه كوي لكه چي ئې د مخكنيو مصيبتونو يادونه كړې،
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الفاظ ئې تكراري او جملې ئې سره ورته ،هرځل د هارون
په عصا يو له دغو مصيبتونو پر مصريانو مسلط شوى او
بيا فرعون له موسى غوښتي چي دعاء وكړي ...د موسى
عليه السالم د دعاء په وجه مصيبت ترې دفع شوى خو
فرعون په خپل قول عمل نه دئ كړى!! په پاى كي ليكي چي
فرعون موسى عليه السالم ته وويل :زما له مخي لري شه
او بيا مه راځه كه نه نو وژل كېږې ،موسى ورته وويل:
لكه څنگه چي تا وويل بيا به ما ونه گورې ،نو خداى
موسى ته وويل :داسي بال به پر فرعون او د ده پر قوم
راولم چي دى به په خپله له تاسو وغواړي چي له مصره
ووځئ!! د اسرائيليانو ښځو ته ووايه چي تر وتلو مخكي
له خپلو مصري گاونډيو سره او سپين زر (په امانت)
ترالسه كړي!!! نو موسى فرعون ته وويل :خداى فرمايي:
نن نيمه شپه به د مصر له منځه تېر شم( ،په همدې سره
به) د مصري كورنيو ټول مشران زامن ومري ،د فرعون له
مشره زويه چي د ده ځاى ناستى دئ نيولې د هغي وينځي
تر زوى پوري چي كار ئې په مېچني سره د غنمو وړه كول
وي ،حتى د مصر د څارويو لومړي بچيان به هم ومري!!!
 ...نو دغه وخت موسى له غصې سره د فرعون له قصره
ووت)...،
دلته د بايبل گڼ شمېر خبري د سالم عقل او صحيح
الهي دين خالف دي او قرآن ئې ردوي:
 بايبل داسي ښيي لكه چي موسى عليه السالم څو اونۍ
پر له پسې د فرعون په دربار كي تېري كړې وي او په
همدې مودې كي خداى په وار وار ورته راغلى او ده ته
ئې د نوې معجزې ښودلو الرښوونه كړې وي ،ده هم خپلي
ټولي معجزې د فرعون په حضور كي او له جادوگرانو سره
په مقابله كي ښودلې دي ،هر څه چي ده كړي جادوگرانو
هم همغه كار كړى ،دوى يوازي د ماشو په پيدا كولو نه
دي توانېدلي!! دا هسي يوه بې بنسټه او په خرافاتو
والړه خبره ده ،هيڅ جادوگر ،كه هر څومره ماهر او چاالك
وي ،هيڅ شى نه شي پيدا كولى ،نه مړ شى او نه ژوندى،
د جادوگر كمال او هنر په دې كي وي چي د خلكو ذهن تر
اغېز الندي راولي او يو شى د خپلي اصلي بڼي په ځاى په
بدلي بڼي كي وگوري ،جادوگر له دې پرته نور هيڅ نه شي
كولى ،له هللا تعالى پرته نه څوك په جادو سره څه پيدا
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كولى شي او نه په بل څه سره ،د قرآن د وينا له مخي
جادوگرانو خپل پړي اچولي او په جادو سره ئې د خلكو
په ذهن او سترگو داسي اغېز كړى چي دوى ته دا پړي د
مارانو په څېر خوځنده وبرېښي ،د پړو په ماهيت كي څه
تبديلي نه ده راغلې د خلكو په سترگو اغېز پرېوتى.
قرآن د سحر د ماهيت په اړه فرمايي:












طه33 :
 

(موسى عليه السالم جادوگرانو ته) وويل :نه؛ بلكي تاسو
ئې وغورځوئ ،نو هغه وخت د دوى د سحر په وجه د دوى
پړي او عصاگاني داسي ورته وبرېښېدې چي گواكي ځغلي.
يعني جادوگرانو په خپل جادو سره يوازي دومره څه
كړي چي پر زمكي پراته پړي او عصاگاني موسى عليه
السالم او نورو ته داسي برېښېدلي چي گواكي خوځي او
ځغلي ،د دوى په جادو سره د دغو شيانو په ماهيت كي څه
تبديلي نه ده راغلې ،بلكي د خلكو ذهن ته داسي ورغلي
چي دا پړي او عصاگاني د مارانو په څېر ځغلي او په دې
سره د بايبل د ټولو هغو ادعاءگانو ترديد شوى چي
وايي :جادوگرانو دا او هغه شيان راپيدا كړل!!
د ټولو معجزو موخه دا ښودل شوې چي فرعون د بني
اسرائيلو پرېښودو ته اړ كړي ،نه دا چي مصريان پر
خداى ايمان راوړي ،له كفر او شرك الس واخلي او د هللا
تعالى دين ته غاړه كېږدي!! خو كه تاسو په دې اړه د
قرآن وينا ته ځير شئ وبه گورئ چي موسى عليه السالم
فرعون او مصريانو ته جامع او بشپړ پيغام لري ،د بني
اسرائيلو آزادي د اساسي مسائلو په ضمن كي او د يوې
ثانوي موضوع په څېر مطرح كوي.
كه معجزې يوازي فرعون ته ښودل كېدې او مقصد ئې دا
وو چي فرعون بني اسرائيلو ته له مصره د وتلو اجازه
وركړي ،ولي ئې په ټولو مصريانو دا مصيبتونه راوستل؟
ولي ئې د ټولو مصريانو حتى د هغو وينځو مشران زامن
هم ورته وژل چي مېچني ئې چلولې؟!! آيا دا خبره د كوم
انسان عقل منلى شي چي هللا تعالى د مصريانو د زامنو د
وژلو لپاره په خپله د مصر له منځه تېر شوى؟!! او آيا
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هللا تعالى د چا د وژلو لپاره دې ته اړ كېږي چي زمكي ته
راكوز شي او د هغه كلي له منځه تېر شي چي د كليوالو
د وژلو پرېكړه ئې كړې؟!! دا هره ورځ چي انسانان د هللا
تعالى په اراده پيدا كېږي او مري ،داسي مري لكه چي
بايبل وايي؟! او تر ټولو مسخره خبره خو ال هغه ده چي
بايبل تر دې وروسته كړې او ليكلي ئې دي چي خداى به
په مصر كي د بني اسرائيلو او مصريانو كورونه له دې
نښي سره بېلوي چي د بني اسرائيلو د كورونو دروازې به
د قربانۍ په وينو سرې شوې وي او د دغو وينو په ليدو
سره به د بايبل خداى له دغو كورونو تېرېږي ،يوازي د
مصريانو كورونو ته به ننوځي او د دوى مشران زامن به
وژني!!!
گورئ چي بايبل دلته هم خداى داسي معرفي كوي چي
بني اسرائيلو ته د غدر او خيانت الرښوونه كوي ،وايي
چي خداى موسى عليه السالم ته ويلي وو :د اسرائيليانو
ښځو ته ووايه چي له خپلو مصري گاونډيو د سرو او
سپينو زرو ښه ډېري گاڼې (په كومه پلمه) ترالسه كړي،
چي بيا ئې د وتلو په وخت كي له ځان سره يوسي!! آيا
ممكنه ده چي د زمكي او آسمانونو رب به خپلو بندگانو
ته داسي د غدر او خيانت درس وركوي!!
راشئ وگورو چي قرآن د موسى عليه السالم د قصې د
دغي برخي په اړه څه وايي او د قرآن او بايبل د
ويناوو ترمنځ څومره ژور توپير شته ،دا څومره لوړ،
جامع او اغېزناك او هغه بل څومره ټيټ ،بې محتوى او
بې ارزښته!!! قرآن فرمايي:
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81-55 :الشعراء
 كه له ما پرته دي:(فرعون موسى عليه السالم ته) وويل
،بل معبود غوره كړ له زندانيانو څخه به دي وگرځوم
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(هغه ورته) وويل( :زندان ته مي لېږې) كه څه هم (د
خپل حقانيت د اثبات لپاره) څرگنده نښه درته وړاندي
كړم؟! هغه ورته وويل :رائې وړه كه رښتينى يې! نو
خپله عصا ئې وغورځوله چي ښكاره مار ترې جوړ شو او
خپل الس ئې راوايست چي ليدونكو ته روڼ او ځالنده وو،
(فرعون) په خپلي خوا كي درباريانو ته وويل :دا خو
ډېر پوه جادوگر دئ ،غواړي په خپل جادو سره مو له خپل
ملكه وباسي ،نو څه مشوره راكوئ؟ وئې ويل :ده او ورور
ته ئې مهلت وركړه او په ښارونو كي ټول راغونډوونكي
(جارچيان او اربكي) وگماره ،تر څو ټول پوه ماهر
جادوگران درته راولي ،نو جادوگران د معلومي ورځي
ټاكلي ځاى ته راغونډ كړى شول او خلكو ته وويل شو:
آيا تاسو هم راغونډېدونكي يئ ،تر څو د (موسى په ځاى
د خپلو) دغو جادوگرانو متابعت وكړو( ،په خاصه توگه
هغه وخت چي) دوى برالسي شي ،نو كله چي جادوگران راغلل
فرعون ته ئې وويل :كه موږ برالسي شوو نو آيا موږ ته
ً څه انعام او اجوره راكول كېږي؟! وئې ويل:
به حتما
هو! او په هغه صورت كي خو به تاسو (دربار ته) د
مقربينو په ډله كي وئ!! موسى ورته وويل :څه چي (د
جادو ښودلو لپاره) غورځوئ وئې غورځوئ!! نو خپل پړي
او عصاگاني ئې وغورځولې او وئې ويل :د فرعون په عزت
قسم چي موږ هرو مرو غالبېدونكي يو!! نو موسى خپله
عصا وغورځوله چي ناڅاپه ئې هغه څه تېرول چي دوى په
درواغو جوړول ،نو جادوگران په سجده پرېوتل او وئې
ويل :په رب العالمين مو ايمان راوړ ،د موسى او هارون
په رب( ،فرعون) وويل :آيا تر دې د مخه چي زه اجازه
دركړم تاسو ايمان راوړ؟!! په دې كي شك نشته چي دى
ستاسو هغه مشر دئ چي جادو ئې درښودلى ،نو اوس به پوه
ً به ستاسو السونه او ستاسو پښې بدل بدل پرې
شئ ،حتما
كړم او تاسو ټول به په دار وځړوم( ،دوى ورته) وويل:
باك نشته ،موږ د خپل رب په لوري ورگرځېدونكي يو ،طمع
مو دا ده چي زموږ رب به زموږ خطاگاني په دې خاطر
راته وبخښي چي لومړني ايمان راوړونكي شوو).
د قرآن په دې مؤجزو او مختصرو الفاظو كي هومره
پراخ او ژور مطالب او الرښووني پرتې دي چي له شرحي او
تفصيل ئې يو كتاب جوړيږي ،ځيني مهمي برخي ئې دا دي:
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 فرعونان په دالئلو نه قانع كېږي ،د حق د الري
مبارزين دي له ظالمو او فرعون صفته واكمنانو دا طمع
نه كوي چي د دوى دالئل به ومني او له مخالفته به الس
واخلي.
 لكه څنگه چي فرعون د موسى عليه السالم مقابلې ته د
مصر جادوگران راوړاندي كړل ،همدا راز به تل او د
تاريخ په هر پړاو كي ،د فرعون ملگري ،د هر ديني
تحريك په ضد ،ټگمار مذهبي مشران راوړاندي كوي او د
دين مقابله به په دين او د مذهب مقابله به په مذهب
سره كوي ،د حقپالو دعوتگرانو په ضد به د دين
پلورونكو ټگمارو مذهبي مشرانو ډله لومړي خط ته لېږي.
 كه غواړئ چي يو واقعي دعوتگر وپېژنئ او له
دروغجن ،ټگمار ،دين خرڅوونكي او مذهب پلورونكي مذهبي
مشر ئې تفكيك كړئ نو دا به د يوه ځالنده مالك او معيار
په توگه په پام كي لرئ چي له فرعونانو سره ئې چلن
څنگه دئ ،د هغه مقابله كوي كه د هغه مزدور دئ ،د ده
په ضد خوځېږي كه د ده په امر او اشاره ،خداى ته د
تقرب په لټه كي دئ كه فرعون ته!! قرآن دلته د موسى
عليه السالم په مقابل كي ټگمار او د فرعون مزدور
مذهبي مشران د جادوگرانو په څېره كي انځوروي چي دا
ئې ځانگړتياوي گڼي :د حقپالونكو په ضد د فرعون په
امر راغونډېږي ،له فرعون د مزد او اجورې طمع لري ،تر
ټولو ستر هدف ئې دا دئ چي فرعون ته ئې تقرب او نږدې
والى په برخه شي او د درباريانو په ډله كي ونيول شي.
 د فرعوني نظامونو واكمنان به تل د ديني خوځښتونو
په ضد په هغه دين او مذهب تركيز كوي چي د دوى د
واكمنۍ تر سيوري الندي په ولس كي خور شوى ،د قومي
مذهب بڼه ئې غوره كړې ،د ټولني حاكم وضعيت د الهي
مقدراتو مطابق او د هللا تعالى د خوښي حالت گڼي ،ولس ته
په دې حالت د قناعت توصيه كوي ،له مخالفت ئې منع
كوي ،ولس ته ئې پيغام دا وي چي په روان وضعيت راضي
اوسه ،دا واكمنان د خداى سيورى گڼه ،له دې حالت سره
مخالفت له الهي مقدراتو سره مخالفت بوله!! گورئ چي
فرعون ولس ته څه وايي :ولي د موسى په ځاى د خپلو
مخكنيو مذهبي مشرانو متابعت ونه كړو؟!!
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 خو دغه لومړي خط ته لېږل شوي مذهبي مشران ،هغه چي
فرعون خلكو ته ويل :د موسى په ځاى ولي د دوى متابعت
ونه كړو!! كله چي د موسى عليه السالم د دعوت پر
حقانيت پوهېږي او ايمان راوړي ،د دوى په اړه د فرعون
دريځ او پرېكړه دا ده :موسى ستاسو په څېر دئ ،ستاسو
استاد دئ ،تاسو ته هم ده د جادو ښودنه كړې ،په گډه
مو دا لوبه او توطئه جوړه كړې وه ،كه داسي نه وى نو
ولي مو زما له اجازې مخكي خپله ماتې ومنله ،د خلكو
په وړاندي موسى ته تسليم شوئ او ايمان مو راوړ؟ اوس
به پوه شئ چي له تاسو سره څه كوم ،السونه او پښې به
مو بدل بدل سره قطع كوم.
 كوم ځواب چي جادوگران ئې په دې وخت كي فرعون ته
وركوي ،ډېر عجيب ،د پام وړ او ارزښتناك دئ ،وايي:
هيڅ پروا مو نشته ،مرگ ته چمتو يو ،دا مرگ خو له دې
پرته بل څه نه دئ چي موږ د خپل پالونكي رب په لوري
بيايي ،هسي هم مرو او د خپل رب په لوري خامخا
ورگرځو!! په دې سره قرآن موږ ته له يوې خوا دا
الرښوونه كوي چي پر خداى باندي ايمان انسان ته داسي
جرأت او شهامت ورپه برخه كوي ،دا جادوگران گورئ چي
څو شېبې مخكي د فرعون په امر راغونډ شوي وو ،د ده
لپاره ئې د موسى عليه السالم مقابله كوله ،د فرعون پر
سر ئې لوړه كوله او د ده د عزت او جالل په طفيل ئې
خپله بريا يقيني او حتمي گڼله ،له فرعون ئې د اجورې
طمع وه او تر ټولو ستر هدف ئې دا وو چي د فرعون د
درباريانو په ډله كي ونيول شي ،خو اوس او په هللا تعالى
باندي له ايمان وروسته په دوى كي دومره ژوره تبديلي
راغلې چي د فرعون د گواښونو پروا نه كوي ،له مرگه نه
وېرېږي ،مرگ د هللا تعالى په لوري د تلو وسيله گڼي او
پرونۍ مادي طمع ئې اوس په معنوي تلوسې بدله شوې او
موخه ئې دا ده چي هللا تعالى ترې راضي شي او گناهونه ئې
ورته وبخښي!! له بلي خوا موږ ته وايي چي د ايمان
خاوند بايد داسي وي ،كه تاسو په رښتيا په هللا تعالى
ايمان لرئ نو د فرعونانو له گواښونو به نه وېرېږئ.
 د فرعون په ځواب هم بايد غور وكړو چي موسى عليه
السالم ته ئې وركړ او وئې ويل :كه له ما پرته دي بل
اله او معبود ونيولو ،خامخا به دي له زندانيانو څخه
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وگرځوم( .يعني په دې ملك كي به له ما پرته بل چا ته
په دې سترگه نه گورې چي احكام صادروي او د پرېكړو حق
لري ،دلته خو يوازي زما احكام چلېږي او كه تا د بلي
مرجع دعوى وكړه نو ځاى دي زندان دئ ،له نورو
زندانيانو سره به يو ځاى په زندان كي پروت وې).
 د قرآن د وينا له مخي نن د نړۍ نږدې ټول نظامونه
فرعوني نظامونه دي ،شتمنۍ د څو محدودو شتمنو په الس
كي ،پراخي او اضافي ادارې له ډېرو مأمورينو سره ،ستر
ستر فوځونه او پوليس او د هغوى مال ماتوونكي مصارف...
دا ټول د عام ولس په اوږو بار وي او مصارف ئې له عام
ولس ترالسه كېږي ،چارواكي ئې تر فرعون هم زيات بې
رحمه ،ظالم او مغرور ،چي نه له هللا تعالى وېرېږي او نه
په ولس ترحم لري!!
 قرآن عظيم الشأن فرمايي :چي فرعون نه يوازي خپل
مخالفين په زندان كي اچول بلكي هغوى ئې رجم كول ،د
دوى پر السونو او پښو كي ئې مېخونه ټك وهل ،عادي او
پردي مخالفين خو پرېږده حتى د خپلي هغي مېرمني په الس
او پښو كي ئې هم مېخونه ټك وهل چي ايمان ئې راوړى
وو!!
































    
 
نو كله چي موسى څرگندي نښي ورته راوړې وئې ويل:
دا خو له ځانه جوړ شوي جادو پرته بل څه نه دي او
دا مو د خپلو مخكنيو پلرونو په ويناوو كي نه وې
اورېدلې .او موسى وويل :زما رب هغه څوك ډېر ښه
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پېژني چي د ده له لوري له الرښوونو سره راغلى او
هغه چي د (آخرت) غوره مېشت ځاى به ئې په برخه وي.
حقيقت دا دئ چي ظالمان نه بريالي كېږي.
( -)65-63دلته د موسى عليه السالم د څرگند الرښود دعوت
په وړاندي د قوم عكس العمل او د ده ځواب زموږ مخي ته
اېښودل شوي:
 قوم ورته وايي :ستا ټولي معجزې له جادو پرته بل
څه نه دي ،دا نوې خبري دي ،زموږ د پالر نيكه له دين
او مذهب سره اړخ نه لگوي ،دا خبري مو تر دې د مخه له
خپلو نيكونو ندي اورېدلې ،ته غواړې د پالر نيكه الر
پرېږدو او نوى دين ومنو؟!!
 موسى عليه السالم ورته وايي :هللا تعالى ښه پوهېږي چي
څوك په سمه الر روان دئ او څوك په كږې ،د چا عاقبت
نېك او غوره دئ او د چا بد ،د هر چا د وينا او عمل
په اړه بايد د هللا تعالى د دين په رڼا كي قضاوت وكړو،
نه دا چي له پالر نيكه راپاته دين او مذهب حق او سم
وگڼو او په پټو سترگو پسي روان شو ،په دې پوه شئ چي
د ظالمانو پايله وخيمه ده ،هيڅ بريا به ئې په برخه
نشي او له الهي عذابه به ونه ژغورل شي.
په نورو آيتونو كي د دې پېښي تفصيالت داسي راغلي:
    
    




    














   














االعراف116-165 :
ً يو ډېر
د فرعون د قوم درباريانو وويل :دا خو حتما
پوه جادوگر دئ ،غواړي تاسو له خپل ټاټوبي وباسي ،نو
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څه امر كوئ؟ وئې ويل :ده او ورور ته ئې مهلت وركړه
او ښارونو ته اربكي ولېږه ،چي هر ماهر او پوه ساحر
درته راولي .او جادوگران فرعون ته راغلل او وئې ويل:
ً به مو څه بدله په برخه كېږي ،كه برالسي شوو؟ وئې
حتما
ويل :هو؛ او تاسو به خامخا له مقربينو څخه وئ.
دلته څو ټكي په پام كي ولرئ:
 درباريانو د موسى عليه السالم د معجزو له ليدو
ً يو ماهر جادوگر دئ ،كه خپلي
وروسته وويل چي دا حتما
مخي ته پرېښودى شي نو زمكه به درته سور اور كړي،
تاسو به له اقتدار او واكمنۍ محروم او د دې هېواد
پرېښودو ته اړ كړي ،ووايئ چي څه چاره ئې وكړو ،مشوره
مو څه ده ،له "ما ذا تأمرون" څخه دا معنى هم اخيستل
كېدى شي چي دوى فرعون ته ويلي چي څه امر كوې ،كه څه
هم تأمرون د جمع صيغه ده ،خو واكمنانو ته د دوى
درباريان تل همداسي خطاب كوي ،دا توجيه تر ټولو غوره
برېښي چي درباريانو په خپل منځ كي دا خبره ياده كړې،
د دوى له منځه چا ويلي چي نو مشوره مو څه ده ،ټول په
دې متفق شوي چي فرعون ته ووايي :موسى او ورور ته ئې
مهلت وركړه ،د هېواد گوټ گوټ ته اربكي وليږه چي له
موسى سره د مقابلې لپاره تكړه جادوگران راغونډ كړي،
فرعون دا مشوره منلې ده .دا ځكه چي په الفاظو كي دا
نه مومو چي غونډه د فرعون په حضور كي دائره شوې او
هغه درباريانو ته څه ويلي.
دلته دا پوښتنه راوالړېږي چي فرعون او درباريان ئې
ولي د موسى عليه السالم له يوې معجزې دومره په وېره
كي شول چي وايي تاسو له خپل ملك څخه باسي؟! د يوه
داسي ستر هېواد مطلق العنان واكمن چي له شام تر
ليبيا پوري او د مديترانې له ساحله تر حبشې پوري
غزېدلى وو ،څنگه له تش السي موسى عليه السالم او د ده
له بې وزلي او مريي قوم دا وېره احساس كړه؟! ځواب ئې
دا دئ چي:
 -6د همدغه بې وزلي قوم يوه ستر او نامتو مشر يوسف
عليه السالم په دغه ستر هېواد حكومت كړى وو ،د مصر
اكثريت اوسېدونكو له هغه سره كلكه مينه درلوده او د
ده په څېر د يوه مهربان ،زړه سواند ،امين او مدبر
مشر غوښتونكي ول ،د غافر (المؤمن) سورې په  80آيت كي
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ويل شوي چي كله فرعون د موسى عليه السالم د وژلو خبره
وكړه د ده له درباريانو يوه كس چي ايمان ئې راوړى وو
خو خپل ايمان ئې نه څرگنداوو له موسى عليه السالم په
ډېرو اغېزناكو الفاظو دفاع وكړه ،دوى ته ئې يوسف
عليه السالم ورپه ياد كړ او وئې وويل :تر دې د مخه
يوسف له څرگندو نښو سره درته راغلى وو ،د هغه له
وفاته وروسته تاسو ويل چي هللا به بيا داسي پيغمبر
راونه لېږي ،دا آيت ښيي چي د موسى عليه السالم د دعوت
اغېز حتى تر دربار پوري غزېدلى وو.
 -8د موسى عليه السالم دعوت داسي وو چي له فرعوني
نظام د بغاوت معنى ئې درلوده ،فرعونيان پوهېدل چي كه
په مصريانو كي دا دعوت خور شي نو د دوى اقتدار له
ستر گواښ سره مخامخ كوي.
فرعون ته د جادوگرانو په وينا كي موږ ته د سركاري
مذهبي مشرانو خصوصيات معرفي شوي ،دوى د واكمنانو په
حكم راغونډېږي ،له حكامو د خپلو فتوى گانو اجوره
ترالسه كوي ،ستر هدف ئې دا وي چي د دربارونو تقرب ئې
په برخه شي.




    
   











   
     




االعراف115-118 :
(جادوگرانو) وويل :اې موسى! ته ئې غورځوې (خپله عصا)
او كه موږ لومړني غورځوونكي شو (د خپلو پړو او
عصاگانو)؟ وئې ويل :وئې غورځوئ ،نو كله چي دوى
وغورځول د خلكو سترگي ئې په جادو (سره اغېزمني) كړې،
وئې وېرول او ستر جادو ئې وړاندي كړ .او موسى ته مو
وحي وكړه چي خپله عصا وغورځوه ،نو ناڅاپه دې هغه څه
ښوى تېرول چي دوى په دوكې او چل ول سره جوړ كړي وو.
په دې آيتونو كي څو خبري شوې:
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 جادوگرانو موسى عليه السالم ته وويل چي ته خپله
معجزه ښيې او كه موږ پرېږدې چي خپل هنر وړاندي كړو؟
د وينا الفاظ ئې داسي وو چي غوښتل ئې دوى ته د
لومړيتوب موقع وركړى شي .موسى عليه السالم ورسره
موافقه كوي.
 د دوى هنر د الس چاالكي او د خلكو سترگي دوكه كول
او تر اغېز الندي نيول وو ،داسي څه ئې وښودل چي خلك
ئې ووېرول ،د جادو ستره مظاهره ئې وكړه.
 هللا تعالى موسى عليه السالم ته وحي وكړه چي خپله عصا
ً د جادويي پړو او عصاگانو په
وغورځوي ،عصا ئې فورا
ښوى تېرولو پيل وكړ.















   
   
االعراف155-115 :
 

نو حق واقع او محقق شو او هغه څه باطل او محوه شول
چي دوى كول .هلته نو مغلوب او ذليل شول .او جادوگران
په سجده پرېوتل .وئې ويل :په رب العالمين مو ايمان
راوړ .د موسى او هارون په رب.
حق غالب شو ،د فرعونيانو هڅي هدر والړې ،په دې
مقابلې كي مغلوب شول ،د كبر او لويي پايله ئې سپكاوى
او ذلت وو ،د چا په هنر او كمال چي دوى تكيه كړې وه؛
هغوى نه يوازي ماتې وخوړه بلكي د موسى عليه السالم د
دعوت پر حقانيت پوه شول ،د هللا تعالى په وړاندي په
سجده پرېوتل ،په رب العالمين باندي ئې خپل ايمان
څرگند كړ ،ټولو خلكو دا صحنه په خپلو سترگو ليدله،
فرعونيان په خپلي لومي كي نښتي ول ،هغه څه وشول چي
دوى ترې وېرېدل.
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االعراف 153 -156
فرعون وويل :آيا تر دې مخكي چي زه اجازه دركړم ايمان
ً ستاسو داسي يو پټ تدبير دئ چي په
مو راوړ؟ دا حتما
دې ښار كي مو ترسره كړ د دې لپاره چي اوسېدونكي ئې
ترې وباسئ! نو ژر به پوه شئ (چي څه درسره كوم) .حتما
ً
به ستاسو الس پښې يو د بل خالف پرې كړم ،بيا به تاسو
ً چي موږ د خپل رب لوري
ټول پانسۍ كړم .وئې ويل :يقينا
ته بېرته ورگرځېدونكي يو .او له دې پرته په بل څه
موږ نه رټې چي د خپل رب په آيتونو مو له هغه وروسته
ايمان راوړ چي موږ ته راورسېدل ،اې زموږ ربه! پر موږ
صبر راولېږه او په داسي حال كي مو وفات كړه چي
مسلمان وو.
فرعون چي په خپلي لومي كي نښتى وو ،له يوې خوا
بايد ولس ته څه ووايي او له بلي خوا جادوگرانو ته چي
د ده دښمن ته تسليم شوي او دى ئې له ستر سپكاوي سره
مخامخ كړى ،د همدې لپاره وايي :تاسو ولي زما له
اجازې مخكي ايمان راوړ؟ پكار خو دا وه چي زما تر
ً ستاسو چل ول وو،
پرېكړي مو انتظار كړى وى ،دا حتما
موسى ستاسو د ډلي مشر دئ ،په گډه مو دا دسيسه جوړه
كړې ده ،غواړئ د دې ښار اصلي اوسېدونكي ترې وباسئ،
ً وگورئ ،د الس پښو
نو اوس به د خپلي توطئې سزا حتما
پرې كېدا او په دار ځوړېدا مو سزا ده!!
په دې مختصرو الفاظو كي ډېر زيات ستر ستر حقائق
او درسونه پراته دي ،موږ ته الرښوونه كوي چي د مظلومو
او محكومو ولسونو د وېرولو لپاره د فرعونانو وينا څه
وي؟ خلكو ته څه وايي؟ له څه ئې وېروي؟ دوى له يوې
خوا ولس ته د عدالت غوښتونكو په ضد وايي :دوى د نظام
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په ضد توطئې كوي ،غواړي امنيت له منځه يوسي ،ستاسو
هېواد په سور اور بدل كړي ،تاسو د هېواد پرېښودو ته
اړ كړي او له بلي خوا ئې وېروي ،هم له نظام سره د
مخالفت له سختي سزا او هم د مخالفينو د برالسي له
خطرناكو عواقبو.
خو د جادگرانو په ځواب كي څو مهمي خبري ترسترگو
كېږي:
 هغه كسان چي تر ايمان د مخه د فرعون په حكم
خوځېدل ،د اجورې لپاره ئې د موسى عليه السالم مقابلې
ته مال تړلې وه ،لويه هيله ئې دا وه چي د دربار تقرب
ئې په برخه شي ،له ايمان راوړو وروسته نه يوازي د
فرعون له سختو گواښونو څخه نه وېرېږي ،بلكي مرگ د
خپل رب په لوري د تلو وسيله گڼي ،فرعون ته وايي چي
زموږ جرم فقط دا دئ چي د نښو او دالئلو له ليدو
وروسته مو د هللا تعالى په آيتونو ايمان راوړى ،له هللا
تعالى د صبر او استقامت غوښتنه كوي ،غواړي مرگ ئې د
مسلمان مرگ وي ،يعنى اوس ئې وېره په خپل ايمان او
اسالم ده ،يوازي له دې وېرېږي چي د تعذيبونو په
وړاندي بې صبره نه شي او داسي څه ته اړ نشي چي له
اسالم او د هللا تعالى له اوامرو د مخالفت په معنى وي!!
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او فرعون وويل :اې درباريانو! ستاسو لپاره له
ځانه پرته بل معبود نه پېژنم ،نو اې هامانه! خټه
په اور راته پخه كړه او لوړه ماڼۍ راته جوړه كړه
ً چي زه
چي د موسى د معبود لوري ته لوړ شم او يقينا
ئې له دروغجنو څخه گڼم .او ده او لښكرو ئې په
زمكي كي په ناحقه لويي وغوښته او گمان ئې وكړ چي
زموږ لوري ته به نه راگرځول كېږي .نو دى او د ده
لښكري مو ونيول او سيند ته مو وغورځول ،نو وگوره
چي د ظالمانو پايله څنگه وه؟! او له دوى مو داسي
ډله جوړه كړه چي د اور په لوري بلنه وركوي او د
قيامت په ورځ به ئې (هيڅوك) مرسته ونه كړى شي .او
په دې دنيا كي مو لعنتونه ورپسې كړل او د قيامت
په ورځ به له قبيح او رذيل گڼل شوو څخه وي.
( -)08-83د دې مباركو آيتونو ځيني جامع الرښووني
دا دي:
 فرعون خپلو درباريانو ته هم وايي چي ستاسو لپاره
له ځانه پرته بل معبود نه پېژنم .يعني هغه خپلو
درباريانو ته هم د غالمانو او بندگانو په سترگه گوري،
له دوى سره ئې هم معامله د بادار او غالم معامله وي.
 هامان ته وايي دنگه ماڼۍ راته جوړه كړه ،خو تر دې
نامه الندي چي غواړي بر الړ شي او خلكو ته دا وښيي چي
هلته ئې د موسى رب نه دئ موندلى ،هغه درواغ وايي چي
رب ئې بر په آسمان كي دئ!! ځان ته لوړه ماڼۍ جوړوي
خو د رژيم له مخالفينو سره د مقابلې تر نامه الندي،
هر فرعون همداسي كوي ،د دنگو ماڼيو له جوړولو څخه د
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فرعونانو موخه يوازي دا نه وي چي د مرفه او له تعيشه
ډك ژوند شرائط ځان ته برابر كړي بلكي پر دې برسيره
غواړي عام ولس تر خپل رعب او هيبت الندي راولي.
 هامان ته دنده سپاري چي دا دنگه ماڼۍ به له پخو
خښتو جوړوي ،خو بايد وگورو چي آيا دا د مصر موجود
اهرامونه همغه دي چي فرعون جوړ كړي؟ آيا دا ستري
ستري ډبري چي د اهرامونو په جوړولو كي كارول شوې؛
ډبري دي كه له خټو جوړي شوې پخې خښتي چي د وخت په
تېرېدو سره په ډبرو بدلي شوې؟ ځيني دا ادعاء كوي چي
اهرامونه له داسي سترو سترو تيږو جوړ شوي چي له درې
سوه كيلومتره لري سيمي د غالمانو په واسطه راوړل شوې
دي ،په خپله د اهرام شاوخوا نږدې سيمي كي داسي ډبري
نه موندل كېږي!! له پرمخ تللو وسائلو پرته د داسي
تيږو راوړل او هغه هم په دومره لوى شمېر كي او بيا
يوه د بلي د پاسه اېښودل ډېر گران كار دئ .كه دا
اهرامونه همغه وي چي قرآن ورته گوته نيسي نو په بشپړ
يقين سره ويلى شو چي تيږي ئې په اصل كي ستري ستري
پخې خښتي دي چي د زمانې په تېرېدو سره په ډبرو بدلي
شوې .ما څو كاله مخكي د يوې څېړني تفصيالت واورېدل چي
ويل ئې د اهرامونو په ځينو برخو كي داسي سوړي
وموندلې شوې چي له ايرو ډكي وې ،همدا راز د جهاد په
كلونو كي مي د شلمان غره په ډډي كي داسي معبدونه
وليدل چي په دېوالونو كي ئې پلني ډبري كارول شوې وې
او د ډبرو تر منځ خټه ،خو دا خټه د اوږدې مودې په
تېرېدو سره تر سمنټو هم زياته كلكه او ډبرينه شوې
وه.
 فرعون او لښكرو ئې د استكبار الر غوره كړه ،غوښتل
ئې خپله لويي په ناحقه توگه پر خلكو ومني ،د دنگو
قصرونو او ماڼيو جوړول ئې د همدې ناحق استكبار نښه
وه ،د هري زمانې فرعونان به همداسي ومومئ؛ له هللا
تعالى غافل ،له آخرته بې پروا .ځان تر نور لوړ گڼل،
خپله لويي پر نورو منل او نورو ته د حقارت په سترگه
كتل ،د تاريخ د ټولو فرعونانو مشترك خصلتونه دي.
 هللا تعالى د كبر او ظلم سزا وركړه ،د عذاب په
منگولو كي ئې ونيول ،په بحر كي ئې له خپلو لښكرو سره
يو ځاى غرق كړل.
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 وگوره چي د ظالمانو پايله څنگه ده ،د تاريخ هر
فرعون ته همدا او دې ته ورته پايله منتظره ده.
 داسي ډله ترې جوړه شوه چي خلك ئې د اور په لوري
بلل ،د دوى په ملگرتيا كي خلك په اور كي پرېوتل ،او
د آخرت له عذابه خو ئې هيڅوك او هيڅ څه نشي ژغورلى،
هلته به هيڅ مل او مرستندوى ونه مومي.
 په دنياكي به هم خلك پرې لعنتونه وايي او په آخرت
كي به هم د رټل شوو او سپك شوو په ډله كي وي.




   


  



 
ً چي موسى ته مو له هغه وروسته كتاب وركړ
او يقينا
چي مخكني پېړۍ وال مو هالك كړل ،خلكو ته د بصيرت
اسباب ،الرښود او رحمت؛ ترڅو پند واخلي.
( -)66دا آيت موږ ته ښيي چي:
 موسى عليه السالم ته له هغه وروسته كتاب وركړى شو
چي هللا تعالى فرعون او فرعونيان هالك كړل.
 د دې كتاب ځانگړتياوي دا وې -1 :د بصيرت وسيله
وو ،هر څه ئې خلكو ته معرفي كول ،د دوى سترگي ئې
پرانيستلې ،د نور او رڼا په څېر وو چي دوى ئې له
تيارو ايستل -5 ،د ژوند په ټولو اړخونو كي ئې د دوى
الرښوونه كوله -6 .او د هللا تعالى د رحمت او پېرزوينو
دروازې ئې د دوى پر مخ پرانيستلې.
دا مبارك آيت ښيي چي بني اسرائيلو تر هر څه د مخه
يوه الرښود مشر ته ضرورت درلود چي د فرعون له غالمۍ ئې
وژغوري ،له آزادۍ وروسته ئې الرښود كتاب ته ضرورت وو
چي د ژوند اړوند ټولي برخي ئې تنظيم كړي .په همدې
كتاب د عمل كولو په نتيجه كي به د هللا تعالى د رحمت او
پيرزوينو نيكمرغه وزر پر دوى وغوړېږي.
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او ته هغه مهال په غربي اړخ كي نه وې چي موسى ته
مو كار سپارلو او له شاهدانو څخه هم نه وې .خو
موږ د پېړيو پېړيو نسلونه راپيدا كړل او اوږده
عمرونه پرې تېر شول ،او ته په مدين كي هم مېشت نه
وې چي زموږ آيتونه پرې لولې خو موږ د پيغمبر
لېږونكي وو .او ته د طور په اړ خ كي هم نه وې چي
موږ غږ كړ خو اما ستا د رب له لوري يوه پېرزوينه
ترڅو هغه قوم انذار كړې چي تر تا د مخه هيڅ
خبردارى وركوونكى نه دئ ورغلى ،تر څو پند واخلي.
( -)63-66د دې مباركو آيتونو څو حساسو خبرو ته جدي
توجه وكړئ:
 پيغمبر عليه السالم ته ويل شوي چي ته هغه مهال د
طور د ناو په غربي اړخ كي حاضر نه وې چي موسى عليه
السالم ته تورات وركول كېدو او هغه مهال هم حاضر نه
وې چي د خپل قوم اويا مشران ئې له ځان سره طور ته
بېول چي د هللا تعالى له لوري د تورات د احكامو د ترالسه
كولو شاهدان وي .او په مدين كي هم مېشت نه وې چي په
هغه پوري اړوند آيتونه اوس قوم ته اوروې ،او هغه
مهال هم د طور په اړخ كي حاضر نه وې چي موږ موسى
عليه السالم ته غږ كړ ،په پيغمبرۍ مو مبعوث او د
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فرعون مقابلې ته مو لېږلو ،دا حقائق د وحي له الري تا
ته ښودل شوي .په دې پېښو پېړۍ پېړۍ او اوږده عمرونه
تېر شوي ،هغه پېښي تا په خپلو سترگو نه دي ليدلې،
موږ اراده وكړه چي تا د پيغمبر په توگه ولېږو ،چي
زما د آيتونو په ترڅ كي دا پېښي هغو خلكو ته بيان
كړې چي تر تا د مخه هيڅ پيغمبر نه دئ ورغلى ،په
مكرره توگه دې خبري ته گوته نيول چي ته دلته او هلته
نه وې ،څه چي وايي نه ستا د سترگو ليدلې پېښي او
حوادث دي او نه له كوم مخكني پيغمبر اورېدلې خبري،
بلكي د وحي له الري تا ته ويل شوې ،دا ښيي چي دلته
يوه مهم مطلب ته اشاره كول په پام كي دي او هغه دا
چي مسيحيانو د مسيح عليه السالم په اړه وويل چي هغه
نور وو ،تر ټولو مخلوقاتو مخكي د هللا خوا ته د يوه روڼ
ستوري په څېر موجود وو ،اوس شته او تل به وي ،په
مسلمانانو كي هم داسي خلك راپيدا شول چي د بايبل تر
اغېز الندي ئې د پيغمبر عليه السالم په اړه همغه خبري
وكړې چي مسيحيانو د مسيح عليه السالم په اړه كولې ،دا
مبارك آيتونه د هغو ټگمارانو او الروركو پر خوله سخت
گوزار دئ چي وايي پيغمبر عليه السالم په هر ځاى كي هر
وخت حاضر دئ ،د همدې لپاره هغه ته د (حضور) لفظ
كاروي!! دوى دا ادعاء هم كوي چي پيغمبر عليه السالم
له آدم عليه السالم او ټولو مخلوقاتو مخكي پيدا شوى،
وايي د آسمانونو او زمكي له پيدا كېدو زرگونه كاله
مخكي د نور په څېر ځلېدو ،په ظاهر كي تر ټولو وروسته
خو په باطن كي تر ټولو مخكي دئ ،دا همغه څه دي چي
بايبل ئې د عيسى عليه السالم په هكله وايي ،دوى دا
ټولي خبري له محرف بايبل څخه اخيستې او په هغوى كي
ئې يوازي دومره تصرف كړى چي د مسيح عليه السالم په
ځاى ئې د محمد عليه السالم نوم راوړى ،دوى د قرآن دې
وينا ته هم پام نه كوي چي آدم عليه السالم د محمد او
عيسى عليهما السالم په شمول د ټولو انسانانو لومړى جد
دئ ،آدم عليه السالم له خاوري پيدا شوى او ټول
انسانان د ده له نطفې ،د دغو الروركو متصوفينو افكار
د قرآن د صريح آيتونو خالف او له يهودو او نصاراوو
اخيستل شوي افكار دي.
 بايبل وايي :عيسى د خداى كلمه ده ،كلمه د خداى
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صفت دئ ،صفت له خداى بېل نه دئ ،نو عيسى خداى دئ!!
دې جنابانو ته وايو :د خداى كلمه يوه نه بلكي دومره
دي چي قرآن ئې داسي بيانوي :كه بحر مداد (د قلم رنگ)
شي ،د زمكي د سر ټولي وني قلمونه شي ،اوه بحرونه نور
ورسره يو ځاى شي او د هللا تعالى كلمې وليكي ،نو رنگ به
خالص شي خو د خداى كلمې به ال پاتې وي!! دا د عالم هر
شى د هللا تعالى د يوې كلمې مظهر دئ ،د هللا تعالى د (كن)
په امر سره راپيدا شوى!! دا جنابان هسي د الفاظو په
چكر كي لوېدلي دي ،يوازي عيسى د خداى كلمه گڼې او
كلمه يوه ،په دې هم نه پوهېږې چي كلمه شى نه دئ او
په كالم سره له متكلم څخه كوم شى نه بېليږي ،كلمه
مستقل وجود نه لري ،داسي نه چي عيسى عليه السالم يا د
عالم دا ټول مخلوقات د هللا تعالى له ذات څخه رابېل
شوي ،بلكي دا هر څه د هللا تعالى په يوه فرمان (كلمې)
له نشت ځني راپيدا شوي.
بايبل تر دې عنوان الندي (مسيح زموږ دنيا ته راغى)
ليكي :په ازل كي ،مخكي له دې چي څه پيدا شي( ،كلمه)
وه او د خداى په خوا كي وه ،هغه تل ژوندى وو او دى
په خپله خداى دئ ،چي څه شته د ده په وسيله پيدا شوي،
داسي څه نشته چي ده نه وي پيدا كړي ،دا تلپاته ژوندى
خلكو ته نور او رڼا بخښي!!
 يوحنا وايي چي مسيح د خداى په خوا كي يوه كلمه وه!
انسان شو ،زمكي ته راغى او زموږ په منځ كي ئې ژوند
وكړ!! پوښتنه كوو :د دې خبري معنى څه ده؟ دا خو يوه
نامكمله او نامفهومه جمله ده ،كلمه خو وجود نه لري،
كلمه او لفظ خو (شى) نه دئ چي د خداى په خوا كي ئې
وگڼو ،كلمه خو د متكلم د ارادې او فكر مظهر دئ او د
دې ښودنه كوي چي متكلم څه غواړي او څه وايي ،د دې
ناقصي جملې بشپړه بڼه دا ده چي ووايو :مسيح د هللا
تعالى د يوې داسي كلمې مظهر دئ چي مريمي عليها السالم
ته ئې القاء كړه ،هللا تعالى فيصله وكړه چي مسيح له پالر
پرته او يوازي له مور څخه په فوق العاده توگه پيدا
شي ،دا فرمان ئې صادر كړ ،مسيح د هغي كلمې مظهر دئ
چي دا الهي فرمان ئې منعكس كړ ،قرآن هم د مسيح عليه
السالم په هكله د (كلمه) لفظ كاروي خو د يوه بشپړ،
مكمل او واضح آيت په ترڅ كي او فرمايي:
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النساء151:
اې اهل كتابو! په خپل دين كي غلو مه كوئ او د هللا په
هكله له حق پرته بل څه مه وايئ ،بې شكه چي مسيح د
مريمي زوى خو يوازي د هللا رسول او د ده هغه كلمه وو چي
مريمي ته ئې القاء كړې وه او د ده يوه روح ،نو پر هللا
او پيغمبرانو ئې ايمان راوړئ او مه وايئ چي درې دي،
ډډه وكړئ ،چي دا درته غوره دئ ،هللا خو يوازينى اله دئ،
له دې منزه دئ چي كوم زوى ئې وي ،څه چي په آسمانونو
كي دي او څه چي په زمكي كي دي ټول د ده دي او هللا د
وكيل په توگه كافي دئ.
د بايبل منونكو ته وايو :يوازي مسيح نه بلكي د
عالم هر (شى) د هللا تعالى د يوې كلمې مظهر دئ ،يوحنا
هم د هللا تعالى د يوې كلمې مظهر دئ ،د هللا تعالى له كلمې
د يوحنا په څېر يو انسان جوړ شوى ،يوحنا بايد د هللا
تعالى د كلمو شمېر لږ تر لږه هومره وگڼي لكه د عالم
د ټولو موجوداتو شمېر .جنابه! ته له يوې خوا وايې چي
مسيح كلمه وو ،له بلي خوا وايې هغه تل ژوندى وو او
پر دې سربېره وايې چي هغه په خپله خداى وو!! دا درې
خبري هومره متناقضي دي چي يوازي ستر ناپوه او جاهل
به په يوه وخت كي ټولي مني!! نه كلمه تلپاته ژوندى
(شى) گڼلى شو ،نه پر خداى د كلمې اطالق كولى شو او نه
د خداى په خوا كي بل شى په خپله خداى گڼلى شو!!

   

پلوشې355
د قرآن
القصص










  



   
   
    














   
    
  




   
  
   



     




 
او كه دا نه وى چي كله دوى ته د هغه څه له امله
كوم مصيبت ورورسېږي چي په خپلو السونو ئې ترسره
 اې زموږ ربه! ولي دي كوم پيغمبر:كړي نو وايي به
راونه لېږو چي ستا د آيتونو متابعت مو كړى وى او
له مؤمنانو څخه شوي وى؟! نو كله چي زموږ له لوري
 ولي ده ته هم موسى ته د وركړى:حق ورغى وئې ويل
!شوو (معجزو) په څېر (معجزې) نه دي وركړى شوې؟
آيا تر دې د مخه په هغه څه كافران نشول چي موسى
 دوه كوډي (سحر) چي يو:ته وركړى شوي وو؟ وئې ويل
 موږ له هر يوه انكار: او وئې ويل،د بل مالتړ كوي
 د هللا له لوري داسي كتاب: ورته ووايه.كوونكي يو
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راوړئ چي تر دې دواړو ښه الرښود وي چي متابعت ئې
وكړم كه رښتيني يئ .نو كه ئې ځواب درنه كړ (ستا
بلنه ئې ونه منله) نو پوه شه چي دوى د خپل هوى او
هوس متابعت كوي ،او تر هغه چا به زيات بې الري څوك
وي چي له الهي الرښووني پرته ئې د خپل هوس متابعت
ً چي هللا داسي ظالم وگړي نه هدايتوي.
كړى ،يقينا
( -)86-65په دې مباركو آيتونو كي الندي الرښووني شوې:
 كله چي خلكو ته د خپلو ناروا كړنو ،شرك ،ظلم او
فساد له كبله مصيبتونه ورسېږي نو خداى ته مخه كړي،
ژمنه كوي چي د هللا تعالى بندگي او د هغه د پيغمبر
اطاعت به كوي ،شكايت كوي چي هللا تعالى ولي تر دې د مخه
چي موږ په گناهونو كي غرق شو او دا سزا راكړى شي كوم
پيغمبر راونه لېږو ،د دوى په ځواب كي ويل شوي :دا دئ
هللا تعالى پيغمبر درولېږو ،خو تاسو د دې په ځاى چي په
خپلو ژمنو عمل وكړئ ،ايمان راوړئ او له گناهونو الس
واخلئ وايئ :ولي ده ته هغه معجزې نه دي وركړى شوې چي
موسى عليه السالم ته وركړى شوې وې؟!! دوى ته ويل شوي
چي آيا د موسى عليه السالم له ټولو معجزو سره سره له
ده او معجزو ئې انكار ونه شو؟ ستاسو پلرونو د هغه
معجزو ته د سحر په سترگه وكتل او تاسو د محمد عليه
السالم دعوت ته ،دواړه مو كوډي او سحر او يو د بل
مؤيد وگڼل.
 پيغمبر عليه السالم ته ويل شوي چي دوى ته ووايه:
نو تاسو داسي كتاب راوړئ چي تر تورات او قرآن ښه وي
چي زه ئې متابعت وكړم ،زه خو د هدايت په لټه كي يم،
د همدې لپاره مي قرآن د الرښود په توگه منلى ،كه تر
دې غوره الرښود كتاب موندل كېدى هغه به مي غوره كړى
وو ،كه تاسو په رښتيا د حق او هدايت په لټه كي وئ نو
تر تورات او قرآن به غوره الرښود كتاب چېري وي؟!
 څوك چي نه تورات مني او نه قرآن هغه د هوى او هوس
بنده دئ ،نه د حق پروا لري او نه د هدايت په لټه كي
دئ ،تر ټولو ستر الروركى او په ضاللت كي پرېوتى انسان
هغه دئ چي د خپل هوس بنده وي ،د داسي ظالمانو په
وړاندي د هدايت دراوازې تړل شوې او هللا تعالى له
هدايته محروم كړي.
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ً چي دا وينا مو په پرله پسې توگه ورته
او يقينا
 هغه چي تر دې د.كړې ده؛ په دې هيله چي پند واخلي
مخه كتاب (په حقيقي معنى) ورپه برخه شوى هغوى
: او كله چي پرې ولوستى شي وايي،ايمان پرې راوړي
 بې شكه چي دا زموږ د رب له،ايمان مو پرې راوړى
ً چي موږ تر دې د مخه منقاد
 يقينا،لوري حقيقت دئ
 دوى ته به له دې امله خپل.او غاړه اېښودونكي وو
اجر دوه ځلي وركړى شي چي صبر ئې وكړ او په ښېگڼي
 او له هغه څه چي موږ ورروزي كړي،سره بدي دفع كوي
 او كله چي چټي خبره واوري مخ ترې اړوي.انفاق كوي
 موږ ته خپل عملونه او تاسو ته خپل:او وايي
. موږ جاهالن نه غواړو، پر تاسو دي سالم وي،عملونه
: د دې مباركو آيتونو اساسي الرښووني دا دي-)88-81(
 هللا تعالى په پر له پسې توگه دوى ته خپله وينا
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اورولې ،اوس د قرآن په بڼي كي او تر هغه مخكي د
انجيل او تورات په صفحاتو كي ،د دې لپاره چي پند
واخلي.
 چا چي تر قرآن مخكي پر تورات او انجيل ايمان
راوړى هرو مرو به پر قرآن هم ايمان راوړي او د قرآن
ً وايي :چي دا له شكه پرته زموږ
په اورېدو سره به حتما
د رب له لوري دئ ،هره وينا ئې رښتينې ده ،موږ تر دې
د مخه خپل رب ته منقاد وو او په همغه څه مو عمل كولو
چي قرآن ئې اوس له موږ غواړي.
 دوى ته به هم په مخكنيو كتابونو د ايمان راوړلو
او په مقتضاء ئې د عمل كولو اجر وركړى شي او هم پر
قرآن د ايمان راوړلو او عمل كولو .دا ځكه چي دوى د
صبر لمنه كلكه نيولې وه ،په ښېگڼو سره ئې بدي دفع
كوله او هغه څه ئې د هللا تعالى په الر كي لگول چي هللا
تعالى پرې پېرزو كړي وو او كله چي به ئې كومه خوشې
او چټي خبره واورېده مخ به ئې ترې اړولو او ويل به
ئې :موږ ته خپل عملونه او تاسو ته خپل عملونه ،هر
څوك به د خپل عمل جزا او سزا گوري ،هر چا ته خپل عمل
ښه ښكاري ،تاسو ته سالمتي غواړو خو موږ ناپوهان او
جاهالن نه خوښوو او مجالست او ملگرتيا ئې نه غواړو.

    








 
ً چي ته هغه څوك نشې هدايتولى چي خوښ دي دئ،
يقينا
خو هللا چي هر څوك وغواړي هدايتوي ئې ،او هغه
هدايتېدونكي ډېر ښه پېژني.
( -)83د دې مبارك آيت په وړاندي بايد لږ توقف وكړو
او څو مهمو برخو ته ئې ځير شو:
 پيغمبر عليه السالم ته ويل شوي چي دا ستا په واك
كي نه ده چي څوك له هدايته برخمن كړې او د ايمان
راوړو سعادت ئې په برخه كړې ،ستا دنده ايمان او سمي
الري ته د دوى بلنه ده ،دا پرېكړه د هللا تعالى له لوري
كېږي چي چا ته په سمي الري د تلو توفيق وركوي او څوك
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ترې محروموي.
 په دې اړه د هللا تعالى پرېكړه د هغه جامع او كامل
علم له مخي كېږي چي د هدايت كېدونكي په اړه ئې لري.
ته نه پوهېږې چي څوك د دې سعادت وړ دئ او څوك ترې
محروم ،هللا تعالى د هغه چا په وړاندي د هدايت دروازه
پرانېزي او په سمي الر د تلو توفيق وركوي چي وړتيا ئې
لري ،تا ته نه د دوى وړتيا معلومه ده او نه د زړه
كيفيت او نه دا چي دوى په سمي الر د تلو مجال او
اراده لري كه نه.
 دا مبارك آيت د هغو الروركو خرافي عقيده ردوي چي
وايي :پيغمبر عليه السالم د هللا تعالى د پېرزوينو
ِم دئ ،د هللا تعالى د عناياتو له خزانو
َس
مق
وېشونكى او ُ
هر چا ته هر څه وركولى شي ،پير او مرشد كولى شي له
لري واټنه؛ حتى له خپل قبر څخه؛ مريدانو ته روحاني
فيوضات ورسوي!! كه پيغمبر عليه السالم نشي كولى خپل
غيرتي او د ده ستر حامي او مدافع تره ابوطالب ته د
ايمان راوړو سعادت ورپه برخه كړي او په روحاني في
سره د هدايت دروازه د هغه پر مخ پرانېزي بل څوك به
څنگه دا كار وكولى شي؟!! آيا د عظيم الشأن قرآن دغه
مبارك آيت كافي نه دئ چي داسي خرافي عقائد په دېوال
ووهو او په دې باور وو چي هللا تعالى هيڅوك د خپلو
عناياتو او پېرزوينو د خزانو واكمن نه دئ ټاكلى او د
دې خزانو كلياني ئې هيچا ته نه دي سپارلې ،په خپله
او د خپل بنده وړتياوو ته په پام سره پرېكړه كوي چي
چا ته څومره وركړي او څوك ترې محروم كړي.
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او وئې ويل :كه له تا سره د الرښووني متابعت وكړو
له خپل ټاټوبي تښتول كېږو! آيا دوى ته مو داسي
حرم يو خوندي ټاټوبى نه كړ چي هغه ته د هر څه
مېوې راوړل كېږي؛ زموږ له لوري د رزق او روزي په
توگه؟!! خو د دوى ډېرى نه پوهېږي .او له كلو نه
مو څومره هغه ترې هالك كړل چي پر خپل معيشت له
پولو واوښتل ،نو دا ئې د دوى مېشت ځي چي له دوى
وروسته مېشتيا په كي نه وه مگر ډېره لږ ،او موږ
(ئې) په مېراث وړونكي وو.
( -)85-85د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 پر پيغمبر عليه السالم د ايمان نه راوړلو او د ده
له ملگرتيا د اجتناب يو اساسي او لوى سبب دا ښودل
شوى چي وېرېدل د ده د ملگرتيا له كبله به د دوى
ژوند ،مال او ثروت له گواښونو سره مخامخ شي .نن هم
له اسالم څخه د مخ اړولو ،له مسلمانانو سره د نه
پيوستون او د ظالمانو ،مفسدينو او كافرانو د ملگرتيا
يو لوى عامل همدا دئ ،شتمن په خپلو شتمنيو وېرېږي او
د اقتدار خاوندان په خپلو كرسيو ،او د رفاه او تعيش
خاوندان د مرفه او سوكاله ژوند له السه وركولو!!
 دا مبارك آيت دا حقيقت هم زموږ مخي ته ږدي چي د
دې سورې د نازلېدو په مهال په مكه مكرمه كي د
اختناق ،خوف او وېري څه حالت وو او قريشو له
مسلمانانو سره څنگه چلن كاوو ،دوى د خوف او وېري
داسي حالت رامنځته كړى وو چي ډېرو د دوى د تعذيبونو
له وېري ايمان نشو راوړى.
 هللا تعالى هغو ضعيف النفسه خلكو ته چي د قريشو له
وېري ئې له ايمان راوړلو ډډه كوله ،خپلي سوكالي ،بې
خطره او مرفه ژوند ته ئې پر ايمان ترجيح وركوله
فرمايي :چي نه گورئ د ايمان د يوې نښي (كعبې) په
طفيل ئې دا حرم څنگه خوندي او د امن ځاى وگرځولو ،نه
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گورئ چي له هري خوا؛ د هر موسم؛ راز راز مېوې ورته
رادرومي؟! تاريخ ته رجوع وكړئ ،صفحات ئې واړوئ او
وگورئ چي د هغو خلكو شمېر څومره دئ چي مرفه ژوند ئې
درلود ،خپل معيشت او سوكاله ژوند هغه پړاو ته رسولي
ول چي تېرى ئې وكړ او له پولو واوښتل او له همدې
كبله هالك شول؟! دا دي تشي او وراني ماڼۍ ئې د عبرت
لپاره ترې پاتې ،چي لږ خلك د لنډي مودې لپاره په كي
پاتي شوي ،هر څه ئې هللا تعالى ته په ميراث پرېښودل .نو
سره له دې څنگه د ايمان راوړلو له نتائجو وېرېږئ او
د سوكاله او مرفه ژوند له بدو پايلو وېره نه لرئ.
قرآن په بل ځاى كي دا حقيقت په دې اغيزناكو
الفاظو بيانوي:













   

العنكبوت35 :
آيا وئې نه ليدل چي موږ (له مكې) خوندي او باامنه
ټاټوبى جوړ كړ ،په داسي حال كي چي د دوى شاوخوا ته
خلك تښتول كېږي ،نو آيا پر باطل ايمان راوړي او د هللا
د نعمت ناسپاسي كوي؟!





   



   
   
  
او ستا رب تر هغه د كليو هالكوونكى نه دئ چي په
مركزي برخي كي ئې يو پيغمبر ونه لېږي چي زما
آيتونه پرې ولولي ،او موږ د كليو هالكوونكي نه يو
مگر دا چي اوسېدونكي ئې ظالمان وي.
( -)95دلته د عذابونو د نزول په اړه الهي سنت
بيان شوى ،هللا تعالى تر هغه پر يوه قوم د عذاب لېږلو
پرېكړه نه كوي چي پيغمبر ئې نه وي ورلېږلى ،هغه هم
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په داسي سيمي كي چي ټولو ته مركزي حثيت ولري ،او له
هغه ځايه ټولو ته د ده دعوت په آسانۍ ورسېږي ،او تر
هغه د يوه ولس د هالكولو فيصله نه كوي چي ظلم ئې
څرگند شي .قرآن دا مطلب په بل ځاى كي داسي بيانوي:




     
  


االنفال66 :
او هللا داسي نه دئ چي دوى تعذيب كړي په داسي حال كي چي
ته (اې پيغمبره!) ال په دوى كي يې او هللا په داسي حال
كي د دوى تعذيبوونكى نه دئ چي دوى د بخښني غوښتونكي
وي.
دلته هم د عذابونو د نزول په اړه الهي سنت بيان
شوى ،د عذاب په راتلو كي د ځنډ دوه وجوهات ښودل شوي:
په ولس كي د داعي شته والى او په دوى كي د داسي خلكو
شته والى چي توبه به كوي او له كفر ،شرك او گناه به
الس اخلي.
گورئ چي هللا تعالى دا ځواب هغه چا ته وركړى چي په
خپله خوله د عذاب نازلېدل غواړي او وايي :زموږ له
شديد مخالفت سره سره ولي پر موږ باندي له آسمانه
ډبري نه ورېږي او ولي په كوم بل عذاب نه اخته كېږو؟!
هللا تعالى فرمايي :زما سنت دا دئ چي د پيغمبر په شته
والي كي او تر هغه چي په خلكو كي د توبې او استغفار
امكان وي؛ زه خپل عذاب نه نازلوم!! په دې سره قريشو
ته ويل شوي :تاسو د پيغمبر عليه السالم وژل او شړل
غواړئ ،خو په دې نه پوهېږئ چي د ده شته والى د الهي
عذاب د راتلو مانع دئ ،تاسو په خپل الس هغه ستنه
ړنگول غواړئ چي د دردناك الهي عذاب چت ئې تم كړى .د
عذاب په راتلو كي د ځنډ وجه دا نه ده چي تاسو د الهي
عذاب مستحق نه يئ ،بلكي وجه ئې دا ده چي د الهي سنت
مطابق د راتلو نېټه ئې نه ده رارسېدلې او موانع له
منځه نه دي تللي.
راشئ د قرآن دا دقيقه او عادالنه وينا د بايبل له
هغي وينا سره مقايسه كړئ چي په همدې اړه او د يونس
عليه السالم د بعثت په ارتباط ئې كړې ،بايبل ليكي:
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"خداى يونس ته دا پيغام ولېږو :د نينوا لوى ښار ته
والړ شه او اوسېدونكو ته ئې ووايه چي خداى داسي
فرمايي :زه ستاسو له شرارتونو غافل نه يم ،ډېر ژر به
مو هالك كړم!!
كه پر هللا تعالى د ايمان په رڼا كي دې خبرو ته ځېر
شو نو پوهېږو چي دا نه الهي پيغام كېدى شي او نه د
يوه پيغمبر رسالت ،داسي پيغامونه يوازي هغه څوك لېږي
چي له يوه قوم سره د جنگ اراده لري ،داسي پيغامونه د
هيټلر او موسوليني په څېر جالدانو ته منسوبول صحيح دي
خو هللا تعالى ته ئې انتساب لوى ظلم او ستر جسارت دئ،
هللا تعالى د خپل رحمت او پېرزويني په سبب او د خلكو د
هدايت لپاره پيغمبران لېږي ،د عذاب پرېكړه هغه وخت
كوي چي د خلكو د هدايت ټولي هڅي ناكامي شي ،ولس خپل
پيغمبر ته د رد ځواب وركړي ،اتمام حجت وشي ،نه د زړه
سواندو پيغمبرانو عليهم السالم مسلسل دعوت څه نتيجه
وركړي او نه ئې معجزې ،په دې وخت كي خلك په الهي
عذاب گواښل هم معقول كار دئ او هم عادالنه ،خو له دې
د مخه گواښل له مهربان رب سره نه ښايي!!
قرآن د قريشو په ځواب كي او هغه مهال چي ويل ئې:
دا ولي پر موږ الهي عذاب نه راځي ،د عذاب نه راتگ
ښيي چي موږ په حقه يو؛ فرمايي:
    
   






  
   
    
   








االنفال68-66 :
او هللا به ئې ولي په عذاب نه اخته كوي ،په داسي حال كي
چي له مسجدالحرام څخه (د خلكو) مخنيوى كوي ،او دوى
ئې (حقيقي) متوليان نه دي ،حقيقي متوليان خو ئې
يوازي متقيان دي ،خو د دوى ډېرى نه پوهېږي .او د بيت
هللا خوا ته د دوى لمانځنه (او عبادت) له شپېلكي او
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چكچكو پرته بل څه نه وي ،نو په سبب د هغه كفر چي
تاسو كولو دا عذاب وڅكئ.
يعني دوى د الهي عذاب وړ دي ،دا ځكه چي په كفر او
د خداى پالني خالف په خپلي دښمنۍ كي هغه پړاو ته
رسېدلي چي له مسجدالحرام څخه د خلكو مخنيوى كوي ،دا
په داسي حال كي چي ځان د مسجد الحرام متوليان گڼي ،د
دې په ځاى چي خلك د مسجدالحرام په لوري راتلو او د هللا
تعالى عبادت ته تشويق كړي ،په دې الر كي خنډونه
راوالړوي ،دوى په خپله او په خپلو بدو عملونو سره د هللا
تعالى لوري ته د خلكو د راتلو په وړاندي خنډ او مانع
دي ،د مسجد الحرام حقيقي متولي خو داسي نه وي ،دوى
ئې حقيقي متوليان نه دي ،دا سپېڅلې دنده چي كومي
ځانگړتياوي غواړي په دوى كي نشته ،حقيقي متوليان خو
ئې متقيان دي ،دوى له تقوى محروم او د گناهونو په
گنده ډنډ كي تر ستوني غرق ،جاهل او ناپوه دي ،په دې
هم نه پوهېږي چي د بيت هللا متولي بايد څنگه وي!! هغه
څوك څنگه ځان د مسجد الحرام متولي گڼي چي د بيت هللا
خوا ته ئې عبادت له شپېلكيو او چكچكو پرته بل څه نه
وي؟!
له مسجدالحرام څخه د دوى د ممانعت دوه صورتونه
وو :يو دا چي خپل مخالفين به ئې نه ورته راپرېښودل،
له چا سره چي به د دوى دښمني راوالړه شوه هغوى به ئې
مسجدالحرام ته له ننوتلو منع كول او دوهم دا چي د
دوى عملونه داسي وو چي د دين په خالف به د خلكو د
كركي او نفرت باعث وو ،كله چي د دين له حقيقته بې
خبره خلك ،د دين مدعيان په گناهونو او فسادونو كي
غرق گوري له دين څخه ئې زړه تور شي او گمان كوي چي د
دې دين اصلي ماهيت همغه دئ چي موږ ئې د دغو خلكو په
كړو وړو كي گورو ،كه په دې دين كي د اصالح قوت وى نو
خپل پلويان به ئې اصالح كړي وو ،د دوى اخالقي او عملي
وضع به دومره كركجنه نه وه ،نو ځكه دې ته زړه نه ښه
كوي چي د دغه دين خوا ته راشي.
دا آيت د واقعي خداى پال بنده او دوكه شوي ديندار
او د هللا د دين د واقعي او صادق خادم او دروغجن او
ټگمار خادم د پېژندو لپاره يو دقيق محك او معيار
زموږ مخي ته ږدي ،د هللا تعالى مخلص بنده هغه دئ چي:
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 د شعائر هللا ،ديني مقدساتو او خداى پالونكو درناوى
كوي.
 د هغه چا مخي ته نه خنډ كېږي او دښمني ورسره نه
كوي چي د هللا تعالى د عبادت تكل كوي ،نه يوازي مخي ته
ئې نه خنډ كېږي بلكي مرسته ئې كوي.
 د عبادت په وخت كي به د ده په څېرې ،الفاظو او
حركاتو كي په څرگنده توگه احساس كړې چي په هللا تعالى
ايمان لري ،له هغه وېرېږي ،هغه ته طمع لري.
 الفاظ ئې د طمعي الفاظ او حركات ئې د هللا تعالى په
عظمت له اعتراف نه راوالړ شوي حركات دي ،د يوه هيبت
وهلي ،خاضع ،خاشع او محتاج بنده په توگه د ستر
ټولواك په وړاندي والړ او په زاريو زاريو سره دعاء
كوي.
خو هغه چي دوكه شوى ديندار يا د ديني مقدساتو
ټگمار خادم دئ داسي به ئې گورې چي:
 نه ئې په څېرې كي له هللا تعالى د وېري او هيبت نښي
او آثار تر سترگو كېږي ،نه په الفاظو كي او نه په
حركاتو كي.
 د عبادت په وخت او معبد كي به ئې په لهو و لعب
بوخت ومومې ،همغسي لكه چي قريشو به د طواف په وخت او
د بيت هللا خوا ته شپېلكي كول او چكچكي به ئې وهلې او
همغسي لكه چي نن ځيني خلك د ذكر په حلقو كي ډول او
دبلې ته غورځي ،پرځي ،څڼي اچوي ،قوالي سندري وايي ،د
هو هو چيغي وهي او د جذبې په نامه مستي كوي.
 له خداى پالونكو سره به دښمني كوي ،كافر ته به پر
مؤمن ترجيح وركوي ،له خداى او دين منكر او باغي
انسان سره به دوستي كوي او د هغه چا په ضد به ئې
مرسته كوي چي ديندار دئ او د هللا په عبادت او لمانځني
بوخت.
د دوى په مقابل كي د ديانت او ديني مشرتابه
دروغجن مدعي هغه دئ چي:
 ديني او مذهبي منصب په ميراث ورته پاته شوى ،د
نېك پالر بد ځاى ناستى ،له هغو ځانگړتياوو بې برخي چي
د مذهبي قيادت او مشرتابه لپاره ضروري دي.
 د دې په ځاى چي په قول او عمل سره خلك د دين لوري
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ته تشويق كړي په خپله د دين په وړاندي خنډ وي ،واقعي
دين ته د خلكو د راتلو مانع گرځي.

   









   

او (له راز راز ) شيانو چي څه تاسو ته دركړى شوي
دا ټول د دنيوي ژوند متاع او د ښايست (اسباب) دي،
او څه چي له هللا سره دي هغه غوره او تر ټولو زيات
پاته كېدونكي دي ،نو آيا تعقل نه كوئ؟!
( -)36دلته د مخكني مطلب په دوام كي ويل شوي چي
ستاسو هر څه يا د څو ورځو ژوند لپاره د تمتع او گټي
اخيستو وسائل دي او يا د زينت او ښايست اسباب ،دې ته
د هدف په سترگه مه گورئ ،تر هغه څه ئې غوره مه گڼئ
چي د ايمان په نتيجه كي ئې د هللا تعالى په خوا كي
ترالسه كوئ ،هغه غوره دي او تلپاتي.




   





   
 
نو آيا هغه چي د غوره وعدې ژمنه مو ورسره كړې چي
هغه به ورسره مخامخ كېدونكى وي؛ د هغه چا په څېر
دئ چي د دنيوي ژوند متاع مو ورپه برخه كړې ،بيا
به هغه د قيامت په ورځ له حاضر كړى شوو څخه وي؟!
( -)31دلته دوه كسان د مخاطب مخي ته انځور شوي :يو
ئې هغه چي هللا تعالى غوره وعده ورسره كړې ،دا له ده
سره شوې وعده په دنيا او آخرت كي هرومر ترسره
كېدونكې ده ،او بل ئې هغه چي دنيوي متاع ئې ورپه
برخه كړې خو د قيامت په ورځ به د هللا تعالى په وړاندي
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د محاسبې لپاره حاضر كړى شي ,ووايئ كوم يو بختور دئ،
د كوم په څېر كېدل غواړئ؟




  
   



























   
  

او هغه ورځ چي ورغږ به كړي او وبه وايي :زما هغه
شريكان چېري دي چي (زما د شريكانو) گمان مو (پرې)
كاوو؟ هغه كسان چي (الهي) وينا ئې په اړه ترسره
شوې وايي به :اې زموږ ربه! دا همغه دي چي موږ بې
الري كړي ول ،همغسي مو بې الري كړي ول چي موږ په
خپله بې الري شوي وو ،ستا په وړاندي (ترې) بې زاره
كېږو ،دوى زموږ عبادت نه كاوو .او وبه ويل شي:
خپل شريكان (مرستي ته) دروبلئ! نو وروبه ئې بلي
خو دوى ته به ځواب نه وركوي او عذاب به وگوري (او
وبه وايي) اى كاش چي الر ئې موندلې وى.
( -)10-18دلته د قيامت په ورځ د هغو دوو كسانو
دردوونكى حالت انځور شوى چي يوه ئې بل بې الري كړ ،يو
ئې د مال ،جاه او اقتدار خاوند وو ،د نورو مشرۍ ورپه
غاړه وه ،خو بې الري وو ،بل ئې په همدې بې الري مشر
پسي روان وو او د دې په ځاى چي د هللا تعالى بندگي وكړي
د همدې مشر د غالمۍ او بندگۍ كړۍ ئې په خپلي غاړي كي
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اچولې وه ،په حقيقت كي ئې هغه د خپل رب شريك گرځولي
وو ،هللا تعالى به پوښتنه ترې وكړي :هغه ذوات چېري دي
چي گمان مو كاوو زما شريكان دي؟!! كشران به ساكت وي
او مشران به ځواب وركړي :دا دي هغه خلك چي موږ بې
الري كړي ول ،همغسي مو بې الري كړي ول چي موږ په خپله
بې الري شوي وو ،لكه چي موږ په خپله خوښه د ضاللت الر
غوره كړې وه ،دوى هم په خپله خوښه او زموږ له جبر او
اكراه پرته په موږ پسي راغلل او بې الري شول ،اوس ستا
په وړاندي خپله بې زاري ترې اعالنوو ،او وايو چي دوى
زموږ عبادت نه كاوو ،بلكي د خپل هوس بندگان ول،
كشرانو ته به وويل شي :خپل شريكان (مرستي ته)
دروبلئ! نو وروبه ئې بلي خو دوى ته به ځواب نه وركوي
او په بدل كي به ئې الهي عذاب تر سترگو شي او وبه
وايي :اى كاش چي په سمه الر تللي وى.
 گورئ چي دلته د الروركو مشرانو اطاعت داسي ښودل
شوى لكه هغوى په الوهيت كي له هللا تعالى سره شريكول ،د
قرآن په گڼ شمېر نورو آيتونو كي هم په پټو سترگو د
بې الري مشرانو اطاعت د شرك مترادف ښودل شوى ،په دنيا
كي ئې له دوى طمع درلوده ،دغي طمعي د دوى اطاعت ته
چمتو كول ،نو ځكه به د قيامت په ورځ ورته وويل شي چي
اوس ئې هم مرستي ته دروبلئ ،دوى به بيا هم ورغږ كړي
خو هيڅ ځواب به ترالسه نه كړي ،له خپل شرك او د الر
وركو مشرانو له غالمۍ به بې بيزاره وي خو هيڅ گټه به
نه وررسوي.

  


  





 
او هغه ورځ چي ورغږ به كړي او وبه وايي:
پيغمبرانو ته مو څه ځواب وركړ؟ نو په دې ورځ به
خبري ترې وركي شي او يو به بل نشي پوښتى.
( -)33-38د قيامت په ورځ به ترې پوښتنه وشي چي خپل
خپل پيغمبر ته ستاسو ځواب څه وو؟ كله چي هغوى تاسو
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ته بلنه دركوله چي پر هللا تعالى او آخرت ايمان راوړئ
څه ځواب مو وركړ؟! له هغوى به ځواب ورك شي ،خبره به
نشي كولى ،د ويلو لپاره به څه نلري او يو به له بله
پوښتنه هم نشي كولى.




  







او هغه چي توبه ئې وكړه ،ايمان ئې راوړ او صالح
عمل ئې وكړ نو هيله ده چي له برياليو څخه وي.

( -)35د پورتنيو دوو ډلو په مقابل كي هغه خلك دي چي
له كفر او شرك الس اخلي او د خپل رب لوري ته ورگرځي،
ايمان راوړي او صالح عملونه كوي ،هيله ده چي همدا
توبه ،ايمان او صالح عمل ئې بريا په برخه كړي ،ولي
دلته د (عسى) لفظ كارول شوى چي د يقين په ځاى احتمال
په گوته كوي ،ځيني مفسرين وايي چي كله دا لفظ د هللا
تعالى له لوري وي نو د يقين معنى وركوي ،خو غوره
توجيه دا ده چي توبه ،ايمان او صالح عمل د ثبات او
دوام غوښتنه كوي ،يو ځلي كار نه دئ چي د هغه له مخي
وروستۍ او يقيني پرېكړه وشي ،كه ثبات او دوام ونه
كړي كېدى شي دا توبه ،ايمان او صالح عمل په يقيني
بريا منتج نشي.
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او ستا رب چي څه غواړي پيدا كوي ئې او غوره كوي
ئې ،اختيارول (ئې) له دوى سره نه دي ،پاكي هللا لره
ده او لوړ دئ له هغه څه چي دوى ئې (ورسره)
شريكوي .او ستا رب په هغه څه هم پوهېږي چي د دوى
سينې ئې پټوي او په هغه څه هم چي څرگندوي ئې .دى
هغه هللا دئ چي له ده پرته بل معبود نشته ،ستاينه
مخكي او وروسته ده لره ده ،او حكم (صادرول) د ده
(كار) دئ او د ده لوري ته گرځول كېږئ.
( -)56-35دا مبارك آيتونه د توحيد او شرك په اړه څو
ستر ستر حقائق زموږ مخي ته ږدي:
 پر هللا تعالى د ايمان معنى دا ده چي هغه يوازينى
خالق او پيدا كوونكى ومنو ،او دا د هللا تعالى كار وگڼو
چي څه او څوك د كوم ځانگړي كار لپاره غوره كوي او د
هغه كار د ترسره كولو توان او توفيق وركوي ،په دې
دواړو كي هيڅوك له هللا تعالى سره شريك نه كړو ،نه په
خلقت كي او نه غوراوي او اختيار كي ،هللا تعالى له دې
ډېر لوړ وبولو چي څوك په دې چارو كي ورسره شريك وي.
په دې باور وو چي هللا تعالى په هر څه پوهېږي ،په پټو
او څرگندو ،حاضر او غائب ،ماضي ،حال او مستقبل ،هغه
يوازينى معبود ومنو ،له هغه پرته هيڅوك او هيڅ څه د
لمانځني او عبادت وړ ونه گڼو ،له هر عيب او نقص لوړ
او د ټولو ستاينو وړ ،پرېكړي د ده له لوري صادرېږي،
قضايا ده ته راجع كېږي او د هر څه په اړه وروستۍ
پرېكړه د ده له لوري وي ،او په پاى كي د ده لوري ته
ورگرځول كېږو.
 او شرك يعني دا چي له هللا تعالى پرته د بل چا په
اړه دا عقيده ولرو چي د پيدايښت په چارو كي ونډه
لري ،بل ته د مال او اوالد وركوونكى ،له بېماريو
رغوونكى ،له كړاوونو ژغورونكى او د مشكالتو حلوونكى
وبولو ،يوه ته ئې هغه اوصاف او صالحيتونه منسوب كړو
چي د هللا تعالى لپاره مختص دي او بل ته ئې هغه واكونه
او اختيارونه وركړو چي هللا تعالى هيڅ مخلوق ته نه دي
وركړي ،له هللا تعالى پرته بل چا ته لمن ونيسو ،مرسته
ترې وغواړو ،لمانځنه ئې وكړو او په وړاندي ئې د دعاء
السونه اوچت كړو ،حاضر او ناظر ئې وبولو او په غيب
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پوه ورته ووايو او په دي باور وو چي هغه مو له لري
غږ اوري او دعاء مو په خپله او يا پر هللا تعالى
قبلوي!!

















   













   




   










  
ووايه :آيا دې ته مو پام شوى چي كه هللا دا شپه د
قيامت تر ورځي درباندي تلپاتې كړي ،له هللا پرته بل
معبود څوك دئ چي رڼا درته راوړي؛ نو آيا نه
اورئ؟! ووايه :آيا دې ته مو نه دي كتلي چي كه هللا
دا ورځ د قيامت تر ورځي درباندي تلپاتې كړي ،له هللا
پرته بل معبود څوك دئ چي شپه درته راوړي چي پكي
آرام وكړئ ،آيا نه گورئ؟! او د خپلي پېرزويني له
امله ئې شپه او ورځ درته جوړه كړه چي پكي آرام
وكړئ او چي د ده فضل ولټوئ او ترڅو شكر وكړئ.
( -)56-51په دې مباركو آيتونو كي د مخكني مهم مطلب د
اثبات لپاره څو دالئل وړاندي شوي:
 دا ستاسو شپه چي د خاص مصلحت له مخي په خاص او
دقيق تناسب ټاكل شوې ،كله لنډه او كله اوږده شي ،خو
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خپل دقيق او ثابت تناسب مراعاتوي او په دې سره د
زمكي پر سر د انسان لپاره الزم او ضروري شرائط
برابرېږي ،كه په دې تناسب كي تغيير راشي نو د زمكي
پر سر به هيڅ ژوى پاته نشي ،نه انسان ،نه حيوان او
نه هغه وني او بوټي چي انسان ته مېوې او دانې جوړوي،
كه هللا تعالى وغواړي چي دا شپه دومره اوږده كړي چي د
قيامت تر ورځي دوام وكړي ،لمر او زمكه له حركته
ودرېږي؛ آيا داسي ذات مومئ چي شپه مو په ورځي بدله
كړي؟ كه داسي څوك نه مومئ نو څنگه له هللا تعالى پرته
بل چا ته د دعاء السونه لوړوئ او مرسته ترې غواړئ؟!!
 كه هللا تعالى وغواړي چي دا ورځ مو تلپاتې كړي او د
قيامت تر ورځي ئې اوږده كړي؛ آيا داسي څوك مومئ چي
ورځ پاى ته ورسوي او شپه راولي چي تاسو د هغې په غېږ
كي څو شېبې آرام وكړئ؟! كه داسي ځواك په ټول عالم كي
په نظر نه درځي نو ولي له هللا تعالى پرته بل چا ته لمن
غوړوئ او مرستي ته ئې دربلئ؟!!
 مگر دې ته پام نه كوئ چي هللا تعالى شپه او ورځ داسي
پيدا كړي چي تاسو ورته اړ يئ ،شپه د خوب او آرام
لپاره او ورځ د معيشت د تأمين لپاره ،تاسو خوب ته
ضرورت لرئ ،داسي يوه فرصت ته چي په ورځني كار كي
خپله مصرف شوې انرژي او قوت جبران كړئ ،دمه وكړئ،
اعصاب مو لږ آرام وكړي او ستړيا مو رفع شي ،هللا تعالى
ته داسي پيدا كړى يې چي له څه وخت كار كولو وروسته
خوب درباندي غلبه وكړي ،په خپله راشي ،ستا له اجازې
او موافقې پرته راشي ،الس ،پښې دروتړي او له ځان سره
دي بوځي ،د خوب مهار ئې ستا په واك كي نه دئ دركړى،
بلكي ستا مهار ئې د هغه الس ته وركړى ،چي كله ستومانه
شې او ستا ستوماني او ضعف هغه ځاى ته ورسېږي چي نور
نو هيڅ كار نه شې كولى ،ناڅاپه دي خوب خوا ته راشي،
ستا كار درباندي متوقف كړي ،ستا د وجود بېالبېلو برخو
ته دا فرصت وركړي چي خپلي نيمگړتياوي پوره كړي ،خپله
ستوماني رفع كړي او د راتلونكي پړاو لپاره كار ته
ځان چمتو كړي ،گورې چي (ستا په خوب) كي څومره ستر
مصلحت او حكمت پروت دئ!! كه (خوب) نه وى او يا ئې
مهار د انسان په واك كي وى ،څومره ستر ستر مصيبتونه
به ئې انسان ته راوالړ كړي وو؟!! حريصو انسانانو به
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خپل ټول توان او ځواك په لنډي مودې كي مصرفاوو ،خپله
روغتيا به ئې په خطر كي اچوله او خپل ژوند به ئې د
مرگ له گواښ سره مخامخ كاوو!! تاسو د دغه (خوب)
لپاره دوو شيانو ته ضر ورت لرئ :تياره او خاموشي ،نه
په رڼا كي سم او ژور خوب كولى شئ او نه له شور او
ځوږ ډك محيط كي ،ناڅاپي گورې چي شپه ستا مرستي ته
راشي ،خپل تور وزر په هر څه او هر ځاى وغوړوي ،غږونه
خاموش شي ،هر د غږ خاوند د خوب غېږ ته پناه يوسي او
په دې سره ستا د خوب لپاره مناسب شرائط برابر شي.
بيا تاسو د خپل ژوند مخكي بېولو او د خپل معاش او
رزق ،روزي د تأمين لپاره ورځي ته ضرورت لرئ ،ترڅو د
هغې په رڼا كي هر څه وپېژنئ ،مفيد له مضر تفكيك كړئ،
دوست له دښمن بېل كړئ او په خپل چاپېريال كي د شته
توكو د كارولو امكان ترالسه كړئ .د زمكي او آسمانونو
خالق زمكه داسي جوړه كړې او د زمكي او لمر ترمنځ
فاصله او د زمكي حركت په خپل محور او د لمر په محور
ئې داسي تنظيم كړى چي كله د زمكي پر سر شپه وي او
كله ورځ ،نه شپه هومره اوږده وي چي زمكه تر ضرورته
زياته سړه شي او نه ورځ هومره اوږده چي زمكه تر الزم
حده زياته توده شي ،بايد يوه په بلي پسې راشي ،تر
هغه ستا خوا ته پاتې شي چي ضروري وي ،ستا اړتيا رفع
كړي ،خپل كارونه ترسره كړي ،بېرته والړه شي او خپل
ځاى بلي ته خالي كړي!! كه دا دقيق نظم نه وى ،شپه او
ورځ تر خپل اوسني وخت لنډه يا اوږده وى ،د لمر او
زمكي تر منځ واټن كم يا زيات وى ،د زمكي چورلېدل او
خوځېدل تند يا سست وى ،نو د زمكي پر سر به ژوند ممكن
نه وو.
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او هغه ورځ چي ورغږ به كړي او وبه وايي :زما هغه
شريكان چېري دي چي (زما د شريكانو) گمان مو (پرې)
كاوو؟ او له هري ډلي به يو گواه راوباسو او وبه
وايو :خپل دالئل راوړاندي كړئ ،نو پوه به شي چي حق
د هللا په خوا دئ او هغه څه به ترې ورك شي چي له
ځانه ئې په دروغو جوړول.
( -)58-56دلته د قيامت د ورځي مخكنۍ صحنه له يوه بله
اړخه انځور شوې :هللا تعالى به له مشركانو پوښتنه وكړي
چي هغه معبودان مو چېري دي چي زما د شريكانو گمان مو
پرې كاوو ،بيا به له هر قوم څخه د هغوى پيغمبر د
گواه په توگه راوړاندي كړى شي چي د دوى په خالف به
گواهي وركوي ،بيا به دوى ته وويل شي چي خپل دليل او
شاهد وړاندي كړئ! پوه به شي چي حق د هللا تعالى په خوا
دئ ،دوى نه د خپل شرك په دفاع كي كوم عذر وړاندي
كولى شي ،نه دليل او نه گواه ،هغه شركي افكار او له
ځانه جوړ كړي دروغجن معبودان به ترې ورك وي او مرسته
به ئې نشي كولى!!










  









     










    




    




     
 
ً چي قارون د موسى له قومه وو ،چي پر دوى ئې
يقينا
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تېرى وكړ ،له خزانو مو دومره وركړې وې چي
كونجياني به ئې يوې ځواكمني ډلي ته درنې وې ،كله
ً
چي خپل قوم ورته وويل( :په دې) مه وياړه ،يقينا
چي هللا وياړونكي نه خوښوي ،په هغه څه كي چي هللا دركړي
د آخرت كور ولټوه او خپله دنيوي برخه دي هم مه
هېروه او همغسي (له نورو سره) ښېگڼه كوه چي هللا له
تا سره ښېگڼه كړې او په زمكي كي فساد مه لټوه،
ً چي هللا مفسدين نه خوښوي.
يقينا
55-53دلته څو خبرو ته توجه ولرئ:
 له قارون سره مبارزه هغه مهال رامنځته شوه چي
موسى عليه السالم له بني اسرئيلو سره يو ځاى له مصره
ووتل ،د سينا په صحرا كي د اوسېدو په دوران كي د ده
ستونزه راوالړه شوه.
 دا ښيي چي له قارونانو سره مقابله او په ټولني كي
اقتصادي اصالحات بايد د انقالب له بري وروسته او هغه
مهال پلي او ترسره شي چي د فرعونانو واكمني نسكوره
شوې وي ،په مبارزې كي دې موضوع ته پاملرنه زيات
اهميت لري ،تر څو چي انقالب بري ته نه وي رسېدلى ټوله
توجه بايد يوې جبهې ته مبذول شي ،خپل ټول توان طاقت
بايد اصلي دښمن او لومړنۍ جبهې ته متوجه كړو ،په
نورو جبهو كي او د دوهمي او درېيمي كچي له دښمنانو
سره په نښتو كي ښكېل نشو ،مگر دا چي دښمن ئې زموږ
مخي ته راوړاندي كړي ،دا سوره موږ ته الرښوونه كوي چي
د مبارزې په لومړي پړاوو كي بايد خپل ټول توان طاقت
د ستر دښمن په ضد جنگ ته سوق كړو ،په نورو جبهو كي
ثانوي او غيرضروري فعاليتونه متوقف كړو او په بل جنگ
او په وړو جبهو كي له مصروفېدو ډډه وكړو .دا صحيح نه
ده چي په يوه وخت كي په ډېرو جبهو كي مصروف شو او په
گڼ شمېر محاذونو كي خپل محدود ځواك ووېشو .دښمنان
بايد درجه بندي كړو ،لومړى بايد د لوى او اصلي دښمن
چاره وكړو ،حج موږ ته همدا درس راكوي چي د جمراتو د
ٰى د رمي ورځ
رمي په ورځو كي لومړۍ ورځ د جمرة الكبر
لى او جمرة الوسطٰى په دوهمه او درېيمه
ده ،جمرة االوٰ
ورځ رمي كېږي ،په لومړۍ ورځ د دواړو لخوا آرام
ٰى ته
تېرېږو ،له رمي ئې ډډه كوو او ځان جمرة الكبر

القصص
516
د قرآن پلوشې
رسوو ،لوى دښمن ته ،د وړو دښمنانو ترشا والړ دښمن ته،
اصلي كار چي ترسره شي واړه او فرعي كارونه له څه
زحمت پرته ترسره كېږي ،زموږ تېره تجربه؛ د شوروي
اتحاد ماتې؛ په همدې حقيقت شهادت وركوي .پيغمبر عليه
السالم سود هغه مهال تحريم كړ چي مكې ته د فاتح په
توگه ننوت او انقالب پر اصلي او ځواكمن دښمن وروستۍ
بريا ترالسه كړه.
 قارون د بني اسرائيلو له يوې قبيلې څخه وو ،د
فرعون ملگرتيا ئې كوله ،د همدې ملگرتيا له كبله د
ډېرو شتمنيو خاوند شو ،له مصره د بني اسرائيلو د
وتلو پر مهال دى هم دې ته اړ شو چي له قوم سره يو
ځاى ووځي ،ځان ئې په مصر كي خوندي نه ليدو ،له وتلو
پرته ئې بله چاره نه درلوده .خو د بغاوت الر ئې غوره
كړه ،له خپلو شتمنيو په استفادې سره د فساد خورولو
په لټه كي وو.
 د قوم صالح شخصيتونو ورته نصيحت وكړ چي له فساده
الس واخله ،له خپلي شتمني داسي كار واخله چي هم دي
آخرت ښه شي او هم خپله دنيوي برخه ترالسه كړې ،له
محتاجو خلكو سره داسي احسان وكړه لكه چي هللا تعالى له
تاسره احسان كړى .خو ده نصيحت كوونكو ته همغه ځواب
وركړى چي هر مفسد او له هللا تعالى غافل بډاى او شتمن
ئې وركوي ،قرآن د ده ځواب په دې توگه راښيي:




    
    
   
    
    


 
وئې ويل :له دې پرته بل څه نه دي چي ما ته راكړل
شوى (مال او دولت) زما د هغي پوهي او هنر نتيجه
ده چي زه ئې لرم ،آيا په دې نه پوهېدو چي هللا تر ده
د مخه ډېر داسي خلك هالك كړل چي زور ئې تر ده زيات
او راټول كړى (مال او دولت) ئې تر ده ډېر وو؟ او
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له مجرمانو د دوى د گناهونو
املونو) پوښتنه نه كېږي.

(د

څرنگوالي

او

( -)55د قارون ځواب دا وو :څه چي لرم زما د هنر او
كمال؛ او زيار او زحمت نتيجه ده ،په الس ته راوړو كي
ئې نه د چا د احسان او پېرزويني مرهون او پوروړى يم
او نه ئې چا ته په څه وركولو مكلف!! هللا تعالى ده او
ده ته ورته مغرورو او بخيلو شتمنو ته په ځواب كي
فرمايي :آيا نه پوهېږي چي تر ده د مخه مو داسي شتمن
خلك هالك كړل چي هم ئې ځواك او قوت تر ده زيات وو او
هم ئې شتمنۍ ،خپل قوت او شتمنيو مغرور كړي ول او
غرور او بخل باعث شو چي د هللا تعالى په سخت عذاب اخته
شي ،هغه مهال چي د هللا تعالى عذاب پرې نازلېدو نو د
گناهونو (د څرنگوالي او املونو) پوښتنه نه ترې كېده،
دا ورته نه ويل كېدل چي شتمني دي څنگه او له كوم هنر
او كمال څخه په استفادې سره او د كومي گناه د ارتكاب
له الري تر السه كړه؟!! له هر مجرم بډاى سره به همدا
معامله كېږي.
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نو د خپل قوم په وړاندي له خپل شأن او شوكت سره
راووت ،هغو چي د دنيوي ژوند په لټه كي ول وئې
ويل :كاش زموږ هم دغه حالت وى چي د قارون په برخه
ً چي دى د لويي برخي خاوند دئ ،او هغو
شوى! يقينا
چي علم ئې په برخه شوى وو وويل :افسوس ستاسو په
حال ،الهي ثواب او بدله هغه چا ته چي ايمان ئې
راوړى او نېك عمل ئې كړى (تر دې ډېر) غوره دئ او
دا خو يوازي د صابرانو په برخه كېدى شي ،نو دى او
د ده كور مو په زمكه كي ښخ كړل ،نو له هللا پرته ئې
نه كومه ډله وه چي مرسته ئې وكړي او نه له انتقام
اخيستونكو څخه وو ،او هغه چي پرون ئې د ده د مقام
او مرتبې تمنا كوله داسي شول چي ويل ئې :او هو !
خبره خو دا وه چي په حقيقت كي دا هللا دئ چي د خپلو
بندگانو ځني چي چا ته وغواړي رزق ورته پراخوي او
تنگوي ،كه دا نه وى چي هللا پر موږ احسان وكړ نو موږ
به ئې هم په زمكي كي ننايستي وو ،او هو! حقيقت خو
دا دئ چي كافران هيڅكله نه شي ژغورل كېدى.
( -)55-55دلته د ولس په وړاندي د قارون د څرگندېدو
او د ده حالت ته په پام سره د خلكو د دوو ډلو ويناوو
او غبرگون ته په دې توگه گوته نيول شوې:
 ولس ته به له غولوونكي شأن او شوكت سره ،په فاخره
جامو كي او په گاڼو سمبال راووت.
 ضعيف النفسه ،له آخرته غافل او په دنيوي لذتونو
پسي اللهاندو خلكو به د ده غولوونكي حالت ته په پام
سره ويل :اى كاش موږ ته هم همغسي څه راكړى شوي وى چي
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قارون ته وركړى شوي ،هغه خو له شكه پرته ډېر بختور
دئ.
 د ايمان او علم خاوندانو به دغو ضعيف النفسو وگړو
ته ويل :افسوس ستاسو په حال ،الهي ثواب او بدله هغه
چا ته چي ايمان ئې راوړى او نېك عمل ئې كړى تر دې
ډېر ډېر غوره دئ او دا خو يوازي د صابرانو په برخه
كېدى شي ،هغه چي پر خپل حالل رزق اكتفاء كوي او حرامو
ته الس نه غزوي.
 هللا تعالى قارون او د ده كور او كورنۍ يو ځاى په
زمكه كي ښخ كړل ،له هللا تعالى پرته ئې نه داسي ډله
وموندله چي مرسته ئې وكړي او نه ئې په خپله له ځانه
دفاع كولى شوى.
 چا چي پرون د ده د مقام او مرتبې تمنا كوله ،د ده
د پايلي په ليدو سره ئې وويل :خبره خو دا ده چي په
حقيقت كي دا هللا تعالى دئ چي د خپلو بندگانو رزق
پراخوي او تنگوي ،كه هللا تعالى پر موږ احسان نه وى كړى
نو موږ به ئې هم په زمكي كي ننايستي وو ،حقيقت خو دا
دئ چي كافران هيڅكله د خپل كفر او ظلم له بدو پايلو
نه ژغورل كېږي.







   
   
 
دا اخروي كور خو د هغه چا لپاره ټاكو چي په زمكي
كي نه لويي غواړي او نه فساد ،او غوره پايله د
متقيانو ده.
( -)56هللا تعالى د آخرت غوره مېشت ځاى د هغه چا لپاره
ټاكلى چي نه په زمكي كي د خپلي لويي په لټه كي وي او
نه د فساد خورولو په لټه كي ،د دنيا او آخرت نېكه
پايله د هغو متقيانو ده چي له كبر او فساد ډډه كوي.
گورئ چي قرآن په څومره حكيمانه انداز د قارون او
د ده د شأن او شوكت تر اغېز الندي د تللو ضعيف
االيمانو كسانو حالت او پاېله بيانوي او د دوى په
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وړاندي د واقعي مؤمنانو حالت څنگه انځوروي؟!! قرآن
فرمايي چي موسى عليه السالم د فرعون ،هامان او قارون
مقابلې ته لېږل شوى وو ،قارون د موسى له قومه او
اسرائيلي وو خو د خپل قوم په ضد له فرعون سره ملگرى
شوى او په ټولو تېريو كي ئې د هغه ملگرتيا كوله،
قارون په خپل كور كي له ټولي كورنۍ سره په زمكي كي
خسف شو او فرعون له خپلو لښكرو سره په سيند كي غرق
شو.
راشئ وگورو چي بايبل په دې اړه څه چټياټ ويلي:
بايبل تر دې عنوان (وټي) الندي ليكي چي خداى موسى ته
وفرمايل :اسرائيليانو ته ووايه چي د خپلو جامو په
لمنو كي له تاره جوړ شوي وټي (ځونډي) په شنه تار
وځړوئ او دا به تل ستاسو د ټولو نسلونو لپاره يو دود
وي ،دغه وټي به تاسو ته زما احكام دريادوي!! او
ورپسې د موسى عليه السالم په ضد د رؤبين د قبيلې د
دريو مشرانو د بغاوت يادونه كوي او ليكي چي په دې كي
د الويانو د قوم دوه سوه پنځوسو منتخبو مشرانو هم
برخه اخيستې وه ،غوښتل ئې د موسى عليه السالم مشري
پاى ته ورسوي ... ،موسى دوى ته وويل :آيا ستاسو
لپاره مخكني امتيازات كافي نه دي ،چي اوس د كاهني
مقام هم غواړئ؟  ...موسى غصه شو او خداى ته ئې وويل:
نور نو د دوى قرباني مه قبلوه ...سبا ټول قوم د موسى
په وينا د عبادت د خيمې خوا ته راغونډ شو ... ،د
خداى جالل ټولو اسرائيليانو ته راڅرگند شو ،خداى موسى
ً
او هارون ته وويل :د دې قوم له څنگه لري شئ چي فورا
ئې هالك كړم ...خو موسى او هارون په سجده پرېوتل او
وئې ويل ... :آيا د يوه كس د گناه لپاره په ټول قوم
غصه كېږې؟  ...نو خداى وويل :اسرائيليانو ته ووايه
چي د قورح ،دوتان او ابيرام له خيمو لري شي....
همداسي ئې وكړل ...ناځاپي زمكه وچاودېده او دا درې
كسان له خپلو كورنيو سره په كي ښخ شول ...بيا د خداى
له لوري يو اور راغى او هغه دوه نيم سوه كسان ئې
وسوزول (دا دوه نيم سوه كسان چي په توطئې كي ئې برخه
اخيستې وه د معبد خادمان وو ،سپېلني به ئې دودول ،هر
يوه ځان ته د سپېلنيو دودولو سامان او لوازم جوړ كړي
وو او له قربانيو او هديو به ئې خپله برخه ترالسه
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كوله) ....يوه ورځ وروسته اسرائيليانو بيا له موسى
شكايت وكړ ...بيا خداى په ورېځو كي راڅرگند شو...
څوارلس زره اوه سوه كسان ئې ترې ووژل شول!!! ليكي چي
شخړه د زعامت پر سر وه ،خلكو د هارون مشري نه
منله ...په پاى كي دا النجه داسي پاى ته ورسېده چي
خداى موسى ته وويل :ټول مشران دي خپلي عصاگاني تا ته
راوړي ،په هري عصا د هغه د خاوند نوم وليكه ...د عهد
صندوق خوا ته ئې كېږده ...هغه څوك چي زه ئې د مشرۍ
لپاره غوره كوم عصا به ئې غوټۍ وكړي ...همداسي ئې
وكړل ...سبا چي د عبادت خيمې ته ننوت نو وئې ليدل چي
د هارون عصا غوټۍ كړې ،گل ترې ټوكېدلى او بادام ئې
كړى ...موسى ټولي عصاگاني راوايستې او هر چا خپله
عصا واخيسته ...خو سره له دې اسرائيليانو خپل
شكايتونه تر مخكي هم زيات كړل .ښايي ويل به ئې چي
موسى (عليه السالم) د هارون د عصاء په ځاى د بادام د
وني تازه څانگه ودرولې!!
داسي معلومېږي چي د بايبل ليكونكي په تورات يا
انجيل كي د قارون د خسف كېدو خبر لوستى او ده ترې دا
قصه جوړه كړې ،په دې كي هيڅ شك نشته چي په تورات او
انجيل كي به د قارون قصه په همغه بڼي كي راغلې وي چي
په قرآن كي راغلې ،قرآن د بايبل دا قصه له بنسټه
ردوي او د قورح په ځاى د قارون نوم اخلي او فرمايي
چي دى له فرعون سره د خپل قوم په ضد ملگرى شوى وو ،د
ډېرو شتمنيو خاوند وو ،دا شتمني ئې هم د دغي ملگرتيا
په وجه ترالسه كړې وه ،د موسى عليه السالم مخالفت ته
ئې مال تړلې وه او له خپلو شتمنيو سره په زمكه كي ښخ
شو.




    









  
څوك چي له ښېگڼي سره راشي نو ده ته به تر هغې
غوره ورپه برخه شي ،او څوك چي له بدو كړنو سره
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راشي نو بدعملو ته به له خپلو كړنو پرته د بل څه
سزا نه وركول كېږي.
( -)56په دې مبارك آيت كي ويل شوي چي:
 هللا تعالى نېك عملو ته تر خپلو عملونو غوره بدله
وركوي ،او بدعملو ته د خپلو بدو عملونو مطابق سزا
وركوي.







    







  
ً تر موعود
ً چا چي پر تا دا قرآن فرض كړى حتما
يقينا
مقامه ستا رسوونكى دئ ،ووايه :زما رب هغه څوك ښه
پېژني چي له الرښووني سره راغلى او هغه چي په
څرگندي بې الرۍ كي دئ.
( -)39يعني چا چي دا ذمه واري تا ته سپارلې ده چي
دا قرآن به تر خلكو رسوې ،هغوى ته به ئې ورزده كوې
او د قرآن د تعليماتو مطابق د خپل ژوند سمبالولو ته
به ئې رابلې ،هغه به هرومرو خپلي وعدې ترسره كړي ،تا
به هغه لوړ مقام ته ورسوي چي وعده ئې درسره كړې ،د
معاد لغوي معنى د وعدې مهال او ځاى دئ ،هم ئې په
اخروي وعدو اطالق كېدى شي او هم په دنيوي وعدو ،خو د
آيت سياق او سباق او ټول هغه مضمون ته په پام سره چي
تر دې آيت مخكي راغلى او پر فرعون او قارون د موسى
بريا او برالسي او د ده د دښمنانو په بحر كي غرقېدا
او په زمكي كي ښخېدا په كي راغلې؛ ښيي چي دې ته ورته
وعدې ترې مراد دي .يعني له خپلو دښمنانو سره به ستا
روانه مبارزه هرومرو په همغه څه پاى ته رسي چي هللا
تعالى ئې له تا سره وعده كړې ،د حق بشپړه غلبه او د
باطل زوال.
د دوى د تبليغاتو پروا مه كوه ،په ځواب كي ئې
ووايه :زما رب تر ټولو ښه پوهېږي چي څوك له الرښوونو
سره راغلى او څوك په څرگندي بې الرۍ او ضاللت كي دئ.
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او ته داسي نه وې چي د كتاب درتلو ته دي هيله
كوله ،مگر ستا د رب له لوري يوه پېرزوينه ،نو د
كافرانو مالتړى مه شه .او دوى دي تا د هللا له آيتونو
له هغه وروسته منع نه كړي چي درته نازل كړى شول،
او د خپل رب لوري ته بلنه وركړه او له مشركانو
څخه مه شه .او له هللا سره بل معبود مه بله (د ده تر
څنگ د بل معبود عبادت مه كوه) ،له ده پرته بل
معبود نشته ،هر څه هالكېدونكي دي مگر د ده ذات،
حكم ده لره دئ او د ده په لور گرځول كېږئ.
( -)33-31دا وروستي درې آيتونه چي د دې مباركي
سورې خالصه زموږ مخي ته ږدي الندي الرښووني لري:
 پيغمبر عليه السالم ته ويل شوي چي تا دا هيله او
انتظار نه درلود چي كتاب درباندي نازل شي او په
پيغمبرۍ مبعوث شې ،بس هللا تعالى اراده كړې وه چي پر تا
او ستا پر امت رحم وكړي ،همغسي لكه چي موسى عليه
السالم؛ نه پر پيغمبري د گمارل كېدو انتظار درلود او
نه ئې ځان د دې ستر منصب لپاره مستعد او جوگه گڼلو،
له اته  -لسو كلونو مسافرۍ او تبعيدي ژوند وروسته
مصر ته روان وو ،د الري په نيمايي كي ئې رڼا تر سترگو
شوه ،خوا ته ئې ورغى او هملته په ناببره توگه او د
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خپل تصور او انتظار خالف پر پيغمبرۍ وگمارل شو او د
فرعون مقابلې ته د بني اسرائيلو د ژغورني لپاره
ولېږل شو ،لكه څنگه چي د ده بعثت د دې قوم لپاره د هللا
تعالى يوه پېرزوينه وه همداسي ستا بعثت هم ستا د امت
لپاره يوه ستره الهي پېرزوينه ده ،ته هم د دوى د
نجات لپاره مبعوث شوى يې.
 لكه څنگه چي موسى عليه السالم ژمنه كړې وه چي له
دې وروسته به هيڅكله د مجرمينو مالتړ نه كوم ته هم
هيڅكله د كافرانو ملتيا او مالتړ مه كوه.
 پام كوه چي د دښمنانو تهديد او تطميع دي تا دې ته
ونه هڅوي چي د هللا تعالى د آيتونو له متابعت څخه
امتناع وكړې ،د هللا تعالى د حكمونو مطابق عمل كوه ،د
خپل رب لوري ته بلنه وركوه او په هيڅ څه كي د
مشركانو په څېر مه كېږه.
 د هللا تعالى تر څنگ د بل معبود عبادت مه كوه ،له ده
پرته بل معبود نشته ،له هللا تعالى پرته هر څه
هالكېدونكي دي ،حكم صادرول ،حكميت كول ،د قضاياوو او
پېښو په اړه پرېكړي كول مختص ده لره دي ،او تاسو ټول
به د ده لوري ته ورگرځول كېږئ.
دلته د القصص مباركه سوره پاى ته ورسېده.
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د بني اسرائيلو د قصې نوري برخي
لكه څنگه چي گورئ د القصص په مباركي سورې كي د
بني اسرائيلو د عبرتناكي قصې ځيني برخي په تفصيل سره
راغلې او نورو برخو ته ئې يا په ايجاز او اختصار سره
اشاره شوې او يا اصالً نه دي راوړل شوې ،د دې لپاره چي
په دې كتاب كي مجمل او پاتې برخي هم ذكر شي؛ دا غوره
برېښي چي د نورو سورتونو هغه آيتونه هم د لوستونكو
مخي ته كېږدو چي د بني اسرائيلو د عروج او زوال
عبرتناكه قصه څېړي ،په دې سره به دا كتاب يوازي د
القصص د سورې تفسير نه وي بلكي د بني اسرائيلو د
ً مفصله توگه څېړلې او
تاريخ لوړي ژوري به ئې په نسبتا
د هغه په ترڅ كي به ئې د ملتونو د عروج او زوال
عوامل په گوته كړي وي.
د قرآن په نورو سورتونو كي راغلي چي كله موسى
عليه السالم مصر ته ستون شو او خپل دعوت ئې پيل كړ او
په ضمن كي ئې فرعون ته بلنه وركړه ،هغه او درباريانو
ئې انكار وكړ ،ده ته ئې د كوډگر خطاب وكړ او خلكو ته
ئې وويل :موسى د بې امنيو باعث دئ ،فساد خوروي ،كه
خپلي مخي ته پرېښودى شي تاسو به له مصره وتلو ته اړ
كړي ،څه چي تاسو ته ښيي زموږ د كوډگرو كوډو ته ورته
دي ،نه دى د خداى پيغمبر دئ او نه ئې دعوت الهي
دعوت ،د مصر ټول ماهر كوډگران ئې راغونډ كړل چي د ده
مقابله وكړي ،قرآن په دې اړه فرمايي:
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االعراف-155 :


155
او د فرعون د قوم مشرانو وويل :آيا موسى او قوم ئې
پرېږدې چي په زمكي كي فساد خور كړي ،تا او ستا
ً به ئې زامن ووژنو او
خدايان پرېږدي؟ وئې ويل :حتما
ښځي به ئې ژوندۍ پرېږدو ،په داسي حال كي چي موږ پرې
برالسي يو .موسى خپل قوم ته وويل :له هللا مرسته وغواړئ
او صبر وكړئ ،زمكه خو له شكه پرته د هللا ده ،له خپلو
بندگانو ئې چي چا ته غوښتي وي په ميراث ئې وركوي او
نېكه پايله د پرهېزگارانو ده .وئې ويل :ستا له راتلو
د مخه هم كړول شوي يو او له راتلو وروسته دي هم،
(موسى عليه السالم ورته) وويل :اميد دئ چي رب مو
ستاسو دښمن هالك كړي او د زمكي خالفت درپه برخه كړي او
بيا وگوري چي تاسو څنگه عمل كوئ.
د قوم مشرانو له فرعون وغوښتل چي د موسى عليه
السالم او د ده د پلويانو په ضد قاطع او پرېكنده
اقدام وكړي ،هغه ته ئې وويل چي دوى هم له نظامه
بغاوت كړى او هم له مذهبه ،نه تا مني او نه ستا
خدايان .د فرعون ځواب دا دئ :د دوى په ضد د هر څه
كولو توان لرو ،زموږ ترالس الندي دي ،زامن ئې ورته
وژنو او ښځي ئې د دې لپاره ژوندۍ پرېږدو چي د وينځو
په توگه زموږ خدمت وكړي .دا د هر فرعون او فرعوني
نظام منطق دئ ،مخالفين نشي زغملى ،يو وژني ،بل په
اسارت كي ساتي ،د مخالفتونو د ځپلو لپاره له خپلي
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سلطې او واكمنۍ كار اخلي.
په دې دوران كي چي بني اسرائيل له سختو ستونزو او
كړاوونو سره مخامخ دي راشئ وگورو چي موسى عليه السالم
څه توصيه ورته كوي؟ موسى خپل قوم ته وويل :له هللا
مرسته وغواړئ او صبر وكړئ ،زمكه خو له شكه پرته د هللا
ده ،له خپلو بندگانو ئې چي چا ته غوښتي وي په ميراث
ئې وركوي او نېكه پايله د پرهېزگارانو ده.
د موسى عليه السالم په دې وينا كي څو اساسي
الرښووني د هر مؤمن لپاره گورو:
 له هللا تعالى مرسته وغواړئ ،بلي خوا ته د اميد
سترگي مه اړوئ ،له بل چا مرسته مه غواړئ.
 د گواښونو ،ستونزو او كړاوونو په وړاندي صبر
وكړئ.
 په دې پوه شئ چي د زمكي حقيقي ټولواك هللا تعالى دئ،
دا پرېكړه د ده له لوري كېږي چي چا ته ئې په ميراث
وركړي ،له چا ئې بېرته واخلي او د ده په ځاى ئې چا
ته وسپاري.
 نېكه پايله د پرهېزگارانو ده ،د هغو ځان ساتونكو
چي له هللا تعالى پرته بل ته طمع نه كوي ،له بې صبرۍ
ځان ساتي او دا پرېكړه د بل چا په واك كي نه گڼي چي
د زمكي واكمني به چا ته سپارل كېږي.
گورئ چي موسى عليه السالم په هغه سخت او ستونزمن
حالت كي چي دى او ټول پلويان ئې ورسره مخامخ دي،
خپلو مؤمنو پلويانو ته توصيه كوي چي مرسته بايد
يوازى له هللا تعالى وغواړئ ،د ستونزو او مشكالتو په
وړاندي صبر وكړئ ،او په دې باور ولرئ چي د زمكي
رښتينى او يوازينى څښتن لوى هللا دئ ،هغه به د دې فيصله
كوى چي له خپلو بندگانو ئې چا ته په ميراث وركړي .د
دې قضيې فيصله د هللا تعالى له لوري كېږي چي زمكه او په
هغې كي واكمني او اقتدار چا ته په ميراث وركړى شي ،د
دې خبري اختيار چي زمكه چا ته په ميراث وركړي شي؛ د
زمكي پر سر هيچا ته نه دئ سپارل شوى ،لوى څښتنتعالى
دا پرېكړه له عرش څخه صادروي ،موسى عليه السالم خپلو
مؤمنو پلويانو ته همدا ويل چي په دې كي به شك نه
كوئ ،كه ستاسو او ستاسو د دښمن حالت هر ډول وي ،دا
فيصله به مالك المك خداى كوى" .إن االرض هلل :زمكه
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ً د هللا ده"" ،يورثها من يشاء من عباده :له خپلو
يقينا
بندگانو ئې چي چا ته وغواړى په ميراث ئې وركوى"،
"والعاقبة للمتقين :او نېكه پايله د پرهيزگارانو
ده" ،د كومو پرهيزگارانو؟ هغه چي له هللا تعالى پرته له
بل چا استعانت نه غواړي ،په ستونزو ،مشكالتو او
محروميتونو كي هم پرته له خداى بل چا ته اميد نه
ساتي ،بل چا ته الس او لمن نه اوږدوى .څوك چي صبر،
حوصله ،ثبات او استقامت له السه نه وركوي ،او په دې
اړه هيڅ شك نه لري چي دا زمكه چي مالك ئې خداى دئ چا
ته چي ئې وغواړي هغه ته ئې په ميراث وركوى ،د دغو
متقيانو او پرهيزگارانو عاقبت نېك دئ.
د موسى عليه السالم قوم د صبر مظاهره وكړه ،ورته
وئې ويل :ستا له راتلو د مخه هم كړول شوي يو او له
راتلو وروسته دي هم( ،موسى عليه السالم ورته) وويل:
اميد دئ چي رب مو ستاسو دښمن هالك كړي او د زمكي خالفت
درپه برخه كړي او بيا وگوري چي تاسو څنگه عمل كوئ.
قوم په ځواب كي ورته وويل :ستا له راتلو مخكي هم
اذيت شوي يو او ستا له راتلو وروسته هم ،داسي نده چي
يوازي ستا په راتلو سره دا مصيبتونه پر موږ نازل
شوي ،پروا ئې نشته ،موږ په همدغو مصيبتونو كي لوى
شوى يو ،تر دې د مخه هم دا موږ وو او دا مصيبتونه.
كه څه هم ځينو مفسرينو دا وينا د بني اسرائيلو د
شكايت وينا گڼلې ،خو حقيقت دا دئ چي د دوى تعبير
كمزورى دئ ،د بني اسرائيلو وينا به په هغه صورت كي
شكوه او شكايت گڼل كېده چي ويل شوي وى :ستا له راتلو
وروسته پر موږ دا د مصيبتونو دور پيل شوى ،خو د دوى
دا وينا چي ستا تر راتلو د مخه هم زموږ همدا حالت
وو ،معنى ئې دا ده چي ستا په راتلو سره دا مصيبتونه
پر موږ نه دي نازل شوي ،پروا ئې نشته ،دا خبره د دوى
صبر او استقامت څرگندوى ،همدا علت دئ چي موسى عليه
السالم د دوى د صبر له مشاهدې وروسته هغوى ته وايي:
هيله ده چي هللا تعالى ستاسي دښمن هالك كړي او د زمكي
خالفت تاسي ته وسپاري او بيا به گوري چي تاسي څه كوئ؟
ځكه كه دا د صبر مظاهره نه واى نو موسى عليه السالم
به كله هم دوى ته نه وو ويلي :اوس نو هيله من يم چي
ستاسي د دې صبر په نتيجه كي به هللا تعالى ستاسي دښمن
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هالك كړي ،تاسي ته به د زمكي خالفت دروسپاري او بيا به
گوري چي تاسي څه كوئ؟ د دغه آيت تر ټولو غوره او
حقيقي توجيه همدا ده ،عظيم الشأن قرآن دا د يوه ضعيف
النفسه او بې صبره ټولگي نښه گڼي چي كله له كوم
مصيبت سره مخامخ شي نو خپل الرښود او مشر ته شكايت
كوي او وايي :ستا په خاطر موږ له دې مشكالتو او
كړاوونو سره مخامخ شوي يو .لكه چي قرآن فرمايي:
...
عندك
من
هذه
يقولوا
ِّئة
سي
ْهم
تصب
إن
و
ْ
ْ
النساء55 :
په دې وينا سره بني اسرائيلو موسى عليه السالم ته
ډاډ وركړى چي بې صبري به نه كوي ،په كړاوونو كي پاخه
شوي يو ،ستا له راتلو وروسته زموږ د ځورولو او كړولو
لړۍ نه ده پيل شوې ،تر دې د مخه هم ځورول شوي يو ،د
دوى د دې وينا په ځواب كي موسى عليه السالم وفرمايل:
إن شاء هللا چي ستاسو رب به دښمن هالك كړي ،د دې زمكي
خالفت به تاسو ته وسپاري ،بيا به وگوري چي تاسو څه
كوئ؟
دې ته مو بايد پام وي چي دا مطلب هغه مهال
مسلمانانو ته اورول شوى چي دوى په مكې مكرمې كي له
ورته گواښونو سره مخامخ ول ،ځورول كېدل ،وژل كېدل او
هجرت ته مجبورېدل ،په دې سره دوى ته ويل شوي چي
ستاسو دريځ ،وينا ،صبر ،مقاومت ،پرهللا تعالى توكل بايد
همغسي وي لكه ستاسو د مخكنيو مؤمنو وروڼو.
په دې مودې كي هللا تعالى پر مصر رنگ رنگ عذابونه
نازل كړل ،د قرآن د وينا له مخي په مصريانو باندي دا
عذابونه او مصيبتونه نازل شوي :قحطي ،د حاصالتو
كموالى ،طوفان ،ملخان ،كنې ،چنگښي ،ويني ،خو قرآن
وايي چي د دې مصيبتونو وجه د دوى گناهونه وو او هدف
ترې دا چي دوى پند واخلي او له خپل كفر ،شرك ،ظلم او
فساد څخه الس په سر شي.










االعراف166:


ً چي فرعونيان مو په قحطي او د حاصالتو په
او يقينا
كموالي سره ونيول تر څو پند واخلي.
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االعراف166 :
نو طوفان ،ملخان ،كنې ،چنگښي او وينه مو د بېالبېلو
نښو (په توگه) پرې راولېږل او دوى لويي وكړه او يو
مجرم قوم وو.
د دې آيت د (مفصالت) له لفظ څخه په څرگنده توگه
معلومېږي چي دا مصيبتونه په يوه وخت او يو په بل پسې
نه دي نازل شوي بلكي په بېالبېلو وختونو كي نازل شوي،
يو كال قحطي راغلې ،يو كال د باغونو او زمكو حاصالت
كم شوي ،يو كال ملخانو د دوى پر فصلونو بريد كړى ،يو
وخت طوفان پرې راغلى ،بل وخت كنې او بيا چنگښي پرې
مسلطي شوې او يو وخت د دوى اوبه د سرو وينو په څېر
شوې او دا د بايبل د دې ادعاء خالف ده چي وايي دا ټول
حوادث د څو اونيو په منځ كي او د موسى او هارون
عليهما السالم په الس او هغه وخت تر سره شوي چي دوى د
فرعون له جادوگرانو سره مقابله كوله ،د بايبل ادعاء
هم د عقل او واقع خالف ده او هم د قرآن د وينا خالف!!
د هللا تعالى سنت دا دئ چي له مصيبت وروسته خپلو
بندگانو ته د توبې او تجديد نظر موقع وركوي ،كه پند
وانه خلي ،بل او بل مصيبت پرې راولي ،په يوه وخت د
گڼ شمېر مصيبتونو يو په بل پسي راتلو سره د توبې او
تجديد نظر مجال ختمېږي.

د فرعون د مشر زوى مړينه
بايبل تر دې عنوان الندي ليكي :خداى په نيمه شپه
كي د ټولو مصريانو ټول مشران زامن ووژل ،د فرعون له
مشر زويه د هغه غالم تر زويه چي ترزمكي الندي تور
زندان كي پروت وو ...په دغه شپه فرعون او درباريان
راويښ شول  ...ټولو په جگ غږ ژړا پيل كړه ...فرعون
په همدغه شپه موسى او هارون راوغوښتل او ورته وئې
ويل :ژر له مصره ووځئ او اسرائيليان هم درسره بوځئ،
خپل څاروي هم درسره روان كړئ ...خو له وتلو مخكي ما
ته دعاء وكړئ ... ،نورو مصريانو هم اسرائيليانو ته
وويل :له مصره ووځئ ...دوى له مصريانو ډېر سره او
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سپين زر هم واخيستل ...او په دې توگه ئې د مصر ټولي
شتمنۍ له ځان سره يووړې ...شمېر ئې له ښځو او
وو...
سړي
زره
سوه
شپ ږ
نږدې
پرته
ماشومانو
اسرائيليانو څلور سوه دېرش كاله په مصر كي تېر
كړل...
دلته د بايبل څو عجيبو خبرو ته لږ ځير شئ :خداى
په نيمه شپه كي مصر ته راغى ،د مصر په ټولو كورونو
وگرځېدو ،له هغه كوره تېر شو چي دروازه ئې په وينو
لړلې وه ،د هر مصري كور ته داخل شو ،د هغه مشر زوى
ئې ورته وواژو ،په دې وخت كي د اسرائيليانو شمېر
نږدې دوه مليونه وو ،طبيعي ده چي د مصريانو شمېر به
هم لږ تر لږه څلور مليونه وو ،كه هره كورنۍ لس كسان
وگڼو نو د مصر د كورونو شمېر به شپږ لكه وو ،د بايبل
خداى چي د انسان په څېر دئ او تگ ئې هم انسان ته
ورته ،گام په گام مخكي ځي ،په پاتې نيمي شپې كي په
دې شپږ لكه كورونو گرځېدلى ،شا وخوا څلور لكه مصري
ځوانان ئې وژلي ،بيا په همدې پاتې نيمي شپې كي فرعون
موسى او هارون ځان ته غوښتي ،هغوى ته ئې له مصره د
وتلو او ده ته د دعاء كولو خبره كړې!!! په همدې شپه
د اسرائيليانو ښځو د خپلو مصري گاونډيو له مېرمنو ښه
ډېر سره او سپين زر ترالسه كړي ،هومره چي د مصر ټولي
شتمنۍ ئې د ځان كړې او له ځان سره ئې وړې!!! نه
پوهېږم مسيحيان او يهودان كومي بال وهلي چي داسي
مسخره خبري مني ،كه يو ناول ليكونكى وغواړي چي ډېر
حيرانووكى ناول وليكي نو دا هڅه خامخا كوي چي خبري
ئې څه نا څه په عقل برابرې وي ،كه ډېر هوښيار خلك ئې
ونه مني نو ځيني كمعقله خلك خو ئې ومني ،خو د بايبل
ليكونكي د دې پروا نه ده كړې ،مسيحيان او يهودان ئې
داسي موندلي چي گران درواغ تر آسان رښتيا ژر مني ،د
زوړ تاريخ هره خبره ورته مقدسه برېښي!! هر څه چي د
دوى پلرونو ته منسوب شي او د انجيل او تورات په نامه
وړاندي شي له تعمقه پرته ئې مني!!
بايبل تر دې د مخه ليكلي چي په مصر كي د يعقوب
عليه السالم د مېشتېدو په وخت كي د ده د كورنۍ د ټولو
غړو شمېر اويا كسان وو او اوس ليكي چي څلور سوه دېرش
كاله وروسته كله چي له مصره وتل نو يوازي د نارينه
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وو شمېر نږدې شپږلكه وو ،يعني د ښځو او ماشومانو په
شمول به لږ تر لږه دوه مليونه ول او د دې معنى دا ده
چي په دې مودې كي د دوى شمېر نږدې اته ويشت زره پنځه
سوه ځله زيات شوى ،كه د بايبل دا له مبالغې ډكه
محاسبه ومنو نو دا دوه مليونه يهودان بايد له نورو
څلور سوه دېرشو كلونو تېرېدو وروسته اوه پنځوس
مليارده شوي وي ،چي دا د ټولي نړۍ د موجوده نفوس
نږدې لس برابره دئ او بيا په تېرو نږدې دوه نيم زرو
كلونو كي به د دوى شمېر څومره شوى وى؟!! آيا دا
محاسبه ډېره خندونكې نه ده؟ ښايي د بايبل ليكونكي به
غوښتلي وي چي همغه زړه بې بنسټه خبره رښتينې كړي چي
بايبل خداى ته منسوب كړې او ويلي ئې دي :د يهودانو
شمېر به د آسمان تر ستورو او د زمكي تر شگو هم زيات
شي!! خو نن او په  8775ميالدي كال كي د يهودانو
مجموعي شمېر شپږو مليونو ته نه رسېږي!! بايبل دا
خبري په داسي وخت كي كړې دي چي د شمېرو په اړه ئې چا
درواغ نه شوى ثابتولى ،هغه وخت خو به تر زرو زيات
رقم هم نه وو ،چا دا محاسبه ورسره كوله چي اويا
كسيزه كورنۍ څنگه په  087كلونو كي (يعني پنځه نسله
وروسته) دوه مليونو ته ورسېده؟!! په دومره مودې كي
خو د سويانو په څېر د هغو حيواناتو شمېر هم دې حد ته
نه شي رسېدى چي هر ځل ډېر بچيان زېږوي!! بايبل دې ته
هم پام نه دئ كړى چي په مصر كي بني اسرائيلو ډېر بد
ژوند درلود ،فرعون د دوى زامن ورته وژل ،په دې صورت
كي خو بايد د دوى شمېر د زياتېدو په ځاى كمېدى!! كه
زياتېدل ومنو ،نو په 6553كال كي د دوى د نفوس وده په
كال كي  %6،5وه كه د بايبل په خاطر دا  %8وگڼو نو د
دوى شمېر بايد په  087كلونو كي نږدې درې لكه پنځوس
زره وى نه دوه مليونه!!
له دغو غلطو ارقامو او په ارقامو باندي د بايبل
له تركيز؛ د بايبل په ماهيت پوهېدى شئ ،په الرښود
كتاب كي د ارقامو ،شجرو او نومونو په ځاى په اساسي
مفاهيمو تركيز كېږي او الرښوونو ته اهميت وركول كېږي،
قرآن د ارقامو په اړه فرمايي چي په دې ځان مه
مصروفوئ ،دا هومره ارزښت نه لري چي له چا سره پرې
مناقشه وكړئ او خپل وخت پرې ضايع كړئ ،د اصحاب كهف د
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قصې په ترڅ كي فرمايي چي په دې له خلكو سره بحثونه
مه كوئ چي د دوى شمېر څومره وو او څو كلونه په غره
كي پاته شول ،بس همدومره كافي ده چي ووايئ :دا د
مؤمنو زلميانو يوه ډله وه ،په خداى ئې ايمان راوړ ،د
ظالمو واكمنانو له وېري ئې غره ته پنا يووړه او هللا
تعالى د اوږدې مودې لپاره په خوب ويده او ژوندي
وساتل ،نه د دوى شمېر په گوته كوي او نه دا وايي چي
څو كلونه په غره كي پاته شول ،فرمايي:
















الكهف16 :
موږ د دوى قصه په رښتيني توگه درته بيانوو ،دوى يوه
داسي ډله وه چي په خپل رب ئې ايمان راوړ او موږ ئې
ايمان ورمضبوط كړ.
د خپل قوم په اړه د دوى نظر داسي بيانوي:
   
   
   
 

الكهف56 :
كه دوى درباندي برالسي شي نو يا به مو د ډبرو په
ويشتلو سره وژني او يا به مو خپل مذهب ته وراړوي او
په دې صورت كي به هيڅكله بريا درپه برخه نه شي.
د دوى د شمېر په اړه د قصه خوښو وينا او د دوى په
مقابل كي د مسلمان داعي دريځ داسي په گوته كوي:
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الكهف55 :
وايي به :درې ول او څلورم ئې د دوى سپى وو او وايي
به :پنځه ول او شپږم ئې د دوى سپى وو ،دا هسي په
تياره كي كاڼي ويشتل دي او وايي به :اوه ول او اتم
ئې د دوى سپى وو!! ووايه :زما رب د دوى له شمېره ښه
خبر دئ ،يوازي لږ كسان پرې پوهېږي ،د دوى (د شمېر)
په اړه له سر سري بحثه پرته له چا سره شخړه مه كوه
او د دغو خلكو له هيچا د دوى په اړه پوښتنه مه كوه.

كله چي تشدد نتيجه نه وركوي:
څومره چي فرعون او فرعونيانو د موسى عليه السالم د
پلويانو په ضد خپل تشدد زيات كړ همدومره نهضت قوت
وموند ،د موسى عليه السالم د پلويانو او د فرعون د
مخالفينو شمېر زيات شو ،فرعون پرېكړه وكړه چي ځان د
هغه دين مدافع وښيي چي له پالر نيكه مصريانو ته په
ميراث پاته دئ او موسى عليه السالم له دې دين باغي
وښيي ،دا د ديني خوځښتونو يوه ځانگړتيا ده چي دښمنان
ئې په يوې مرحلې كي ځان د دين مدافعان او نهضت له
دين او ديانت څخه د باغي په توگه وړاندي كړي ،د دين
په جامه كي د دين مقابله كوي ،همغه شعارونه وركوي چي
نهضت عنوان كړي ،فرعون د دين ساتونكى شي او موسى (ع)
د دين مخالف!! فرعون صالح او صلح غوښتونكى شي او
موسى د ب ې امنيو او فساد عامل!! ،خو كله چي تبليغات
هم بې اغېزه پاته شي ،نه د نهضت د مزيد ځواكمنېدو او
خورېدو مخه ونيسي او نه له نهضت سره د ولس د يو ځاى
كېدو ،نو د شخصيتونو د ترور او وژني مرحله راورسېږي،
د عام وژنو او د بني اسرئيلو د زامنو د ذبح كولو په
ځاى د موسى عليه السالم د وژلو پرېكړه كېږي ،قرآن
فرمايي چي په دې پړاوكي دښمن دوه كاره كوى:
1ـ همغه شعارونه عنوانوي چي نهضت عنوان كړي ،هغه هم
د دين مدافع او خواخوږى شي!!
5ـ د شخصيتونو د ترور پرېكړه كوي.
قرآن په دې اړه فرمايي:
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غافر53 :
او فرعون وويل :ما پرېږدئ چي موسى ووژنم ،او هغه دي
خپل رب (مرستي ته) وروبلي ،زه ويرېږم چي ستاسو دين
بدل نكړي او يا په زمكه كي فساد خور نه شي!
گورئ چي هغه په پټه يوه خبره كوي او په څرگنده
بله ،خپلو درباريانو ته د تړلو دروازو تر شا وايي:
ما پرېږدئ چي موسى ووژنم ،موسى دي خپل خداى مرستي ته
وروبلي ،خو كله چي له عام ولس سره مخامخ كيرى وايي:
زه وېرېږم چي موسى ستاسو غوره دين بدل نه كړي او په
مصر كي بې امني او فساد خور نشي!! دا دئ گورئ چي هغه
ستر مفسد اوس دا دعوى كوى چي موسى عليه السالم فساد
خوروي ،هغه له هللا تعالى باغي او د دين ستر دښمن اوس د
دين حامي شوى ،قرآن په دې سره موږ ته الرښوونه كوي چي
دا د هري ديني مبارزې يوه مرحله ده ،د پيغمبرانو
عليهم السالم په خط روانو نهضتونو باندي هرومرو دا
مرحله راځي ،د مبارزې په يوه خاص پړاو كي به دښمن هم
د نهضت شعارونه عنوانوي ،د دين په جامه كي به د دين
مقابله كوي ،موږ د خپلي مبارزې په جريان كي په وار
وار دا حقيقت په خپلو سترگو وليد ،په وار وار همداسي
وشول ،د كمونيستانو په ضد د مبارزې په دوران كي هغه
پړاو راغى چي له هللا تعالى منكر او د دين سرسختو
دښمنانو به خپلي ويناوي په بسم هللا الرحمن الرحيم شروع
كولې او په من هللا التوفيق به ئې ختمولې ،بې اودسه به
په لمانځه ودرېدل ،د لمانځه فيلمونه به ئې په
تلويزيون كي ښودل كېدل ،د شئون اسالمي وزارت ئې جوړ
كړ ،ويل ئې چي دولت ئې څلرويشتو زرو ماليانو ته معاش
وركوي ،د مجاهدينو په اړه به ئې ويل چي دوى جوماتونه
ورانوي او ماليان وژني!! عظيم الشأن قرآن دغه مرحله د
نهضت د يوې طبيعي او حتمي راتلونكې مرحلې او د يوه
سنت په توگه معرفي كوي ،او په دې سره د هللا د الري
مجاهدينو ته الرښوونه كوي چي له داسي پړاو سره مخامخ
ً چمتو وي ،هغه ورځ به راځي چي فرعون
كېدو ته ذهنا
ووايي :إني اخاف أن يبدل دينكم :زه وېرېږم چي ستاسي
دين بدل نكړي!! ستاسو د غوره پلرني دين په اړه
اندېښنه لرم ،داسي نه چي موسى په خپل سحر او جادو او
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په خپلو جادويي ويناوو سره ستاسو پلرنى لرغونى دين
او مذهب بدل كړي ،هغه لوى مفسد ،د طيقاتي نظام ساالر،
چي ولس ئې په ډلو ډلو ويشلى وو ،د بني اسرائيلو زامن
ئې ذبح كول ،لوڼي ئې د وينځو په توگه ساتلې ،پر دې
مظلوم او بې وزلي قوم ئې ټول هغه ظلمونه او نارواوي
له كلونو كلونو راايسي روا گڼلې ،هغه ئې په استضعاف
او ذلت كي ساتلى ،د يوه بشپړ قوم فرد فرد د مريي او
وينځي په توگه د فرعونيانو په دربارونو كي د ذلت شپې
ورځي تېرولې ،د همدې ظالم او طبقاتي نظام بې رحمه
ساالر؛ له ډېرو ظلمونو ،تړلو او وژلو وروسته وايي:
وېرېږم چي په هېواد كي بې امني خوره نشي!! دا خبره
پرون روسانو تكرار كړه ،نن ئې امريكايان تكراروي،
پرون كمونيستانو وكړه؛ نن ئې د امريكا د فوځونو په
زور مسلط شوي لنډه غر غربپاالن كوي!! روسانو يو نيم
مليون بى گناه افغانان ووژل ،ټول هېواد ئې په
كنډوالو بدل كړ ،كلي او كورونه ئې په توپونو او
بمونو ويجاركړل؛ خو سره له دې به ئې ويل :مجاهدين
پلونه ورانوي ،مدرسې ،جوماتونه او مكتبونه ورانوي،
نن امريكايان همدغه تبليغات كوي ،په داسي حال كي چي
په كليو ،ښارونو ،مدرسو او جوماتونو بمونه وروي ،د
خلكو د غم او ښادي په غونډو ډزي كوي ،هره ورځ په
لسگونو افغانان په خپلو وينو كي رغړوي ،خو وايي چي
مجاهدين مكتبونه ،مدرسې او جوماتونه او عام المنفعه
تأسيسات ورانوي ،په خپل الس به په دغو ځايونو كي
بمونه منفجر كړي چي مجاهدين پرې تورن كړي ،گورئ چي
هماغه د فرعون خبره پرون د روسانو په خوله تكرارېده
او نن د امريكايانو په خوله .او دا ښيي چي د قرآن
قصې تاريخي بېلگي او مثالونه دي چي تل به تكرارېږي،
د تاريخ په هر پړاو او د زمانې په هر موړ كي به يو
فرعون وي او په مقابل كي ئې يو موسى ،او دا مبارزه
به د فرعون په غرقېدا پاى ته رسي.
كه څه هم موسى عليه السالم په دې توگه لېږل شوى چي
په لومړي سركي به د فرعون مقابله كوي ،د دښمن د
متحدي جبهې له دريو اړخونو څخه به لومړى د فرعون (د
سياسي حاكمي طبقې ساالر) په خالف د جنگ جبهه پرانېزي،
خو كله چي فرعون گوري چي د بني اسرائيلو د زامنو
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وژلو هم څه نتيجه ورنكړه ،او د قرآن په اصطالح  :و ما
كيد الكافرين االفى ضالل :او د كافرانو كيد او توطئه
له دې پرته بله پايله نه درلوده چي معكوس نتائج
وركړي ،د موسى عليه السالم د وژلو پرېكړه هم عملي نه
شوه ،نو له خپلو درباريانو سره مشوره كوي چي اوس څه
وكړو؟ قرآن د دوى د ځواب په اړه داسي فرمايي:










االعراف111 :
وئې ويل :د ده او د ورور معامله ئې وروسته كړه او
ټولو ښارونو ته اربكي ولېږه چي ښه پوه او ماهر جادو
گران درته راولي.
پوه او ماهر جدادو گران راغدونډ شول ،قرآن دا
ساحران په دې توگه موږ ته معرفي كوي -6 .د فرعون
دسترگو په اشاره خوځېږي 8.د د فرعون اربكي ئې
راغونډوي او د فرعون په ايماء او اشاره د حق مقابله
كوي8 .د د حاكم نظام په خدمت كي دي0 .د له فرعون څخه
د اجر او بدلې هيله لري.
دا د هغوى خصوصيات دي ،كه فتوى وركوي هم د هغه په
اشاره ئې وركوي ،كه مقابلې ته راوځي نو د فرعون په
امر راوځي ،د هغه په اشاره راغونډېږي ،د بدلې هيله
هم له هغه څخه لري او تر ټولو ستر هدف ئې دا دئ چي
دربار ته مقرب او نږدې شي .عظيم الشأن قرآن د
ساحرانو د پيژندلو معيارونه په گوته كوي هلته چي
فرمايي:
   

















الشعراء66-61 :
نو كله چي جادوگران راغلل فرعون ته ئې وويل :موږ ته
ً وي كه بريالي شوو؟ هغه
به څه اجر او بدله حتما
(ورته) وويل :هو! تاسي به له مقربينو څخه وئ (زما له
نږدې درباريانو څخه او د درباريانو په فهرست كي به
نيول كېږئ).
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تاسو د روسانو د اشغال په دوران كي وليدل چي د
مجاهدينو د مقابلې لپاره رياست شئون اسالمي او
پالروطنه ملي جبهه جوړه شوه ،و موليدل چي د اسالمي
شئونو رياست ئې په وزارت بدل كړ ،امريكايانو په همدې
موخه لويه جرگه ،منتخب پارلمان او ستره محمكه
رامنځته كړل ،قاضيان ئې د روزني لپاره ايټاليا ته
ولېږل ،ديني مدرسې ئې جوړي كړې ،همغسي لكه چي فرعون
د نهضت په خالف لومړى د ساحرانو جبهه پرانيستله،
غوښتل ئې د دوى په ذريعه د موسى عليه السالم مقابله
وكړي او مصريانو ته ئې ويل :كه دا ساحران بريالي شول
ټول به په گډه د هغوى متابعت كوو!!
   
    
   
   




الشعراء66-65:
كوډگران د معلومي ورځي ميقات ته راغونډ كړى شول او
خلكو ته وويل شول :آيا تاسو هم غونډېدونكي ياست؟ تر
څو د سحره وو متابعت وكړو كه غالب شول.
سحره چي د حاكم نظام په خدمت كي دي او د اربكيو
په ذريعه را غونډېږي او د مسابقې ميدان ته سوق كېږي،
دوى د عام ولس د راغونډولو وسيله گرځوي ،خلكو ته
وويل شول :كه دا سحره غالب شول د دوى متابعت به كوو،
خو كله چي همدا سحره ماتې خوري ،د موسى عليه السالم د
دعوت پر حقانيت پوهېږي ،ايمان راوړي ،گورئ چي فرعون
ئې په مرگ او الس پښو قطع كولو گواښي !!





    










  
الشعراء66 :


فرعون وويل :پر ده مو ايمان راوړ ،مخكي تر دې چي زه
درته اجازه دركړم ،دى ستاسو هغه مشر دئ چي سحر ئې
درښودلى ،نو ژر به پوه شئ (چي څه درسره كوم؟) ،السونه
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ً يو د بل خالف پرې كړم ،او هرومرو
او پښې به مو حتما
به تاسو ټول په دار وځړوم،
په دې سره قرآن موږ ته وايي :هغه مذهبي مشران چي
د فرعون د غالمۍ كړۍ په غاړه اچوي او د هغه په امر د
مجاهدينو مقابله كوي پايله ئې دا ده چي د فرعون له
لوري به په مرگ گواښل كېږي!! دوى ته به ويل كېږي چي
تاسو له مجاهدينو سره پټي اړيكي درلودې.
له ساحرانو څخه چي چا ايمان راوړ د فرعون د
گواښونو پروا ئې ونه كړه ،او د قرآن د وينا له مخي
ئې د گواښونو په وړاندي ځواب دا وو:
     




    







الشعراء81-86 :
ً چي موږ دخپل رب لوري ته
پروا ئې نشته ،يقينا
ورگرځېدونكي يو ،زموږ طمع دا ده چي زموږ رب زموږ
خطاگاني راوبخښي ،په دې چي موږ لومړني مؤمنان شوو.
 هغوى اوس نه يوازي له مرگه نه وېرېږي بلكي وايي
مرگ موږ له خپل معبود خداى سره وصلوي ،تر ايمان
راوړلو د مخه ئې له فرعون اجر او معاوضه غوښتله خو
اوس د دوى مادي طمع په معنوي تلوسې بدله شوې .هغوى
اوس له خپل رب پرته له بل هيچا طمع نلرې او څه نه
غواړي .له موسى عليه السالم هم څه نه غواړي ،د هغوى
مادي حرص او طمع ،د چوكۍ او اقتدار تلوسه ،اوس په
معنوي تلوسې بدله شوې ،اوس يوازي له خپل رب څخه طمع
لري ،خو د هدايت او مغفرت طمع.

د هجرت پرېكړه
كله چي مصر د بني اسرائيلو لپاره د اور په كندي
بدل شو ،هللا تعالى موسى عليه السالم ته امر وكړ چي له
خپلو ټولو پلويانو سره يو ځاى د سينا په لوري هجرت
وكړي ،د هجرت لپاره معينه شپه وټاكل شوه ،معينه شپه
د دې لپاره وټاكل شوه چي د فرعون تر خبرېدو مخكي او
تر دې وړاندي چي دوى را ايسار كړي او د هجرت مخه ئې
ونيسي ،له مصر څخه په زيات واټن كي لري شوي وي ،ټول
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قوم د موسى عليه السالم په ملگرتيا په شپه كي له مصره
وځي.
هجرت د پيغمبرانو سنت دئ ،هجرت دمدنيتونو د
جوړولو مقدمه ده او هجرت د انقالبى بدلونو پيل دئ .پر
ولسونو كله كله داسي حالت راشي چي يا به هجرت كوي او
يا به د تل لپاره په ذلت كي پاته كېدا مني ،بني
اسرائيل هجرت ته چمتو شول ،راشئ وگورو چي قرآن د بني
اسرائيلو د وتلو څرنگوالى څنگه بيانوي ،او بايبل په
دې اړه څه وايي؟ آيا دا وتل ئې د فرعون په اجازه
گڼي؛ همغسي چي بايبل وايي او كه له فرعونه د بغاوت
په توگه؟ آيا د مصريانو زلمي زامن په سيند كي غرق
شوي كه په خپلو كورونو كي وژل شوي؟ د شپې لخوا وتل
ئې د دې لپاره وو چي فرعون په همغه شپه د وتلو امر
ورته كړى وو او كه د دې لپاره چي د فرعون تر خبريدو
وړاندي ډېر مزل ووهي او كه د فرعون لښكري ئې تعقيبوي
نو وئې نه شي نيولى؟!!
قرآن فرمايي چي هللا تعالى موسى عليه السالم ته د
هجرت امر وكړ ،ورته وئې ويل چي په شپه كي بني
اسرائيل وړاندي او ته ئې تر شا له مصره ووځئ ،فرعون
به له خپلو لښكرو سره په تاسو پسي درځي ،د نيول كېدو
وېره مه كوئ ...د قرآن الفاظ دا دي:
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66-56 :الدخان
ً چي ستاسو
 يقينا،زما بندگان په شپې كي روان كړه
 بې شكه چي،تعاقب به كېږي او بحر آرام او والړ پرېږده
 فصلونه، چينې، څومره باغونه،دوى غرقېدونكى لښكر دئ
او د اوسېدو غوره ځايونه ئې پرېښودل او هغه نعمتونه
چي چړچې ئې په كي كولې؟!! همداسي؛ او بل قوم ته مو
 نو نه آسمان او زمكي پرې وژړل او نه،په ميراث وركړل
ً چي بني اسرائيل مو له هغه
مهلت وركړى شو!! او يقينا
ً چي هغه د
 له فرعونه؛ يقينا،سپكوونكي عذابه وژغورل
ً چي په پوهي
مسرفينو له ډلي يو ستر متكبر وو او يقينا
سره مو (بني اسرائيل) پر ټولو نړۍ والو غوره كړل او
.هغه نښي مو وركړې چي څرگندي آزمويني په كي وې
:همدا راز فرمايي
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الشعراء35-85 :
او موسى ته مو وحي وكړه چي زما بندگان په شپه كي
ً چي ستاسو
روان كړه(،دوى ترمخ او ته ئې تر شا) ،يقينا
تعاقب به كېږي ،نو فرعون ښارونو ته اربكي ولېږل( ،او
وئې ويل)  :دا يو لږكى ټولگى دئ او دا دوى دي چي
ً چي موږ يو محتاط ټولى
زموږ غصه ئې راپارولې او يقينا
يو ،نو له باغونو او چينو مو وايستل او له خزانو او
غوره بنگلو ،همداسي؛ او بني اسرائيلو ته مو په ميراث
وركړل ،نو د لمر خاته پر مهال ورپسې شول او كله چي
دواړو ډلو يو بل سره وليدل د موسى ملگرو وويل :شك
نشته چي موږ وموندل شوو (دا دئ موږ ته راورسېدل)،
ً چي زما رب راسره دئ ،هغه
وئې ويل :داسي نه ده؛ يقينا
ً (د نجات) الر راښيي ،نو موسى ته مو وحي وكړه
به حتما
چي دا سيند په عصا ووهه ،نو وچاود او هره برخه ئې د
ستر غره په څېر (پر ځاى والړه) وه ،هغه ځاى ته مو هغه
نور هم رانږدې كړل او موسى او ټول هغه كسان مو
وژغورل چي له ده سره ول ،بيا مو هغه نور غرق كړل،
ً چي په دې كي ستره نښه ده او ډېرى ئې ايمان
يقينا
ً چي ستا رب مهربان عزتمن دئ.
راوړونكي نه ول او يقينا
گورئ چي موسى عليه السالم په هغه سخت حالت كي چي
له هري خوا الر پرې بنده ،د دښمن مجهز فوځ ئې تر شا،
مخي ته بحر حايل او ملگري ئې هم وېري اخيستي ،خو دى
په همدې حالت كي هم ډاډه او مطمئن دئ او د هللا تعالى
مرستي ته سترگي په الر او د همدغه ډاډ او اطمئنان په
وجه هللا تعالى ورته وفرمايل :اوس نو دا بحر په خپلي
عصا ووهه ،يعني دا الهي مرسته د هغه ډاډ او اطمئنان
نتيجه وه چي موسى عليه السالم وښود او خپلو ملگرو ته
ئې وويل :گمان مه كوئ چي موږ ونيول شوو او د دښمن په
الس كي پرېوتو!! هللا تعالى راسره دئ؛ هغه زموږ د ژغورني
ذمه وار دئ!!
ښايي هيڅ هوښيار او د حساس ضمير خاوند به دا
ضرورت احساس نه كړي چي د قرآن دا بليغه ،اغېزناكه او
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عبرتناكه وينا د بايبل له هغي پرېوتې او گډې وډې
وينا سره مقايسه شي ،دې ته د انسان زړه په رپېدا
راشي ،د سر وېښتان ئې ځيږ شي ،دا آيتونه ئې له ځان
سره همغي صحنې ته بوځي ،داسي احساس ورسره راپيدا شي
چي دا هر څه په خپلو سترگو گوري ،يوه ډله د سيند په
څپو سره وژغورل شي او بله په همدې څپو كي غرقه شي،
يوه ته سيند په خپلي سينې الر وركوي او بل ته خپل
كومى پرانېزي ،له يوه سره بې وزلي او وېري اخيستي
ملگري دي او له بل سره مغرور او مجهز فوځ ،يو د
آزادۍ لپاره خوځېدلى او بل د غالمۍ په زنځېرونو كي د
يوه مظلوم ولس د ساتلو تكل كوي ،يو پر هللا تعالى توكل
كوي ،د هغه په امر خوځېدلى او خپله الر په خپلي عصا
پرانېزي او بل د خدايۍ دعوى كوي ،يو د بنگلو ،باغونو
او خزانو خاوند دئ او بل تش السى ولس ،له هر څه
محروم ،د وطن پرېښودو ته اړ ... ،خو گورئ چي وروستۍ
فتح او بريا د چا په برخه كېږي او له ماتې سره څوك
مخامخ كېږي؟!! پرېكړي له عرشه صادرېږي نه د زمكي پر
سر له قصرونو ،داسي نه ده چي د زور او ځواك خاوندان
به تل برالسي وي او په هري نښتي كي به بريا د دوى په
برخه!! نه گورئ چي فرعون له كوم برخليك سره مخامخ
شو؟!! آيا له خپل لښكر سره يو ځاى غرق نه شو؟ او
شتمني ئې بني اسرائيلو ته په مېراث پاتې نه شوه؟!!
د فرعون غرقېدا داسي پېښه ده چي انكار ترې ډېر
گران دئ ،د مصر فرد فرد له خپل پالر نيكه اورېدلې او
سينه په سينه تر ننه رارسېدلې ،د فرعون په موميايي
شوي كالبت باندي؛ وروستيو علمي څېړنو هم ثابته كړه
چي هغه په اوبو كي د غرقېدو په وجه مړ شوى ،بايبل هم
دا قصه رااخيستې ده خو هسي د يوې پېښي په توگه ،له
قصې مخكي او وروسته به داسي څه په نظر در نه شي چي د
قصې د بيانولو موخه او هدف گڼل كېږي ،خو وگورئ چي
قرآن په دې اړه څومره عبرتناكه وينا لري:
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يونس55-56 :
او بني اسرائيل مو له سينده تېر كړل ،نو فرعون او
لښكري ئې د ظلم او تېري په قصد ورپسې شول ،تر هغه چي
غرقېدا راگېر كړ ،وئې ويل :په دې ايمان راوړم چي له
هغه معبود پرته بل معبود نشته چي بني اسرائيلو پرې
ايمان راوړى او زه (نور د هللا تعالى په وړاندي) له
غاړه اېښودونكو او تسليم شوو څخه يم!! اوس! او په
داسي حال كي چي مخكي دي سركښي كوله او له مفسدينو
څخه وې؟!! نو نن به دي بدن وژغورو تر څو هغو كسانو
ته (د عبرت) نښه وې چي له تا وروسته (راځي او پاته)
دي او د خلكو ډېرى زما له آيتونو غافل دي!!
بايبل د دغو اساسي خبرو له كولو عاجز دئ ،قصه د
قصې لپاره راوړي نه د كوم اوچت او سپېڅلي مقصد لپاره
!!
دا هم د قرآن يو بل اعجاز دئ چي د فرعون د جسد په
اړه ئې وينا رښتينې ختلې ،جسد ئې تر نن پوري د عبرت
په توگه پاته دئ او دښمن اعتراف كوي چي هغه د قرآن
له وينا سره سم په اوبو كي د غرقېدو په وجه مړ شوى!!

د نجات د ورځي لمانځنه
بايبل (د فصح عيد) تر عنوان الندي داسي كاږي :خداى
موسى او هارون ته وويل :له دې وروسته به ستاسو لپاره
دا مياشت د كال لومړۍ او تر ټولو مهمه مياشت وي...
هر كال به د دې مياشتي په لسمه هره كورنۍ يو ورى
تياروي ،كه د كورنۍ شمېر كم وي په خپل گاونډ كي له
بلي وړې كورنۍ سره دي گډ شي ،دا ورى يا سېرلى به نر،
بې عيبه او يو كلن وي ،د همدې مياشتي د څوارلسمي په
مازديگر دي ټول اسرائيليان دا وري قرباني كړي او د
هغوى ويني دي د دروازو د والړو تيرانو او د هغو خونو
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د دروازو پر سر وشيندي چي د وري غوښه په كي خوړل
كېږي ،په همدې شپه دي دا غوښه وريته كړي او له پتيري
ډوډۍ او ترخو سابو سره دې وخوري ،غوښه به اومه او په
اوبو كي پخه شوې نه خوري ،بلكي ټوله به د سر ،پښو،
زړه او يني په شمول وريته او ټوله به د همدې شپې تر
سهاره خوري ،كه څه پاتې شوه هغه به سوزوي (د دې
لپاره چي غير يهودي ته ئې تر پاتې كېدو سوزول غوره
دي!!) ،د وري له خوړو مخكي به خپلي څپلۍ په پښو كوئ،
خپله عصا به په الس كي نيسئ او د سفر لپاره به
تيارېږئ...دا مراسم به د خداى فصح په نامه يادېږي،
دا ځكه چي زه خداى يم او نن شپه به د مصر له سيمي
تېرېږم او د مصريانو ټول مشران زامن او د دوى د
څارويو لومړي پيدا شوي بچيان به وژنم او د دوى
خدايانو ته به سزا وركوم ،كومي ويني چي تاسو د
دروازو پر تيرانو شيندلې دا به د دې نښه وي چي دا
كورونه ستاسي دي ،زه به ئې په همدې سره پېژنم ،له
هغوى به تېرېږم او يوازي مصريان به وژنم!!! هر كال
به د دې ورځي په ياد جشن نيسئ ،په دې جشن كي چي اوه
ورځي به وي يوازي پتيره ډوډۍ خورئ ،په لومړۍ ورځ به
خمېره له كوره بهر وړئ ...ځكه كه څوك په دغو ورځو كي
د خمېره شوو وړو ډوډۍ وخوري له اسرائيليانو به شړل
كېږي ،په لومړۍ او اوومه ورځ به ټول په گډه د خداى
عبادت كوئ ،په دغو دوو ورځو كي به د خوراك له
برابرولو پرته بل هيڅ كار نه كوئ!! بايبل دلته دا
خبره درې ځلي تكراروي چي په دغو اوه ورځو كي به
يوازي پتيره ډوډۍ خورئ ،په كور كي به خمېره نه ساتئ،
چا چي خميره ډوډۍ وخوړله له اسرائيليانو څخه به طرد
كېږي!!! دا به تر ابده پر تاسو واجب وي ...دا د دې
لپاره چي په دغي ورځي ما له مصره وژغورلئ!!!
لكه چي گورئ دا برخه هم له ډېرو مسخره او
خندوونكو خبرو ډكه ده ،چي ځيني ئې دا دي:
 آيا دا عجيب مذهب نه دئ چي د يوه كلن وري حاللول،
وريتول او په خپله ئې خوړل يو مهم مذهبي كار گڼي؟!!
داسي نه چي هغه حالل كړئ او د هللا تعالى په نامه ئې
فقيرانو او مسكينانو ته وركړئ!! قرباني خو دې ته ويل
كېږي چي څوك له يوه غوره شي؛ د يوه سپيڅلي هدف لپاره
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تېر شي ،نه پوهېږو چي د داسي وريتي غوښي خوړلو ته
څنگه د قربانۍ نوم وركوئ؟!!
 آيا كېدى شي الهي دين انسانانو ته ووايي چي د
خپلو كورونو او خونو دروازې د قربانۍ په وينو
ولړئ؟!! آيا داسي دين به د سالم فطرت خاوند ومني؟!!
او په خاصه توگه چي دا په وينو د دروازو لړل د دې
لپاره ضروري گڼي چي خداى ته د يوې نښي په توگه وي او
په دې سره پوه شي چي دا كور او دا خونه د
اسرائيليانو ده ،نو هلته به له ننوتلو ډډه كوي او د
دوى زامن به نه وژني؟!!!
 گورئ چي د بايبل له نظره مهم مسائل كوم دي؟ د
ثواب كار كوم دئ او د گناه كار كوم؟ خداى په څه راضي
كېږي او په څه ناراضه كېږي؟ د بايبل خداى د پتيري
ډوډۍ په خوړلو راضي كېږي او د خمېره ډوډۍ په خوړلو
دومره غصه كېږي چي خوړونكى ئې له خپل نازولي قوم څخه
د شړلو او رټلو وړ گڼي!!! آيا داسي دين ته څوك الهي
دين ويلى شي؟ آيا هغه دين يو انساني دين كېدى شي چي
د انسان د ژوند اړوند ټول مهم او اساسي مسائل ئې له
پامه غورځولي وي او تركيز ئې په دغسي مسائلو وي؟!!
قرآن وايي چي فرعون ټولو ښارونو ته اربكي ولېږل،
لوى فوځ ئې برابر كړ ،د هغوى په ستنولو او وژلو پسي
ووتل:
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او موسى ته مو وحي وكړه چي زما بندگان په شپې كي
ً به ستاسو تعاقب
وباسه (او په دې پوه شه چي) حتما
كېږي .نو فرعون ټولو ښارونو ته اربكي ولېږل وئې ويل:
ً چي دوى زموږ لپاره
دا يوه وړوكې ډلگۍ ده ،او يقينا
غصه كوونكي دي ،او بې شكه چي موږ يوه محتاطه ډله يو.
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په دې مباركو آيتونو كي څو اساسي خبري تر سترگو
كېږي:
 موسى عليه السالم ته د هجرت حكم شوى خو په دې توگه
چي قوم مخكي او دى تر شا ،پيغمبر عليه السالم هم
لومړى خپل ټول اصحاب له مكي رخصت كړل او ترټولو
وروسته ده هجرت وكړ .موسى عليه السالم ته هم همداسي
وينا شوې وه.
 دا هجرت د شپې له لوري پيل شوى او په ډله ييزه
توگه وو.
 دوى ته ويل شوي وو چي دښمن به ورپسي وځي ،د دوى د
نيولو ،راستنولو او وژلو هڅه به كوي.
 فرعون ويلي چي دا يوه كوچنۍ ډله ده ،د گوتو په
شمېر ،چي مقصد ئې يا په درواغو د دوى شمېر كم ښودل
او د خپلو جنگاليو روحيه لوړول وو؛ همغسي چي تل د
اقتدار خاوندان د خپلو مخالفينو په اړه وايي ،همغسي
لكه چي كمونيستانو او روسانو به د مجاهدينو په اړه
ويل چي دا د گوتو په شمير اشرار دي ،په سلوكي  55ولس
له موږ سره دئ ،او همغسي چي نن امريكايان د مجاهدينو
په اړه همدا خبره كوي،
ـي:
 د(انهم لنا لغائظون) د فقرې دوه ژباړي كېـدى شـ
ـارولې
 -1دوى زموږ غصه كوونكي دي ،زموږ غصـه ئـې راپـ
ده ،اوس به خپله غصه پرې سړوو -5 ،دوى موږ ته په غصه
دي ،كه د وتلو اجازه وركړو د غچ اخيستو هڅه به كـوي.
كه څه هم له الفاظو چـي كـوم مطلـب پـه آسـانۍ او ژر
اخيستل كېږي دوهمه ژباړه ئې افاده كوي او ورپسې آيـت
هم د دې تأييد كوي ،يعني د احتياط تقاضـاء دا ده چـي
دوى له مصر وتلو ته پرې نږدو كه نه موږ ته به ستونزي
راوالړي كړي ،خو دا تعبير به په هغه صورت كي صـحيح وو
چي د (لنا لغائظون) پر ځاى (علينـا لغـائظون) راغلـي
وى.
موسى عليه السالم او ملگري ئې له بحر سره مخامخ
كېږي ،د تېرېدو الر نه مومي ،له شا د فرعون لښكري
رانږدې كېږي ،دوى ځان په محاصره كي ويني ،موسى عليه
السالم ته د سخت اضطراب ،پرېشانۍ او نا اميدۍ په حال
كي وايي :موږ محاصره شوو ،د دښمن الس ته ورغلو ،د
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خالصون او نجات الره نشته ،له محاصرې د وتلو امكان نه
مومو ،قرآن په دې اړه فرمايي:
   






الشعراء31 :
كله چي دواړو ډلو يوبل وليدل ،د موسى يارانو وويل:
موږ ونيول شوو!
په دې سره قرآن موږ ته الرښوونه كوي چي ښايي پر
تاسو هم داسي حالت راشي ،د محاصرې حالت او هرى خوا
ته د نجات د امكاناتو فقدان او د ټول قوم او د سفر د
ملگرو اضطراب او پرېشاني ،خو لكه چي هللا تعالى دغه
پرېشان او نهيلي قوم ته چي ځان ئې په سختي او نه
ماتېدونكې محاصره كي ليدو ،له نجات او ژغورني مأيوس
وو ،په پاى كي نجات وركړ؛ همداسي به تاسو ژغوري ،په
دې شرط چي د موسى عليه السالم په څېر صبر وكړئ ،بې
همته نشئ او خداى ځان ته كافي وگڼئ ،قرآن په دې سخت
حالت كي د موسى عليه السالم وضعيت داسي انځوروي:













الشعراء35 :
وئې ويل :نه؛ هيڅكله (داسي نه ده) ،له ما سره زما رب
ً به ما ته الر ښيي.
دئ ،حتما
يعني موسى عليه السالم په همدې سخت حالت كي ډاډه
او مطمئن دئ چي هللا تعالى به ئې ژغوري ،په خپلي بريا
باور لري ،د همدغي سختي محاصرې او د خپلو ملگرو د
نهيلۍ په حالت كي د خپلي بريا په اړه شك نلري ،كه څه
هم مخي ته بحر ،شا ته د دښمن مجهز لښكر ،د سفر ملگري
مضطرب او پرېشانه ،هومره چي وايي :نور نو موږ ونيول
شوو ،محاصره يو ،له دې محاصرې د وتلو امكان نشته!! د
تنگسې او اضطراب په دغسى سخت حالت كي مطمئن وو او
خپلو يارانو ته ئې اطمئنان وركاوو او ويل ئې :داسى
نده لكه چي تاسو گمان كوئ ،له ما سره زما رب دئ ،هغه
به د نجات الر راښيي ،هغه به د نجات الره زموږ پرمخ
پرانېزي.
عظيم الشأن قرآن فرمايي چي د همدى اطمئنان له
امله موږ ورته وويل چي اوس نو دا بحر پخپلي عصا
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ووهه ،بحر شق شو ،او د موسى عليه السالم او د ده د
ملگرو د تېرېدو لپاره د بحر په زړه كي وچه الره
پرانيستل شوه ،دا هر څه د موسى عليه السالم د هماغه
اطمئنان نتائج وو .په دې كي د هر مؤمن او مجاهد
لپاره ستر درس دئ ،او الرښوونه ورته كوي چي كه له
داسي حالت سره مخامخ شوئ چي موسى عليه السالم او د
سفر ملگري ئې ورسره مخامخ شول ،كه په دې حالت كي د
صف قائد او د مبارزې ملگري ئې صبر وكړي ،د خپلي فتحي
او بريا په اړه هيله من وي ،پر خپل رب ئې توكل وي،
له هغه مرسته وغواړي او هغه ځان ته كافي وگڼي ،هللا
تعالى به ئې هرومرو مرسته كوي او د نجات الري به ئې
پر مخ پرانېزي.
د قرآن له وينا معلومېږي چي د بني اسرائيلو
ژغورنه د موسى عليه السالم د هغه اطمئنان نتيجه وه چي
د هللا تعالى د تأييد او حمايت په اړه ئې ښودلى ،د قرآن
الفاظ دا دي:















   
   



الشعراء38-36 :
نو موسى ته مو وحي وكړه چي بحر په خپلي عصا ووهه ،نو
وچاود او هره برخه ئې داسي وه لكه لوى غر ،او هلته
مو هغه نور هم رانږدې كړل ،او موسى مو وژغورو او ټول
هغه چي له ده سره ول.
يعني دا وحي او د بحر چاودېدا د هغه وينا نتيجه
وه چي موسى عليه السالم د خپل مأيوس او وېرېدلو ملگرو
په وړاندي وكړه.
قرآن د دې پېښي په يادولو سره هر باايمان داعي او
مؤمن مجاهد ته الرښوونه كوي چي په داسي سختو شېبو كي
بايد مأيوس نشي او د خپل رب د مرستي او تأييد په اړه
ئې باور او اعتماد كمزورى نشي.
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د فرعون غرقېدا
كوم بحر چي موسى عليه السالم او د ده د سفر
ملگروته ئې پر خپلي سينې الر وركړه ،د دوى لپاره
وچاود ،وچه الر ئې ورته پرانيسته ،او دواړه برخي ئې
تر هغه لوړي والړي وې چي دوى له بحر آخوا تېر شول،
همدا بحر د فرعون او د هغه مغرورو لښكرو لپاره خپل
كومى پرانيستى وو ،ټول ئې له خپل ستوني تېر او غرق
كړل ،دا ده د هللا تعالى د قدرت حيرانوونكې كرشمه ،يو د
بحر په څپو كي ژغوري او بل په همدغو څپو كي وژني ،دا
پېښه به بيا او بيا هم تكرارېږي ،كله په يوې بڼي كي
او كله په بلي بڼي كي!!





  
   

االعراف163:
نو انتقام مو ترې واخيست او په سيند كي مو غرق كړل،
د دې لپاره چي زما آيتونه ئې تكذيبول او ترې غافله
ول.
د هللا تعالى د قدرت د نخښو درواغ گڼل ،غفلت او بې
باكي د دې سبب شوه چي په بحر كي غرق شي ،دا همغه څپې
دي چي دوه ځلي ئې موسى عليه السالم وژغورو ،په
ماشومتوب كي هم او هغه مهال هم چي د يوه ستر تاريخي
كاروان مشري ئې كوله.
نو اې د هللا د الري مجاهده! كېدى شي د مبارزې په
دوران كي ته او ياران دي هم له داسى لوړو ژورو او
هسكو ټيټو سره مخامخ شئ ،خو د دې طوفانونو او حوادثو
له لوړو او ژورو به وېره نلرې ،هيله ده چي د دغو
پېښو په لوړو ژورو كي حكيم خداى تاسي همغسي وژغوري
لكه چي موسى عليه السالم ئې د هغه بحر په چاودولو سره
وژغورو چي فرعون ئې په كي غرق كړ ،او لكه چي تر ده د
مخه ئې د نوح عليه السالم كشتۍ د هغه طوفان په څپو كي
وژغورله چي د ده دښمنان او مخالفان ئې د همدې طوفان
په څپو كي ډوب كړل ،ښايي ستا مخي ته به هم د داسي
طوفانونو څپې راشي خو مطمئن اوسه چي دا طوفانونه د
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يوه مظلوم او با ايمانه قوم د نجات او خالصون لپاره
او د بل ظالم ټولگي د ځپلو ،نسكورولو او غرقولو
لپاره دي ،د ستونزو او كړاوونو په دوران كي بايد ستا
دريځ همغسي وي لكه د موسى عليه السالم ،داسي نه چي په
سختو شېبو او د مشكالتو او ستونزو په وړاندي د خپل رب
له عناياتو مأيوس او ناهيلى شې او د يأس په وجه
مبارزه په نيمايي كي پرېږدې او دښمن ته تسليم شې.
موسى عليه السالم په الهي وعدو باور وكړ ،د دې باور
او اعتماد پايله بريا او فتح وه ،فرعون الهي وعده او
وعيد دروغ وگڼل؛ پايله ئې غرقېدا وه.

د فرعون له غرقېدو وروسته څه وشول؟
قرآن په دې اړه فرمايي:
  
  














    
   




االعراف165 :
او هغو خلكو ته مو چي په بې وزلۍ كي ئې د ساتلو هڅه
كېده ،د هغي زمكي ختيزي او لوېديزي برخي په ميراث
وركړې چي بركت مو په كي اچولى وو او ستا د رب نېكه
وينا د بني اسرائيلو په اړه له دې امله بشپړه شوه چي
صبر ئې وكړ او هغه څه مو هم ويجاړ كړل چي فرعون او د
ده قوم جوړول او هغه څه هم چي دوى لوړول.
دلته څو اساسي خبري غور او دقت غواړي:
 آيا دا بابركته زمكه په خپله د مصر زمكه وه ،كه د
مصر تر ولكې الندي كومه بله زمكه او كه شام او فلسطين
چي په قرآن كي څو ځايه په همدې نامه ياده شوې؟ ځيني
مفسرين په دې عقيده دي چي د فرعون له مرگه وروسته
مصر د بني اسرائيلو په الس كي پرېوتى ،دوى د قرآن په
ځينو آيتونو د خپلي رأيي په تأييد كي استناد كوي،
ځيني نور تاريخي رواياتو ته په پام سره وايي چي بني
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اسرائيل مصر ته بېرته نه دي گرځېدلي بلكي خپل سفر ته
ئې د فلسطين په لوري دوام وركړى او زياته موده د
سينا په بيديا كي اللهانده پاتي شوي ،كه څه هم تاريخي
ً د اعتبار
ً په بايبل متكي روايات قطعا
روايات ،مخصوصا
وړ نه دي ،خو په قرآن كي داسي صريح اشاره نه مومو چي
مصر ته د بني اسرائيلو د بېرته ستنېدو خبره ترې
ثابته شي ،داسي معلومېږي چي د فرعون سلطه د سيند
ختيځي غاړي ته هم غزېدلې وه ،دلته ځيني ښېرازه سيمي
بني اسرائيلو ته په الس ورغلې ،وروستنى آيت هم دې ته
اشاره كوي چي دوى تر سيند له تېرېدو وروسته مخامخ
صحرا ته نه دي كوز شوي بلكي مېشتو سيمو ته داخل شوي،
خو دا چي ولي دلته نه دي تم شوي ،ولي ترې وتلي او
كله ،په دې اړه څه ويل گران دي.
 دا آيت ښيي چي بني اسرائيلو په لومړي سر كي د
موسى عليه السالم صادقانه ملگرتيا كړې ،د هللا په الر كي
ئې ستونزي گاللې او صبر ئې كړى او د دغه اخالص او صبر
په وجه هللا تعالى خپل تأييد او نصرت د دوى په حال شامل
كړى.
 آيا د فرعونيانو د جوړ كړى شوو او لوړ كړى شوو
څخه مراد د دوې وسلې ،جنگي گاډۍ او قصرونه دي؟ جنگي
ً په سيند كي غرق او ټول ويجاړ شول
وسائل خو ئې يقينا
خو قصرونه ئې څنگه ويجاړ شول؟ دا ښيي چي د فرعون له
مرگه وروسته په مصر كي گډوډي ،وراني او بې امني
رامنځته شوې ،نظام په بشپړه توگه له منځه تللى ،ډېر
دولتي تأسيسات ويجاړ شوي ،طبيعي ده چي كله د مصر د
مجهز فوځ تر ټولو منظم ځواك او فرعون ته وفادار
قطعات له منځه تللي ،د فرعون ځاى ناستى زوى هم وژل
شوى وو ،نو له سختو مخالفتونو سره مخامخ ديكتاتوري
او استبدادي نظام نشو كولى داسي صدمه په آسانۍ
وزغمي ،دا آيت د هغو كسانو رأيه ترديدوي چي گمان كوي
يوازي د سيند په غاړه د مصري فوځ ځيني قطعات غرق شوي
او نوره هيڅ تبديلي نه ده راغلې.
همدا راز قرآن فرمايي:
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الشعراء85-85 :
نو له له باغونو ،چينو ،خزانو او غوره ځايونو مو
وايستل ،همداسي مو بني اسرائيلو ته په ميراث وركړل.
د الدخان د سورې په  85-89آيتونو كي داسي راغلي:
    












  







  

څومره باغونه ،چينې ،فصلونه او د اوسېدو غوره ځايونه
او هغه نعمتونه ئې پرېښودل چي پكي خوشحاله ول،
همداسي مو بل قوم ته په ميراث وركړل ،بيا نه زمكي او
آسمان پر هغوى وژړل او نه په انتظار كي پرېښودى شوي
ول.
هللا تعالى مزيد وخت ورنكړ ،په زمكه او آسمان كي
هيڅوك پيدا نشو چي د دوى په حال تأسف وكړي او اوښكي
پرې توى كړي ،ځكه هغوى له هللا تعالى سره د خپل تعلق په
شلولو سره د آسمانونو او زمكي له هر څه سره خپلي
اړيكي شلولې وې ،د هللا تعالى له تأييد د محرومېدا په
سبب د هر څه له تأييد محروم ول ،له دې ظالم قوم څخه
هر څه مظلوم قوم ته په ميراث پاته شول .باغونه،
فصلونه ،چينې ،بنگلې او ټول هغه نعمتونه چي هللا تعالى
وركړي وو ،ټول په ميراث ترى پاته شول ،د اقتدار په
دوران كي ډېرو خلكو د دوى ستاينه او مداحي كوله ،د
هغوى په وړاندي ئې غوړه مالي كوله ،د هغوى خدمت ته
ئې مالتړلې وه ،د وفادارۍ دعوى ئې كوله ،ويل ئې د دوى
په خاطر هري قربانۍ ته چمتو دي ،په ښو او بدو كي ئې
هغوى تأييدول ،خو كله چي هللا تعالى غرق كړل ،نو بيا په
زمكه او آسمان كي داسي څوك نه وو چي د هغوى لپاره ئې
اوښكي توى كړې وى ،هللا تعالى تر خاصي نېټي او تر هغه
ظالمانو ته مهلت وركوي چي خپل حجت پرې اتمام ته
ورسوي ،بيا ئې كلك نيسي ،د عذاب دا نېټه ثابته او نه
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بدلېدونكې ده ،نه ئې د ظالمانو زور او تزوير بدلولى
شي او نه د دوى د پلويانو ډېروالى او شمېر ،كله چي
دا عذاب نازل شي هيڅ څه او هيڅوك ئې مرسته نشي كولى:
لكه چي قرآن فرمايي:



 









آل عمران55 :
دوى هغه دي چي عملونه ئې په دنيا او آخرت كي حبط او
تباه شوي او هيڅ مرستندوى ورته نشته.
نه به په دنيا كي له خپلو كړنو او هلو ځلو څه
ترالسه كړى شي او نه په آخرت كي او نه به داسي څوك
ومومي چي په دنيا او آخرت كي ئې له خپل شوم عاقبت
وژغوري ،دوى هيڅ مرستندوى نه لري ،هيڅوك ئې له زړه
او په اخالص سره مرسته نه كوي ،كه نن ډېر د دوى د
مرستي او حمايت تيږي په سينه وهي او د دوى لپاره الس
تړلي والړ دي ،چي د رښتيا ورځ راشي ،نو يو كس به هم د
دوى مرستي ته راوړاندي نه شي او مرسته به ئې گټه
ورونه رسوي.

غوره امت
بل لوري ته هللا تعالى بني اسرائيل د عزت او سرلوړۍ
هغه اوچت مقام ته ورسول چي پر ټولو نړۍ والو دوى ته
فضيلت وركړى شو ،د ټولو آزادي غوښتونكو لپاره امامان
شول ،لكه چي قرآن فرمايي:













السجده56 :
له دوى مو هغه امامان جوړ كړل چي زموږ په حكم ئې د
خلكو الرښوونه كوله ،د دې لپاره چي صبر ئې وكړ او زما
په آيتونو ئې يقين درلود.
د نورو لپاره امامان او پيشوايان شول ،د نورو
لپاره ئې د هادي او مرشد حيثيت تر السه كړ ،وجه ئې د

565پلوشې
د قرآن
القصص
دوى صبر او د هللا تعالى په آيتونو باور او يقين وو.
په دې توگه گورو چي هللا تعالى بني اسرائيلو ته د څو
خبرو په سبب پر نورو قومونو فضيلت وركړ او د عزت او
شرف لوړو پوړو ته ئې ورسول:
 پر هللا تعالى او د هغه پر پيغمبر موسى عليه السالم
ئې ايمان راوړ.
 له فرعون ئې د بغاوت الر غوره كړه.
 د ايمان په الر كي ئې د ستونزو او كړاوونو په
وړاندي صبر وكړ.
 د هللا تعالى په الر كي ئې هجرت وكړ.
اوس راشئ وگورو چي د دې قوم زوال څنگه پيل شو او
د ذلت عوامل ئې كوم وو؟

بتان
بت او مړه ُ
ژوندى ُ
له بحر څخه تر تېرېدو وروسته بني اسرائيل له داسي
قوم سره مخامخ شول چي د بتانو عبادت ئې كاوو ،په مصر
كي د ژوندي بت عبادت كېدو او دلته د مړو بتانو،
ً دا مړه بتان هم د هغو ژونديو بتانو انځورونه
اكثرا
وي ،دوى د ژوندي بت مقابله وكړه؛ راشئ وگورو چي له
مړه بت سره به د دوى چلن څنگه وو؟ قرآن په دې اړه
فرمايي:
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االعراف161-165 :
او بني اسرائيل مو له بحره تېر كړل ،نو په داسي قوم
بتانو په وړاندي ئې اعتكاف كولو،
راغلل چي د خپلو ُ
وئې ويل :اې موسى! موږ ته د دوى د معبودانو په څېر
يو معبود وټاكه ،وئې ويل :په رښتيا تاسو يو جاهل قوم
ً دا خلك چي په كوم مذهب دي ،هغه ويجاړ او
يئ .يقينا
خراب دئ او څه چي دوى كوي باطل دي .آيا له هللا پرته بل
معبود درته ولټوم حال دا چي هغه تاسو ته پر ټولو
خلكو فضيلت دركړ؟ او هغه وخت درپه ياد كړئ چي له
فرعونيانو نه مو وژغورلئ ،چي بد بد عذابونه ئې
دركول ،ستاسو زامن ئې وژل او ستاسو ښځي ئې ژوندۍ
پرېښودې او په دې كي ستاسو د رب له لوري ستر آزمېښت
وو.
گورئ چي له دې وروسته د موسى عليه السالم د اوږدې
مبارزې بل پړاو پيل شوى ،د داخلي مبارزې پړاو ،د
خپلو پلويانو په ليكو كي له انحرافاتو سره مبارزه،
لومړى انحراف شرك دئ ،لكه چي توحيد د ټولو ښېگڼو
بنسټ دئ همداراز شرك د ټولو انحرافاتو او مفاسدو
بنسټ دئ ،هره گناه له دغه گنده ډنډه خړوبه كېږي.
موسى عليه السالم په مصر كي د دې فرصت نه وو ترالسه
كړى چي خپل قوم په فكري لحاظ ښه وروزي ،ټول كالونه
ئې له فرعوني نظام سره په كلكي او دوامداري مبارزې
كي تېر كړل ،د همدې لپاره گورو چي بني اسرائيل د يوه
بت پالونكي قوم له ليدو سره سم له موسى عليه السالم
څخه د بت په څې ره كي د يوه مجسم معبود مطالبه وكړه،
د دې جاهالنه غوښتني په ځواب كي موسى عليه السالم
وفرمايل:
 تاسو يو ناپوه قوم يئ ،داسي غوښتنه يوازي جاهالن
كوي.
 د دغو خلكو مذهب خوشى او ويجاړ مذهب دئ او عبادت
ئې باطل.
 آيا له هللا تعالى پرته بل معبود درته ولټوم ،حال دا
چي هغه تاسو ته پر ټولو خلكو فضيلت دركړ.
 د هللا تعالى هغه پېرزوينه درپه ياد كړئ چي له
فرعونيانو ئې وژغورلئ ،چي بد بد عذابونه ئې دركول،
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ستاسو زامن ئې وژل او ستاسو ښځي ئې ژوندۍ پرېښودې.
 هغه بدي ورځي هم د آزمېښت لپاره وې او دا ژغورنه
هم ستاسو د رب له لوري ستر آزمېښت وو ،چي وگوري تاسو
څه كوئ ،د هللا تعالى پېرزويني په پام كي ساتئ كه د
عصيان او بغاوت الر غوره كوئ.

ٰى
من او سلو
د سينا په لويي او وچي صحرا كي مهاجر بني اسرائيل
له دريو اساسي ستونزو سره مخامخ شول :تودوخه ،د ځان
او خپلو څارويو لپاره د څښاك اوبه او خوراك نه
موندل .هللا تعالى دا درې واړه ستونزي ورته حل كړې،
قرآن په دې اړه فرمايي:




















   
   





    










    







االعراف136-185 :
او د موسى د قوم يوه ډله په حقه (دخلكو) الرښوونه كوي
او په همدې سره عدالت قائموي .او دوى مو په دولسو
قومي ټوليو ووېشل او موسى ته مو هغه مهال وحي وكړه
چي قوم ئې اوبه ترې وغوښتې ،چي دا ډبره په خپلي عصا
ووهه ،نو دولس چينې ترې راوخوټېدې ،داسي چي هري
قبيلې خپل اوبه خور وپېژندو او پر دوى مو ورېځي
ٰى مو پرې نازل كړل( ،ورته ومو
سيورى كړ او من او سلو
ويل) د هغه رزق پاكيزه پاكيزه وخورئ چي موږ درروزي
كړى او پر موږ ئې ظلم نه دئ كړى بلكي پر خپل ځان ئې
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ظلم كولو.
په دې مباركو آيتونو كي د موسى عليه السالم د قوم
په اړه څو خبري شوې:
 يوه ډله ئې حقپاله وه ،خلك ئې د حق په لوري بلل
او په همدې سره ئې په ټولني كي عدالت قائمولو.
 دوى په دولسو قومي ټوليو وېشل شوي وو؛ يعنى يو
قوم وو چي دولس قبيلې ئې وې.
 كله چي د سينا په ستري بيديا كي له سختي تندي سره
مخ شول او له موسى عليه السالم ئې د اوبو غوښتنه
وكړه ،هللا تعالى موسى عليه السالم ته وحي وكړه چي دا
ډبره په خپلي عصا ووهه ،نو دولس چينې ترې راوخوټېدې،
داسي چي هري قبيلې خپل اوبه خور وپېژندو.
 كله چي د صحرا سختي تودوخي تنگ كړل نو هللا تعالى د
ورېځو سيورى پرې جوړ كړ.
 كله چي د دوى ټول خوراكي توكي ختم شول نو هللا تعالى
من او سلوى پرې نازل كړل او ورته وئې ويل :د هغه رزق
پاكيزه پاكيزه وخورئ چي موږ درروزي كړى.
 دوى د هللا تعالى د دغو پېرزوينو پاس ونه ساتو ،د
عصيان او بغاوت الره ئې غوره كړه او په دې سره ئې پر
خپل ځان ظلم وكړ او له سپكاوي ،ذلت او فقر سره مخ
شول.
په بل ځاى كي هللا تعالى همدغه نعمتونه دوى ته ورپه
يادوي او فرمايي:










    







البقرة85 :
او ورېځ مو پرتاسو سيورى كړ او پر تاسو مو من او
سلوى نازل كړل ،له هغو پاكيزه وو چي درروزي كړي مو
دي وخورئ ،پر مونږ ئې ظلم نه دئ كړى بلكي پر خپل ځان
ئې ظلم كولو.
په دې آيت سره نه يوازي بني اسرائيلو ته هغه
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نعمتونه ورپه ياد شوي چي د هجرت په دوران كي هللا تعالى
ورپه برخه كړل ،له مصر د شام په لوري د تلو په وخت
كي ،د سينا په تودې او وچي بيديا كي او هغه وخت چي د
دوى كيږدۍ هم شړېدلې وې او د صحرا گرمي هوا سخت
ځورول ،هللا تعالى په دوى باندي يو په بل پسي داسي
ورېځي راوستې چي هم ئې له گرمۍ وساتي او هم ئې د
اوبو ضرورت رفع كړي ،سېل سېل مړزان به راتلل او دوى
به نيول ،هر سهار به د بيديا د بوټو پر سر داسي
خوندور څه راپيدا كېدل چي دوى به راغونډول او په
خوند خوند به ئې خوړل ،خو دوى د هجرت په دې ژوند او
يو ډول خوړو صبر ونشو كړى ،موسى عليه السالم ته ئې په
څرگندو الفاظو وويل چي نور نو تر دې زيات صبر نه شو
كولى ،د دغي بې صبرۍ په وجه له دې نعمتونو محروم او
په فقر ،لوږه او ذلت محكوم شول .د بني اسرائيلو په
دې قصې كي هر مسلمان ته د دې سبق وركړى شوى چي كه د
هللا په الر كي هجرت وكړئ ،د رزق او روزي ضامن مو هللا دئ،
د بني اسرائيلو د من او سلوى په څېر به تاسو ته روزي
دركوي ،خو كه بې صبري وكړئ او په نيمه الر كي ودرېږئ
او سفر نيمگړى پرېږدئ ،د دوى په برخليك به اخته شئ.
هللا په هيچا ظلم نه كوي ،د خپلي الري پر مجاهد او مهاجر
خو ئې په هيڅ صورت كي نه كوي ،څنگه ممكنه ده چي دوى
يوازي او بې اسرې پرېږدي ،بني اسرائيل چي له كومو
بدو پايلو سره مخامخ شول ،دا د دوى د ظلمونو سزا وه.
د سينا په لويي صحرا كي چي د ژوند هيڅ ډول
امكانات نشته ،سيورى نشته ،اوبه نشته ،دانه او مېوه
نشته ،هللا تعالى د بني اسرائيلو لپاره د رزق او روزي
انتظام وكړ .ورېځي ئې د هغوى پر سر سيورى كړ ،من او
سلوى ئې ورته راپيدا كړل او له كلكي ډبري ئې دولس
چينې ورته راوايستلې.
قرآن په دې قصې سره موږ ته ډاډينه راكوي چي هللا
تعالى د هر هغه چا لپاره د رزق او روزي ذمه وهلې چي
د ده په الركي هجرت وكړي ،رزاق خداى د دوى د رزق او
روزي ضامن دئ ،دوى ته به له حاللي او آساني الري رزق
او روزي وركوي ،دا تل په تاريخ كي تكرار شوې ،د
شوروي اشغالگرانو په ضد د جهاد په دوران كي هم موږ د
دې الهي وعدې مصداق په خپلو سترگو وليد ،چا د دې
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تصوركولى شو چي د درې نيمو ميلونو مهاجرو لپاره به د
پاكستان په سپېرو ډاگونو كي د رزق او روزي او اوسېدو
امكانات برابر شي؟ چا گمان كولو چي نړۍ به نږدې پنځو
مليونو افغان مهاجرينو ته پناه وركړي؟ دا دئ ومو
ليدل چي د بني اسرائيلو د هجرت قصه دلته ټكي په ټكي
او گام په گام تكرار شوه!!
د من او سلوى تر عنوان الندي په بايبل كي دا خبري
د غور وړ مومو( :بني اسرائيلو بيا له موسى او هارون
شكايت وكړ او وئې ويل :كاش چي په مصر كي پاتي وى او
هملته خداى وژلي وى ،هلته به له غوښو د ډكو دېگونو
خوا ته كښېنستو او چي څومره مو زړه غوښتل خوړله مو،
خو اوس به په دغي دښتي كي چي تاسو ورته راوستلو ډېر
ژر له لوږي ومرو ...خداى موسى ته وويل :اوس به له
آسمانه دوى ته ډوډۍ راولېږم ...هرڅوك كولى شي له
خپله كوره ووځي او د همغي ورځي لپاره ډوډۍ جمع
كړي ...غواړم په دې حكم سره دوى وآزمويم چي زما
اطاعت كوي كه نه ...د جمعې په ورځ كولى شي د دوو
ورځو خوراك جمع كړي...دوى ته ووايه چي هر مازديگر به
غوښي خوري او هر سهار به په ډوډۍ مړېږي ...د همغي
ورځي په مازديگر ډېر مړزان راغلل او د دوى شا و خوا
سيمه ترې ډكه شوه ...او سهار پرخه پرېوته او كله چي
پرخه ختمه شوه وړې وړې دانې ترې پاتې شوي چي د واوري
دانو ته ورته وې ...يوه له بله ئې وپوښتل :دا څه دي؟
موسى ورته وويل :دا همغه ډوډۍ ده چي خداى دركړې چي
وئې خورئ ...خداى فرمايلي چي هره كورنۍ د خپلي ورځنۍ
اړتيا په اندازه ترې جمع كولى شي ...د هر كس لپاره
يو عومر (نږدې دوه نيم ليتره) ...،نو دوى بهر ووتل
او په ټولولو ئې لگيا شول ،چا ډېر او چا كم غونډ كړل
خو كله چي ئې وتلل نو وئې ليدل چي چا ډېر غونډ كړي
وو زيات ونه ختل او چي چا لږ غونډ كړي وو كم ونه
ختل ...هر چا خپله ټاكلې برخه ترالسه كړې وه!!! موسى
ورته وويل :هيڅ څه به ئې تر سبا پوري نه ساتئ ...خو
ځينو د موسى خبري ته اعتناء ونه كړه ،څه ئې سبا ته
ساتلي ول ...خو سهار متوجه شول چي ټول خوسا شوي او
چينجي په كي راپيدا شوي ...موسى هارون ته وويل :له
دې من څخه يو عومر (نږدې دوه نيم كيلو) په يوه لوښي
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كي وساته چي راتلونكو نسلونو ته د پند او عبرت لپاره
پاته شي ...چي دغه بيا (د عهد صندوق) كي له نورو
مقدسو شيانو سره كېښودى شو!!!
دلته د بايبل د وينا ضعيف ټكي دا دي:
 اسرائيليان ئې داسي انځور كړي لكه چي په مصر كي
دوى ډېر مرفه ژوند درلود ،داسي چي له غوښو د ډكو
دېگونو خوا ته به كښېنستل او چي څومره به ئې زړه
غوښتل خوړله به ئې!! دا په مصر كي د اسرائيليانو د
بد ژوند ،فقر ،لوږي او د غالمۍ د ژوند يو معكوس او
غلط تصوير او د حقائقو خالف وينا ده ،كه اسرائيليانو
په مصر كي داسي مرفه ژوند درلودى نو هيڅكله به له
موسى عليه السالم سره هجرت ته نه وو تيار شوي!!
وايي :خداى له دوى سره وعده كړې وه چي مازديگر به
غوښه او سهار به ډوډۍ وركوي ،خو سهار ئې د ډوډۍ په
ځاى سپيني دانې وموندې او موسى ورته وويل چي همدا
همغه ډوډۍ ده چي خداى ئې وعده درسره كړې وه!! په
دانو باندي د ډوډۍ اطالق نه شي كېدى ،د خوراك ،روزي
او رزق په نامه يادېدى شي خو هيڅوك دا غلطي نه كوي
چي دانو ته د ډوډۍ نوم وركړي.
 دا خوشې او بې بنسټه خبره ده چي وايي :كه چا ډېر
غونډ كړي وو يا لږ ،چي كور ته ئې يووړل او وئې تلل
نو همغه يو (عومر) ترې جوړ شو!! دا هم بې بنسټه خبره
ده چي دوى ته ويل شوي وو د ورځني خوراك په اندازه به
ئې راټولوئ او د سبا لپاره به ئې نه ساتئ!! د دوى
جرم دا نه وو چي زيات ئې غونډ كړي وو ځكه په خپله
بايبل وايي چي زيات غونډولو كومه گټه نه وررسوله ،په
تللو كي به ډېر هم يو عومر ختل او لږ هم!! ذخيره كول
ئې هم دوى ته گټه نه رسوله ځكه دا به تر سهاره خوسا
كېدل!! د بايبل ليكونكى دي دا معما حل كړي چي يو ځاى
وايي :چي چا دا (من) د سبا لپاره ذخيره كړي وو سبا
ئې هغه خوسا او گنده شوي وموندل ،بل ځاى وايي چي د
جمعې په ورځ به ئې د شنبې د ورځي لپاره هم ټولول،
ځكه چي په دې ورځ له كار كولو منع شوي وو او بيا
ليكي چي موسى عليه السالم هارون عليه السالم ته وويل
چي د (من) يو (عومر) راټول كړه چي د راتلونكو نسلونو
لپاره ئې وساتو او دا ئې (د عهد په صندوق) كي
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كېښودل!!! دا خبره به كوم عقل ومني چي يو شي هم په
يوه شپه كي گنده كېږي او هم د راتلونكو نسلونو لپاره
په ساتلو نه گنده كېږي!!!
قرآن د بايبل دا ادعاء ردوي او وايي چي
اسرائيليانو بې صبري وكړه او موسى عليه السالم ته ئې
وويل :تر څو به په دې يو ډول خوراك صبر كوو؟ تر څو
به همدا صحرا وي او دا من و سلوى؟!!








    






  




    
    



















  
    



البقرة31 :
او هغه وخت چي تاسو وويل :اې موسى! په يوه رنگ خوراك
هيڅكله صبر نه شو كولى!! نو خپل رب ته دي زموږ لپاره
دعاء وكړه چي موږ ته هغه څه راوباسي چي زمكه ئې
راشنه كوي :له ساگ سابه ئې ،تره او بادرنگ ئې ،غنم
ئې ،نسك ئې او پياز ئې ،وئې ويل :آيا د هغه څه په
عوض كي چي غوره دئ هغه څه غواړئ چي راټيټ او ناغوره
دئ ،مصر ته كوز شئ ،چي هلته هغه څه ترالسه كړئ چي
تاسو ئې غوښتنه وكړه ،نو سپكاوى او خواري ورباندي
وتپل شوه او د هللا په غضب اخته شول ،دا له دې كبله چي
د هللا آيتونه ئې تكذيبول او پيغمبران ئې په ناحقه وژل،
دا هم په دې سبب چي عصيان ئې وكړ او تېرى ئې كاوو.
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د قرآن له دې وينا معلومېږي چي په مصر كي د بني
اسرائيلو خواړه؛ ساگ ،تره ،بادرنگ ،غنم ،نسك او پياز
وو ،له موسى عليه السالم ئې همدا غوښتل ،نه د غوښو ډك
دېگونه!!
بايبل تر دې عنوان (له ډبري اوبه!) الندي ليكي:
اسرائيليانو په رفيديم كي له موسى اوبه وغوښتې او
ورته وئې ويل :ولي دي له مصره راوايستلو؟ آيا دلته
دي د دې لپاره راوستلو چي له تندي ومرو؟ موسى خداى
ته وويل :زه له دې قوم سره څه وكړم؛ نږدې ده ما
سنگسار كړي!! خداى ورته وويل :د بني اسرائيلو ځيني
مشران درسره واخله ،د حوريب غره ته والړ شه ،هلته به
زه د يوې ډبري خوا ته ستا په څنگ كي ودرېږم ،په خپلي
عصا دي ډبره ووهه چي اوبه ترې وبهېږي ...موسى همداسي
وكړل او اوبه ترې وبهېدې ...دلته اسرائيليانو له
خداى سره مجادله وكړه او وئې ويل آيا خداى زموږ په
منځ كي شته ...نو ځكه موسى دا ځاى مريبه (يعني د
شخړي او مجادلې ځاى) ونوماوو!!
قرآن د بايبل دا وينا هم تصحيح كوي او فرمايي:












     















البقرة36 :
او كله چي موسى عليه السالم د خپل قوم لپاره د خړوبه
كېدو غوښتنه وكړه ،نو (ورته) ومو ويل :دا ډبره په
خپلي عصا ووهه ،نو په دې سره له هغې دولس چينې
راوخوټېدې ،هري ډلي خپل اوبه خور وپېژندو ،د هللا له
رزق څخه وخورئ او وڅښئ او په زمكي كي فساد كوونكي مه
گرځئ.
په دې آيتونو كي له يوې خوا د بايبل دا خبره رد
شوې چي وايي :اسرائيليانو له خداى سره شخړه وكړه او
وئې ويل چي كه خداى زموږ په منځ كي وي نو چېري دئ؟
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ولي ئې موږ په خپلو سترگو نه گورو؟!! قرآن فرمايي نه
يوازي دوى دلته شخړه نه ده كړې بلكي دلته د دوى تر
منځ د راتلونكو شخړو مخه هم نيول شوې ،دلته دولس
چينې راوخوټېدې ،د هري قبيلې لپاره بېله چينه ،او دا
د دې لپاره چي د اوبو په سر ئې النجه راوالړه نه شي.
له بلي خوا د هللا د الري مجاهد او مهاجر ته ډاډ وركړى
شوى چي هللا ستا د رزق او روزي ذمه وار دئ ،كه هللا وغواړي
نو له ډبري تاسو ته چينې راايستى شي ،همغسي لكه چي
بني اسرائيلو ته ئې د سينا په لويي وچي صحرا كي له
ډبري دولس چينې راوايستې ،هللا تعالى هغه ولس ته د ډاډه
او پراخ رزق او روزي تضمين وركوي چي ايمان راوړي ،د
دين په نسبت التزام ولري او د هللا په الر كي جهاد ته مال
وتړي ،د روزي په سر د دوى ترمنځ د شخړو راوالړېدو مخه
به هم نيسي او هللا به عزت او سوكالي ورپه برخه كوي.
دلته د بايبل ادعاء دا ده چي خداى د هغي ډبري خوا
ته والړ وو ،موسى عليه السالم ليدو ،خو اسرائيلي
مشرانو نه ليدو ،د دې خبري پر سر شخړه راوالړه شوه چي
آيا خداى همدا اوس زموږ په منځ كي شته كه نه؟!! له
خپل خداى او له موسى سره ئې شخړه وه ،خداى ته ئې
ويل :كه ته زموږ په منځ كي يې نو موږ ته ځان
راوښيه!! موسى ته ئې ويل :كه خداى دلته وي نو ولي ئې
موږ نه گورو؟!! النجه حل نه شوه ،نو ځكه موسى عليه
السالم دا ځاى د مريبه په نامه ياد كړ!!! سل حيف او
افسوس په هغه عقل چي داسي مسخره خبري مني او هغه د هللا
تعالى د كتاب خبري گڼي!!!

د زوال او ذلت پړاو
قرآن د بني اسرائيلو د زوال ټول اساسي عوامل په
دقت او تفصيل سره څېړلي ،چي شرك ،د هللا تعالى له
اوامرو سرغړاوى ،د پيغمبر مخالفت ،له جهاد څخه ډډه،
خپلمنځي اختالفات ،بې صبري ،په حالل رزق قناعت نه كول
او مذهبي حيلې د دې عواملو عمده برخي دي ،قرآن په دې
اړه فرمايي:
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53-56 :المائدة
 اې زما قومه! پر:او كله چي موسى خپل قوم ته وويل
تاسو د هللا پيرزويني راياد كړئ؛ كله چي ئې په تاسو كي
 تاسو ئې پاچايان وگرځولئ او،پيغمبران راپيدا كړل
هغه څه ئې دركړل چي په ولسونو كي ئې هېچا ته نه وو
 اې زما قومه! دغي مقدسي زمكي ته چي هللا درته.وركړي
 كه نه نو،ليكلې ورننوځئ او مه شا ته شا ته كېږئ
 اې موسى! په دې كي خو: وئې ويل.زيانمن به راوگرځئ
يو پياوړى قوم دئ او موږ به تر هغه هيڅكله ورداخل
 كه ترې ووتل بيا به ورننوتونكي،نشو چي دوى ترې ووځي
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شو .له دغو چي وېرېدل ،دوو سړيو ئې چي هللا پرې
پېرزوينه كړې وه ،وويل :له دروازې پرې ورننوځئ ،نو
كله هم چي ورننوتئ تاسو به بريالي وئ او كه مؤمنان
وئ نو پر هللا بايد توكل وكړئ .وئې ويل :اې موسى! تر څو
چي دوى په كي وي موږ به هيڅكله ورداخل نشو ،نو ته او
رب دي الړ شئ او وجنگېږئ ،موږ به همدلته ناست يو! وئې
ويل :اې زما ربه! زما په واك كي خو له خپل ځان او له
خپل وروره پرته نور څه نشته ،نو موږ او دغه فاسق قوم
په خپلو كي سره بېل كړه .وئې فرمايل :نو دا تر
څلوېښتو كلونو پرې حرامه شوه ،په زمكي كي به اللهانده
گرځي ،نو پر دې فاسق قوم تأسف مه كوه.
په پورتنيو آيتونو كي بني اسرائيلو ته هغه ورځي
ورپه ياد شوې چي موسى عليه السالم دوى جهاد ته وبلل،
ترې وئې غوښتل چي فلسطين ته ننوځئ ،له عمالقه وو څخه
ئې ونيسئ ،دا ستاسو پلرنى ټاټوبى دئ ،هللا تعالى درسره
وعده كوي چي دا سيمه به بېرته تاسو ته سپاري ،كه له
جهاده ډډه وكړئ ،زيان كوئ او له سپكاوي او ذلت سره
مخامخ كېږئ ،دوى د نه ځواب وركړ ،موسى عليه السالم د
سيمي او د دښمن د وضعيت څېړني لپاره يو پالوى وليږو،
پالوى له سيمي بېرته راوگرځېد ،له دوو پرته نورو د
جنگ مخالفت وكړ او وئې ويل چي دښمن ډېر ځواكمن دئ،
موږ ئې له مقابلې عاجز يو ،ته ئې د ايستلو چاره
وكړه ،له خپل رب وغواړه چي دوى وباسي ،د دوى له وتلو
وروسته به سيمي ته ننوځو ،د پالوي دوو چي وېره ئې له
هللا تعالى وه ،نه د دښمن له زور او ځواكه ،وويل :كه د
دښمن ظاهر ځواكمن برېښي ،په حقيقت كي ډېر بې همته او
ډارن دئ ،ستاسو له بريد سره سم به تښتي او سيمه به
پرېږدي ،د ايمان تقاضا خو دا ده چي پر خپل رب توكل
وكړو .قوم په ځواب كي وويل :اې موسى! پدې پوه شه چي
موږ تر هغه دې سيمي ته هيڅكله نه ننوځو چي دښمن ترې
وتلى نه وي ،ته دي له خپل رب سره والړ شه او وجنگېږئ.
موسى عليه السالم له خپل بې همته او جبون قوم ځني خپل
رب ته په داسي الفاظو شكايت وكړ چي ترې معلومېږي له
خپل قوم سخت مأيوس شوى ،په ځاى ئې د بل باهمته او
توريالي قوم د ملگرتيا هيله لري او دا شكايت او هيله
په دې الفاظو بيانوي :زما ربه! له ځان او خپل ورور
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پرته بل څوك راسره نشته ،ته مو له دې فاسق قوم بېل
كړې!
هللا تعالى د دوى په اړه پرېكړه وكړه چي تر څلوېښتو
كلونو به په صحرا كي اللهانده گرځي ،د ټېكي ډاډمن ځاى
به نه مومي ،موسى عليه السالم ته ئې وفرمايل :اې
موسى! دا د دوى د فسق او له جهاد څخه د انكار سزا
ده ،ته ئې پر دردناك حالت تأسف مه كوه.
دا قصه بني اسرائيلو ته هم او د قرآن هر مخاطب ته
هم دا حقيقت په گوته كوي چي هللا تعالى ولي د بني
اسرائيلو په ځاى په بل قوم كي پيغمبر مبعوث كړ؟ وجه
ئې دا وه چي نور نو دا قوم د دې وړ نه وو ،دوى په
سختو شپو ورځو كي خپل ناجي الرښود او پيغمبر موسى
عليه السالم يوازي پرېښود ،دوى د پيغمبرانو د ملگرتيا
وړ نه دي ،په دوى كي د جهاد او د هللا تعالى په الر كي د
قربانۍ جذبه مړه شوې ،په كورنيو شخړو كي ډېر تكړه
دي ،يو د بل ويني ته تږي خو د حق په الر كي جهاد ته
ئې مال ماته ده ،له راتلونكې قصې هم معلومېږي چي په
دې قصې كي همدا مطلب مراد دئ,
قرآن فرمايي:







   




















   



 

االعراف:
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او كله چي دوى ته وويل شو :په دې كلي كي مېشت شئ او
له هره ځايه ئې چي غواړئ وخورئ او ووايئ :بخښنه
(درنه غواړو) او په دروازې سجده كوونكي ننوځئ ،چي
ً زيات
گناهونه مو درته وبخښم ،نېكانو ته به ئې حتما
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كړو .خو د دوى ظالمانو دوى ته له ويل شوې وينا پرته
بله وينا په بدل كي خپله كړه ،نو په دې سبب مو پر
دوى له آسمانه د اضطراب عذاب نازل كړ چي ظلم ئې
كولو.
بني اسرائيلو ته وويل شو چي پر دښمن بريد ته چمتو
شئ ،خو دې ته مو پام وي چي د بريا او فتحي په وجه
مغرور نه شئ ،مفتوحه سيمو ته د مغرورو فاتحانو په
څېر داخل نه شئ ،د دوى ويناوو ته ورته ويناوي مو په
ژبه رانشي او برياوي د خپل تدبير او د خپلو مټو د
زور نتيجه ونه گڼئ .برعكس هللا ته د مطيع او ساجد بنده
په څېر داخل شئ او له هللا تعالى د خپلو گناهونو او
اشتباهاتو معافي وغواړئ .خو دوى په برياوو مغرور شول
او د ظالمو او فاسقو فاتحانو كړه وړه او وينا ئې
تكرار كړه ،د همدې لپاره هغه له بريا او فتحي ترالسه
شوې خوشحالي ،سكون او اطمئنان ئې بېرته په اضطراب او
پرېشانۍ بدل شو .په دې كي د هللا د الري مجاهدينو ته
ډېري مهمي الرښووني شوې ،له برياوو او فتوحاتو وروسته
له كبر او غرور ځان لري وساتئ ،د نيول شوو سيمو له
اوسېدونكو سره د مغرورو فاتحانو سلوك مه كوئ ،دا
ستاسو فتح په اضطراب او ماتې بدلوي.
بايبل هم د اعداد په كتاب كي ليكلي چي د خداى په
حكم سره اسرائيليان څلوېښت كاله په صحرا كي اللهانده
ژوند ته اړ شول ،خو وروسته ليكي چي دوى د سيحون پاچا
ټول هېواد سره له پالزمېني او نورو ښارونو ونيوو!!
دلته څو خبري په پام كي ولرئ:
 د قرآن له وينا معلومېږي چي اسرائيليانو د موسى
عليه السالم په ژوند كي جهاد نه دئ كړى ،كله چي ده
جهاد ته رابللي دوى د رد ځواب وركړى.
 د بايبل له نورو برخو هم معلومېږي چي دوى څلوېښت
كاله په صحرا كي اللهانده ژوند كړى .بايبل ليكلي چي
خداى لوړه كړې وه چي د اسرائيليانو دا نسل به پرې
نږدي چي موعود زمكي ته داخل شي.
 په دې اساس په يقين سره ويلى شو چي د اعداد دا
قصه بې بنسټه او سراسر جعلي ده او د بايبل د مخكنيو
ويناوو خالف ده.
د اعداد يوه بله خندوونكې قصه هم واورئ ... :د

536پلوشې
د قرآن
القصص
باالق پاچا ،بلعام (د باعور زوى) ته د يوه پالوي په الس
دا پيغام ولېږو :يو لوى قوم له مصره راوتلى او زما
سيمي ته راروان دئ ،هيله كوم چي راشه او دا قوم زما
لپاره په خپلي دعاء سره د لعنت وړ وگرځوه ...پالوى له
نقدو پيسو سره بلعام ته ورغى ...بلعام ورته وويل:
شپه دلته وكړئ ،زه به له خدايه پوښتنه وكړم چي دا
كار وكړم كه نه؟ په دې شپه خداى د بلعام خوا ته راغى
او هغه ته ئې وويل :دا خلك څوك دي؟ ده ورته وويل :دا
د موآب د پاچا باالق لخوا راغلي او زه ئې د لعنت كولو
لپاره غوښتى يم ...خداى ورته وويل :له دوى سره مه ځه
او په دې قوم باندي لعنت مه وايه ...بلعام پالوي ته
وويل :خداى ما ته د تلو اجازه رانه كړه ...پالوى
بېرته والړ ...باالق تر مخكني مهم پالوى له دې پيغام
سره ورولېږو ...ښه بدله به دركړم ...چي څه غواړې هغه
به دركړم  ...بلعام ورته وويل :كه له سرو زرو ډك قصر
هم راكړئ نه ځم ...د خداى د امر مخالفت نه شم
كولى ...خو بيا هم نن شپه پاته شئ زه به له خدايه
پوښتنه وكړم چي اجازه راكوي كه نه؟  ...هغه شپه خداى
بلعام ته وويل :له دوى سره والړ شه خو هغه كار به كوې
چي زه ئې در ته وايم ...سهار ئې پر خپل خره كته
واچوله او له پالوي سره وخوځېدو ...خو خداى د ده په
تلو غصه شو ...فرشته ئې ولېږله چي الر ئې خنډ كړي...
د بلعام خره فرشته وليده چي دوه توري ئې په الس كي او
په الر كي والړه ده ،وترېدو او له الري پټي ته واوښتو،
خو بلعام وواهو او الري ته ئې سم كړ ...بيا د خداى
فرشته په يوه تنگ ځاى كي چي دواړو خواوو ته ئې
دېوالونه وو ،ودرېده ،خره چي فرشته په الر كي والړه
وليده نو دېوال ته داسي نږدې تېر شو چي د بلعام پښه
له دېوال سره ولگېده ،هغه بيا خر الري ته سم كړ ،بيا
فرشته لږ الندي په داسي ډېر تنگ ځاى كي ودرېده چي خر
نه شو تېرېدى ،نو خر پرېوت ،بلعام پرې غصه شو او په
لرگي ئې وواهو ،په دې مهال خداى خر په خبرو راووست
او وئې ويل :ما څه كړي؟ ولي دي درې ځلي ووهلم؟ بلعام
ورته وويل :د دې لپاره چي زه دي مسخره كړم ،كاش توره
راسره وى چي ته مي همدلته وژلى وى!! خره ورته وويل:
آيا تر دې د مخه مي كله هم داسي كار كړى؟ بلعام
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وويل :نه! په دې وخت كي خداى د بلعام سترگي پرانيستې
او هغه د خداى فرشته وليده چي توره په الس په الر كي
والړه ده! نو د هغې په وړاندي په سجده پرېوت ،فرشتې
ورته وويل :ولي دي دا خر درې واري وواهو؟ زه راغلې
يم چي ستا مانع شم ،دا ځكه چي ستا دا سفر د تمرد له
وجهي دئ ،دې خره درې واري زه وليدم او له ما ئې الر
چپه كړه ،كه دا كار ئې نه وى كړى نو ته مي وژلې او
هغه مي ژوندى پرېښود!!! بلعام اعتراف وكړ چي ما گناه
كړې ،متوجه نه شوم چي تا زما الر نيولې ،نو اوس كه ته
زما له تلو سره موافق نه يې بېرته خپل كور ته
ستنېږم ،فرشتې ورته وويل :له دوى سره والړ شه خو همغه
كار به كوې چي زه ئې درته وايم ...،پاچا ترې وپوښتل:
ولي له لومړي پالوي سره رانه غلې ،آيا گمان دي كاوو
چي ښه شكرانه به درنه كړم؟ هغه ورته وويل :اوس راغلى
يم ،خو د څه ويلو توان نه لرم ،څه چي خداى زما پر
ژبه جاري كړي همغه به وايم!!  ...پاچا دى له ځان سره
د حصورت كلي ته بوت ،هلته پاچا پسه او غويى قرباني
كړل او له غوښي ئې څه بلعام او د پالوي غړو ته وركړه،
سهار ئې دى له ځان سره د بموت غره ته وخېژاوو ،له
هغه ځايه ئې د اسرائيليانو يوه برخه ليدلى شوى،
بلعام پاچا ته وويل :دلته د قربانۍ اوه ځايونه جوړ
كړه او اوه پسونه او اوه غويي د قربانۍ لپاره حاضر
كړه ،پاچا همداسي وكړل ،بيا ئې پاچا ته وويل :دلته د
خپلو سوزېدونكو قربانيو په خوا كي ودرېږه ،زه ځم چي
وگورم خداى زما مالقات ته راځي كه نه ،نو بلعام د يوې
غونډۍ سر ته وخوت ،بلعام خداى ته وويل :ما د قربانۍ
اوه ځايونه او د هر يوه پر سر اوه پسونه او اوه غويي
حاضر كړي ،په دې وخت كي خداى د بلعام په الس باالق ته
دا پيغام ولېږو:
باالق پاچا زه له موآب څڅه دلته راوستم چي د اسرائيل
قوم لعنت كړم،
زه څنگه هغه څوك لعنت كړم چي خداى نه دي لعنت كړي؟
زه ئې د ډبري له سره گورم ،د لوخړو په څېر دي ،بې
شماره بې حسابه
كاش دومره بختور وى چي د يوه اسرائيلي په توگه مړ
شوى وى!
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كاش پاى مي د اسرائيليانو په څېر وى!
پاچا ورته وويل :دا دي څه كار وكړ؟ تا خو د لعنت په
ځاى دوى ته بركت وركړ!
ده ورته وويل :زه خو هغه څه وايم چي خداى ئې راباندي
وايي!!
بيا ئې بل غره ته بوتلو ،هلته ئې هم د قربانۍ اوه
ځايونه جوړ كړل  ...مخكنى بهير تكرار شو او د ده له
خولې اسرائيليانو ته ښېرا ونه ختله ...،بيا ئې درېيم
غره ته بوتلو هلته ئې همغه كارونه وكړل ،د
اسرائيليانو ډېره ستاينه ئې وكړه ...،څلورمه وحي پرې
نازله شوه ...د عماليقيانو او قينيانو چي له
اسرائيليانو سره جنگېدل ،د دوى د ماتي او تباهۍ
وړاندويني ئې وكړې ...بيا بلعام او پاچا خپل خپل ځاى
ته ستانه شول!!
دا خندوونكې قصه په نقد نه ارزي ،جمله جمله ئې د
خندا وړ ده ،ډېر احمق انسان به ئې ومني ،هغه څوك به
ئې مني چي د بلعام خر ترې هوښيار وي!! څو خبري ئې چي
ټوكو ټكالو ته ورته دي بيا تكراروم:
 بلعام د خداى په اجازه خوځېدلى خو خداى ئې په
روانېدو غصه شوى!!
 خر ئې فرشته گوري او دى ئې له ليدو عاجز دئ!!
 د فرشتې په ليدو سره خر الر بدلوي خو فرشته له
خپله ځايه نه شي خوځېدى او مخه ئې نه شي نيولى!!
 فرشتې غوښتل بلعام ووژني خو خره ترې بچ كړ!!
 بيا ئې له وژلو تېره شوه او له پاچا سره ئې د تلو
اجازه په دې شرط وركړه چي همغه كار به كوي چي فرشته
ئې ورته وايي او دا همغه خبره وه چي خداى د اجازې په
وخت كي بلعام ته كړې وه!!
 پاچا پر دريو غرونو يويشت د قربانۍ ځايونه جوړ او
يويشت غويي او يويشت پسونه ئې حالل كړل خو بلعام
اسرائيليانو ته د ښېرا په ځاى دعاء كوله!!
 دغه بلعام چي لري ليد ئې تر خپل خره هم لنډ وو او
سترگي ئې تر هغه كمزورې ،د دريو قومونو د راتلونكې
په اړه وړاندويني وكړې!! او بايبل وروسته ليكي چي دى
په خپله لنډه موده وروسته ووژل شو!!
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ً به ئې ډېر بلعامان تر
چا چي جهاد كړى وي حتما
سترگو شوي وي ،د دښمن لپاره مجاهدينو ته ښېرا
كوونكي ،خو چي مجاهدين برالسي شوي همدغو بلعامانو
ورته ويلي :موږ هلته په خوله ښېرا او په زړه كي دعاء
درته كوله!! د قرآن په الفاظو سره ( :إنا كنا معكم:
ً چي موږ د دښمن په خوا كي ستاسو ملگري وو)!!
يقينا
انگرېزانو هم د افغانستان د اشغال په وخت كي ډېر
بلعامان د دوو سترو سترو سره افغانستان ته راوستل،
يو له عراقه او بل له هند څخه ،د موسى عليه السالم
بلعام د غرونو پر سر د قربانۍ ځايونه جوړول او دوى د
غرونو او غونډيو پر سر چهل گزي زيارتونه ،هغوى هم د
قربانۍ له ځايه ترصد كاوو او دوى هم له دې زيارتونو
د ترصد لپاره كار اخيست!!

مذهبي حيله
په بني اسرائيلو كي مذهبي حيله رائج شوه ،مذهبي
مشرانو به ئې د حرامو د حالل گرځولو لپاره داسي چلونه
خلكو ته ښودل چي صريح حرام ته به ئې د حالل رنگ وركړ،
قرآن د دې يوه بېلگه په دې توگه بيانوي:
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االعراف156-136 :
 

او د هغه كلي په اړه ترې وپوښته چي د بحر په غاړه
(پروت) وو ،چي د شنبې (په ورځ) به ئې تېرى كاوو ،چي
كبان به د دوى د شنبې په ورځ له هر لوري څرگند ورته
راروان ول ،او چي د شنبې ورځ به ئې نه وه نو نه به
ورته راتلل ،همداسي مو د دې لپاره آزمويل چي فسق ئې
كاوو .او كله چي د دوى يوې ډلي وويل :ولي هغو خلكو
ته وعظ كوئ چي هللا ئې هالكوونكى يا په شديد عذاب سره
تعذيبوونكى دئ ،وئې ويل :ستاسو رب ته د عذر په توگه
او د دې لپاره چي ښايي ځان به ترې وساتي .خو كله چي
دوى هغه څه هېر كړل چي پند پرې وركېدو ،هغه مو
وژغورل چي له بدو كړنو ئې مخنيوى كاوو او ظالمان مو
د دې لپاره په بد عذاب اخته كړل چي سرغړاوى ئې كاوو.
نو كله چي دوى له هغه څه سرغړاوى وكړ چي ترې منع شوي
ول ،ورته ومو ويل :رټل شوې بيزوگاني شئ .او كله چي
ستا رب دا خبره په ډاگه كړې وه چي پر دوى به د قيامت
تر ورځي داسي څوك مسلط كړي چي په بد عذاب به ئې اخته
ً چي ستا رب په عذاب وركولو كي سريع دئ او
كوي .يقينا
ً چي هغه مهربان بخښونكى دئ.
يقينا
په دې مباركو آيتونو كي د بني اسرائيلو د يوې
قبيلې په قصې كي د اړوند سورې اساسي مضامين د يوې
بلي تاريخي بېلگي په ترڅ كي زموږ مخي ته اېښودل شوي،
دا د بحر غاړي ته مېشت قوم وو ،دنده ئې د كبانو
نيول ،ورته امر شوى وو چي د شنبې په ورځ به له ښكاره
ډډه كوي ،همداسي لكه مسلمانانو ته چي ويل شوي د جمعې
د لمانځه لپاره به له كاره الس اخلئ ،دوى د هللا تعالى
له امره سرغړاوى وكړ ،په نورو مواردو كي هم او په دې
خاص مورد كي هم ،په نورو مواردو كي ئې فسق او
سرغړاوى مقدمه او دا ئې پايله او تتمه وه ،هللا تعالى د
همدې لپاره د شنبې په ورځ له هر لوري دوى ته ماهيان
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راوستل ،دوى د دغي ممنوعه ورځي د ښكار لپاره مذهبي
حيله جوړه كړه ،ماهيان به ئې په ډنډونو كي بند كړل
خو په سبا به ئې راوايستل او ادعاء به ئې دا وه چي
موږ د شنبې د ورځي احترام ساتلى ،ځينو دوى ته نصيحت
كاوو او له دې كاره ئې منع كول ،ځينو نورو به نه
يوازي د دوى ممانعت نه كولو بلكي نصيحت كوونكي به ئې
ترټل چي ولي خپل وخت ضايع كوئ؟ د څه لپاره ځان له
دوى سره په النجه كي غورځوئ؟ پرېږدئ چي هللا تعالى په
خپله سزا وركړي ،يا ئې هالك كړي يا عذاب پرې راولېږي،
كار ئې دې ځاى ته ورسېدو چي د ټولني اكثريت دين ته
شا كړه ،هللا تعالى هغه خلك وژغورل چي له بدو كړنو ئې
مخنيوى كاوو او ظالمان ئې د دې لپاره په بد عذاب
اخته كړل چي سرغړاوى ئې كاوو.
د دوى سرغړاوى مزيد عام او پراخ شو او هللا تعالى د
دوى په اړه پرېكړه وكړه چي د رټل شوو بيزوگانو په
څېر مسخ شي او د قيامت تر ورځي داسي څوك پرې مسلط
كړي چي په بد عذاب به ئې اخته كوي .دا ځكه چي هللا
تعالى د ظالمانو په نيوني او مؤاخذې كي سريع دئ او د
توبه كوونكو لپاره مهربان بخښونكى.
دلته دا پوښتنه راوالړېږي چي دا مسخ جسمي وه كه
معنوي؟ كه جسمي وه نو د پيغمبر عليه الصالة و السالم د
حديث له مخي مسخ شوي خلك مري او هيڅ نسل نه ترې پاته
كېږي ،خو دلته د آيت په وروستۍ برخي كي ويل شوي چي
پر دوى به د قيامت تر ورځي داسي څوك مسلط كړي چي په
بد عذاب به ئې اخته كوي ،د دې معنى خو دا ده چي د
دوى نسل نه يوازي پاته شوى بلكي تر قيامته به پاته
وي .دغه مطلب ته په پام سره ويلى شو چي يا خو دا مسخ
معنوي مسخ وه ،د بيزوگانو په څېر سپك ،ذليل او مقلد
قوم ترې جوړ شوى او يا خو يوه ډله ئې په جسمي توگه
هم مسخ شوې او له منځه تللې ،نور ئې پاته شوي .دې
آيت او الندي حديث ته په پام سره دا رأيه ارجح برېښي
چي مسخ ئې معنوي وه.
عن عبد هللا بن مسعود قال رجل يا رسول هللا القردة
والخنازير هي مما مسخ ؟ فقال النبي صلى هللا عليه وسلم
إن هللا عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم
رواه
نسال وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك .
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مسلم
عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه روايت كوي چي يوه سړي
وپوښتل :يا رسول هللا! آيا دا بيزوگاني او خنزيران همغه
خلك دي چي مسخ شوي؟ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفرمايل:
ً چي هللا داسي نه كوي چي كوم قوم هالك كړي يا ئې په
يقينا
عذاب اخته كړي او بيا ئې نسل ترې پرېږدي ،دا
بيزوگاني او خنزيران تر دې د مخه موجود وو.

اختالف او تشتت
د دوى د زوال يو بل عامل خپلمنځي اختالفات وو ،په ډلو
ډلو ووېشل شول ،قرآن په دې اړه فرمايي:
   
   










االعراف135 :
او په زمكي كي مو په ډلو ډلو خواره واره كړل ،ځيني
ئې صالح دي او ځيني ئې تر دې راټيټ ،په ښو او بدو
(شېبو) مو وآزمويل چي راوگرځي.
دا آيت ښيي چي بني اسرائيل له پراخ تشتت او تفرق
سره مخ شوي ،په زمكي كي خواره واره شوي ،يوه وړه ډله
ئې روغه او سمه او نور ئې پرېوتي او ټيټ ،هللا تعالى
كله په خپلو نعمتونو آزمويلي او كله په نقمتونو ،په
دې موخه چي پند واخلي او بېرته سمي الري ته راوگرځي.










   



    




    
    



    

االعراف135 :
نو تر دوى وروسته داسي (بد) پاته شوني ترې پاتي شول
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چي كتاب ئې په ميراث يووړ ،په داسي حال كي چي د دې
خسيسي (دنيا) مال متاع به ئې (پرې) ترالسه كاوو او
ً راته وبخښي او كه همداسي
ويل به ئې :خداى به ئې حتما
مال متاع بيا ورته رامخه كړي بيا ئې اخلي ،آيا د
كتاب دا ژمنه نه وه ترې اخيستل شوې چي د هللا په اړه به
له حق وينا پرته بل څه نه وايي؟ او هغه څه ئې لوستلي
وو چي په دغه (كتاب) كي وو او د آخرت كور هغه چا لره
غوره دئ چي تقوى كوي ،آيا تعقل نه كوئ؟
دا مبارك آيت څو مهمي الرښووني لري:
 دوى ته كتاب په ميراث پاته شو ،داسي نه چي كتاب
ئې غوره كړى ،د كتاب په محتوى كي له غور او دقت
وروسته ئې هغه د الهي الرښود كتاب په توگه منلى ،بلكي
د يوه ميراثي توكي په څېر ئې ترالسه كړى ،محتوى ته ئې
له پام پرته او د احكامو په وړاندي ئې له التزام
پرته.
 د دوى ماليانو او مذهبي مشرانو په دې موروثي كتاب
دنيوي خسيسي گټي ترالسه كولې ،له كتاب څخه ئې دام او
دكان جوړ كړى وو ،خلك ئې پرې غولول او له دوى ئې
شكرانې ترالسه كولې ،خو هر ځل چي به دوى دا كار وكړ،
په كومي فتوى به ئې څه زهر زقوم په برخه شول ،نو پټ
به ئې له ځان سره وويل :زموږ مجبوريتونو ته په پام
ً دا گناه راوبخښي!! خو ال به څو ورځي
سره به خداى حتما
نه وې تېري چي همدا سپك كار به ئې بيا او بيا تكرار
كړ ،دا په داسي حال كي چي له هللا تعالى سره ئې ژمنه
كړې وه چي د هللا تعالى او د ده د دين په اړه به افتراء
نه كوي ،له ځانه به دروغجني فتواگاني نه وركوي ،دين
به نه خرڅوي ،الهي احكام به د دنيوي اغراضو لپاره نه
پټوي ،نه د كومي طمعي په وجه او نه د كومي وېري په
وجه ،او دا ټول په داسي حال كي چي دوى دغه الهي
احكام په كتاب كي لوستلي او نورو ته ئې هم ورزده
كړي .دا ئې هم په كتاب كي ترسترگو شوي وو چي څوك له
داسي كارونو ځان وساتي د آخرت غوره كور به ئې په
برخه شي!!
دا هغه ستره جفا ده چي له هر الهي كتاب سره شوې،
دا هغه ستر ظلم دئ چي تل دين پلورونكو او ټگمارو
مذهبي مشرانو له دين سره كړى ،دا همغه فتنه ده چي تل
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په هغو قومونو كي راوالړېږي
ميراثي توكي په څېر ترالسه كړي.

چي



  
 

الهي

كتاب

د

يوه



 

االعراف156 :
او هغه چي په كتاب تمسك كوي او لمونځ اقامه كوي،
ً چي د دغو مصلحينو اجر نه ضايع كوو.
يقنا
په دې مبارك آيت كي د مخكنۍ ډلي په مقابل كي د
يوې بلي ډلي يادونه شوې چي قرآن ئې د مصلحينو په
نامه يادوي او دا ئې ځانگړتياوي گڼي:
 دوى په الهي كتاب تمسك كوي ،په هر څه كي د دوى
مستمسك د هللا تعالى كتاب وي ،په وينا ،قضاوت او عمل
كي ،دا كتاب ئې هم خپل الرښود وي او هم نورو ته په
همدې كتاب الرښوونه كوي.
 لمونځ اقامه كوي ،هم خپلي اړيكي له هللا تعالى سره
ټينگوي او هم نور دې ته رابلي چي په لمانځه سره خپلي
اړيكي له هللا تعالى سره ټينگي كړي.
له دې مبارك آيت په ډېر وضاحت او صراحت سره
معلومېږي چي د ټولني د اصالح كار له دغو دوو الرو پرته
له بلي الري امكان نه لري ،په الهي كتاب تمسك او د
لمانځه اقامه ،په كومي ټولني كي چي الهي كتاب هېر
كړى شو ،شا ته وغورځول شو ،بل څه ته پرې ترجيح وركړى
شوه ،جوماتونه ئې له معنوي پلوه ويجاړ شول ،امامت ئې
د غلطو او دين پلورونكو خلكو په الس كي پرېوت ،هيڅكله
به ښېرازه نشي ،سمه ورځ به ئې په برخه نشي او د اصالح
هره هڅه به ئې بې نتيجې پاتې شي.

له هللا تعالى سره كړې ژمني ماتول
پر بني اسرائيلو يو په بل پسي مصيبتونه راغلي ،د
مصيبتونو په دوران كي ئې له هللا تعالى سره د بندگۍ،
اخالص او صداقت ژمنه كړې ،د تورات نازلېدو پر مهال ئې
په دې كتاب د عمل كولو تعهد كړى خو هر ځل ئې خپلي
ژمني او تعهدات مات كړي ،قرآن فرمايي:
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النساء188 :
نو د خپلو ژمنو د ماتولو له كبله او د هللا پر آيتونو د
دوى د كافرېدو په سبب او په ناحقه د پيغمبرانو د
وژني او د دوى د دې وينا له امله چي (ويل ئې) زړونه
مو په پردو كي دي ،بلكي هللا د دوى د كفر په وجه پرې
مهر لگولى ،نو ايمان نه راوړي مگر ډېر لږ.
په دغو مباركو آيتونو كي د بني اسرائيلو هغو
انحرافاتو ته گوته نيول شوې چي هللا پرې مؤاخذه كړل او
له دردناك عذاب سره ئې مخامخ كړل:
 خپلي ژمني ئې ماتي كړې.
 د هللا له آيتونو ئې انكار وكړ.
 د انبياءو د وژلو لپاره ئې مال وتړله.
 د خپل ذهن زيږنده جعلي مذهب په نسبت ئې داسي ړوند
تعصب پيل كړ چي د هغه په خالف د هيڅ دليل اورېدو ته
تيار نه وو.
 په خپل كفر كي هغه ځاى ته ورسېدل چي هللا تعالى د
دوى پر زړونو مهر ولگاوو او د هدايت دروازې ئې پر مخ
وتړل شوې.
همداراز د المائدې سورې په  68آيت كي فرمايي:



  
   
    














    





المائده16 :
نو د خپلو ژمنو د ماتولو په وجه مو ورټل او د دوى
زړونه مو سخت كړل ،كلمې له خپل خپل ځايه كږوي او له
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هغه څه ئې برخمن كېدل هېر كړل چي پند پرې وركېدو او
تل به د دوى له يوه او بل خيانته خبريږې ،مگر لږ ئې،
نو ترې تېر شه او مخ ترې واړوه ،بې شكه چي هللا داسي
محسنين خوښوي.
په دې مباركو آيتونو كي د يهودانو څو هغو خصلتونو
ته گوته نيول شوې چي هللا تعالى د همدې په سبب ورټل او
زړونه ئې ورسخت كړل ،د همدې له كبله د هر چا له لوري
رټل شوي او هر څوك په سپكه سترگه ورته گوري او د
همدې له امله له الهي هدايته محروم شوي:
 خپلي ژمني ماتول.
 هغه الرښووني شا ته غورځول چي د پيغمبرانو عليهم
السالم په الس ئې په برخه شوې وې.
 پرله پسې خيانت ،له دوست او دښمن سره ،له هللا تعالى
او د ده له بندگانو سره.
 دا خيانت پكي عام شوى ،له لږو پرته ټول پرې اخته
شوي.
له دوى سره په معامله كي د څو الرښوونو توصيه
كېږي :د دوى له كړو وړو سترگي پټول ،مخ ترې اړول او
ښېگڼه ورسره كول ،دا ځكه چي هللا تعالى ښېگڼي كوونكي او
نېكان خوښوي.
همدراز فرمايي:
   
   
     










الرعد58:


او هغه چي د هللا عهد له هغه وروسته ماتوي چي ژمنه ئې
پرې كړې او هغه څه قطع كوي چي هللا ئې د وصلولو امر كړى
او په زمكي كي فساد كوي ،دوى ته لعنت دئ او دوى لره
بد ټاټوبى دئ.
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البقرة55:
هغه (فاسقان) چي الهي ژمني له ټينگولو وروسته ماتوي
او هغه غوڅوي چي هللا ئې د وصلولو امر كړى او په زمكه
كي فساد كوي ،همدا دوى خاسر او تباه شوي دي.
له دې آيت څخه په ډېر صراحت سره معلومېږي چي د
فطري اړيكو شلول او هغه څه قطع كول چي هللا ئې د وصلولو
امر كوي ،د هغو فاسقانو كار دئ چي له الهي هدايت او
الرښووني محروم دي او د هللا په كتاب د ايمان راوړو
سعادت ئې نه په برخه كېږي او دا همغه مطلب دئ چي د
بقرې د سورې په سر كي راغلى ،او هغه دا چي د قرآن له
الرښوونو هغه څوك گټه اخيستى شي چي يو صفت ئې د
(الصلوة اقامه) وي ،لمونځ په حقيقت كي د اقامه صلوة
تر ټولو ستره بېلگه ده ،دا هم د انسان او هللا ترمنځ او
هم د انسانانو ترمنځ د اړيكو د مضبوطولو ترټولو
مؤثره او اغېزمنه ذريعه ده ،د همدې لپاره هللا تعالى د
لمانځه ادا كولو لپاره د اقيموا الصلوة صيغه غوره
كړې.
   
   




  
    

االعراف151 :
او كله چي مو غر پرې راپورته كړ ،داسي لكه چي چترۍ
وي او گمان ئې وكړ چي پرې راپرېوتونكى دئ( ،ومو
ويل ):هغه څه په زور سره (ټينگ) ونيسئ چي تاسو ته مو
دركړ او هغه څه ئې په ياد كړئ چي په هغه كي دي ،ترڅو
مو ځان ساتنه په برخه شي.
دلته بني اسرائيلو ته خپلي هغه ژمني ورپه يادوي
چي د تورات د نازلېدو په مهال ئې كړې وې ،دوى له هللا
تعالى سره په داسي حال كي ژمنه كړې وه چي لوى غر ئې
پر سر داسي راپورته شوى وو لكه چترۍ ،هره شېبه ئې
گمان كاوو چي غر پرې راپرېوځي ،ژمنه ئې دا وه چي د هللا
تعالى په كتاب به كلكي منگولي لگوي او الرښوونو ته به
ئې تل پام كوي.
كه له بني اسرائيلو په دې توگه ژمنه ترالسه شوې
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وه ،په نورو قومونو هم دې ته ورته حاالت راځي ،د
مصيبتونو غرونه ئې پر سر سيورى وغوړوي ،له سترو سترو
گواښونو او خطرونو سره مخامخ شي ،په دې وخت كي هللا
تعالى ته مخه كړي ،له گناهونو د الس اخيستو او په
اخالص او صداقت سره د هللا تعالى د بندگۍ ژمني كوي .په
افرادو باندي هم دې ته ورته حالتونه راځي او همداسي
له هللا تعالى سره ژمني او تعهدونه كوي.



  
   













االعراف:
 

165
او له موسى سره مو د دېرشو شپو ژمنه كړې وه او بيا
مو په لسو نورو بشپړي كړې ،چي په دې سره ئې د رب
وعده بشپړي څلوېښت شپې شوې ،او موسى خپل ورور هارون
ته وويل :په قوم كي مي نيابت وكړه ،د اصالح په كار
بوخت اوسه او د مفسدينو په الر مه ځه.
هللا تعالى موسى عليه السالم وروغوښت چي د بني
اسرائيلو د ژوند د چارو تنظيمولو لپاره ضروري
الرښووني او احكام وركړي ،د دېرشو شپو لپاره غوښتل
شوى وو ،خو دا موده لس ورځي نوره هم اوږده شوه ،موسى
عليه السالم د تلو په مهال هارون عليه السالم خپل نائب
وټاكو ،هغه ته ئې سپارښتنه وكړه چي د اصالح په كار
بوخت وي او د مفسدينو په الر والړ نشي.
د قرآن داسي الرښوونو ته په پام سره به پيغمبر
عليه الصالة و السالم غزواتو ته تلو په مهال په مدينه
كي خپل نائب ټاكلو ،د تبوك جنگ ته د تلو په ورځ ئې
غوښتل على رضي هللا عنه د نائب په توگه وټاكي ،په هغه
باندي دا خبره گرانه تمامه شوه ،نه ئې غوښتل له يوه
ستر جهاد محروم پاته شي ،پيغمبر عليه الصالة و السالم
ته ئې عرض وكړ چي آيا ما له ماشومانو او ښځو سره
پرېږدې؟! پيغمبر عليه السالم ورته وويل :آيا نه غواړې
زما لپاره داسي شې لكه هارون د موسى عليه السالم
لپاره ،مگر دا چي له ما وروسته پيغمبر نشته.
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عن مصعب ابن سعد عن أبيه :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال أتخلفني في الصبيان
والنساء؟ قال أال ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من
موسى؟ إال أنه ليس نبي بعدي* رواه البخارى
متأسفانه ځينو شيعه وو په دغه حديث استناد كړى او
ادعاء ئې كړې چي په دې سره على رضي هللا عنه د پيغمبر
عليه السالم ځاى ناستى ټاكل شوى او خالفت د ده مسلم حق
وو!! د همدې لپاره د دوى ځينو ټول صحابه په دې دليل
تكفير كړل چي تر على رضي هللا عنه ئې نورو ته ترجيح
وركړه ،ځينو حتى على رضي هللا عنه له اسالم څخه په
مخالفت متهم كړ او دا اعتراض ئې پرې وكړ چي ولي ئې
پر خپل حق ټينگار ونه كړ ،له نورو سره ئې بيعت وكړ!!
دا ادعاء ئې د على رضي هللا عنه له شهادت نږدې څلور سوه
كاله وروسته وكړه .كه څه هم دا موضوع زموږ له اصلي
بحث ځني وتلې ده خو دا مناسب گڼو چي دغو جنابانو ته
ووايو:
 څوك چي د صحابه وو اجماع نه مني هغه بايد دغه
قرآن هم ونه مني چي نن زموږ په الس كي دئ ،موږ خو په
دې دليل دې قرآن ته د همغه قرآن په سترگه گورو چي پر
پيغمبر عليه الصالة و السالم نازل شوى چي صحابه وو پرې
اتفاق كړى!!
 صحابه هغه خلك دي چي د پيغمبر عليه السالم په الس
روزل شوي ،تر هر چا زيات او ښه په قرآن پوهېدل ،نه
څوك د قرآن په پوهي كي هغوى ته رسېدى شي او نه په
اخالص كي ،دا دوى ول چي اسالم ئې د نړۍ گوټ گوټ ته
ورساوو ،موږ ته دا دين صحابه وو رارسولى ،هغوى تر هر
چا ښه پوهېدل چي د خالفت لپاره تر ټولو وړ او مناسب
شخصيت څوك دئ ،موږ د دوى پرېكړه د ابوبكر ،عمر،
عثمان او على رضي هللا عنهم په اړه عادالنه ،اصوب او
احسن گڼو .ډېر ناپوه او په غرض او مرض مبتال انسان به
په دې اړه د دوى پرېكړه د اسالم او عدالت خالف گڼي.
 پيغمبر عليه السالم نور صحابه او تر علي رضى هللا عنه
مخكي او وروسته او څو ځلي د موقت نائب په توگه
گمارلي ،ولي هغوى ته د ځاى ناستي په سترگه نه گورئ؟!
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د هللا تعالى د ليدو هيله
قرآن د دې قصې په ترڅ كي موږ ته هغه پېښه هم
رايادوي چي موسى عليه السالم د طور په غره كي او له هللا
تعالى سره له تكلم وروسته دا هيله وكړه چي خپل رب په
خپلو سترگو وگوري ،فرمايي:
   




     







    












   




االعراف166 :
او كله چي موسى زموږ ميقات ته راغى او رب ئې ورسره
خبري وكړې ،وئې ويل :اې زما ربه! ما ته (ځان) راوښيه
چي درته وگورم ،وئې فرمايل :هيڅكله مي ليدى نه شې،
خو دې غره ته وگوره ،كه په خپل ځاى ثابت پاته شو ،نو
ً وگورې ،خو كله چي د ده رب د غره په
ته به مي هم حتما
لوري تجلي وكړه ،ټوټې ټوټې شو او موسى بې سده
پرېووت ،كله چي راپه سد شو وئې ويل :پاكي تا لره ده،
تا ته مي توبه ده او زه لومړنى مؤمن او باوركوونكى
يم (د دې خبري چي هيڅوك هللا تعالى په خپلو سترگو نه شي
ليدى).
دلته څو ډېري اساسي او مهمي خبري زموږ توجه
جلبوي:
 هللا تعالى له موسى عليه السالم سره تكلم او خبري
كړې ،موږ د دې خبرو په كيفيت او څرنگوالي نه پوهېږو،
دومره ويلى شو چي موسى عليه السالم دا خبري اورېدلې
دي او پرې پوه شوى.
 خبري په داسي حالت كي شوې چي موسى عليه السالم خپل
رب نه ليدو ،د ليدو تمنا ئې كړې او هللا تعالى ورته
فرمايلي چي زما د ليدو توان او استعداد نه لرې ،ستا
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په څېر يو انسان خو پرېږده ستر غر هم د هللا تعالى د
تجلي په وړاندي مقاومت نشي كولى ،كه دا غر زما د
تجلي په وړاندي تم شو نو ته مي هم ليدى شې.
 كله چي هللا تعالى د غره په لوري تجلي كړې غر ټوټې
ټوټې شوى او موسى عليه السالم بې سده شوى.
 كله چي راپه سد شو وئې ويل :پاكي تا لره ده ،تا
ته مي توبه ده او زه لومړنى مؤمن او باوركوونكى يم،
يعنى له ما غلطي وشوه ،ته تر دې ډېر لوړ يې چي انسان
دي په خپلو كمزورو سترگو وليدى شي ،تا ته مي توبه
ده ،زه لومړنى كس يم چي دې نتيجې ته رسېدلى چي هيڅوك
هللا تعالى په خپلو سترگو نه شي ليدى.
د قرآن دا وينا او هغه هم د موسى عليه السالم د
قصې په ترڅ كي د يهودانو او د بايبل د هغو پلويانو
په خوله سخت سوك دئ چي د بايبل دا غلطه خبره مني چي
د دوى گڼ شمېر انبياءو هللا تعالى په خپلو سترگو ليدلى
او ډوډۍ ئې ورسره خوړلې!!
دا آيت د ټولو هغو ټگمارانو ادعاء هم ردوي چي د
(شهود) او (حضور) په نامه د هللا تعالى د ليدو خبره
كوي .كه د موسى عليه السالم په څېر اولوالعزمه پيغمبر
نشي كولى هللا تعالى وگوري بل څوك به ئې څنگه وليدى
شي؟!
موسى عليه السالم لومړى او وروستى شخص دئ چي هللا
تعالى ورسره تكلم كړى او دا ئې په خپلو سترگو ليدلي
چي نه غر او نه انسان د هللا تعالى د تجلي په وړاندي
مقاومت كولى شي.

د تورات وركړه
بني اسرائيلو له آزادۍ وروسته يوه داسي الرښود
كتاب ته ضرورت درلود چي د دوى فردي او اجتماعي ژوند
تنظيم كړي ،ښه او بد ،حالل او حرام وروښيي ،د كفر،
شرك ،نفاق او ايمان تر منځ پولي او نښي په گوته كړي،
د عدل او ظلم د تفكيك لپاره واضح او څرگند معيارونه
په الس كي وركړي ،د همدې لپاره موسى عليه السالم ته
تورات وركړى شو ،لكه چي قرآن فرمايي:
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االعراف168-166 :
وئې فرمايل :اې موسى! ما په خپلو رسالتونو او په خپل
كالم سره تا ته پر خلكو غوره والى دركړ ،نو څه چي مي
دركړل وائې خله او له شكركوونكو څخه اوسه .او ده ته
مو په (ډبرينو) تختو كي د هر څه (په اړه) موعظه او د
هر څه (په اړه) تفصيلي ليكنه وركړه ،نو په قوت سره
ئې واخله او خپل قوم ته سپارښتنه وكړه چي په غوره
توگه ئې ترالسه كړي ،ژر به د فاسقانو ټاټوبى دروښيم.
دلته څو خبري په پام كي ولرئ:
 هللا تعالى خپل پيغمبر موسى عليه السالم هغو سترو
سترو پېرزوينو ته متوجه كوي چي د ده په برخه شوې وې:
رسالت ئې ورپه برخه كړى وو او د ټولو انسانانو له
منځه ئې يوزاي له ده سره په استثنائي او ځانگړې توگه
تكلم كړى وو او ده ته ئې په لوحو كي ليكلي هدايات
وركړي وو.
 دا لوحې څو وې؟ په دې كي ټول تورات ليكل شوى وو
كه ځيني اساسي احكام ئې؟ په دې اړه په قرآن او د
پيغمبر عليه الصالة و السالم په احاديثو كي واضح ځواب
نشو موندلى ،د مفسرينو گڼ اقوال نقل شوي ،بايبل ئې
دوه ډبريني لوحې گڼي ،چي لس احكام په كي ليكل شوي
وو ،يهودان او مسيحيان د بايبل لومړۍ برخي (عهد
قديم) ته د تورات په سترگه گوري ،خو څوك چي بايبل په
دقت سره مطالعه كړي پوهېږي چي دا نه يوازي په موسى
عليه السالم باندي نازل شوى تورات نه دئ ،بلكي له
خرافاتو او تناقضاتو ډك كتاب دئ.
بايبل د دغو لوحو په اړه ليكي :خداى موسى ته امر
ْو (لمنځه) له لرگي
وكړ چي  ...د عهد صندوق به د سر
جوړوئ ،اوږدوالى به ئې  689سانتي متره ،سور او
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لوړوالى ئې  09سانتي متره ،منځ او بهر ئې په خالصو
سرو زرو وپوښه او په ژۍ ئې د سرو زرو گاره تېره كړه،
د دې صندوق لپاره د سرو زرو څلور حلقې جوړي كړه ،د
صندوق څلور الندينيو كونجونو سره ئې ونښلوه ... ،د
صندوق د وړلو لپاره د لمنځي د لرگي دوه دستكي په سرو
زرو وپوښه او په حلقو كي ئې ننباسه ،كله چي د صندوق
جوړول بشپړ شي هغه دوه لوحې به دركړم چي قوانين او
الرښووني مي په كي ليكلې دي تر څو ئې په دې صندوق كي
كېږدې .د صندوق سرپوښ به له خالص سرو زرو جوړوې،
اوږدوالى ئې  689او سور ئې  09سانتي متره ،دا سرپوښ
د (رحمت تخت) دئ ،ستاسو د گناهونو د كفارې لپاره!! د
رحمت د تخت پر سر د فرشتې د شكل دوه مجسمې له سرو
زرو نصب كړه ،دا مجسمې داسي جوړي كړه چي د رحمت له
تخت سره جوخت او نښتې وي ،دواړه يوې بلي ته مخامخ او
سترگي ئې د تخت په لوري او وزرونه ئې په تخت خواره
وي ،د رحمت تخت پر صندوق نصب كړه ،بيا به زه هملته
مالقات درسره كوم او د دغو دواړو فرشتو له منځه به
خبري درسره وكړم او بني اسرائيلو ته به اړيني
الرښووني وكړم!!.
د دې خبرو په اړه د بايبل منونكو ته وايو:
 آيا ستاسو عقل دا خبره مني چي هللا تعالى به موسى
عليه السالم په داسي بېهوده كارونو گمارلى وي او د
معبد په جوړولو كي د سرو او سپينو زرو او قيمتي ډبرو
د كارولو امر به ئې كړى وي؟!! آيا د خداى له يوه
مسكين او فقير بنده سره چي له لوږي او بيمارۍ مري،
مرسته به غوره وي كه د معبد د تزئين او ښكال لپاره بې
درېغه مصرف؟!! كه دا تاسو ته پرېښودى شي نو ستاسو
پرېكړه به څه وي ،كوم ته به ترجيح وركوئ؟!!
 آيا هللا تعالى د تورات لوحې د دې لپاره لېږلې وې چي
د سرو زرو په صندوق كي كېښودى شي كه د دې لپاره چي د
خلكو د ژوند الرښود وي او عمل پرې وشي؟ څنگه ممكنه ده
چي موسى عليه السالم به تورات د سرو زرو په صندوق كي
ږدي؟!! قرآن خو موږ ته تورات د هغه كتاب په توگه
معرفي كوي چي نسخې ترې جوړي شوې او په ولس كي خورې
شوې (والطور وكتاب مسطور في رق منشور) ،موسى عليه
السالم خو د تورات له راوړلو سره سم له بني اسرائيلو
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په دې كتاب د عمل كولو ژمنه اخيستې وه ،قرآن خو موږ
ته وايي چي موسى عليه السالم دا لوحې هغه وخت لري
وغورځولې چي وئې ليدل د ده قوم د سامري په الس دوكه
شوى او د خداى په ځاى ئې د سخوندر د مجسمې عبادت پيل
كړى ،تورات هم همدغه خبره كوي ،له دې نه خو معلومېږي
چي د موسى عليه السالم له نظره دا لوحې نه بلكي په دې
لوحو كي ليكل شوي احكام مهم ول!! د ټولو جاهلو
قومونو تاريخ په دې شهادت وركوي چي دوى له خپلو
سپېڅلو كتابونو سره همدا معامله كړې ده ،هغه كتاب چي
په لومړي سر كي د دوى د نېكو او صالحو پلرونو لپاره
الرښود كتاب وو ،خو ورو ورو ترې لري شوي ،د كتاب
الرښووني ئې هېري كړې ،په جامو كي ئې نغښتى ،په لوړ
طاق كي ئې ايښى او د تبرك وسيله ئې ترې جوړه كړې،
هندوانو او سيكانو له خپلو هغو مذهبي كتابونو سره چي
سپېڅلي ئې گڼي همداسي وكړل ،په درمسال كي ئې كېښود،
په گڼ شمېر جامو كي ئې پټ كړ ،خوا ته ئې عطر شيندي،
خوشبويه لرگي دودوي ،بوزى ورته وهي ،د بركت ترالسه
كولو لپاره ئې تر خوا تېرېږي او تعظيم ئې كوي!!
مسلمانانو د جهل او انحطاط په دوران كي له قرآن سره
همدا معامله وكړه ،هغه كتاب چي د يوه ستر سياسي،
اجتماعي او اقتصادي انقالب الرښود وو ،د ژوند د هري
پېښي په اړه به مسلمانانو هغه ته رجوع كوله ،د خپلي
هري پوښتني ځواب به ئې له قرآنه غوښت ،هره شخړه به
ئې په قرآن حلوله ،د هري قضيي په اړه به ئې د قرآن
الرښوونه او پرېكړه وروستۍ پرېكړه گڼله ،هغه كتاب چي
په نړۍ كي ئې ستره او ژوره تبديلي راوسته ،له خورو
ورو قومونو ئې يو ستر او سرلوړى متحد امت جوړ كړ ،د
ظالمانو په ضد ئې مظلومان پاڅون ته وهڅول ،اقتدار ئې
له ظالمانو واخيست او مظلومانو ته ئې وسپارو ،دوه
ستري امپراطورۍ ئې په زوال محكومي كړې ،خو آيا
پوهېږئ چي څو پېړۍ وروسته ،تش په نامه مسلمانانو له
دغه الرښود او انقالبي كتاب سره څه وكړل؟!! هغه ئې هېر
كړ ،يوازي د تبرك وسيله ئې ترې جوړه كړه ،په جامو كي
ئې ونغاښتو ،د تعظيم او احترام په نامه ئې د خپلي
خوني په داسي طاق كي كېښود چي تر ټولو لوړ وي او د
هيچا الس نه وررسي ،هغه وخت به ئې له لوړ ځايه
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راكوزاوو چي غوښتل ئې د لوړي لپاره الس پرې كېږدي!!
بايبل بل ځاى ليكي :كله چي موسى د سينا په غره كي
وو خداى ورته هغه لوحې وركړې چي په خپلو گوتو ئې لس
احكام په كي ليكلي وو!! خو د سينا په غره كي ئې ځنډ
وكړ ...خلك هارون ته راغلل چي پاڅه او موږ ته خداى
جوړ كړه چي زموږ الرښوونه وكړي ...هارون ورته وويل :د
سرو زرو هغه گاڼې ما ته راوړئ چي ستاسو د مېرمنو،
لوڼو او زامنو په غوږونو كي دي ،خلكو دا كار وكړ...
هارون ټولي ويلي كړې ،په يوه قالب كي ئې واچولې او
سخوندر ئې ترې جوړ كړ ،كله چي خلكو سخوندر وليد چيغي
ئې كړې :اې بني اسرائيلو! دا ستاسو هغه خداى دئ چي
له مصره ئې راوايستئ!! هارون د دې صحنې په ليدو سره
د سخوندر مخي ته د قربانۍ ځاى هم جوړ كړ او وئې ويل:
سبا د خداى لپاره جشن نيسو!! سبا خلك سهار وختي
پاڅېدل ،د سخوندر په وړاندي ئې د سوزولو او سالمتۍ
قرباني وړانده كړه ،كښېنستل ...ښه ډېر خوراك څښاك او
د بې حيايۍ كارونه ئې وكړل ...خداى موسى ته وويل :په
تلوار الندي والړ شه چي ستا قوم فاسد شوى ...پرېږده چي
د خپلي غصې اور پرې بل كړم ...او ټول ووژنم ...خو
موسى وويل :خدايه! ولي پر خپل قوم دومره غصه يې؟
سوال كوم چي خپله غصه پرېږده او د خپل قوم له
مجازاته تېر شه!!  ...خپله هغه لوړه درپه ياد كړه چي
ابراهيم او اسحاق ته دي ويلي وو :په خپل ذات لوړه
كوم چي ستاسو اوالد به د آسمان د ستورو په څېر بې
شمېره كړم!!  ...نو له دې كبله خداى له خپل تصميم
ت ېر شو!!  ...نو موسى له غره راكوز شو ...او هغه دوه
ډبريني لوحې ئې په الس كي وې چي په دواړو خواوو ئې
(خداى په خپل الس) لس احكام ليكلي وو ...كله چي
پنډغالي ته رانږدې شو ،شور او ځوږ ئې ترغوږ شو...
سترگي ئې پر طاليي سخوندر ولگېدې چي خلك ئې مخي ته په
نڅا او خندا بوخت دي ...داسي غصه شو چي لوحې ئې تر
غره!! الندي وغورځولې او ټوټې ټوټې شوې ...بيا ئې
طاليي سخوندر په اور كي ويلي كړ ،وئې ټكاوو او د هغه
دوړې ئې پر اوبو وشيندلې او دا اوبه ئې پر بني
اسرائيلو وڅښلې!!!  ...هارون ته ئې وويل :ولي دي له
قوم سره دا جفا وكړه؟ ..د پنډغالي په دروازه كي

556پلوشې
د قرآن
القصص
ودرېدو او غږ ئې كړ :څوك چي د خداى پلوي وي زما خوا
ته دي راشي ...د الوي ټول ټبر د ده خوا ته راغونډ
شو ...ورته وئې ويل :خداى امر كوي چي توري ترمال
وتړئ ،د پنډغالي له يوه سره تر بل سره والړ شئ ،خپل
ورور ،دوست او گاونډى ووژنئ...الويانو اطاعت وكړ او
په دې ورځ درې زره اسرائيليان ووژل شول ...موسى
الويانو ته وويل :تاسو ثابته كړه چي د خداى د خدمت وړ
ياست ...نو خداى به تاسو ته بركت دركړي!!! ...موسى
خداى ته وويل :دې قوم لويه گناه كړې ،خو ته ئې وبخښه
او يا خو زما نوم له خپل كتابه محو كړه!! خداى ورته
وويل :ستا نوم به ولي محو كوم ...چا چي گناه كړې هغه
ته سزا وركوم ...خداى د هغه بت د لمانځني له كبله پر
بني اسرائيلو لويه بال نازله كړه چي هارون جوړ كړى
وو!! بيا خداى موسى ته وفرمايل :دا قوم هغي سيمي ته
بوځه چي شات او شيدې په كي بهېږي!!! خو زه به په دې
سفر كي ستاسو په منځ كي نه يم ،ځكه چي سركش يئ...
ممكن په الري كي مو هالك كړم!! كه يوه شېبه ستاسو په
ً وژنم ...تر څو چي ستاسو
منځ كي پاته شم نو تاسو حتما
په اړه وروستۍ پرېكړه كوم هر ډول گاڼې او جواهرات له
ځانه لري كړئ) ...
كه څه هم د دې وينا جمله جمله غلطه ده او هر عاقل
انسان ئې په غلطۍ پوهېږي ،خو د بايبل د هغو منونكو
لپاره چي دا كتاب ئې له غور پرته منلى او هره وينا
ئې ورته مقدسه برېښي ،څو وضاحتونه ضروري گڼو:
 آيا هللا تعالى زموږ په څېر دئ چي د څه ليكلو لپاره
بايد قلم په الس كي واخلي او په خپلو گوتو څه
وليكي؟!! د هللا تعالى په اړه داسي وينا خو يوازي هغه
څوك كولى شي چي نه ئې پېژني او په يوه كمزوري او
محتاج انسان ئې قياسوي ،راشئ د بايبل دا ضعيفه وينا
د قرآن له جامع او كاملي وينا سره مقايسه كړئ چي
فرمايي:
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كوم څه اراده وكړي نو ورته وايي :وشه ،نو هغه (له
ځنډه پرته ترسره) كېږي!!
 كه په رښتيا دا د سرو زرو سخوندر ډوله بت او د
هغه مخي ته د قربانۍ ځاى هارون جوړ كړى وي ،نو تر
ټولو سخته سزا خو بايد ده ته وركړى شوې وى!! دا څنگه
موسى عليه السالم د نورو د وژلو امر كوي ،هغه هم له
پوښتني او گوېږني پرته او د پنډغالي له يوه سره تر
بله سره د ټولو د وژلو امر ،او هارون عليه السالم ته
نه يوازي كومه سزا نه وركوي بلكي دى او زامن ئې
(الويان) د معبد د ساتونكو او پالونكو په توگه پرېږدي
او پرېمانه امتيازات ورته مني؟!!!
 آيا ستاسو عقل او ايمان دا مني چي هللا تعالى به
داسي پرېكړه كړې وي چي يوه ډله به توري له تېكو
راباسي او د پنډغالي له يوه پلوه به تر بله پلوه
پوري درومي او چي څوك مخې ته ورځي ،كه ئې ورور وي،
كه دوست ،كه گاونډى ،نو وژني به ئې؟!! پرته له دې چي
وگوري د سخوندر عبادت ئې كړى وو كه نه ،د وژلو وړ دئ
كه نه؟ د عقل ،عدل او دين تقاضا خو دا ده چي يوازي
مجرم ته سزا وركړى شي او يوازي بت لمانځونكي مجازات
شي!! كه دا د پټو سترگو وژنه وى نو ولي به له شپږو
لكو يوازي درې زره وژل كېدل؟! په كار خو دا وه چي په
داسي عام قتل كي د وژل شوو شمېر ډېر زيات وى ،كه د
بايبل دا خبره رښتيا وي چي درې زره وژل شوي نو بيا
خو د دې معنى دا ده چي يوازي مجرمان وژل شوي.
متأسفانه زموږ ځيني مفسرين هم د دغو اسرائيلي
رواياتو تر اغېز الندي تللي او د بايبل دا غلطه او بې
بنسټه وينا ئې د قرآن د دې مبارك آيت په تفسير كي
رااخيستې.
 هر عقلمن انسان په دې پوهېږي چي د معبد د
سينگارولو لپاره سره او سپين زر كارول او مجاور ته
ئې د نفيس ټوكر جامې جوړول او قيمتي ډبري ئې په سينه
بند او مالبند كي كارول يوازي د ټگمارو مذهبي مشرانو
كار كېدى شي ،په اسالم كي نه خاصه مذهبي طبقه شته ،نه
ئې خاص امتيازات ،نه ئې خاصه تبعيضي او امتيازي
جامه ،نه ئې په قربانيو او صدقاتو كي خاصه برخه،
اسالم موږ ته وايي ټوله زمكه مسجد دئ ،په هر ځاى كي د
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هللا تعالى عبادت كولى شئ ،امام په خپله غوره كړئ ،هغه
امام مه نيسئ چي پر امامت اجوره غواړي ،مسجد به مو
ساده وي او له سينگارولو به ئې ډډه كوئ ،د لمانځه په
مهال به امام له مقتديانو په لوړ ځاى نه ودرېږي .او
ً ليكلې وه:
دا همغه خبره ده چي د بايبل ليكونكي سهوا
د قربانۍ ځاى له خاورو جوړ كړئ ،كه ډبره كاروئ نو مه
ئې تراشئ ،تراشلې ډبري له ما سره نه ښايي!! په معبد
كي زينه هم مه جوړوئ ،خو هغه د انجيل په دغي خبري كي
تحريف كړى او دا ئې پرې اضافه كړې :داسي نه چي له
دغو زينو د پورته تلو په مهال مو عورت بربنډ نه
شي...د بايبل ليكونكى دې ته نه دئ تيار چي ووايي:
زينې د دې لپاره مه جوړوئ چي د هللا تعالى په وړاندي يو
برابر ودرېږئ!!
 آيا ستاسو عقل دا خبره مني چي موسى عليه السالم به
په بني اسرائيلو له اېرو ډكي اوبه څښلې وي؟! ولي به
ئې دا بېهوده او بې معنى كار كاوو او د دې گټه څه وه
او څه معنى ئې درلوده؟! قرآن د بايبل دا وينا ردوي
او فرمايي چي بني اسرائيلو د سوزول شوي بت په اېرو
لړلې اوبه نه وې څښلې بلكي د دې بت مينه ئې څښلې
وه!!






   





















البقرة56 :
او چي كله مو ستاسو ژمنه درنه واخيسته او د طور غر
مو ستاسو له پاسه رااوچت كړ( ،او ومو ويل ):په هغه څه
منگولي كلكي ولگوئ چي تاسو ته مو دركړى او غوږ شئ،
وئې ويل :غوږ شوو خو سرغړونه كوو او د خپل كفر په
سبب ئې سخوندر په زړونو كي ننه ايستى شو ،ووايه :كه
تاسو مؤمنان ياست دا ايمان خو مو په ډېرو بدو شيانو
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گماري!!
يعني دوى په داسي حالت كي له هللا سره كړې ژمني ماتي
كړې چي د طور غر ئې د سر له پاسه وو ،په همدغه وخت
كي ئې په ژبه د منني او اطاعت الفاظ وو خو په زړونو
كي ئې د عصيان هوډ او اراده ،له همدې تعهد وروسته ئې
جعلي معبود غوره كړ ،دوى ته ويل شوي :چي د كفر په
سبب د سخوندر مينه ستاسو د زړه تل ته كوزه شوه ،كه
ستاسو دا ټول ناوړه اعمال د كوم ايمان په حكم او د
كومي عقيدې له مخي وي نو دا خو ډېر كرغېړن ايمان او
بده عقيده ده چي په داسي بدو كارونو مو گماري.
 آيا ستاسو ايمان دا اجازه دركوي چي د بايبل دا
خبره ومنئ :موسى وويل :خدايه! ولي پر خپل قوم دومره
غصه يې؟ سوال كوم چي خپله غصه پرېږده او د خپل قوم
له مجازاته تېر شه!!  ...خپله هغه لوړه درپه ياد كړه
چي ابراهيم او اسحاق ته دي ويلي وو :په خپل ذات لوړه
كوم چي ستاسو اوالد به د آسمان د ستورو په څېر بې
شمېره كړم!!  ...نو له دې كبله خداى له خپل تصميم
څخه تېر شو!! يعني دا چي خداى غصه وو ،پرېكړه ئې دا
وه چي بني اسرائيل هالك كړي ،خپله مخكنۍ ژمنه ئې هېره
وه ...موسى عليه السالم خپله ژمنه ورپه ياد كړه نو
ځكه له خپل تصميم منصرف شو!!
 آيا ستاسو عقل دا خبره مني چي هللا تعالى به په خپلي
وينا كي دومره مبالغه كړې وي او ويلي به ئې وي :دا
قوم هغي سيمي ته بوځه چي شات او شيدې په كي بهېږي!!!
شمېر به ئې د آسمان د ستورو په اندازه كړم؟!!
بايبل د (لس فرمانونه) تر عنوان الندي ليكي :خداى
له موسى سره خبري وكړې او دا احكام ئې وركړل( :زه
خداى ،ستا خداى يم ،همغه خداى چي ته ئې له اسارت او
غالمۍ وژغورلې .له ما پرته به دې نور خدايان نه وي ،د
ځان لپاره هيڅ بت د حيوان ،مارغه او ماهي په څېر مه
جوړوه ،د هغه په وړاندي مه په گونډه كېږه او عبادت
ئې مه كوه ،دا ځكه چي زه خداى ستا خداى يم ،غيور
خداى يم ،څوك چي له ما سره دښمني وكړي سزا وركوم ،دا
سزا به د دوى د زامنو تر درېيم او څلورم پوشته پوري
وركول كېږي!! خو څوك چي له ما سره دوستي كوي او زما
احكام پر ځاى كوي ،تر زر پوشته به پرې رحمت كوم!!
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 ...زما له نومه غلطه استفاده مه كوه ،كه په بې
احترامۍ سره زما نوم ياد كړې يا د درواغو قسم پرې
وخورې مجازات كوم دي ... ،د سبت (شنبې) ورځ په ياد
لره او سپېڅلې ئې گڼه ...په دې ورځ به هيڅ كار نه
كوئ ...دا ځكه چي خداى په شپږو ورځو كي آسمان ،زمكه
او ...راپيدا كړل او په اوومه ورځ ئې له كاره الس
واخيست ...نو ده دا ورځ د استراحت ورځ ونوموله ...د
پالر او مور احترام كوه ترڅو دي عمر اوږد شي ...قتل
مه كوه ،زنا مه كوه ،غال مه كوه او درواغ مه وايه ،د
بل د مال او ناموس طمع مه كوه ،د خپل گاونډي د مريي،
وينځي ،غوايي ،خره او مال د الس ته راوړو هڅه مه
كوه ... ).كله چي بني اسرائيلو رعد و برق او له غره
د لوخړو پورته كېدا وليده او د شپېلۍ غږ ئې واورېدو
ووېرېدل او ولړزېدل او له غره لري ودرېدل او موسى ته
ئې وويل :ته د خداى خبري واوره ،موږ ته ئې ووايه موږ
اطاعت كوو ،خداى دي مخامخ له موږ سره خبري نه كوي
ځكه وېرېږو چي وبه مرو!!! موسى ورته وويل :مه
وېرېږئ ...خداى د دې لپاره راكوز شوى چي تاسو ته خپل
قدرت وښيي تر څو له دې وروسته ترې ووېرېږئ او گناه
ونه كړئ!! ...نو بيا خداى له موسى وغوښتل چي بني
اسرائيلو ته ووايه :تاسو وليدل چي څنگه مي له آسمانه
له تاسو سره خبري وكړې!!! نو له دې وروسته له سرو او
سپينو زرو ځان ته بتان مه جوړوئ او عبادت ئې مه
كوئ ...ما ته چي د قربانۍ كوم ځاى جوړوئ بايد له
خاوري جوړ شوى وي ،د خپلو څارويو چي كومي سوزېدونكې
قربانۍ او د سالمتۍ هديې وړاندي كوئ نو دلته ئې
قربانۍ كوئ ... ،كه مو غوښتل چي د قربانۍ ځاى له
ډبرو جوړ كړئ نو دا ډبري (د څټك په څېر) وسائلو سره
مه ماتوئ او مه ئې تراشئ ...،داسي ډبري زما د قربانۍ
له ځاى سره نه ښايي!! د قربانۍ د ځاى لپاره زينه هم
مه جوړوئ ،داسي نه چي له دغو زينو د پورته تلو په
مهال مو عورت بربنډ نه شي)...
دلته د بايبل ليكونكي ته څو پوښتني راجع كېږي:
 په دې كي هيڅ شك نشته چي په تورات كي به د هللا
تعالى لومړۍ الرښوونه دا وه چي له هللا جل شأنه پرته بل
بت به
معبود نشته ،د انسان ،حيوان ،مارغه او بل څه ُ
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نه جوړوئ او عبادت به ئې نه كوئ ،دا د هر الهي دين
اساسي او لومړنۍ خبره ده ،خو د بايبل له منونكو
پوښتنه كوو چي تاسو د بايبل د دغي څرگندي او پرېكنده
وينا په خالف ولي عيسى عليه السالم په الوهيت كي شريك
كړى؟ ولي مو د ده او د مريمي عليهما السالم مجسمې
جوړي كړې ،ټولي كليساوي مو په دغو مجسمو ډكي دي؟ ولي
مو د فرشتو مجسمې د رحمت د صندوق پر سر جوړي كړې؟!!
دا ولي ستاسو كشيشان د د دغو مجسمو په وړاندي په
گونډه كېږي ،عبادت ئې كوي او مرسته ترې غواړي؟!! د
بايبل د وينا معنى خو دا ده چي چا له هللا تعالى سره
څوك يا څه شريك كړ ،د هغه مجسمه ئې جوړه او د هغه په
وړاندي په گونډه شو له هللا تعالى سره ئې دښمني كړې،
داسي دښمني چي هللا تعالى به ده او د ده درې او څلور
پوشته ته سزا وركوي!!
 خو د بايبل دا خبره د دين له بنيادي اساساتو سره
ټكر كوي چي خداى تر درې څلور پوشته خپل دښمن ته سزا
وركوي او تر زر پوشته خپل دوست په خپل رحمت او
پېرزوينو نازوي!! دا باور او نظر هم د ديني اصولو او
باورونو خالف دئ او هم د عدل او عقل خالف ،ولي به عادل
خداى يو چا ته د پالر او غور نيكه په جرم سزا
وركوي؟!! او ولي به د غور نيكه په خاطر د ده
كړوسيانو ته نېكه بدله وركوي كه څه هم د هللا تعالى د
پېرزوينو او رحمت مستحق نه وي؟!! كه داسي وى نو د
آدم عليه السالم په زر پوشته اوالد به د الهي رحمت
سيورى غوړېدلى وو ،خو بايبل په خپله اعتراف كوي چي د
آدم عليه السالم په تېرو شپېتو پوشته كي ډېر د هللا
تعالى له رحمته محروم او په الهي عذاب اخته شوي!!! د
بايبل د ادعاء په اساس خو بايد د نوح عليه السالم،
ابراهيم عليه السالم ،موسى عليه السالم او نورو
پيغمبرانو عليهم السالم په زر پوشته كي د هللا تعالى د
لعنت او عذاب مستحق اوالد نه راپيدا كېدو!!
هللا تعالى په اونۍ كي يوه ورځ د دې لپاره د تعطيل

او رخصتۍ ورځ نه ده گرځولې چي ده په خپله عالم په
شپږو ورځو كي پيدا كړ او اوومه ورځ ترې وزگار شو او
آرام ئې وكړ!! هللا تعالى عالم پيدا كړى او له پيدا
كولو وروسته ئې د دې عالم چاري په خپل واك كي نيولې،
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د عالم تر پيدا كولو د دې عالم ساتل او پالل كه گران
كار نه وي نو آسان خو په هيڅ صورت كي نه دئ ،قرآن
فرمايي چي هللا تعالى هم د دې عالم خالق دئ او هم ئې
ټولواك ،مالك او حاكم ،د آسمانونو او زمكي له پيدا
كولو وروسته ئې د دې عالم د پاچايۍ پر عرش استوى
وكړه او د مالك الملك په توگه ئې د عالم د ادارې،
ساتني او پالني واگي په خپل اختيار كي واخيستې او په
دې سره د بايبل د دغي غلطي وينا ترديد شوى چي هللا
تعالى په انسان قياسوي ،ستومانه كېږي او استراحت ته
ضرورت لري!! د انسان لپاره په اونۍ كي يوه ورځ د
عبادت لپاره مختص شوې ،د يهودانو لپاره هفته ،د
مسيحيانو لپاره يكشنبه او د مسلمانانو لپاره جمعه،
پر مسلمانانو د جمعې لمونځ فرض شوى ،په دې ورځ به
ټول په جومات كي راغونډېږي ،په جماعت سره به لمونځ
كوي او د جمعې د ورځي هغه خطبه به اوري چي د امام او
د هغه د نائب له لوري وركول كېږي او په هغې كي د
تېري اونۍ ټولي مهمي او اساسي مسئلې څېړل كېږي .په
دې ورځ به يوازي د لمانځه لپاره خپل كارونه متوقف
كوي ،له لمانځه وروسته خپل كارونه د نورو ورځو په
څېر كولى شي!! د بايبل ليكونكي ته وايو :كه د اونۍ
آخري ورځ د عبادت لپاره ټاكل شوې وي نو آخري ورځ خو
جمعه ده نه هفته!! كه دا وروستۍ ورځ وگڼو نو تاسو
ولي د يكشنبې ورځ د تعطيل ورځ منئ؟!! د بايبل كومه
خبر د منلو ده؟
 د بايبل ليكونكى له يوې خوا دا ادعاء كوي چي خداى
د اور لمبو او لوخړو كي د غره پر سر راكوز شو ...او
له بلي خوا ليكي چي خداى د موسى له الري بني اسرائيلو
ته وويل :تاسو وليدل چي څنگه مي له آسمانه له تاسو
سره خبري وكړې!!! نو له دې وروسته له سرو او سپينو
بتان مه جوړوئ او عبادت ئې مه كوئ ...دې
زرو ځان ته ُ
تناق ته څه ځواب وايي؟ په دې مهال خداى په آسمان كي
وو كه د غره پر سر ورېځو او لوخړو كي؟!!
 كه هللا تعالى تاسو ته دا ويلي وي چي ما ته د قربانۍ
كوم ځاى جوړوئ بايد له خاوري جوړ شوى وي ،د خپلو
څارويو چي كومي سوزېدونكې قربانۍ او د سالمتۍ هديې
وړاندي كوئ نو دلته ئې قربانۍ كوئ ... ،كه مو غوښتل
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چي د قربانۍ ځاى له ډبرو جوړ كړئ نو دا ډبري (د څټك
په څېر) وسائلو سره مه ماتوئ او مه ئې تراشئ...،
داسي ډبري زما د قربانۍ له ځاى سره نه ښايي!! نو
تاسو ولي خپل معبد او د عهد صندوق له څو زره كيلو
گرامه سرو او سپينو زرو او  ...جوړ كړى؟!! هللا تعالى
خو تاسو ته ويلي چي د قربانۍ ځاى له خاورو جوړ كړئ،
كه له ډبرو ئې جوړوئ نو ډبري به نه تراشئ ...او دا د
ټولو جاهلو قومونو بد عادت دئ چي معبدونه ئې له
معنوي لحاظه وران وي خو ظاهر ئې ډېر ښايسته او مزين،
ډېر قومونه به وگورئ چي له بې وزلو او غريبو دوكه
شوو ديندارانو د شكرانو او صدقو په نامه؛ سره او
سپين زر راغونډوي او د قبرونو پر سر ستري ستري بنگلې
جوړوي او دروازې ئې په سرو او سپينو زرو ورته
سينگاروي!! كه د هللا تعالى د خوښي له معبد سره تراشلې
ډبري هم نه ښايي نو د سرو زرو دروازې او په سرو زرو
پوشل شوى د عهد صندوق به څنگه خوښوي؟!! زموږ عظيم
الشأن قرآن خو فرمايي چي چا سره او سپين زر ذخيره
كړل او د هللا تعالى په الري كي ئې خرڅ نه كړل او له
مسكينانو او فقيرانو سره ئې له مرستي ډډه وكړه ،د
قيامت په ورځ به ئې تندى ،اړخ او شا د همدغو سرو او
سپينو زرو په سكو داغل كېږي!!
 آيا ممكنه ده چي هللا تعالى خپل بنده په دې مأمور
كړي چي څاروي د دې لپاره ذبح كړي چي بيا ئې
وسوزوي؟!! د دې په ځاى چي غوښه ئې د هللا تعالى بې
وزلو ،وږو او نيستمنو بندگانو ته وركړي د قربانۍ په
ځاى كي ئې وسوزوي؟!! آيا هيڅ عاقل انسان به داسي دين
ومني چي خلك په داسي بېهوده او له عقل او انصاف لري
امورو باندي مكلفوي؟!
 د بايبل دا خبره هم ډېره مسخره او خندونكې ده چي
وايي :خداى وفرمايل :د قربانۍ په ځاى كي زينې هم مه
جوړوئ ،دا ځكه چي كېدى شي پر زينو د ختلو په مهال
ستاسو عورت بربنډ شي!!! ښايي په اصلي انجيل كي ويل
شوي وي چي معبد بايد پوړ پوړ نه وي ،ټول بايد د هللا
تعالى په وړاندي يو برابر ودرېږئ ،نه دا چي ځيني لوړ
او ځيني ټيټ ،او دا همغه الرښوونه ده چي اسالم ئې موږ
ته كوي ،خو د بايبل ليكونكي دا خبره تحريف كړې او له
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هغې ئې داسي مسخره خبره جوړه كړې!!

د پيغمبرانو او عدالت غوښتونكو وژل
بني اسرائيلو يوازي د پيغمبرانو عليهم السالم په
تكذيب بسنه ونه كړه ،بلكي د هغوى او د هغوى د صادقو
او عدالت غوښتونكو پلويانو په وژلو ئې الس پوري كړ،
لكه چي قرآن فرمايي:















   

آل عمران51 :
ً هغه كسان چي د هللا په آيتونو كافران كېږي او د هللا
يقينا
پيغمبران په ناحقه وژني او د خلكو هغه كسان هم وژني
چي د عدل كولو امر كوي ،نو د دردناك عذاب زېرى
وركړه.
هغه كافران چي د هللا له آيتونو انكار كوي ،د هللا د
پيغمبرانو په مخالفت كي هغه ځاى ته رسي چي د دوى د
وژلو لپاره مال تړي او آمرين بالقسط وژني ،هر څوك چي
د ظلم خالف غږ اوچت كړي او عدالت ته بلنه وركړي ،دوى
ئې وژني ،ځيني له دې انكار او د پيغمبرانو او آمرين
بالقسط له وژلو دا طمع لري چي په دې سره به خپل
مخالفين وځپي او د دوى اقتدار ته ورپېښ گواښونه به
ختم ك ړي او د دوى د رياست او قيادت بقاء او دوام به
تضمين شي او ځيني نور ئې دا كار په دې هيله او گومان
كوي چي په دې سره له خپل (حق مذهب) دفاع كوي ،هللا به
ترې راضي شي او جنت به ئې په برخه شي!! خو دوى ته د
دوى د دې كاذب او غولوونكي انتظار او هيلي خالف د
دردناك عذاب زېرى وركړه ،دوى دي مطمئن وي چي د خپلو
هيلو د ترسره كېدو زېرى به هيڅكله وانه وري.
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آل عمران55 :
دوى هغه دي چي عملونه ئې په دنيا او آخرت كي حبط او
تباه شوي او هيڅ مرستندوى ورته نشته.
نه به په دنيا كي له دې عمل څخه څه ترالسه كړى شي
او نه په آخرت كي او نه به داسي څوك ومومي چي په
دنيا او آخرت كي ئې له خپل شوم عاقبت وژغوري ،دوى
هيڅ مرستندوى نه لري ،هيڅوك ئې له زړه او په اخالص
سره مرسته نه كوي ،كه نن ډېر د دوى د مرستي او حمايت
تيږي په سينه وهي او د دوى لپاره الس په نامه والړ دي،
چي د رښتيا ورځ راشي ،نو يو كس به هم د دوى مرستي ته
راوړاندي نه شي او مرسته به ئې گټه ورونه رسوي.


(
له
 ) معلومېږي چي د
دوى ځينو له دې عملومو دنيوي اهداف درلودل او ځينو
ئې اخروي هيلي او طمعي.

د كتاب په ځينو برخو عمل او په ځينو نه عمل
دا هم د بني اسراسيلو يو بل انحراف وو چي قرآن ئې
په دغو آيتونو كي په دې توگه بيانوي:
    
   













آل عمران56 :
آيا هغو ته دي پام نه دئ چي د كتاب څه برخه وركړى
شوې ،د كتاب په لوري بلل كېږي ترڅو د دوى ترمنځ
پرېكړه وكړي ،خو يوه ډله ئې ډډه كوي ،په داسي حال كي
ً اعراض كوونكي وي.
چي عمدا
دلته د دوى د علماءو په هكله بحث شوى ،هغه چي د
كتاب په څه برخي پوه شوي ،د كتاب څه محدود او لږ علم
ئې په برخه شوى ،خو كله چي د هللا كتاب ته د خپلو شخړو
او منازعاتو د حل و فصل لپاره بلنه وركړى شي او كله
چي ورته وويل شي چي د هللا په كتاب عمل وكړئ ،له دې
اعراض كوي او مخ اړوي.
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56 :آل عمران
 مونږ ته به له څو شمېرلو:دا له دې كبله چي وايي
 خپلو افتراءاتو،ورځو پرته (د دوزخ) اور راونه رسېږي
.په خپل دين كي دوكه كړل
دوى له دې كبله د هللا كتاب شا ته وغورځاوو او په
هغه ئې عمل كول پرېښود چي گومان ئې كولو جنت د دوى
 دوزخ ته به نه،لپاره پيدا شوى او دوى د جنت لپاره
 دا د دوى ټگمارو مذهبي،ځي مگر څو محدودي ورځي
 هغوى دې خبري ته مذهبي رنگ،مشرانو ورته ويلي وو
 هغوى ورته ويلي وو چي دا خبره د هللا په كتاب،وركړى وو
 پيغمبر دا خبره، دا په رواياتو كي راغلې،كي راغلې
 په خپل دين له پوهېدو ئې، دغو افتراءاتو وغولول،كړې
.عاجز كړل او په هغه له عمل كولو ئې بې پروا كړل
:همدا راز قرآن فرمايي
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بيا تاسو همغه ياست چي يو بل وژنئ او خپله يوه ډله
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له خپل كور كلي باسئ ،د دوى په ضد په گناه او تېري
كي د (تېري كوونكو) مرسته كوئ او كه د اسيرانو په
څېر درته راشي نو فديه ئې وركوئ ،حال دا چي د دوى
ايستل درباندي حرام دي ،آيا د كتاب په يوې برخي
ايمان راوړئ او په بلي برخي ئې كافران كېږئ؟! او له
تاسو چي هرڅوك دا كار وكړي ،نو سزا ئې په دنيا كي له
سپكاوي پرته بل څه نه ده او د قيامت په ورځ به د
شديد عذاب په لور گرځول كېږي او هللا له هغه څه چي تاسو
ئې كوئ غافل نه دئ .دا همغه خلك دي چي دنيوي ژوند ئې
د آخرت په بيع وپېرو ،نو نه به عذاب ترې سپك كړى شي
او نه به ئې مرسته وشي.
د خپل قوم پر بې وسه او بې وزلو به ئې ظلمونه
كول ،له خپل كور كلي به ئې ايستل ،د دوى د وينو له
تويولو ئې هم ډده نه كوله ،خو چي كله به د بل په الس
كي اسير پرېوتل نو د هغوى د ژغورني لپاره به ئې
بسپني راټولولې ،دا كار به ئې د خپل قومي تعصب په
اساس كولو خو هغه ته به ئې ديني او مذهبي رنگ
وركاوو ،نو ځكه هللا تعالى هغوى ته فرمايي :آيا د كتاب
په يوې برخي ايمان راوړئ او په بلي برخي ئې كافران
كېږئ؟!
دلته دا خبره هم د زيات دقت وړ ده چي په كتاب عمل
او نه عمل ئې په كتاب له ايمان او كفر سره مترادف
گڼلى ،د دې معنى دا ده چي په كتاب د ايمان لومړنۍ او
اساسي غوښتنه پر هغه عمل كول دي ،په كتاب د هغه چا د
ايمان ادعاء دروغجنه ده چي عمل ورباندي نه كوي.
دا آيت مونږ ته دا هم راښيي چي د يوه ديندار ولس
د ذلت او سپكاوي ستر عامل دا وي چي د كتاب پر يوې
برخي عمل كوي او بله ئې شا ته غورځوي.
همدا راز مونږ ته راښيي چي د هللا كتاب وېشل ،په يوې
برخي ئې عمل او بله ئې شا ته غورځول د هغه چا كار دئ
چي دين په دنيا پلوري ،دوى به په دنيا او آخرت كي له
الهي عذاب سره مخامخ وي ،هيڅ څه به ئې له دې عذاب
ونه ژغوري ،هيڅوك او هيڅ څه به ئې مرسته ونشي كړى.

دين پلورنه
د دوى علماءو

دين

پلورني ته مخه كړه ،د

دنيا
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لپاره ئې دين پلورلو ،فتواگاني به ئې خرڅولې ،هره
فتوى به ئې د دنيوي اغراضو لپاره وه ،د حكامو په گټه
به ئې فتواگاني وركولې ،خو سره له دې به ئې طمع دا
وه چي خداى به ئې وبخښي!! قرآن په دې اړه فرمايي:















   
















البقرة61-66 :
اې د اسرائيل زامنو! زما هغه نعمتونه درپه ياد كړئ
چي پر تاسو مي پېرزو كړل او له ما سره په كړو ژمنو
وفا وكړئ ترڅو زه له تاسو سره په خپلو ژمنو وفا وكړم
او يوازي له ما ووېرېږئ .او په هغه څه ايمان راوړئ
چي ما نازل كړى ،له تاسو سره د شته (كتاب)
تصديقوونكى او لومړى انكار كوونكى او كافر ئې مه
كېږئ او زما آيتونه په لږه بيع مه پلورئ او يوازي له
ما ځان ساتنه او وېره ولرئ.
له دې مباركو آيتونو معلومېږي چي:
 د ديندار قوم لومړني انحرافات درې دي :د الهي
پېرزوينو او نعمتونو هېرول او ناشكري ،له هللا سره په
كړو ژمنو كي بې وفايي او له هللا تعالى پرته له بل چا
وېره درلودل.
 د هللا ژمني مشروطي دي؛ هلته به ترسره كېږي چي ته له
هللا سره په خپلو كړو ژمنو وفا وكړې.
 د دين لومړني او تر ټولو خطرناك دښمنان هغه دين
پلورونكي دي چي دين په ډېره ارزانه بيع خرڅوي ،د دې
په ځاى چي دوى د هر واقعي ديني تحريك لومړني مؤيدين
او حاميان وي ،برعكس تل به گورئ چي دين خرڅوونكي
دكاندار علماء په لومړي خط كي د ديني تحريكونو
مقابله كوي ،دښمن به ئې په ډېره كمه بيع اخلي او په
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لومړي خط كي به ئې د واقعي علماءو او ديندارانو په
ضد جنگوي.





   









البقرة66-65:
او حق له باطل سره مه خلطوئ ( ،باطل ته د حق جامه مه
وراغوندئ) او حق مه پټوئ ،په داسي حال كي چي پوهېږئ.
او لمونځ قائم كړئ او زكات وركړئ او له ركوع كوونكو
سره ركوع وكړئ.
دوى به كله په خپلو غلطو توجيهاتو سره حق ته د
باطل جامه وراغوندي او كله به باطل ته د حق او كه په
خپلو غلطو او دروغجنو توجيهاتو په دې موفق نه شول چي
باطل حق ثابت كړي او حق باطل ،نو حق به پټوي ،دا كار
په داسي حال كي كوي چي پوهېږي حق كوم دئ او باطل
كوم ،په ناپوهۍ سره دا كار نه كوي ،د غرض او مرض په
وجه ئې كوي ،اخيستل شوي او استخدام شوي ،د خپل مزد
او اجورې په مقابل كي دا كار كوي ،مزد ئې هم ډېر كم:
كومه چپنه ،كومه سپينه پگړۍ ،يو نس مړۍ او حتى يوازي
يو شاباش.
په دې مباركو آيتونو كي د بې الرو او منحرفو دين
خرڅوونكو علماءو څو نوري ځانگړتياوي بيانېږي:
 له هللا سره ئې تعلق ضعيف او كمزورى وي،
 لمونځ ئې يا پرېښى او يا له حقيقي روح عاري او په
شكلياتو لگيا وي،
 د دې په ځاى چي زكات وركړي د زكات ترالسه كول ئې
عادت شي،
 له عام ولس سره ئې هم اړيكي سستي شي ،له نورو سره
يو ځاى عبادت هم پرېږدي.
د همدې لپاره دوى ته د دغو څو خبرو امر شوى:
لمونځ وكړئ ،زكات وركړئ او له نورو ركوع كوونكو سره
يو ځاى ركوع وكړئ ،ستاسو د ټولو انحرافاتو عالج په
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همدې كي دئ.
  







البقرة66:
 

آيا خلك په ښېگڼو گمارئ او خپل ځان هېروئ ،په داسي
حال كي چي تاسو كتاب لولئ! آيا تعقل نه كوئ؟
په رياء او نفاق اخته شول ،نورو ته ئې د خير
خيرات وركولو او احسان او نېكي كولو بلنه وركوله خو
ځان ئې هېر كړى وو ،په داسي حال كي چي دوى بايد تر
نورو زيات نېك عمل درلودى او د هللا په الر كي ئې تر هر
چا زياته قرباني وركولى ،دا ځكه چي دوى خو په كتاب د
پوهېدو دعوى كوي او ځان ته عالم او د هللا د كتاب حامل
او د پيغمبرانو وارث وايي!!
د قرآن د وينا له مخي د بني اسرائيلو د زوال دور
هغه مهال پيل شو چي دوى د هللا تعالى كتاب شا ته
وغورځاوو ،د دنيا لپاره ئې دين ته شا كړه ،له هللا
تعالى سره ئې اړيكي وشلېدې ،له جهاده ئې الس واخيست،
دين ئې په ارزانه بيع خرڅ كړ ،د حق او باطل ،حالل او
حرام توپير په كي ختم شو ،د نفسي اغراضو لپاره ئې حق
پټ كړ ،عبادات ئې په شكلي مراسمو بدل شول ،اصلي
مسائل ئې هېر كړل او پر فرعي مسائلو ونښتل ،د هغه
لمانځه په اړه ئې اهمال او بې پروايي پيل كړه چي له
يوې خوا د انسان تعلق او رابطه له هللا تعالى سره
ټين گوي او له بلي خوا د انسان تعلق له انسان سره ،د
سپېڅلو اهدافو لپاره د قربانۍ جذبه په كي وځپل شوه،
ځاى ئې حرص ،طمعي او بخل ته تش شو ،د آخرت او اخروي
مكافات او مجازات په اړه ئې تصورات او انگېرني
مشركانه او جاهالنه او د دين د مبانيو او اساساتو په
خالف شوې ،په دې باور شول چي كېدى شي د بل د مټ په
زور او د شفاعت په طفيل له محاسبې معاف شي ،له عذابه
وژغورل شي او جنت ئې وړيا په برخه شي!! د تېر شوو
صالح شخصيتونو لمن نيول او د دوى شفاعت ته طمع كول
ئې كافي وگڼل ،د فتحي او غلبې په وخت كي مغرور او
متكبر شول ،په انتقام اخيستلو ئې الس پورى كړ ،د
ترحم ،عاطفى ،انكسار او خضوع په عوض په دوى كي لويي،
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تكبر او غرور راپيدا شو ،د هجرت او جهاد د ستونزو په
وړاندي ئې صبر او ثبات له السه وركړ ،نه ئې د هللا تعالى
پر وعدو باور پاته شو او نه ئې له وعيد او انذار څخه
وېره ،د هللا تعالى له احكامو ئې سرغړاوى وكړ او له
الهي آيتونو ئې د انكار الر غوره كړه ،كفر ،عصيان او
بخل هغه پړاو ته ورسول چي انبياء په قتل ورسوي ،د
انبياءو وارثين (آمرين بالقسط) ووژني ،په دوى كي
ديانت او مذهب د مليت شكل غوره كړ ،د دې پر ځاى چي
هم ئې عقائد او افكار له الهي دين خړوبه شي او هم ئې
د ژوند تگالره د دين په رڼا كي وټاكل شي ،په عكس ئې
دين په يوه قومي دود او عنعنې بدل شو ،او د يوه ملي
پيوند بڼه ئې غوره كړه ،په دوى كي د سپېڅلو ورځو،
مقدساتو او شعايرهللا احترام ختم شو ،علماءو ئې د هللا
تعالى دين تحريف كړ ،د حكامو په گټه ئې پر حق پرده
واچوله ،حق او باطل ئې سره خلط كړل ،عالوه له تلبيس
او كتمان څخه ،د ځينو لپاره دين په دكان بدل شو،
خاصه مذهبي طبقه په كي راپيدا شوه چي هم ئې جامه له
نورو بېله او هم امتيازات تر نورو زيات ،د دين په
نامه ئې له خلكو شكرانې او نذرانې ترالسه كولې!! عوام
ئې په غرضي او مرضي ماليانو او مشايخو پسي والړل ،له
دين څخه بې خبره شول ،له دين څني چي په څه پوهېدل
هغه يوازي څه هيلي وې او څه گمانونه ،هيلي ئې دا چي
دوزخ ته به نه ځي مگر څو ورځي او گمانونه ئې دا چي د
دې او د هغه لمن نيول او شفاعت ته ئې طمع درلودل به
ئې جنت ته رسوي!! په دوى كي خپلمنځي جگړي هغي پوړي
ته ورسېدې چي د كمزورو ژوند په كي خوندي نه وو ،بې
وزلي به ئې له كور كلي شړل ،په هغوى ئې له هيڅ ظلم
او تېري ډډه نه كوله ،له خپل مؤمن به كتاب سره ئې
معامله داسي شوه چي د كتاب په هغي برخي به ئې عمل
كولو چي په هغې د عمل له الري ئې څه دنيوي گټه ترالسه
كوله او هغه برخه به ئې شا ته غورځوله چي له دوى ئې
د قربانۍ او حق ته د غاړي اېښودو غوښتنه كوله ،د هللا
دين ئې تجزيه كړ ،د كتاب په يوې برخي ئې د ايمان او
په هغې د عمل كولو دعوى كوله او د بلى برخي په نسبت
ئې د كفر او انكار الر غوره كړه ،په پاى كي ئې د خداى
كتاب په بشپړه توگه شا ته وغورځاوو ،داسي لكه چي
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هغوى په هيڅ نه پوهېدل او په ځاى ئې سحر او جادو،
فال او تعويذونو ته پناه يووړه ،د هللا تعالى د بندگۍ
په ځاى د خپل نفس او هوى او هوس بندگان شول ،له هري
هغي بلني سره ئې مخالفت كولو چي د دوى له هوى او هوس
سره ئې تصادم كاوو ،دا مخالفت به ډېر ځلي هغه پړاو
ته ورسېدو چي د هللا تعالى او حق لوري ته بلونكي او
داعيان او آمرين بالمعروف ئې يا تكذيبول او يا وژل،
په دوى كي له مرگ وېره ،له ژوند سره ژوره او افراطي
مينه راپيدا شوه ،كه څه هم دا به له ذلت او سپكاوي
ډك ژوند وو ،دا هغه اساسى او مهم عوامل وو چي دوى ئې
له ذلت او سپكاوي سره مخامخ كړل.

د قائد څو ورځنى غيابت او په ټگمار مشر پسي تلل
عظيم الشأن قرآن فرمايي چي موسى عليه السالم د
تورات راوړلو لپاره د طور غره ته والړ ،ال څو ورځي نه
وې تېري شوې چي په دوى كي د سامري په څېر جهل او شرك
ته بلونكى راپيدا شو ،دوى ته ئې د سخوندر په بڼه كي
بت جوړ كړ ،د هغه خوا ته دېره شول او هغه ئې د معبود
په توگه ونيو ،له سرو او سپېنو زرو جوړ شوى سخوندر
ئې معبود شو او هغه ئې د خداى او بنده تر منځ واسطه
او وسيله وگڼلو!! قرآن فرمايي:



   
   
    







البقرة85-81 :
او بيا هغه وخت چي موسى ته مو د څلوېښتو شپو وعده
وركړه ،بيا تاسو په ظالمانه توگه سخوندر (د معبود په
توگه) ونيو .خو له دې سره سره مو تاسو ته عفو وكړه
ترڅو شكر وكړئ.
د بني اسرائيلو او د هر جاهل قوم يوه ستونزه دا
ده چي د صالح مشر او زعيم په شته والي كي په سمه الر
راشي ،خو چي هغه ترې لږ يوې خوا ته شي ،په بې الري او
منحرف مشر راغونډ شي او سمه الر پرېږدي ،بني اسرائيل
خو داسي وو چي د موسى عليه السالم د دعوت په نتيجه كي
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ئې نه يوازي په هللا ايمان راوړ ،بلكي په دې الر كي د
كړاوونو او ستونزو گاللو او له مصره هجرت ته هم چمتو
شول ،خو چي څو ورځي موسى عليه السالم ميقات ته ترې
والړ ،د سامري په شا و خوا راغونډ شول ،په هغه پسي ئې
اقتداء وكړه او د هغه په وينا (سخوندر) ته په سجده
پرېوتل ،دوى د څارويو او بوده وو په څېر دي ،شپون ئې
په هر لوري بېولى شي .د دوى دا جرم د سختي نيوني وړ
وو ،كه موسى عليه السالم نه وى ،هغه دروغجن معبود ئې
نه وى نسكور كړى او سامري ئې نه وى مجازات كړى ،نو د
هللا ستر عذاب به ورباندي نازلېدو ،خو هللا تعالى د همدې
په وجه ورته عفو وكړه .د دې نعمت تقاضاء خو دا وه چي
تاسو تل د هللا شاكر بندگان وى او هيڅكله مو د شرك او
عصيان الر نه وى غوره كړې.
لكه چي گورئ دلته قرآن؛ شرك د ظلم په نامه ياد
كړى ،د دې په وړاندي بايد لږ توقف وكړو او وگورو چي
دا ولي؟ او دا شرك د چا په اړه او څنگه ظلم دئ؟ دا
چي انسان د خپل عقل او شعور په خالف ،داسي څه او څوك
له هللا تعالى سره په الوهيت او ربوبيت كي شريكوي او د
هللا تعالى تر څنگ د هغه ستاينه او لمانځنه كوي ،دعاء
ورته كوي او مرسته ترې غواړي چي بې وسه او ناتوانه
مخلوق دئ ،نه څه پيدا كولى شي ،نه كومه گټه رسولى شي
او نه كوم ضرر دفع كولى شي ،دا په خپل عقل او شعور
ستر ظلم دئ ،دا چي هللا تعالى ته مختص صفات د ده مخلوق
ته منسوبېږي دا د هللا تعالى په اړه ستر ظلم دئ .هغوى د
موسى عليه السالم په څېر د ستر پيغمبر او د خپل ناجي
الر پرېښوده او د مكار او ټگمار سامرى په لومي كي
ونښتل ،سامري له سرو او سپينو زرو داسي سخوندر ورته
جوړ كړ چي مخصوص غږ به ترې پورته كېدو.
قرآن موږ ته وايي چي له سرو او سپينو زرو بت
ً چي د سرو زرو معبد او
جوړول د سامري كار دئ!! واقعا
معبود جوړل د هغو ټگمارانو كار دئ چي د سامري په څېر
وي!! هيڅ واقعي خداى پالونكى به په دې راضي نه شي چي
د هللا تعالى په نامه دي له غولېدلو عوامو سره زر ترالسه
شي او هغه دي په داسي مواردو كي مصرف شي ،واقعي الهي
دين هغه دئ چي خلكو ته وايي :د هللا تعالى د بې وزلو
بندگانو مرسته وكړئ ،شتمنۍ مو د خير په كارونو كي ،د
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وږو په مړولو كي ،د بربنډو په پټولو كي ،د بيمارانو
په تداوي كي او د مسكينانو په الس نيوي كي ولگوئ ،سره
او سپين زر مه ذخيره كوئ ،چا چي ذخيره كړل ځاى ئې
جهنم دئ!!
له مصره له وتلو او د آزادۍ له الس ته راوړلو
وروسته ،بني اسرائيل يوه داسي الرښود كتاب ته اړ وو
چي د دوى فردي او اجتماعي ژوند تنظيم كړي ،هللا ورته
تورات ولېږو ،چي هم ضروري احكام او قوانين پكې وو او
هم د ښه او بد د پېژندو او د مفيد او مضر تر منځ د
فرق كولو او تفكيك روښانه او څرگند معيارونه ،د
همدغه كتاب په ترڅ كي دوى ته حكم وشو چي د سامري په
متابعت او له سخوندر ځان ته په معبود جوړولو سره مو
ستر ظلم او جفا كړې ،د دې لوى جرم د جبران لپاره
بايد په يوه ستر جهاد الس پوري كړئ .ځيني گناهونه
داسي وي چي په يوازي توبې سره ئې هللا تعالى نه بخښي ،د
توبې قبلېدل ئې شرائط او لوازم لري ،د بني اسرائيلو
دا گناه دومره ستره وه چي د توبې قبلېدا ئې په دې
مشروط شوې وه چي وسله به اخلي او د هغو كسانو په خالف
به جهاد اعالنوي چي د شرك الر ئې غوره كړه او سخوندر
ئې ځان ته معبود كړ .له دې معلومېږي چي په ځينو
حاالتو كي يوازي گناه كوونكى نه بلكي د گناه ليدونكى
به هم كفاره وركوي .د هغو بني اسرائيلو لپاره چي د
سخوندر د لمانځني مخنيوى ئې نه وو كړى دا كفاره
وټاكل شوه چي د مشركانو په ضد به وسله وال جهاد
پيلوي .د دې مبارك آيت واضح او څرگنده معنى همدا ده،
په نورو آيتونو سره هم د دې وضاحت شوى ،لكه څنگه چي
په بل آيت كي دې ته ورته الفاظ داسي راغلي:
"والتخرجون انفسكم من دياركم" :خپل ځانونه (يعني
خپلوان مو) له خپلو كورونو مه شړئ ،او ورپسې د دې
ً منكم من ديارهم" :او
تشريح داسي شوې" :وتخرجون فريقا
خپله يوه ډله له خپلو كورونو باسئ ،دا ښيي چي له
"فاقتلوا انفسكم" څخه مراد دا دئ چي د خپل قوم همغه
مشرك كسان ووژنئ .خو د بايبل د غلطي وينا تر اغېز
الندي ځينو له انفسكم څخه مراد خپل ځان وژل اخيستى!!
د بني اسرائيلو دا گناه د هغو افغانانو گناه ته ورته
ده چي د روسانو په ضد له جهاد وروسته امريكايانو ته
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تسليم شول او پر خپل هېواد ئې د دوى سلطه او د دوى
 پرون ئې د خداى پالونكو.په الس تپل شوي حكام ومنل
مجاهدينو د ملگرتيا او د هللا تعالى د بندگۍ دعوى كوله
خو نن ئې د ډالرو د بت په وړاندي سر ټيټ كړى او د
!!امريكايانو تر قومندې الندي د خپل ولس په ضد جنگېږي
د قرآن په نورو آيتونو كي دا بهير په دې توگه
:انځور شوى
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طه 55-58 :
ً چي له تا وروسته مو ستا قوم په
وئې فرمايل :يقينا
آزمېښت كي واچاوو او سامري دوكه او بې الري كړل ،نو
موسى خپل قوم ته غصه ناك او افسوس ناك ستون شو ،وئې
ويل :اې زما قومه! آيا هللا د غوره وعدو ژمنه نه وه
درسره كړې ،آيا (د وعدې دا) موده درباندي اوږده شوه،
يا ومو غوښتل چي د خپل رب غضب درباندي راپرېوځي ،نو
ځكه مو زما له وعدې تخلف وكړ ،وئې ويل :موږ په خپلي
خوښي او واك سره ستا له وعدې څخه نه يو په شا شوي،
خو د هغه قوم د گاڼو پېټي راپه شا شول ،نو ومو
غورځول او سامري هم وغورځول ،نو سخوندر ته ورته
مجسمه ئې ورته راوايسته چي رمباړه ئې وه او وئې ويل:
دا ستاسو او د موسى معبود دئ او (حق خبره ئې) هېره
شوه ،آيا دې ته ئې نه كتل چي هيڅ خبره نه ورگرځوي (د
خبري ځواب نه شي وركولى) او نه دوى ته د كومي گټي
ً چي هارون تر دې
واك لري او نه د څه تاوان ،او يقينا
ً چي په دې
د مخه ورته ويلي وو :اې زما قومه! يقينا
سره وآزمويل شوئ او ستاسو رب خو له شكه پرته هماغه
رحمن رب دئ ،نو زما متابعت وكړئ او زما د امر اطاعت
وكړئ ،وئې ويل :تر هغه به ئې تل اعتكاف كوو چي موسى

القصص
566
د قرآن پلوشې
راوگرځي ،وئې ويل :اې هارونه! څه شي له دې منع كړې
چي دوى دي بې الري وموندل او زما اطاعت دي ونه كړ؟!
آيا زما له امره دي سرغړاوى وكړ؟ وئې ويل :اې زما د
مور بچيه! تر ږيري او تر سر مي مه نيسه ،زه له دې
ووېرېدم چي ته به (راته) ووايې :په بني اسرائيلو كي
دي تفرقه راوالړه كړه او زما د وينا خيال دي ونه كړ،
وئې ويل :اې سامري! ستا څه حال وو؟ وئې ويل :هغه څه
مي ترسترگو شول چي د نورو ترسترگو نه شول ،نو د
پيغمبر له آثارو مي يو موټ ترالسه كړل ،بيا مي
وغورځول ،نفس مي همدا راته ښايسته كړ ،وئې ويل :نو
درومه او ستا لپاره به د دنيا په ژوند كي دا ويل وي
چي :الس مه راوړئ او تا ته داسي نېټه ټاكل شوې چي ترې
شا ته كېدا دي نشته او خپل هغه معبود ته دي وگوره چي
پړمخى ئې خوا ته پرېوتى وې ،خامخا به ئې وسوزوو ،بيا
به ئې د ايرو په څېر په سيند كي وشيندو ،خبره دا ده
بله نه ده چي ستاسو معبود هغه هللا دئ چي له ده پرته بل
ً ئې په هرڅه احتواء كړې.
معبود نشته ،علما
گورئ چي قرآن (طاليي بت) جوړول د (سامري) كار
گڼي ،موږ ته د ټولو طاليي معبودانو او معبدونو حقيقت
بيانوي او الرښوونه راته كوي چي كه چېري تاسو ته داسي
معبد او معبود په نظر درشي چي له سرو او سپينو زرو
ً د كوم
جوړشوى نو پوه شئ چي د دې په جوړولو كي حتما
سامري الس وو!! قرآن موږ ته سامري او د هغه
ځانگړتياوي داسي معرفي كوي :تر عامو خلكو ئې پوهه او
ً زيات دئ ،يعني شيخ او مال دئ ،هم خلك
بصيرت نسبتا
ورته د پوه په سترگه گوري او هم په خپله ځان تر نورو
پوه گڼي ،د پيغمبر له الرښوونو ،شعارونو او علومو ئې
هم څه برخه ترالسه كړې ،خو په نيمي الري كي ئې ټول شا
ته غورځولي ،نفس دوكه كړى او د خلكو غولولو ته ئې
هڅولى .يعني د شرك بنسټ د هغو ټگمارو مذهبي مشرانو
په الس ايښودل شوى چي د پيغمبر له آثارو او د دين له
ويناوو ئې څه برخه درلوده ،خو دا ئې شا ته غورځولي
او د خلكو د دوكه كولو لپاره ئې مال تړلې ،د سرو زرو
بت ئې ورته جوړ كړى ،هغه هم په خپله د دوى له گاڼو
او پيسو او ورته ويلي ئې دي :دا ستاسو رب دئ او په
دې توگه ئې خلك د هللا تعالى په ځاى د (سخوندر) عبادت
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ته چمتو كړي!! ښايي بې مناسبته به نه وي چي د مطلب د
مزيد توضيح لپاره يوه قصه رانقل كړم ،له يوه دوست
سره له ناگمان نومي سيمي پېښور ته راتلم ،په الري كي
مي د جونگي بابا په نامه لوحه ترسترگو شوه ،پوښتنه
مي وكړه چي جونگى بابا څوك وو؟ موږ خو د اوښ بچي ته
جون گى وايو ،هغه راته وويل :څو كاله مخكي دلته د سړك
په غاړه يو مړى وموندى شو ،ناپېژاندو كسانو وژلى وو،
كوچى وو ،اوښه ورسره وه ،خوا ته ئې پر زمكه چو وه،
خلك راغونډ شول اوښه ئې ټومبله خو هغه له خپله ځايه
نه خوځېده ،په همدې حال كي چي د خلكو گڼه گوڼه
زياتېده ،يو ملنگ راغى ،دا صحنه ئې ولېده او په يوې
گوښې كي ئې خپل څادر وغوړاوو او غږ ئې كړ :واچوئ د
جونگي بابا په نامه ،خداى مو وبخښه واچوئ د جونگي
بابا په نامه!! مړى همدلته ښخ او هغه ملنگ ئې مجاور
شو او ورو ورو زيارت پرې جوړ شو!! ډېر زيارتونه د
جونگي بابا په څېر جوړ شوي!! ځيني ئې د ملنگانو په
الس او ځيني ئې د ملكانو او پاچايانو په الس!! دواړو د
خلكو د غولولو او شكولو لپاره دا كار كړى.
كله چي بني اسرائيل له مصره وتل ،د الري په اوږدو
كي د داسي قوم خوا ته تېر شول چي بتان ئې درلودل،
دوى هم له موسى عليه السالم وغوښتل چي همداسي كوم بت
ورته جوړ كړي ،موسى عليه السالم سخت ورټل او دا ئې د
يوه جاهل او ناپوه قوم غوښتنه وگڼله ،سامري د قوم دا
تلوسه او د ضعف نقطه درك كړه ،منتظر وو چي په كوم
مناسب فرصت كي ترې گټه واخلي ،پوه شو چي دا خلك تر
سترگو كېدونكى خداى غواړي ،د ولس جاهالنه تلوسې او د
موسى عليه السالم موقت غيابت دا موقع په الس وركړه ،په
بيړه پاڅېد ،خلكو ته ئې وويل :بايد د نورو قومونو په
څېر د دعاء او عبادت پر مهال د خداى انځور زموږ مخي
ته والړ وي ،سخوندر د قوت نښه ده ،د خداى قدرت او
ځواكمني بايد د سخوندر په بڼه كي انځور كړو ،كه تاسو
خداى منئ نو خپلي گاڼې راوړئ ،دوى ته ئې د سخوندر
داسي مجسمه جوړه كړه چي كله كله به رمباړه ترې پورته
كېده ،قوم ته ئې وويل :دا همغه خداى دئ چي تاسو ئې
له مصره وايستئ!! د گاڼو له غونډولو معلومېږي چي
ښايي په دې كار كي د ښځو ونډه تر نارينه وو زياته
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وه!!
 قرآن د دې قصې په ترڅ كي موږ ته وايي :جاهل
قومونه ډېر ژر د ټگمارو او دوكه مارو مذهبي مشرانو
په لومو كي ښكار شي ،دين پلورونكي ئې د دين په نامه
دوكه كړي ،سامري ئې مذهبي مشر شي او د سرو زرو
سخوندر ئې معبود! د خداى په ځاى ئې د سخوندر په
وړاندي سر ټيټولو ته چمتو كړي ،هم ايمان ترې واخلي
بت ورته جوړ كړي خو له
او هم ئې شتمنۍ ،د سرو زرو ُ
دوى د اخيستل شوو سرو زرو له يوې وړې برخي!!
دې ته مو هم بايد پام وي چي قرآن د موسى عليه
السالم عكس العمل ډېر توند ،جدي او غضبناك ښيي ،وايي
چي د دې صحنې په ليدلو سره هغه د تورات لوحې لري
وغورځولې او هارون عليه السالم ئې د سر او ږيري له
وېښتانو ونيو ،د قرآن الفاظ دا دي:















   
   
     
















   








االعراف181- 186 :
او كله چي موسى خپل قوم ته غصه ناك او اسفناك
راوگرځېدو وئې ويل :له ما وروسته مو زما ډېر بد
نيابت كړى ،آيا د خپل رب په كار كي مو دومره تلوار
بت عبادت پيل
وكړ؟ (داسي ژر مو د هللا تعالى په ځاى د ُ
كړ؟) الواح ئې لري وغورځولې او خپل ورور ئې تر سر
ونيو او د ځان په لوري ئې راښكود( ،ورور ئې) وويل:
زما د مور بچيه! قوم كمزورى وگڼلم ،نږدې وو ومي
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وژني ،نو دښمنان مه راباندي ښادوه او د ظالم قوم له
ډلي مي مه گرځوه! وئې ويل :زما ربه! ما ته بخښنه
وكړې او زما ورور ته هم او په خپل رحمت كي مو داخل
ً چي تر ټولو رحم كوونكو زيات رحم
كړې او ته خو يقينا
كوونكى يې.
دا آيتونه موږ ته وايي:
 موسى عليه السالم خپل قوم ته غصه ناك او اسفناك
راوگرځېد ،له يوې خوا سخت غصه وو او له بلي خوا ئې د
دې ناپوه قوم په حالت تأسف كولو چي څنگه دومره ژر
دوكه شول او د شرك په گنده ډنډ كي پرېوتل.
 ورور ته ئې وويل :زما بد نيابت دي كړى.
 له ډېري غصې ئې الواح پر زمكه وغورځولې.
 خپل ورور ئې له ږېري او د سر له وېښتانو ونيولو
او په زور ئې ځان ته راښكود.
 هارون عليه السالم د يوه مطيع او صالح ورور په
توگه ورته وويل :ما خپله دنده ترسره كړې ،دوى مي له
دې كاره منع كړي ،خو راباندي برالسي شول ،نږدې وو ما
ووژني ،له ما سره دا اندېښنه وه چي ته به مي پر دې
مالمتوې چي ولي دي په قوم كي اختالف راوالړ كړ او زما
تر راتلو دي انتظار ونه كړ ،خو د انتظار خالف گورم چي
ته مي رټې ،دښمنان مه راباندي ښادوه ،مه مي د
ظالمانو له ډلي شمېره او مه مي داسي كار ته اړ كوه
چي ظالمان ئې كوي!
 د هارون عليه السالم د خبرو له اورېدو وروسته
حقيقت ورته جوت شوى ،له تحقيق او پوښتني گوېږني مخكي
د هارون عليه السالم په اړه دا كار ئې خپله غلطي او
اشتباه گڼلې ،د ځان او خپل ورور لپاره ئې د مغفرت او
رحمت دعاء كړې.
 په دې قصې كي د موسى عليه السالم لوړ همت ،جالل او
ديني غيرت انځور شوى ،دا ئې نشو زغملى چي د ده قوم د
شرك په ډنډ كي پرېوځي ،گمان ئې كړى چي هارون عليه
السالم تساهل او نرمي كړې ،نو ځكه ئې له ږېري او د سر
له وېښتانو ونيولو او په زور ئې ځان ته راښكود .هيبت
ئې هومره چي نه ئې سامري مخي ته ودرېدى شو او نه د
هغه مشرك پلويان.
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االعراف186-185 :
ً هغه چي سخوندر ئې (د معبود په توگه) ونيولو ،د
يقينا
خپل رب په غضب به اخته او په دنيوي ژوند كي به ئې
ذلت په برخه شي ،افتراء كوونكو ته همداسي سزا وركوو.
او هغو چي بد كارونه ئې كړي ،بيا ئې له دې وروسته
توبه كړې او ايمان ئې راوړى ،بې شكه چي ستا رب له دې
وروسته مهربان بخښونكى دئ.
دلته د مرتد شوو سزا بيان شوې:
 د هللا تعالى غضب ،د بقرې په سورې كي د دې غضب وضاحت
شوى ،د دوى په ضد د جهاد اعالن شوى او وژل شوي .دا د
موسى عليه السالم په دين كي هم د مرتد سزا وه او په
اسالم كي هم.
 دنيوي ذلت ،كه له وژلو وژغورل شي او په تېښته
بريالي شي ،نو تل به په ذلت او سپكاوي كي ژوند كوي.
 خو څوك چي له هغه بد كار چي د ارتداد مترادف وي،
توبه وكړي ،بېرته ايمان راوړي ،نو اميد دئ هللا تعالى
ورته بخښنه وكړي ،ځكه چي هغه مهربان بخښونكى دئ.
گورئ چي د موسى عليه السالم چلن جدي وو ،له خپل
نائب سره هم او له سامري او د سامري له پلويانو سره
هم ،خپل ورور د سر او ږېري له وېښتانو نيسي ،په قهر
او غصې سره ئې د ځان په لوري راكاږي ،ورته وايي :ولي
دي د سامري او د هغه د پلويانو د شرك په وړاندي سكوت
وكړ؟ كله چي دي دوى وليدل د هللا تعالى په ځاى د سخوندر
عبادت كوي ولي دي مخنيوى ونه كړ؟ هغه ورته وايي :اې
زما د مور زويه! "اى زما وروره!" زه قوم بې وسه كړم،
نږدې وو چي ما ووژني ،دښمنان مه راباندي خوشحالوه!
او ما د ظالمانو له جملې څخه مه گرځوه! ما مه د دوى
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ملگرى گڼه او مه مي داسي كار ته اړ كوه چي ستا په
وړاندي بې ادبي وكړم او له ظالمانو څخه شم ،ورته
وايي :ما تر ډېره حده د دوى مقابله وكړه ،حتى له ما
سره دا وېره راوالړه شوه چي ته به له راگرځېدو وروسته
ما په دې مالمت كړې چي ولي دي زما تر راتلو انتظار
ونه كړ؟ ولي دي په ولس كي اختالف راوالړ كړ؟ ولي دي د
ولس د وحدت او يووالي خيال ونه ساتو؟
موسى عليه السالم بت ټوټې ټوټې كوي ،بيا ئې سوزوي
او ايرې ئې په اوبو كي غورځوي ،او سامري ته داسي سزا
اعالنوي چي هر څوك به ترې لري گرځي او له الس وروړو به
ځان ساتي.
قوم د دې صحنې په ليدو سره توبه كوي او ندامت
ښيي ،هللا تعالى ئې توبه قبلوي ،دا د هللا تعالى سنت دئ،
تر څو چي په يوه قوم كي داعي وي ،د خير طرف ته بلنه
وي ،امر بالمعروف او نهى عن المنكر وي ،په ولس كي
داسي خلك وي چي دوى د خير ،صالح او ښېگڼي په لوري
بلي ،په دوى كي د توبې او اصالح امكان وي ،هللا تعالى
خپل نهائي او ورستى عذاب نه پرې نازلوي ،د توبې
دروازې ورته خالصي پريږدي ،توبه ئې قبلوي ،د موسى
عليه السالم د شتون له امله د شرك په څېر د ستر تېري
سره سره د دوى توبه قبلوي ،خو د دوى په توبه كي دا
الزمي گڼي او د توبې قبلېدا ئې له دې سره مشروطوي چي
د شرك كوونكو او مفسدينو په ضد به د جهاد اعالن كوي
او ټول به په دې جهاد كي برخه اخلي ،دا به د دوى هغه
گناه جبيره كړي او په دې توگه به ئې هللا تعالى توبه
قبوله كړي .قرآن په دې اړه فرمايي:
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او كله چي موسى خپل قوم ته وويل :اې زما قومه! بې
شكه چي د سخوندر په (معبود) نيولو سره تاسو پر خپل
ځان ظلم كړى ،نو د خپل رب لوري ته مخه او توبه وكړئ
او (مشرك شوي) خپلوان مو ووژنئ ،دا د خپل رب په نزد
كي درته غوره دئ ،ستاسو توبه به قبوله كړي ،بې شكه
چي هغه ډېر مهربان توبه منونكى دئ.
دوى په څو ډلو وويشل شول ،هغه چي د بت عبادت او
لمانحنه ئې كړي وه ،هغه چي د دوى مخالفت ئې كړي وو،
او هغه چي نه ئې د بت عبادت كړى او نه ئې د بت
پالونكو مخالفت .هغه كسان چي بت ئې نه وو لمانځلى
مأمور شول چي د مشرك شوو په خالف بايد جنگ پيل كړي،
هغوى بايد په قتل ورسېږي .ذالكم خيرلكم عند بارئكم:
همدا د خداى په وړاندي تاسو ته غوره دئ ،په همدې سره
ً چي هغه مهربان توبه
به ستاسو توبه قبلوي ،يقينا
منونكى دئ ،نه يوازي توبه قبلوي بلكي د توبې منلو
ترڅنگ خپله پېرزوينه او رحمت هم د توبه كوونكي په
حال شاملوي.

ذلت ،مسكنت او د خداى غضب ئې پايله
قرآن د بني اسرائيلو د بې صبرۍ سزا او پايله داسي
انځوروي:








    






  




    
    



















  
    

511پلوشې
د قرآن
القصص




البقرة31 :
او هغه وخت چي تاسو وويل :اې موسى! په يوه رنگ خوراك
هيڅكله صبر نه شو كولى!! نو خپل رب ته دي زمونږ
لپاره دعاء وكړه چي مونږ ته هغه څه راوباسي چي زمكه
ئې راشنه كوي :له ساگ سابه ئې ،تره او بادرنگ ئې،
غنم ئې ،نسك ئې او پياز ئې ،وئې ويل :آيا د هغه څه
په عوض كي چي غوره دئ هغه څه غواړئ چي راټيټ او
ناغوره دئ ،نو مصر ته كوز شئ ،چي هلته هغه څه ترالسه
كړئ چي تاسو ئې غوښتنه وكړه ،نو سپكاوى او خواري
ورباندي وتپل شوه او د هللا په غضب اخته شول ،دا په دې
خاطر چي د هللا آيتونه ئې تكذيبول او پيغمبران ئې په
ناحقه وژل ،دا هم په دې سبب چي عصيان ئې وكړ او تېرى
ئې كاوو.
هر څوك چي په خپل حالل رزق قناعت ونكړي او د هللا په
الر كي د جهاد په سنگرونو كي صبر له السه وركړي ،نو له
ذلت ،سپكاوي او خوارۍ سره به ئې مخامخ كوي .په دوى
كي به ترټولو د مخه د عصيان او د دين له حدودو تېرى
او د بل په حقوقو د تجاوز او تعدي بيماري خورېږي ،دا
بيماري به هغه حد ته رسي چي د پيغمبر او حق پالونكو
داعيانو د مخالفت حتى وژلو لپاره به مال وتړي او د هللا
له آيتونو به انكار وكړي .دې مطلب ته مو بايد پام وي
چي د آدم عليه السالم په قصې كي هم په جائز رزق عدم
اكتفاء او ممنوعه شجرې ته الس غځول له جنت څخه د وتو
باعث شو او ورته وويل شو (اهبطوا) او بني اسرائيلو
ته هم په همدې سبب وويل شو( :اهبطوا) ،له دې
معلومېږي چي د انسان د سقوط او له لوړو پوړو د
راپرېوتو يوه اساسي وجه همدا بې صبري او په خپل جائز
رزق قناعت نه كول دي .د بني اسرائيلو په دې قصې كي
هغه مطلب په الزيات تفصيل سره راغلى چي په جنت كي د
آدم عليه السالم د ځاى په ځاى كېدو او بيا له هغه د
وتو په قصې كي په اختصار سره راغلى .دا قصه د هغي
شرح ده ،په دې كي د شجرۀ ممنوعه حقيقت په ډاگه شوى،
دا يوه مېوه وه نه بل څه ،له شجرۀ ممنوعه هر بل
تعبير بې بنسټه او غلط دئ او د قرآن د دغي شرحي
مخالف .شكاك ذهنيتونه د آدم عليه السالم د پيدايښت،
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په جنت كي ځاى په ځاى كېدل ،شجرۀ ممنوعه او له جنت
څخه كوزېدل او د دې قصې له ټولو برخو داسي څه جوړوي
چي غير طبيعي ،خارق العاده او د ده د اوالد له هر څه
سره توپير ولري ،حال دا چي قرآن د آدم عليه السالم په
قصه كي موږ ته خپل ځان رامعرفي كوي ،په دې هينداري
كي بايد مونږ خپله څېره وگورو او د انسان د عروج او
زوال په عواملو پوه شو!!

د الهي احكامو په منلو او تعميل كي لټي او تعلل
دوى د هللا تعالى د صريح او څرگندو احكامو په وړاندي
تعلل كاوو ،په يوه او بله بهانه او په يوې او بلي
توجيه سره به ئې د ځان خالصولو او په حكم عمل نه كولو
هڅه كوله ،د دې انحراف يوه بېلگه ئې د هغي پېښي په
ترڅ كي زموږ مخي ته ږدي چي دوى ته د يوې غوا د ذبح
كولو امر وشو ،دا ځكه چي هغوى د سامري د سخوندر
عبادت وكړ ،د هغه مينه ئې زړه ته ولوېده ،له دې د
خالصون الره دا وه چي دوى هغه غوا ذبح كړي چي سپېڅلې
ئې گڼله ،خو دوى په يوې او بلي بڼي كي د دې حكم له
تعميل څخه سرغړاوى كاوو ،قرآن فرمايي:
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البقرة51-35 :
او كله چي موسى خپل قوم ته وويل :هللا درته امر كوي چي
يوه غوا ذبح كړئ ،وئې ويل :آيا په مونږ ملنډي وهې؟
وئې ويل :هللا ته له دې پناه وړم چي له جاهالنو څخه وم.
وئې ويل :خپل رب ته زمونږ لپاره دعاء وكړه چي مونږ
ته ئې څرگنده كړي چي دا څه ده؟ وئې ويل :هغه فرمايي:
دا داسي غوا ده چي نه زړه ده ،نه وړه ،ځوانه؛ د دې
ترمنځ ،نو په څه چي گمارل شوي يئ هغه ترسره كړئ .وئې
ويل :خپل رب ته زمونږ لپاره دعاء وكړه چي مونږ ته ئې
څرگنده كړي چي رنگ ئې څنگه دئ؟ وئې ويل :هغه فرمايي:
دا داسي تكه زېړه غوا ده چي ليدونكي ښادوي .وئې ويل:
خپل رب ته زمونږ لپاره دعاء وكړه چي مونږ ته ئې
څرگنده كړي چي دا څه ده ،مونږ خو دې غوا په شك كي
ً هدايت موندونكي
اچولي يو او كه هللا كول مونږ به حتما
شو .وئې ويل :هغه فرمايي :دا داسي غوا ده چي نه
خواركۍ ده چي زمكه يوې كوي او نه كښت خړوبه كوي،
روغه رمټه چي هيڅ ټاپى په كي نشته ،وئې ويل :اوس دي
سمه (د حق) خبره راوړه ،نو هغه ئې په داسي حال كي
ذبح كړه چي نږدې وو وئې نه كړي.
دلته د بني اسرائيلو په څېره كي د هغو خلكو حالت
توضيح كېږي چي د هللا د عبادت له لوړ مقام د سخوندر په
څېر د يوه دروغجن معبود د عبادت ټيټ او پرېوتي مقام
ته راپرېوځي ،بيا په دې دروغجن معبود داسي كلك
ودرېږي چي د هغه په ضد د پيغمبر د هغي خبري په منلو
كي زړه نازړه وي چي هللا ورته ويلې ،دا دئ گورئ چي بني
اسرائيلو د هغه (هللا) په ځاى چي دوى ته ئې موسى عليه
السالم ولېږو او له فرعون ئې وژغورل( ،سخوندر) غوره
كړ او چي موسى عليه السالم ورته وويل :د دې خبري د
اثبات لپاره چي تاسو بېرته هللا ته راگرځېدلي يئ او د
سخوندر عبادت مو پرېښى ،نو يوه غوا ذبح كړئ ،خو دوى
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چي له زړه دې كار ته چمتو نه وو نو كله به ئې ويل:
په مونږ خو به ملنډې نه وهې؟ او كله دا چي عمر ئې
څومره دئ ،رنگ ئې څنگه دئ ،څه كار ترې اخيستل كېږي؟
دا ټولي خوشې حيلې او بهانې وې ،اصلي خبره دا وه چي
د دوى په زړونو كي د دې دروغجن معبود احترام او مينه
په خپل حال پاتې وه او پرېښودلو ته ئې چمتو نه وو .د
هر جاهل او مشرك قوم وضع همداسي وي ،په خپل شرك
ټينگار كوي ،شيطان ئې دې ته نه پرېږدي چي له خپلو
(جعلي او دروغجنو معبودانو) الس واخلي .د ايمان
دروغجن مدعيان هم د بني اسرائيلو په څېر وي ،چي كله
د دين د كوم داسي څرگند او صريح حكم عملي كولو ته
راوبلل شي چي د دوى له نفسي غوښتنو سره تصادم كوي نو
په راز راز بهانو او حيلو الس پوري كړي او خپلي
سرغړوني ته رنگ رنگ مذهبي توجيهات برابروي.

خپل منځي قتلونه او له قاتل دفاع
د موسى عليه السالم تر بعثت وړاندي په بني
اسرائيلو كي له دين ځني د انحراف په وجه د خپلمنځي
قتلونو ،له قاتل دفاع او د بل د تورنولو لړۍ پيل شوې
وه .قرآن فرمايي:







    
  




  




البقرة56-55 :
او كله چي تاسو
اختالف اخته شوئ
تاسو پټولو .نو
همدا راز هللا مړي
تعقل وكړئ.
د موسى عليه السالم په زمانه كي يوه كس بل ووژلو،
د قاتل قبيلې بل څوك په قتل تورن كړ ،نږدې وه د دوو
كورنيو او بيا د دوو قبيلو ترمنځ يوه بله خونړۍ جگړه
پيل شي ،هللا تعالى اراده وكړه چي دا شخړه د موسى عليه
يو كس ووژلو او بيا د ده په اړه په
او هللا د هغه څه رابرسېره كوونكى وو چي
ومو ويل :هغه ئې په يوې برخي ووهئ،
راژوندي كوي او خپلي نښي درښيي ترڅو
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السالم په الس حل شي ،بني اسرائيلو ته ئې د يوې غوا د
ذبح كولو امر وكړ ،دوى له ډېر ځنډ او ډېرو پوښتنو
وروسته دې كار ته چمتو شول او هغه ئې ذبح كړه ،ورته
وويل شو چي اوس نو د دغي غوا په يوې برخي دا مړى
ووهئ ،همداسي ئې وكړل ،هغه د څو شېبو لپاره راژوندى
شو او خپل قاتل ئې وښود ،په دې سره له يوې خوا د هغي
محتملي خونړۍ جگړي مخه ونيول شوه او له بلي خوا بني
اسرائيلو ته وښودى شوه چي ستاسو د دغه دروغجن مقدس
معبود په ذبح كولو سره ستاسو النجې حل كېږي ،نه هغسې
چي تاسو گومان كولو چي معمولي بې احترامي به ئې د
سترو سترو مصيبتونو راپرېوتو باعث شي .دا مبارك آيت
مونږ ته دغه مطلب په گوته كوي چي يوازي دين كولى شي
د خلكو د سر او مال خوندي پاته كېدل تضمين كړي او په
يوه بل د تېري مخه ونيسي ،چېرته چي دين نه وي نه به
د خلكو سر خوندي وي ،نه مال او نه عزت .ممكنه نه ده
چي له دين پرته په بل څه امنيت راشي او پر يوه بل د
تېري مخه ونيول شي.

د هللا په كتاب كي تحريف
د دوى علماءو د هللا كتاب تحريف كړ ،د كتاب له
آيتونو به ئې داسي تعبير او تفسير وړاندي كاوو چي نه
به ئې د آيت له الفاظو سره اړخ لگاوو او نه له
محتواء سره ،په غلطو تأويلونو او تعبيرونو سره ئې
حرام حاللول او حالل ئې حرامول ،د همدې لپاره هللا تعالى
مؤمنانو ته وايي چي له دوى څنگه د دې طمع كوئ چي
ستاسو دعوت ومني او ايمان راوړي؟! قرآن فرمايي:
   

















البقرة58 :
آيا دا طمع لرئ چي دوى به ايمان درته راوړي ،حال دا
چي د دوى يوه ډله د هللا كالم اوري خو د هغه په مطلب له
پوهېدو وروسته ئې تحريفوي په داسي حال كي چي پوهېږي.
مسلمانانو ته ويل شوي چي د بني اسرائيلو له مذهبي
مشرانو دا طمع مه كوئ چي ايمان به راوړي ،له هغه چا
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چي د هللا كالم ئې اورېدلى ،د هللا په كتاب پوه شوى ،خو سره
له دې په هغه كي تحريف كوي ،غلط ئې تعبيروي ،غلطي او
د ظالمو حكامو په گټه فتواگاني ترې راباسي ،له دوى د
ايمان راوړو طمع بې ځايه ده.
   


   
   
      
    
   

آل عمران55 :
او د دوى يوه ډله داسي ده چي په خپلي ليكني او كتاب
خپلي ژبي داسي اړوي چي ته هغه د هللا د كتاب يوه برخه
وبولې ،په داسي حال كي چي هغه د هللا د كتاب برخه نه
ده ،دوى وايي :دا خبري ټولي د هللا له لوري دي په داسي
حال كي چي د هللا له خوا نه دي ،په هللا پوري دروغ تړي سره
له دې چي ښه پوهېږي.
گورئ چي دا مكاره او ټگماره ډله خپلي ليكني او
خپلي خبري د هللا تعالى كتاب ته منسوبوي ،خپل غلط او
مغرضانه تفسير او تعبير ته الهي تعبير وايي ،دوى دا
ً او په لوى الس كوي ،ښه پوهېږي چي دا خبري
غلطي قصدا
نه د هللا تعالى په كتاب كي شته او نه د الهي كتاب معنى
هغه ده چي دوى ئې وايي .په دې آيت پسي له ذكر شوو
نورو آيتونو دا په ډاگه معلومېږي چي په دې رنځ اخته
كسان يا هغه خلك دي چي له دين ناوړه گټه پورته كول
ورته په ميراث رسېدلي او يا هغه واكمنان دي چي له
دين څخه د خپل زعامت او واكمنۍ د اثبات لپاره وسيله
جوړوي او دين د خلكو د غالمۍ آله گرځوي او يا هغه
كسان دي چي غواړي پيغمبرانو عليهم السالم او ديني
مشرانو ته د انتساب له الري امتيازات السته راوړي،
همدا كسان دي چي ځيني شخصيتونه د الوهيت تر مقامه
پورته كوي ،د هللا شريكان ئې جوړوي ،د علم غيب خاوند او
د عالم په امورو كي د تصرف حق ورته ثابتوي ،له دوى
مرسته او پردوى توسل الزمي گڼي او ادعاء كوي چي يوازي
د دوى له الري د هللا تعالى دربار ته الر موندل ممكن دي!!

515پلوشې
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دوى دا ادعاگاني له دغو درنو شخصيتونو سره د محبت او
هغوى ته د درناوي له امله نه كوي ،بلكي له دې ئې هدف
خپلي گټي وي ،غواړي په همدې سره خپل مقام اوچت كړي،
ځكه دوى ځان د دغو شخصيتونو د مادي او معنوي مقام
وارث گڼي ،هر كرامت چي د هغوى لپاره ثابت كړي گټه ئې
دوى ته راگرځي ،له همدې ځني د امتيازاتو د السته
راوړلو وسيله جوړوي.
قرآن د دوى د علماءو په باب فرمايي:















   





البقرة161 :
او كله چي د هللا له لوري داسي استازى ورغلى چي له دوى
سره د شته كتاب تصديق كوونكى وو نو د دغو خلكو چي
كتاب وركړي شوى؛ يوې ډلي د خداى كتاب داسي شا ته
غورځولى لكه چي په هيح څه نه پوهېږى.
يعني د هر نوي دعوت او هر نوي دعوتگر په خالف ئې
داسي سلوك او چلن غوره كړى لكه په كتاب د نه
پوهيدونكو خلكو ،د خداى كتاب او كالم ئې داسي هېر كړى
او شا ته ئې غورځولى چي گواكي اصالً د كتاب په هيڅ څه
نه پوهېږي ،دا د هغه چا حال وو چي څه نا څه په كتاب
پوهېدل ،د دوى ځينو د هللا كتاب داسي هېركړ لكه چي په
څه نه پوهېږي ،خو د دوى بله ډله داسي وه چي په خپل
الس به ئې څه وليكل او هغه به ئې د هللا تعالى له لوري
گڼل! قرآن د دوى په اړه فرمايي:






    








   



البقرة55 :
افسوس د هغو په حال چي كتاب په خپل الس ليكي بيا

القصص
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وايي :دا د هللا له لوري دئ ،ترڅو ناڅيزه بيع پرې ترالسه
كړي ،افسوس د دوى د السونو پر ليكني او افسوس په هغه
څه چي دوى ئې ترالسه كوي.
علماء او اهل كتاب ئې داسي دي چي په خپل الس ليكلې
او له خپل غرض او مرض راخوټېدلې فتوى؛ هللا او د هغه
دين ته منسوبوي ،هدف ئې دا وي چي په دې سره څه متاع،
يو ټوك ډوډۍ او كومه چپنه او پگړۍ ترالسه كړي ،خو
عوام ئې داسي چي په كتاب او د هغه په الرښوونو خبر نه
دي ،په كتاب د ايمان دعوى فقط دومره كړي چي په دوى
كي ئې څه دروغجني هيلي او اميدونه راوالړ كړي او څه
گومانونه ورسره راپيدا شوي ،هيلي ئې دا دي چي جنت ته
به درومي او گومان ئې دا چي د كتاب او الهي الرښوونو
په اړه دوى كوم تصور لري او خپلو منحرفو مذهبي
مشرانو ورته څه ويلي ،همدا حقيقت دئ او د الهي حقيقي
دين اصلي غوښتنه ،دا دواړه ډلي (ټگمار او دين
پلورونكي علماء او له دين بې خبره عوام) د تأسف وړ
دي خو اصلي مجرمان او د ډېر تأسف وړ هغه علماء دي چي
دين تحريفوي او د دنيا په متاع ئې پلوري!!
ً قليالً په اړه ځيني مفسرين وايي چي دوى د هللا
د ثمنا
تعالى د كتاب آيتونه په داسي بيع خرڅوي چي كه څه هم
ډېره لوړه وي خو د دې آيتونو په پرتله ناڅيزه بيع
ده ،خو غوره توجيه دا ده چي د دوى د فتواگانو بيع
ډېر كمه وي ،ارزانه اخيستل كېږي ،د خداى دين او خپل
آخرت په ارزانه بيع پلوري .خو همدا په ارزانه بيع
اخيستل شوي مفتيان به د حق په مخالفت كي په لومړي صف
كي والړ وو او د حقپالو مقابله به ئې كوله!! نو ځكه
قرآن ورته وايي :و ال تكونو اول كافر به :او لومړي
كافران او منكران ئې مه كېږئ!! په كار دا ده چي تاسو
لومړني مؤمنان وئ ،او تر ټولو مخكي تاسو پرې ايمان
راوړى وى.
دلته خطاب د اهل كتابو علماءو ته متوجه دئ ،په
قليله بيع د خداى د آيتونو له خرڅولو څخه يا مراد دا
دئ چي په ډېره ارزانه بيع او قيمت به ئې فتواگاني
وركولې ،او يا ئې مراد دا دئ چي دوى د دې لپاره د هللا
تعالى احكام شا ته غورځول او د هللا د كتاب آيتونه ئې
پټول او له څرگندولو ئې ډډه كوله چي له كوم خطر سره
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مخامخ نشي ،خپله وظيفه او معاش له السه ورنه كړي ،له
كوم مالي تاوان او زيان سره مخ نشي ،قرآن همدا كار
دې ته ورته بولي چي څوك په قليله بيع د خداى آيتونه
وپلوري.
د آيت په پاى كي راغلې دا فقره (و اياى فاتقون)
هم دغه مطلب افاده كوي چي د گواښونو ،خطرونو او مالي
تاوان له وېري ئې دا كار كاوو نو ځكه هللا تعالى ورته
فرمايي چي يوازي له ما ووېرېږئ.
دوى به كله حق پټولو او كله به ئې له باطل سره
گډولو ،په دې معنى چي باطل به ئې په داسي بڼي كي
وړاندي كاوو او داسي لباس به ئې وراغوستو چي خلكو به
د حق گمان پرې كولو ،او حق به ئې په داسي بڼي كي
تعبير او تفسير كړ چي باطل ترې راووځي او د باطل په
گټه وي ،په خپلو غلطو توجيهاتو او تعبيرونو سره به
ئې حق او باطل سره خلط كړل .دين پلورونكي علماء تل
او د زمانې په هر پړاو كي همدا كار كوي ،يوه بېلگه
ئې زموږ په ټولني كي ستاسو مخي ته ږدم :په افغانستان
كي د جهاد او هجرت په لومړيو كي همدغو خلكو د قرآن د
يوه آيت په نيمايي برخي استناد كاوو او له جهاد ئې
خلك منع كول ،آيت داسي دئ:
    













البقرة158 :
او د هللا په الر كي انفاق وكړئ او په خپل الس ځان په
هالكت كي مه اچوئ او احسان وكړئ چي هللا محسنين خوښوي.
دا آيت وايي چي د هللا په الر كي به د سر او مال له
قربانۍ دريغ نه كوئ ،كه نه نو د عدم قربانۍ په وجه
له تباهۍ سره مخامخ كېږئ ،په خپل الس ځان په دې تباهي
كي مه غورځوئ ،له جهاد او د هللا په الر كي له قربانۍ
ډډه كول د تباهي او هالكت باعث او د دښمن په الس د
سپكاوي او تذليل سبب كېږي ،په هيڅ پلمه او بهانه به
له دې ډډه نه كوئ .عجيبه ده چي ځيني بې الري او منحرف
خلك په دې څرگند آيت په غلطه سره دا استدالل كوي چي
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له زورور دښمن سره مقابله ،په خطر كي ځان اچول ،له
كم عدد او عدة سره د ځواكمن او په وسلو سنبال دښمن
مخي ته ودرېدل ،ځان په هالكت كي غورځول دي او قرآن
هغه تحريم كړي او يا دا چي شهادت طلبانه عمليات روا
نه دي ،دا ډېر ډېر ناروا او غلط استدالل دئ ،دلته عدم
انفاق او له قربانۍ ډډه كول د هالكت باعث معرفي شوي،
له دې څخه دا مفهوم اخيستل چي د زورور او ځواكمن
دښمن له مقابلې بايد ډډه وشي او يا په دې سره د
شهادت طلبانه عملياتو په ضد استدالل كول ډېر غلط او
شرمناك استدالل دئ ،نه د ايمان خاوند داسي استدالل
كولى شي او نه د عقل او پوهي خاوند ،كه داسي وي نو
قرآن به يو مسلمان د لسو كافرانو په مقابلې نه مكلف
كولو ،د مسلمانانو د ترغيب لپاره به ئې د ابراهيم
عليه السالم هغه قصه نه بيانوله چي په يوازي سر ئې د
بتان رانسكور كړل ،دا به ئې نه ويل چې :كم
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* د هللا په اذن سره څومره لږكي ټولگي په لويو ټولگيو
غالب شوي ،هللا خو له صابرانو سره دئ .د بې صبرۍ په وجه
ځان وژنه او له هللا سره د كلكي ميني په وجه شهادت
طلبانه عمليات كول يو له بله ډېر ډېر توپير لري ،يو
له هللا تعالى د يأس او نااميدۍ په سبب دا كار كوي او
بل په هللا او آخرت د كلك باور او د هللا له دين ځني د
دفاع په الر كي د سر قرباني كولو په جذبه دا كار كوي،
يو كس چي د لسو مقابله كوي په حقيقت كي شهادت طلبانه
عمليات كوي ،د ده او هغه چا ترمنځ هيڅ فرق نشته چي
بمونه په ځان پوري تړي او د دښمن هغه ځاى ته ځان
رسوي او داسي گوزار وركوي چي له بلي الري ورته ممكن
نه وي.
تر دې آيت وړاندي ويل شوي چي كه څوك په تاسو تېرى
ْتدى
وكړي نو تاسو هم بالمثله ځواب وركړئ (فمن اع
ْ) له دې
ْكم
ْتدى علي
ْل ما اع
ْه بمث
ْتدوا علي
ْ فاع
ْكم
علي
معلومېږي چي په دې وروستي آيت كي د انفاق مراد د
دښمن په ضد جهاد كي مالي او ځاني قرباني ده .كه دا
دواړه آيتونه يو ځاى او د يوه مضمون د متصلو برخو په
توگه په پام كي ولرو نو له دې دوه خبري معلومېږي:
لومړۍ دا چي له انفاق څخه په دې ځاى كي د دښمن په
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خالف په جهاد كي د مال انفاق مراد دئ او دا مطلب په
گوته كوي چي د جهاد په سامان او وسائلو باندي د مال
د نه مصرفولو عاقبت خطرناك او په خپل الس ځان مرگ ته
سپارل دي او دوهمه خبره دا چي له دښمن سره بالمثله
معامله جائزه ده.

منافقت
په دوى كي منافقتونه پيل شول ،د مؤمنانو په
وړاندي به ئې د ايمان دعوى كوله او د كافرانو په
وړاندي به ئې كافران تر مؤمنانو غوره گڼل ،د قرآن په
گڼ شمېر آيتونو كي د دوى ډول ډول منافقتونه په گوته
شوي ،دلته ئې څو بېلگي ستاسو په وړاندي ږدو:




















    
    
    

البقرة55-53 :
او كله چي له مؤمنانو سره مخامخ شي وايي :ايمان مو
راوړى او كله چي په خپلو كي سره گوښه شي وايي :آيا
هغه خبري ورته كوئ چي هللا تاسو ته پرانيستې؟ ،تر څو د
خپل رب په وړاندي مو پرې پړ كړي ،آيا له عقل كار نه
اخلئ .آيا په دې نه پوهېږي چي هللا په هر هغه څه پوهېږي
چي دوى ئې پټوي يا ئې څرگندوي؟
له هغو خلكو چي ځان ته (اهل كتاب او په كتاب پوه)
ُكان جوړ كړى ،دين په
وايي خو له دين څخه ئې ځان ته د
دنيا خرڅوي ،په كتاب كي تحريف كوي ،د مؤمنانو په
وړاندي د ايمان دعوى كوي؛ خو تل د باطل په څنگ كي
والړ وي او د ظالمانو ملگرتيا كوي ،له دوى دا طمع كول
چي د هللا د الري د مخلصو داعيانو او مجاهدينو ملگرتيا
به وكړي او د حق په څنگ كي به مخلصانه ودرېږي ،بې
ځايه طمع ده .دوى خو تل خپلو ملگرو ته په خلوت كي دا
وايي چي د (كتاب) له هغو برخو څخه پرده مه اوچتوئ چي
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ستاسو د رسوائي باعث او د هللا په وړاندي ستاسو
مالمتيا موجب گر ځي او واقعي داعيانو او مجاهدينو
پر تاسو برالسى وركوي!! هللا تعالى دوى ته په ځواب
فرمايي :آيا په دې نه پوهېږي چي هللا په هر هغه
پوهېږي چي دوى ئې پټوي يا ئې څرگندوي.

د
ته
كي
څه

   





   



    
    
   

آل عمران115 :
دا دئ تاسو دوى ښه ايسوئ خو تاسو د دوى ښه نه ايسئ
او چي درسره مخامخ شي وايي :مونږ ايمان لرو! او چي
گوښه شي نو پرتاسو د خپل غيظ او كينې له كبله خپلي
گوتي چيچي ،ورته ووايه :په خپل غيظ سره ومرئ ،بې شكه
چي هللا د سينو په شته وو ښه پوه دئ.
تاسو ورسره محبت كوئ ،خو هغوى درسره محبت نه لري،
تاسو ئې دوستان گڼئ خو هغوى مو دوستان نه گڼي ،تاسو
گومان كوئ چي دوى تر مشركانو ښه دي ،مونږ ته رانږدې
دي ،خو هغوى ستاسو په هكله داسي فكر نه كوي ،تاسو تر
مشركينو ښه نه گڼي ،زړونه ئې له كينې ډك دي ،مخامخ
خپله دښمني نه اعالنوي ،برعكس د ايمان دعوى كوي او
وايي چي مونږ په ټولو هغو شيانو ايمان لرو چي تاسو
ورباندي ايمان لرئ ،خو په خفا كي له ډېري كينې خپلي
گوتي چيچي .هللا ښه پوهېږي چي په خپلو سينو كي ستاسو
لپاره كوم بد عزايم او څومره كينه لري.
د دوى د منافقت يوه بله بېلگه په خپلو ژمنو نه
ودرېدل وو ،هر ځلي ئې چي كومه ژمنه كړې يوې ډلي ئې
مخالفت كړى او نورو ئې په همدې مخالفت كي د دوى مالتړ
كړى:
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البقرة166 :
او كله چي هم دوى كومه ژمنه كړې نو يوې ډلي ئې (دا
ژمنه لري) غورځولې ،بلكي اكثر ئې ايمان نه راوړي.

د كفر او كافرانو په وړاندي د حساسيت كموالى
گناهونه ورو ورو انسان هغه پړاو ته رسوي چي د كفر
او كافرانو په وړاندي ئې حساسيت له منځه والړ شي،
كافرانو ته د دوستۍ الس اوږد كړي او كافرانو ته پر
مؤمنانو ترجيح وركړي ،قرآن فرمايي:
   













   

المائدة56 :
ډېرى به ئې گورې چي له كافرانو سره به دوستي كوي،
څومره بد دئ هغه چي د دوى نفسونو وروړاندي كړل ،چي هللا
پرې په قهر شو او په عذاب كي به تلپاتي وي.
دلته د اهل كتابو د انحراف يوه بله بېلگه زموږ
مخي ته كېښودل شوې ،چي هغه له كافرانو ځني د كركي او
نفرت په ځاى له هغوى سره دوستي كول دي ،قرآن فرمايي
چي د دغي گناه په سبب د هللا تعالى له قهر او غضب او
تلپاتي عذاب سره مخامخ شول ،له دې معلومېږي چي له
كافرانو سره دوستي او مواالت ،د هللا تعالى په نزد كي
څومره ستره گناه ده ،حقيقت دا دئ چي انسان هغه وخت د
خپل دين او عقيدې له دښمن سره دوستي ته تيارېږي چي
دين او عقيده ورته بې ارزښته شي ،په خپلو اغراضو پسې
شي ،د كافرانو تر فكري اغېز الندي راشي او د هغوى په
څنگ كي خپلو منحطو موخو ته د رسېدو امكانات په نظر
ورشي.
له دې آيته معلومېږي چي له كافرانو سره دوستي د
سقوط او ضاللت هغه مرحله ده چي هلته د انسان ټولي
اريكي له هللا تعالى سره قطع كېږى ،خداى ئې خپل نفس ته
حواله كوي ،د هللا تعالى د غضب وړ شي ،د هر قوم د سقوط
او له دين څخه د وتلو وروستۍ نښه او عالمه همدا ده چي
هغوى له كافرانو سره دوستي پيل كړي .قرآن وايي :هيڅ
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مؤمن قوم به داسي ونه مومې چي د خداى او د هغه د
پيغمبر له دښمنانو سره دوستي وكړي كه څه هم هغوى د
ده نږدې خپلوان وي.
   













المائدة51 :
او كه دوى پر خداى ،پيغمبر او هغه څه ايمان درلودى
چي دوى ته نازل شوي وو نو هغوى به ئې دوستان نه
نيول ،خو اكثر د دوى فاسقان دي.
دا آيت په قاطع الفاظو حكم كوي چي له كافرانو سره
هغه څوك دوستي كوي چي پر خداى ،پيغمبر او الهي كتاب
ايمان نلري ،فاسق وي او خپل فسق ئې د كافرانو دوستۍ
ته هڅوي.
د گناهونو له كبله نه يوازي د انسان حساسيت د
كافرانو په وړاندي له منځه والړ شي بلكي ورو ورو
ورنږدې شي او په پاى كي د دوستۍ الس وراوږد كړي ،له
هغوى سره ناسته پاسته كوي ،دا ځكه چي ايماني خصلتونو
او مواصفاتو له دښمن څخه بېل كړي وو ،خوكله چي په
هغوى كي دښمن ته ورته مواصفات ،اخالق او خصلتونه
راپيدا شول ،په لومړي سر كي د دښمن په وړاندي د دوى
حساسيت ،كركه او تنفر له منځه ځي ،ځان د دښمن په څېر
او هغه د ځان په څېر گوري ،د خيانتونو ،گناهونو او
له دين څخه د فاصلې له كبله دومره الندي پرېوځي چي د
دښمن په وړاندي ئې حساسيت ختم شي.

په تجارتي راكړي وركړي كي خيانت
په دوى كي سود ،رشوت ،حرامه گټه ،په امانت كي
خيانت ،په تجارتي راكړي وركړي كي چل ول ،خپلي ژمني
تر پښو الندي كول ،دروغ او دوكه عام شول ،لږ كسان ئې
داسي پاتي شول چي په حالل رزق قناعت وكړي او له حرامو
ځان لري وساتي ،راشئ په دې اړه د قرآن ځينو آيتونو
ته غوږ شو:
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آل عمران58 :
او د اهل كتابو ځيني داسي دي چي كه د كومي خزانې
امين ئې كړې ،بېرته به ئې دركړي او ځيني ئې داسي دي
چي كه په يوه دينار ئې امين كړې نو بېرته به ئې
درنكړي مگر دا چي تل ورباندي (ټينگار كوونكى) والړ
وې .دا د دې لپاره چي دوى وايي :پر مونږ د نالوستو
په هكله څه الزام نشته او د هللا په نسبت دروغ وايي په
داسي حال كي چي پوهېږي.
اهل كتابو ته خپلو مذهبي مشرانو ويلي وو چي له
غير اهل كتابو سره چي تاسو هره معامله وكړئ هللا مو په
دې نه نيسي ،كه له دوى سره خدعه كوئ يا خيانت ،كه
دروغ ورته وايئ يا ئې مال خورئ پروا ئې نشته ،د دې
فتوى به ئې وركوله ،ورته ويل به ئې چي دا كارونه هللا
درته روا كړي ،د هللا د كتاب د فالن فالن آيت معنى همدا
ده ،په دروغو به ئې دا فتوى وركوله ،په هللا او د هللا په
ً به ئې دا كار
ً او عمدا
كتاب پسي ئې افتراء كوله ،قصدا
كاوو ،پوهېدل چي د دوى فتوى د هللا د كتاب خالف ده ،د
همدې ل پاره كه به كوم غير يهودي يو دينار هم په
امانت وركړ بېرته ئې نه وركاوو ،خو په دوى كي مخلص
او صادق اهل كتاب هم وو ،په هللا او آخرت ئې له زړه
باور وو ،امين وو ،كه به هر چا كوم څه په امانت
وركړل له خيانت پرته به ئې مسترد كول ،كه څه هم دا
به زيات مال او قيمتي شى وو ،د يوې خزانې په اندازه.
د اسالم له نظره ايمان او خيانت سره نه يو ځاى كېږي،
څوك چي امين نه وي هغه ايمان نه لري ،ال ايمان لمن ال
امانة له.
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المائدة36-35 :
او ډېرى به ئې وگورې چي په گناه ،تېري او د حرامو په
خوړلو كي تلوار كوي ،څومره بد دئ هغه څه چي دوى ئې
كوي .ولي ئې خداى پالونكي او علماء د گناه له وينا
او د حرامو له خوړلو نه منع كوي؟! ډېر بد دئ هغه څه
چي دوى ئې كوي.
دلته د ايمان منافي درې ستر ستر كارونه په گوته
شوي:
 په گناه كي تلوار.
 د بل پر حق تېري او تجاوز كي تلوار.
 د حرامو په خوړلو كي تلوار.
له دغو بدو كړو وړو سره سره به هللا تعالى څنگه د
دوى د ايمان دعوى قبلوي؟
   

















   
  




النساء131 :
نو پر يهودانو مو ځيني هغه پاكيزه شيان حرام كړل چي
ورته حالل شوي وو؛ د دوى د ظلم له كبله او د هللا له الري
د دوى د ډېر مخنيوى په سبب .او د دوى د سود اخيستو
په وجه ،په داسي حال كي چي ترې منع شوي وو او په
ناحقه ئې د خلكو د مال خوړلو په وجه او دغو كافرانو
ته مو دردوونكى عذاب تيار كړى.
دلته د يهودانو ځينو هغو سترو سترو گناهونو ته
اشاره شوې چي دوى ئې د هللا له دردناك عذاب سره مخامخ
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كړل:
 ظلم ئې كاوو.
 هم ئې پخپله د هللا په سمي الري له تلو ډډه كوله او
هم ئې نور منع كول.
 سود ئې خوړلو ،په داسي حال كي چي هللا ترې منع كړي
وو.
 په ناحقه او له ناراوو الرو ئې د خلكو مالونه
خوړل ،دوكه ،رشوت ،شكرانې اخيستل ،فتواگاني او د جنت
اسناد پلورل.




















   
   











   
   





التوبه68-66 :
اې مؤمنانو! د احبار (ماليانو) او رهبان (پيرانو)
ډېرى د خلكو مالونه په ناحقه خوري او د هللا له الري
مخنيوى كوي او هغه چي سره او سپين زر ذخيره كوي او د
هللا په الر كي ئې نه مصرفوي نو د دردناك عذاب زېرى
وركړه .هغه ورځ چي د دوزخ په اور كي به سره شي او
بيا به ئې تندي ،اړخونه او شاگاني پرې وداغل شي ،دا
هغه څه دي چي د ځان لپاره مو زېرمه كړي وو ،نو د هغه
څه خوند وڅكئ چي زېرمه كول مو.

له مرگه سخته وېره او له ژوند سره افراطي مينه
همدا راز په دې قوم كي له مرگه سخته وېره او له
ژوند سراه افراطي مينه راپيدا شوه ،كه څه هم دا ژوند
به له ذلت او سپكاوي ډك ژوند وو ،د شهادت تلوسه او د
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سپېڅلو
خو سره
به ئې
په اړه

اهدافو لپاره د قربانۍ جذبه په كي مړه شوه،
له دې به ئې په جنت د ايمان دعوى كوله او ځان
د جنت مستحق گڼلو ،قرآن د دې متضادي انگېرني
فرمايي:






    











    










    
    












البقرة53-56 :
ورته ووايه :كه د هللا په خوا كي ،د آخرت كور ،له خلكو
پرته يوازي ستاسو لپاره وي نو د مرگ تمنا وكړئ كه
رښتيني ياست .او په خپلو السونو ئې چي څه وړاندي كړي
د هغه په وجه به هيڅكله د مرگ تمنا ونكړي او هللا په دې
ظالمانو ښه پوه دئ .او دوى به تر ټولو زيات په ژوند
حريص ومومې او له مشركانو هم ،هر يو ئې دا خوښوي چي
كاش زر كاله عمر وركړى شي ،خو همدا د عمر اوږدوالى
له عذابه د دوى ژغورونكى نه دئ او هللا د هغه څه ډېر ښه
ليدونكى دئ چي دوى ئې كوي.
سره له خپل ټول شرك ،عصيان ،له جهاد څخه ډډه ،د
ظالمانو ملگرتيا او د پيغمبرانو او حقپالونكو
مخالفت ،دوى گومان كاوو او مذهبي مشرانو ئې ورته
همدا ويل چي جنت يوازي ستاسو لپاره پيدا شوى او تاسو
د جنت لپاره ،د دوى په ځواب كي ويل شوي :كه داسي وي
نو تاسو خو بايد له مرگه نه وېرېدى او د هللا په الر كي
د شهادت تلوسه مو په زړونو كي نه وى مړه شوې ،دا ولي
له مرگه وېرېږئ؟ دا ولي ستاسو هيڅ مذهبي مشر په سنگر
كي نه دئ ليدل شوى؟ ولي مو تل خپل پيغمبران په جهاد
كي يوازي پرېښي؟ له دې خو په ډاگه معلومېږي چي په
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خپلي دعوى باور نه لرئ .په دې آيتونو كي او دې ته
ورته په ډېرو نورو كي له مرگه وېره ،د ډېر اوږده
ژوند تمنا او د هللا په الر كي له شهادت څخه ډډه كول ،د
هغه قوم نښي گڼل شوې چي د ايمان په دعوى كي دروغجن
دئ ،نه په آخرت او جنت باور لري او نه په دې چي د
مرگ ژوند پرېكړي هللا كوي.
په هر هغه قوم كي چي له مرگه وېره او د دنيا حب
او مينه او له ژوند سره افراطي عالقه راپيدا شي ،د
هغه قوم معنوي شور او شوق به مري ،د خپل عزت د ساتلو
همت به له السه وركوي ،ژوند به غواړي كه څه هم د
پرديو تر اسارت الندي وي ،د همدې سختي وېري او افراطي
ميني له امله به تل سپك او ذليل وي او د شمن به پرې
حكومت كوي .پيغمبر عليه السالم خپلو يارانو ته همداسي
فرمايي :په تاسو باندي به داسي حالت راشي چي دښمنان
به له هرى خوا ستاسو د ختمولو لپاره داسي يو بل
رابولي ،داسي به ټول السونه ستاسو د خوړلو او هضمولو
لپاره اوږده شوي وي ،لكه څوك چي په غوړه كاسه
راټولېږى .صحابه وو وويل :آيا په هغه وخت كي به موږ
لږ وو؟ پيامبر عليه السالم وفرمايل :نه! تاسو به ډېر
زيات وئ ،خو د اوبو د ځگ او د خس او خاشاكو په څېر
به وئ ،په تاسو كي به وهن راپيدا شي ،اصحابو وويل:
ما الوهن يا رسول هللا؟ دا وهن څه دئ يا رسول هللا؟ هغه
وفرمايل :له مرگه كراهيت او كركه او له ژوند سره
مينه ،يعني كله چي دا دوه خصلتونه په يوه قوم كي
راپيدا شي ،د خسو او خاشاكو په څېر به سپك ،بې
ارزښته او ذليل شي ،دښمن به پرې حكومت كوى او د
پرديو په اسارت او محكوميت كي به شپې ورځي تېروي.

ړوند مذهبي تعصب
ړوند مذهبي تعصب يوه بله فتنه ده چي له حقيقي دين
بې خبره دينداران پرې مبتال كېږي ،خپل شرك لړلى محرف
مذهب ،ناقص علم او د ديني ارزښتونو په اړه غلط
تعبيرات به كافي گڼي او په هغه كي به هيڅ ډول تبديلي
نه مني او د هر هغه دعوت او دعوتگر مقابله به كوي چي
د دوى له غلطو عقائدو او محرف مذهب سره ټكر كوي،
قرآن فرمايي:
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البقرة55 :
او وئې ويل :زړونه مو په پرده كي دي ،نه ،داسي نه
ده ،بلكي هللا د دوى د كفر په وجه پر دوى لعنت لېږلى،
نو ځكه لږ ايمان راوړي.
د دوى لجوجو علماءو به ويل :په مونږ باندي ستا
تبليغات تأثير نه شي كولى ،زمونږ زړونه له علومو ډك
دي ،زمونږ او ستا تر منځ ډېري پردې حايل دي ،د دې
لجاجت او سرتمبگۍ وجه ړوند مذهبي تعصب وو ،هللا تعالى د
همدې تعصب او د خپلو كافرانه او مشركانه عقائدو او
كړو وړو په سبب رټلي او د لعنت وړ ئې گرځولي وو ،نو
ځكه له ايمان راوړو محروم شوي وو.























   



   
    
    













البقرة56-55 :


او كله چي د هللا لخوا داسي كتاب ورته راغى چي له دوى
سره د شته (كتاب) تصديقوونكى وو او دوى د هغه (له
راتلو) د مخه (د همداسي يوه كتاب په راتلو سره) پر
كافرانو د بريا غوښتنه كوله ،خو كله چي همغه څه ورته
راغى چي ښه ئې پېژندو ،په هغه كافران شول ،نو په دې
كافرانو دي د هللا لعنت وي .څومره بد دئ هغه څه چي خپل
ځان ئې پرې وپلورو ،په دې چي په باغيانه توگه پر ما
انزل هللا كافران شول ،له دې كبله چي هللا ولي له خپلو
بندگانو (له دوى پرته) پر هغه چا چي دى ئې غواړي له
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خپل فضل او پېرزويني څه رانازلوي ،نو د هللا په پر له
پسې غضب اخته شول او دغو كافرانو ته سپكوونكى عذاب
دئ.
دوى د پيغمبر تر راتلو وړاندي تل دا تلوسه كوله
چي كاش يو ځل بيا په دوى كي كوم پيغمبر مبعوث شي او
د كافرانو له سلطې ئې وژغوري ،خو چي كله پيغمبر راغى
او له ځان سره ئې همغه څه راوړو چي مخكنيو پيغمبرانو
راوړي وو او بني اسرائيل ښه پوه شول چي دا د دوى د
اصلي دين په څېر دئ ،خو له دې امله ئې ايمان رانه وړ
چي پيغمبر د دوى له قوم څخه نه وو ،د دوى مذهبي
قيادت او هغه گټي چي د دين ترنامه الندي ئې له
غولېدليو مذهبي عوامو ترالسه كولې په خطر كي ولوېدې،
نو د پيغمبر د مخالفت لپاره ئې مال وتړله او د هللا
تعالى د پرله پسې غضب وړ وگرځېدل .هم له مخكني كتاب
د مخالفت په وجه او هم له نوي كتاب سره د مخالفت په
سبب.















   





 



  

البقرة51 :
او كله چي ورته وويل شي :په هغه څه چي هللا نازل كړي
ايمان راوړئ ،وايي :په هغه څه ايمان راوړو چي پر
مونږ نازل شوى او له دې عالوه په هر څه كافران كېږي،
كه څه هم هغه حق وي او له دوى سره د شته كتاب
تصديقوونكى ،ورته ووايه :نو كه تاسو مؤمنان وئ ولي
مو له دې د مخه د هللا پيغمبران وژل؟
يو له هغو سترو خنډونو چي هر صالح داعي ورسره
مخامخ كېږي ،هغه قومي تعصب دئ چي كله كله مذهبي بڼه
غوره كړي او مذهب د يوې خاصي ډلي او قوم په الس كي د
ناروا سياسي ،اقتصادي او اجتماعي امتيازاتو د الس ته
راوړو وسيله شي ،دغه ډله بيا د هر دعوت مقابله د
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 حتى د هغه دعوت هم چي د دوى مذهب،مذهب په توره كوي
ته ورته وي او د دوى د اصلي مذهب تائيد او تصديق
 د بني اسرائيلو مذهبي مشران ښه پوهېدل چي قرآن.كوي
همغه څه وايي چي تورات ئې وايي او محمد عليه السالم
 خو سره له دې،همغه څه وايي چي موسى عليه السالم ويل
 د دوى په ځواب.ئې تر هر چا زيات د اسالم مخالفت كاوو
 له اسالم سره ستاسو دا مخالفت نه د هللا:كي ويل شوي
 نه د تورات په خاطر او نه د موسى عليه،لپاره دئ
 تاسو خو همغه خلك ياست چي تر دې د،السالم په خاطر
مخه مو د موسى او عيسى عليهما السالم او د تورات او
 دا كوم ايمان دئ چي تاسو ته د،انجيل مخالفت وكړ
سخوندر د عبادت اجازه دركوي؟
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او كله چي د هللا له لوري كوم داسي پيغمبر ورته راغلى
چي له دوى سره د شته (كتاب) تصديقوونكى وو ،نو د اهل
كتابو يوې ډلي د هللا كتاب داسي شا ته وغورځاوو لكه (په
هيڅ) چي نه پوهېدل .او د هغه څه متابعت ئې پيل كړ چي
شيطانانو به د سليمان عليه السالم د پاچاهۍ (په نامه)
لوستل ،دا په داسي حال كي چي سليمان د كفر الر نه وه
غوره كړې ،بلكي په خپله دا شيطانان كافران شوي وو،
خلكو ته ئې جادو او هغه څه ورښودل چي د بابل په دوو
مالئكو :هاروت او ماروت نازل شوي وو( ،دې مالئكو) به
هيچا ته څه تعليم نه وركاوو مگر دا چي ورته ويل به
ئې :مونږ (خو د يوه) امتحان (لپاره راغلې) يو ،نو ته
مه كافركېږه ،خو دوى له دې دواړو هغه څه زده كول چي
په هغه سره نارينه او مېرمنه ئې سره بېل كړي ،دا په
داسي حال كي چي په دې سره دوى د هللا له اذن پرته هيچا
ته تاوان رسوونكي نه وو او په داسي حال كي چي هغه څه
ئې زده كول چي تاوان ئې وررساوو او گټه ئې نه
ً په دې پوه شوي وو چي هرڅوك دا
وررسوله او يقينا
ً
وپېري نو په آخرت كي به ئې هيڅ برخه نه وي او يقينا
چي ډېر بد دئ هغه څه چي خپل ځان ئې پرې وپلورو ،كاش
پوهېدلى.
دلته په اصل كي د بني اسرائيلو په څېره كي د يوه
بې الري ديندار ولس څو سترو سترو انحرافاتو ته اشاره
شوې :په خپلو ژمنو نه ودرېدل ،د هللا كتاب داسي شا ته
غورځول لكه چي په هيڅ څه ئې نه پوهېږي او د هللا د كتاب
په ځاى كوډو ،جادو او تعويذونو ته مخه كول ،دا حرام
كارونه نه يوازي حالل گڼل بلكي د سليمان عليه السالم
هغه ستره واكمني ،چي بېلگه ئې په تاريخ كي نه ده
ليدل شوې ،د يوې جادوئي گوتې او د څه كوډو او منتر
نتيجه گڼل ،نه د ده او د ده د مجاهد پالر داؤد عليه
السالم د جهادونو نتيجه ،د دوى لويه مشغله دا شي چي
په كوډو سره د مېړه او مېرمني ترمنځ ئې بېلتون
راولي .بني اسرائيل هم ورو ورو له الهي دين لري شول،
په دوى كي فكري او اخالقي انحرافات راپيدا شول ،له
اخالقي لحاظه هومره راپرېوتل چي يو د بل ناموس ته په
كمين كي كښيناستل ،يو به په دې لټه كي وو چي څنگه د
بل مېرمن د ځان لپاره ترې رابېله كړي ،د هللا كتاب ئې
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شا ته وغورځاوو ،كوډو ،جادو او تعويذونو ته ئې مخه
كړه .هللا تعالى د اتمام حجت لپاره دوى ته دوې مالئكي د
انسانانو په څېره كي ولېږلې ،ترڅو دوى له انحرافاتو،
جاهالنه دودونو او كافرانه مشغلو وژغوري او دوى ته
ووايي چي كوډو او جادو ته په پناه وړلو سره مه
كافران كېږئ ،خو دوى له مالئكو هم د هغه څه زده كولو
هڅه كوله چي ښځه له خپل خاوند څخه بېله كړى شي.
دوى په حقيقت كي هغو افتراءاتو وغولول چي په خپل
الس ئې جوړ او دين ته منسوب كړي ول ،ويل به ئې زموږ
په قوم كي پيغمبران مبعوث شوي ،په موږ كي او لياءهللا
او نېكان تېر شوي ،دوى به د خداى په وړاندي زموږ
شفاعت كوي ،دوى به موږ تر الس نيسي او جنت ته به مو
بيايي ،موږ اولياء هللا ،ابناء هللا او د خداى دوستان يو،
موږ دوزخ ته نه ځو مگر د څو ورځو لپاره ،جنت خاص
زموږ لپاره پيدا شوى او موږ د جنت لپاره ،عوام(له
بني اسرئيلو پرته نور قومونه) به دوزخ ته ځى ،هغوى د
دوزخ د اور د سوند توكي دي ،دا غلط تصورات او غلطي
انگېرني په هرهغه قوم كي راپيدا كېږي چي له اصلي دين
څخه لري شي ،د دين له حقيقته بې خبره وي ،د ټگمارو
علماءو او غولوونكو مشايخو په لومو كي ولوېږي ،اصل
دين هېر كړي او په شكلياتو پسي ونښلي ،او گمان كوي
چي همدا شكليات ورته كافي او په همدې سره هللا تعالى
راضي كولى او جنت ترالسه كولى شي!!
قرآن هغه مؤمنان د زېري مستحق گڼي چي خبره اوري
الذين
ْ عباد َ
او تر ټولو د غوره خبري متابعت كوي :فبشر
الذين هداهمَهللا و أولئك
ْسنه أولئك َ
َبعون أح
ْل فيت
القو
يستمعون ْ
ْ أولوا األْلبب :زما هغو بندگانو ته زېرى وركړه چي
هم
خبره اوري او تر ټولو د غوره خبري متابعت كوي ،دوى
هغه خلك دي چي هللا هدايت كړي او همدا دوى د عقل
خاوندان دي.
خو د دوى په مقابل كي متعصب مذهبيان هغه كمعقله
خلك وي چي وايي :بس كړه! موږ ته د دين ،مذهب او د حق
او حقيقت خبره مه كوه ،زموږ زړونه د علم خزانې دي،
تش ځاى پكي نه دئ پاته ،د بل چا د خبرو اورېدو ته
چمتو نه يو ،يوازي په هغه څه ايمان راوړو چي پر موږ
نازل شوى ،يعنى موږ ته دا خپل مذهب كافي دئ ،دې ته
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ضرورت نلرو چي ستا خبري واورو او ستا دعوت قبول كړو.
د دوى دا ټولي خبري له ړانده تعصب راخوټېدلې دي،
حقيقت دا دئ چي په هر هغه قوم كي چي دين ورته له پالر
او نيكه په ميراث پاته عنعنه شي او له دين ځني فقط
اسم و رسم ورته پاته شي او بيا د دې عنعنى ،اسم و
رسم په نسبت په هغه كي تعصبات پيل شي ،هغه بيا د حق
خبري په وړاندي همداسي غبرگون ښيي ،يوازي هغه څه مني
چي د دوى له جاهالنه تعصب سره تصادم ونكړي ،كه څه هم
په دې تعصب سره دوى په خرافاتوكي پرېوتي وي او له
پالر نيكه پاتې عنعنه ،دود او دستور سل په سلو كي او
په بشپړه توگه د دين خالف وي.

د روميانو او بابليانو بريدونه
هر ځل چي بني اسرائيلو د شرك ،فساد او عصيان الر
غوره كړې او د هللا په الر كي ئې جهاد ته شا كړې ،هللا
تعالى يو دښمن پرې مسلط كړى ،په دې كي د روميانو او
بابليانو دوه ستر بريدونه داسي وو چي ټول بني
اسرائيل يا وژل شوي ،يا اسيران شوي او يا له خپل كور
كلي شړل شوي او په ټولي سيمي او نړۍ كي خواره واره
شوي ،عبادت ځايونه ئې وران شوي او مذهبي كتابونه ئې
سوزېدلي .بيا د بل دښمن په الس د سياسي رقابتونو په
ترڅ كي دې سيمي ته راوستل شوي ،لكه چي نن د
انگرېزانو په الس او د برتانوي استعمار د يوې شيطاني
منصوبي په ترڅ كي په فلسطين كي مستقر او له همغي
نيټې تر ننه له مظلومو فلسطيني مسلمانانو سره په
جگړو بوخت دي ،تر دې د مخه هم كله د بابليانو تر
سيوري الندي دلته مستقر شوي او كله د روميانو په الس،
انگرېزانو د دې لپاره په دې سيمي كي مستقر كړل چي د
اسالم ،مسلمانانو او په خاصه توگه د عربو په ضد د يوې
نظامي اډې د سرتېرو په توگه ترې كار واخلي ،قرآن دې
ته اشاره كوي او فرمايي:
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آل عمران115 :
كه هر ځاى وموندل شي ،ذلت ورباندي تپل شوى ،مگر د
كومي الهي رسۍ او يا د خلكو د كومي رسۍ په سبب (له
دې ذلت او سپكاوي وژغورل شي) او په الهي غضب اخته
شول او مسكنت ورباندي وتپل شو ،دا له دې كبله چي د هللا
له آيتونو ئې انكار كاوو او په ناحقه ئې د هللا
پيغمبران وژل ،دا د دې لپاره چي سرغړاوى ئې وكړ او
تېرى ئې كاوو.
دوى به تل او په هر ځاى كي ذليل وي ،مگر دا چي هللا
پناه وركړي او يا خلكو ته پناه وروړي ،كېدى شي كله
ً له ذلت او
كله د نورو په پناه او حمايت كي موقتا
سپكاوي وژغورل شي ،خو تل به د هللا په غضب اخته وي او د
مسكنت آثار به د دوى د ژوند په ټولو برخو كي له
ورايه برېښي ،د دې ذلت ،الهي غضب او مسكنت اسباب ئې
دا دي:
 د هللا له آيتونو انكار.
 د پېغبرانو مخالفت.
 عصيان او سرغړاوى.
 تعدي او تېرى.
او په حقيقت كي دا عصيان او تعدي ده چي انسان دې
مرحلې ته ورسوي چي د هللا له آيتونو انكار وكړي او د
پيغمبرانو دښمني او مخالفت ته مال وتړي.
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االسراء5-6 :
په كتاب كي مو بني اسرائيلو ته پرېكړه واوروله چي
دوه ځلي به په زمكي كي فساد كوئ او ستره لويي او كبر
به كوئ ،نو كله چي د دوى دواړو لومړۍ وعده راورسېږي؛
خپل داسي بندگان به درباندي راولېږو چي شديد او
پياوړي جنگيالي دي ،چي (ستاسو) كورونو ته به ننوځي،
او دا يوه ترسره كېدونكې وعده ده .بيا به تاسو ته پر
دوى برى دركړو او په مالونو او اوالدونو سره به ستاسو
مدد وكړو او تاسو به د شمېر له پلوه زيات كړو .كه مو
ښېگڼه وكړه د خپل ځان لپاره به مو كړې وي او كه مو
بد وكړل د ځان لپاره به مو وي ،نو كله چي دوهمه وعده
راشي (موخه به ئې دا وي چي) ستاسو مخونه سپېره كړي،
او مسجد االقصى ته همغسي ننوځي لكه چي په لومړي ځل
ننوتلي ول او هر هغه څه ښه نسكور كړي چي لوړ وي.
دوى د څلوېښت كلن عبرتناك او له ذ لته ډك ژوند
وروسته د اشموئيل عليه السالم د نبوت پر مهال او د
طالوت تر مشرۍ الندي له دښمن سره وجنگېدل او بريا ئې
په برخه شوه ،ستره تاريخي پاچايي ئې جوړه كړه چي
قرآن دا برخه په دې توگه زموږ مخي ته ږدي:
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القرة565-563 :
آيا د بني اسرائيلو هغه ډله دي ونه ليده چي له موسى
وروسته وه ،كله چي ئې خپل پيغمبر ته وويل :مونږ ته
يو پاچا وټاكه ،تر څو د هللا په الر كي وجنگېږو ،ورته
وئې ويل :آيا داسي خو به نه وي چي جنگېدل درباندي
فرض شي نو ونه جنگېږئ؟ وئې ويل :نو په مونږ به څه
شوي وي چي د هللا په الر كي به نه جنگېږو ،په داسي حال
كي چي له خپل كور كلي او ټبر ايستل شوي يو؟ خو چي
كله جنگېدل پرې فرض كړى شو نو ټول په شا شول غير له
لږ شمېر ئې او هللا خو د ظالمانو په حال ښه پوه دئ .او
پيغمبر ئې ورته وويل :هللا خو طالوت درته پاچا ټاكلى،
وئې ويل :څنگه به پر مونږ باندي ده لره پاچايي وي،
حال دا چي مونږ په پاچايي كي تر ده ډېر وړ او مستحق
يو او ده ته د مال پراخوالى هم نه دئ وركړى شوى؟ وئې
ويل :بې شكه چي هغه هللا پرتاسو غوره كړى او په علم او
جسم كي ئې پراخوالى او زياتوالى وركړى او هللا چي چا ته
وغواړي پاچايي وركوي او هللا ښه پوه واسع دئ.
له موسى عليه السالم وروسته او هغه وخت چي بني
اسرائيل په شرك او فساد اخته او له سمي الري منحرف
شول ،نو د جالوت په نامه يو ظالم او بې رحمه پاچا
ورباندي مسلط شو ،ډېر ئې ووژل ،د دوى كورونه ئې لوټ
او تاراج كړل او دوى ئې له خپل كور كلي وشړل ،په دې
وخت كي اشموئيل عليه السالم د دوى الرښوونه كوله ،هغه
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ته راغلل ،له خپلو مخكنيو كړو وړو او د هللا په الر كي د
جهاد له نه كولو ئې ندامت وښودو او له هغه ئې د هللا په
الر كي د جهاد اجازه وغوښته ،هغه مبارك د دوى مخكني
حالت ته په پام سره ورته وويل :مبادا جهاد درباندي
فرض شي او بيا تاسو له هغه ډډه وكړئ ،دوى ورته وويل:
په داسي حال كي چي پر مونږ ظلمونه شوي ،له خپل كور
كلي شړل شوي يو ،هيڅ داسي دليل نه گورو چي د هللا په الر
كي ونه جنگېږو ،خو چي ورته وويل شو چي اوس نو وسله
واخلئ او له دښمن سره وجنگېږئ ،يوازي محدودو كسانو
تيارى وښود ،نور ټول له خپلي ژمني او د هللا په الر كي
له جنگېدو په ډډه شول .د هللا پيغمبر ورته وويل :تاسو د
يوه پاچا د ټاكلو غوښتنه كړې وه ،دا دئ هللا تعالى
طالوت درته غوره كړى ،د هللا له دين څخه اوښتي قوم ورته
وويل :دى خو پر مونږ د مشرۍ وړ نه دئ ،نه د نسب له
مخي او نه د مال او شتمنۍ له مخي ،د ټول ولس قيادت
او زعامت خو بايد داسي چا ته وسپارل شي چي قيادت او
زعامت له پالر نيكه ورته په ميراث پاته شوى وي ،د
كومي درنې او معتبري كورنۍ غړى وي ،ښه ډېر مال او
دولت ولري!! پيغمبر د دوى په ځواب كي وايي :دى خو هللا
غوره كړى ،د زعامت او قيادت وړتيا هغه وركړې ،ښه پوه
دئ او د ښه صحت او قوي بدن خاوند دئ ،د مشرتابه غوره
مواصفات خو همدا دي ،خو دوى دې ته تيار نه وو چي د
طالوت قيادت ومني ،د دوى معيارونه بدل شوي وو ،د
زعامت د مواصفاتو په اړه ئې همغسي انگېرله چي بې
دينه او الروركي قومونه ئې انگېري ،د پيغمبر دا وينا
ئې نه منله چي هللا تعالى د دوى په څېر نه دئ چي نسب او
مال د قيادت لپاره ضروري وگڼي او د طالوت په څېر يو
نادار او بې نوم نښانه څوك دي د دوى د مشرۍ لپاره
مناسب ونه گڼي ،له پيغمبر ئې د ثبوت غوښتنه كوله:
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او پيغمبر ئې ورته وويل :د ده د پاچايۍ نښه دا ده چي
تاسو ته به هغه صندوق راشي چي په هغه كي ستاسو د رب
له لوري يوه ډا ډينه او د موسى او هارون د اوالدې پاته
شوني دي ،هغه چي مالئكي به ئې حمل كوي ،په دې كي تاسو
ته څرگنده نښه ده كه مؤمنان ياست.
بني اسرائيلو ته له پالر نيكه داسي يو صندوق په
ميراث پاته شوى وو چي په هغه كي څه مبارك شيان لكه د
تورات لوحې او د موسى او هارون عليهما السالم د الس څه
نښي وې ،دوى داسي گڼله چي تر څو دا صندوق زمونږ په
واك كي وي نو تل به بريالي وو او دښمن به پر مونږ
غلبه نه شي موندلى ،ناڅاپي د دوى په سيمو د بريد په
ترڅ كي دا صندوق د دښمن په الس كي پرېووت ،په دې سره
د دوى پاتې مېړانه او همت هم ختم شو ،د دښمن له
مقابلې ئې الس واخيست او وتښتېدل ،پيغمبر ئې ورته
وويل :دا صندوق به هللا تعالى بېرته تاسو ته مسترد كړي،
مالئكي به ئې تاسو ته راوړي او دا به د دې نښه گڼئ چي
طالوت د هللا له لوري تاسو ته غوره شوى ،همداسي وشول .د
دې قصې په ترڅ كي هللا تعالى مؤمنانو ته دا الرښوونه كوي
چي مبادا د جهاد له فرض كېدو وروسته ترشا شئ ،مبادا
د قيادت لپاره هغه معيارونه وكاروئ چي جاهلو قومونو
كارولي ،مبادا له علمي استعداد او جسمي پياوړتيا
پرته د نورو مواصفاتو له مخي ځانته قيادت غوره كړئ،
مبادا له هغه چا سره د مخالفت الر غوره كړئ چي هللا
تعالى د قيادت غوره صفات وركړي وي .تاسو د آدم عليه
السالم د خليفه كېدو په بحث كي هم وليدل چي هللا تعالى د
ده علمي استعداد او د هر څه پېژندل او مناسب نوم
ورته غوره كول د خالفت د وړتيا دليل وښودو.
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البقرة585-565 :
نو كله چي طالوت لښكري راوايستې ،وئې ويل :هللا په يوې
ويالې سره ستاسو آزمويونكى دئ ،نو چا چي ترې اوبه
وڅښلې زما له ډلې څخه ندئ او چا چي (ئې خوند) ونه
څكو ،نو هغه زما (ملگرى) دئ ،مگر دا چي د خپل يوه الس
يوه لپه (اوبه) غوړپ كړي ،خو د دوى له لږو كسانو
پرته نورو هغه وڅښلې ،نو چي كله دى او د ده مؤمن
ملگري ترې واوښتل ،وئې ويل :نن خو مونږ د جدالوت او
د ده د ل ښكرو (د مقابلې) توان نه لرو ،خو هغو كسانو
چي په دې ئې باور وو چي له هللا سره مخامخ كېدونكي دي
وويل :څومره لږكي ټولگي د هللا په اذن سره په ډېركي
ټولگيو غالب شوي ،هللا خو له صابرانو سره دئ .او كله چي
جالوت او لښكرو ته ئې راڅرگند شول ،وئې ويل :اې
زمونږ ربه! پر مونږ صبر نازل كړه او گامونه مو ټينگ
كړه او پر دې كافر قوم برى را ،نو د هللا په حكم سره ئې
دوى ته ماتې وركړه او داؤد جالوت وواژو او هللا ورته
پاچايي او حكمت ورپه برخه كړ او چي څه ئې غوښتل هغه
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ئې وروښودل او كه د هللا دا د خلكو ځيني په ځينو نورو
دفع كول نه وى ،نو زمكه به تباه شوې وه ،خو هللا په نړۍ
والو د فضل خاوند دئ .دا د هللا آيتونه دي چې پر تا ئې
ً چې ته له پيغمبرانو څخه يې.
لولو او يقينا
دا آيتونه موږ ته الرښوونه كوي چي جهاد د صابرانو
كار دئ ،بې صبره ،بې همته ،بې عزمه ،بې ارادې او هغه
ضعيف النفسه كسان چي د كړاوونو د گاللو همت او حوصله
نه لري ،جهاد نه شي كولى ،د جهاد مشران بايد خپل
مجاهدين وآزمويي او وگوري چي په دوى كي څوك د ستونزو
او كړاوونو گاللو ته تيار دئ ،پياوړې مټي ،غښتلى
زړه ،لوړ همت ،كلك عزم لري او د صبر او زغم خاوند
دئ ،يوازي په دغو كسانو حساب وكړئ او د همدوى په
ملگرتيا بسنه وكړئ ،بې همته او بې صبره كسان د نيمي
الري ملگري وي او په سختو شېبو كي له خپل صف ځني
بېلېږي او خپل سنگر دښمن ته پرېږدي ،د داسي كسانو
ملگرتيا د گټي په ځاى تاوان كوي ،د همدې لپاره طالوت
خپلو ملگرو ته وويل :له ما سره هغه څوك ملگرتيا كولى
شي چي د دې راتلونكي نهر اوبه ونه څښي ،په تنده كي
صبر وكړي ،هغه هم راسره تلى شي چي په يوه غوړپ
اكتفاء وكړي ،خو هغه چي ډك نس اوبه څښي ،زما د
ملگرتيا وړ نه دي( .د طالوت دا آزموينه داسي ده لكه
مونږ چي په روژې مكلف شوي يو ،دا په اصل كي د روژې
لپاره يو مثال او بېلگه ده ،په روژې سره په انسان كي
د صبر او ځان ساتني خصلت وده كوي) د ده له لوى لښكر
څخه يو وړوكى ټولگى په دې آزموينه كي بريالي وختل او
همدغو ته هللا پر هغه مغرور او ظالم دښمن برى وركړ .برى
د صابرانو په برخه كېږي ،هغه چي پر هللا ئې باور وي ،د
هغه نصرت ته سترگي په الر وي ،له هللا تعالى په سنگر كي
او د دښمن په وړاندي د صبر او استقامت غوښتنه كوي،
نه د هغه چا په برخه چي د جنگياليو شمېر ئې زيات وي.
دا په وار وار ليدل شوې چي يوه وړوكي ټولگي ته هللا
تعالى په لوى لښكر فتح او برى وركړى ،دا ځكه چي هللا د
صابرانو مل دئ.
په دې نښتي كي د دښمن د فوځ ساالر د داؤد عليه
السالم په الس ووژل شو او د همدغه زړه وري اتلولۍ په
وجه هللا تعالى داؤد عليه السالم ته د دغه ملك پاچايي او
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اقتدار وسپارو ،علم او حكمت ئې وركړ او د پيغمبرۍ
مقام ته ئې ورساوو ،د هللا تعالى سنت دا دئ او په دې
راضي كېږي چي د مؤمنانو قيادت د دغسي مجاهدو مشرانو
په الس كي وي.
له دې آيت څخه دوه خبري په ډېر وضاحت سره
معلومېږي :لومړى دا چي له تباهۍ څخه د زمكي د ساتلو
يوازينۍ الر دا ده چي د مؤمنانو د صالح ډلي په الس د
كافرانو د فاسدي ډلي مخنيوى وشي ،هللا تعالى د دوى په
ذريعه د هغوى شر دفع كوي او په دې سره زمكه له تباهۍ
ژغوري .او دوهمه دا چي د دغه الهي سنت مطابق به تل د
مؤمنانو يوه مجاهده ډله راپيدا كېږي ،د مفسدو
ځواكونو مقابله به كوي او هللا تعالى به هغوى ته د شر
او فساد پر ځواكونو غلبه وركوي .په بخاري كي راغلي:
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وسلم وفرمايل :تل به زما د امت يوه ډله داسي وي چي
په حق سره به برالسي وي ،هغه څوك به ئې نه شي زيانمن
كولى چي دوى يوازي پرېږدي ،تر هغه چي هللا تعالى خپله
پرېكړه وكړي او دوى په همدې حالت كي وي.
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