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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 العنكبوت

 ژندنه:پېې ورد س

العنكبوت( دئ، دا نوم د )ې نوم سوري مباركې د د

 آيتونهېته پ، نه شآيت اخيستل شوى 14له ې سورې همد

دوهم آيت )يفتنون( او د ې د و فواصل ئد آيتونلري، 

د ې ئڅو آيتونه ته ورته دي،  (ذبينك  ال)ېيم آيت در

پاى ته ېر صيغو څپه )يسير، قدير، نصير او اليم( 

د آيتونو ې دئ، ږدې كاذبين ته ني وزن ئچې ېدلرس

چي د ې متوسط او هغو سورتونو ته ورته دئ ږدوالى ئاو

 په وروستيو كلونو كي نازل شوي.مكي دور 

الف، په دريو مقطعاتو حروفو )چي دا سوره گه څنلكه 

ې محوري او اساسي مضامين ې سور؛ د دېپيل شوالم، ميم( 

ې په دگه داسي تو پهې اساسي مضامين ې دي، دا درهم در

پيل شوو نورو په همدغو حروفو چي ې كي راغلي لكه سور

ې ې د سورې او خالصه ئپسپه بل يو سورتونو كي راغلي، 

 ې آخري آيت دا دئ: ې سورآخري آيت كي، د د په

   

    

     : او

ړى حتمًا به خپلي الري ې جهاد كپاره ئږ لهغه چي زمو

 چي هللا له دغو محسنينو سره دئ.ښيو او يقينًا ورو

ې د ې فقرې او همدا درې راغلې فقرې آيت كي دردپه 

ېر څپه پاره د عنوانو ې د دريو اساسي مضامينو لسور

 ې )ړۍ فقره ئدي، لوم

 چي د  گورئو به و( ده، تاس

 مجاهديند الري تعالى  هللاړۍ برخي كي د لومپه ې سور

ډول الهي آزمويني ډول ړ كي هغه ې لپه همدمعرفي شوي، 

ږي، ېورسره مخامخ ك چي د هللا د الري مجاهدينې ځور شوان

ول گوته نيهغو سترو سترو آزموينو ته ې ارتباط په همد

، شعيب او چي د ابراهيم، نوح، لوط، هود، صالحې شو
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ورسره مخامخ شوي، د  مجاهدينېر څپه السالم  معليهموسى 

 آيت دوهمه فقره )

 ې چي د سورگورئ ( ده، او تاسو به و

و چي د دغو مجاهدينښووني احتوى كوي دوهمه برخه هغه الر

 ېيمه فقره )ې، او د آيت درپه برخه شو

   ده او دا د )

ې له دغو څ كي ئپه ترچي پاره عنوان دئ و لآيتونهغو 

ځير ږ ېړل شوى. كه لڅو سره د هللا ملتيا او معيت مجاهدين

سر تر  ؛ لهټوله سورهدا چي ږي ېشو نو راته جوته ك

پاى په ې او د سورړه بحث كوي، په او مجاهدينپايه؛ د 

هدايت او چي شوي ړه ويل په او كي د هللا د الري د مجاهدين

 ږي.ېپه برخه كې معيت به ئد هللا تعالى 
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چي كله ې ېرلگالف، الم، ميم، آيا خلكو داسي ان

ښودى شي او وبه نه ې به پرړى نوووايي ايمان مو راو

چي ږ هغه وآزمويل مو نا  يچي يقآزمويل شي؟! حال دا 

 ړيهللا به هرو مرو هغه معلوم كړاندي ول، نو تر دوى و

  ړي.  دروغجن معلوم كښتيني دي او حتما  به چي ر

  ښووني دا دي:و الرې مباركو آيتوند د -(4-3)

  الف، په دريو مقطعاتو حروفو )چي دا سوره گه څنلكه

ې محوري او اساسي مضامين ې سور؛ د دېپيل شوالم، ميم( 

ې په دگه په داسي توې اساسي مضامين ې دي، دا درهم در

پيل شوو نورو په همدغو حروفو چي  ې كي راغلي لكهسور

ې ې د سوراو خالصه ئ پسيپه بل يو سورتونو كي راغلي، 

 ې آخري آيت دا دئ: ې سورآخري آيت كي، د د په

   

    

   :  او

ى حتمًا به خپلي الري ړې جهاد كپاره ئږ لهغه چي زمو

 چي هللا له دغو محسنينو سره دئ.ښيو او يقينًا ورو

ې د ې فقرې او همدا درې راغلې فقرې آيت كي دردپه 

ېر څپه پاره د عنوانو ې د دريو اساسي مضامينو لسور

 مجاهدينۍ برخي كي د هللا د الري ړلومپه ې سور ددي، يعني 

د دغو تعالى  چي هللاې ې دا موضوع راغلپسمعرفي شوي، ور
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او د  ېزيپرانې دروازټولي د هدايت پر مخ و مجاهدين

پاى كي په او  ښوونه كويالرې ئبه ژوند په هري برخي كي 

چي له دوى به هغه ړه ويل شوي په او مجاهديند همدغو 

پل به د دوى مل وي او ختعالى  هللاچي ړ شي محسنين جو

 برخه كوي.  پهبه ورتأييد او نصرت 

 چي هللاېرنه ده گځايه هيله او غلطه انې ه بدا هسي يو

په دغي وينا اكتفاء كوي به د ايمان د مدعيانو  تعالى

ې ې سره به ئپه همدړى، او راوايمان ږ چي وايي: مو

ږدي او د همدغي ادعاء له مخي به دوى ېپر پلي مخي تهخ

چي له مؤمنانو څه به ورسره كوي ڼي او همغه گمؤمنان 

چي د آزموينو ې له دپرته ړې!! ك ې د كولو وعدهئسره 

داسي  ړي!!گند كڅرڅ كي د دوى د دغي ادعاء حقيقت په تر

ډول آزموينو سره ډول به حتمًا دوى له  تعالى هللانه ده؛ 

خوا ې به له يوڅ كي په ترمخامخ كوي او د دغو آزموينو 

ښتيني ركي پلي ادعاء په خچي ړي كگند څرمعلوم او هغه 

په دعوى كي دروغجن چي د ايمان ه له بلي خوا هغدي او 

ښتينى او دروغجن چي د ايمان رې معنى دا ده د د. دي

  ږي.ېڅ كي معلومپه ترمدعي به د الهي آزموينو 

 تعالى هللا، ېدونكى الهي سنت دئدا يو ثابت او نه بدل

يو سره به نړي او له وروستاندينيو سره همداسي كړله و

 . همداسي كوي

، خطرونو او وژورړو ، لوچونوېږلد ايمان الر له ك

په هر مؤمن الروى بايد ې الري ډكه الر ده، د دټكرونو 

په دي چمتو او ېدو ته گام كي له آزموينو سره مخامخ

رضا او د هغه  تعالى هللاهغه مهال به د چي باور وي 

    ېر شي.له دغو آزموينو بريالى تچي ملتيا ترالسه كوي 

   

   

    

   

چي تر ې ېرلگې انچي بد عملونه كوي داسي ئآيا هغو 

چي دوى څومره بد دئ هغه قضاوت ړاندي شي، ږ به ومو

 ې كوي.ئ

چي بد عملونه كوي ړي گې مبارك آيت كي هغه وپه د -(1)

پل زور سره خ لىتعا گواكي له هللاچي داسي معرفي شوي 
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ړاوى كوي او پل رب له حكم سرغې هيله د خپه دآزمويي، 

ې گمان كوي همدا به ئچي ړلي ې مال تئبدو عملونو ته 

په ې ېكمرغي به ئپلو هيلو او آرمانونو ته ورسوي او نخ

اسي دآيا ه فرمايي: ړپه اد هغوى  تعالى هللاړي!! برخه ك

ۍ او ې سيالدپه ړاندي شي، ږ به وچي تر موې ېرلگې انئ

ې ټه قضاوت ئې بنس! دا بې كي به برالسي شي؟!مسابق

 !! څومره بد دئ

    

      

   

    

    

   

   

  

  

  

  

   

  

چي الهي  د مالقات هيله لري نو يقينا  چي د هللاهغه 

پوه ې ده، او هغه ټه هرومرو راتلونكېې نټاكل

ځان پل ړ نو د خچي جهاد وكچا او دئ. ېدونكى اور

ې ټولو عالميانو بچي هللا له ، يقينا  پاره جهاد كويل

ېك عملونه ړ او نې راوچي ايمان ئنياز دئ، او هغه 

ښو او حتما  پووې وني ترغبد دوىد ړل حتمُا به ې وكئ

چي ړو پرتله بدله وركپه ېر غوره عمل ډبه د هغه 

  .دوى كاوو

 ښووني دا دي: و الرآيتون وې مباركد د -(5-7)

  ړي ې كېك عملونه ئچي آخرت ته طمع لري، داسي نڅوك

پيدا په ده كي هيلي راې ړه ئپه اځي چي د آخرت د ور

ځ به رپه وپل رب سره د مالقات له خچي ړې، دا طمع لري ك

 هللاد چي ي مطمئن وي هغه دپه برخه شي، ې غوره بدله ئ

د ې ده، نكورو راتلټه هرومېې نټاكلله لوري دا  تعالى
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، ېدونكى دئپوه اور چيرب سره وي هغه ده مالقات به له 

پوه دئ او د دوى وينا او څه په هر گانو پلو بندد خ

 دعاء اوري. 
  د ې جهاد به ئړي نو دا پاره مالتلجهاد د چي څوك او

په دنيا او آخرت كي ده ته ې ټه به ئگوي، پاره ځان ل

ټولو له هغه ړ نه دئ، ه اچا جهاد تد  تعالى هللاږي، ېرس

 ې نياز دئ.عالميانو ب
  تعالى هللا، ړلې وكېك عملونه ئړ او نراوايمان چا چي 

پر مخ ې د دوى به د روزني، تربيت او اصالح درواز

د هغه د دوى او ي، ښپووې تربه وني غبد دوىد ېزي، پران

 .چي دوى كاوو يړبدله وركبه پرتله په ېر غوره عمل ډ

  )دلته د 

 الفاظ راغلي، د سيئات معنى )

پر ږي او هم ېگناهونو اطالق كپر ې چي هم ئگوني ده، بد

نو د ټول دي، پښل او پوبدو خصلتونو، د تكفير معنى 

ځه تكفير سيئات معنى د بدو خصلتونو ازاله او له من

په ښلو گناهونو د بخځينو درنو مفسرينو دا د ړل دي، و

پاره ښلو لگناهونو د بخچي د ې، حال دا معنى نيول

ځي، او كله كي د يغفر الذنوب الفاظ را قرآنمعموال  په 

ېر وضاحت سره ډپه چي ځي، گ راڅنپه گ څنړه كله دا دوا

گناهونو د ې د ړو معنى يوه نه ده، يوه ئچي د دواښيي 

په معنى ده، ې ې د بدو خصلتونو د ازالښلو او بله ئبخ

چي جهاد د گه راغلي په مكرره توكي دا هم  قرآنپه 

د بدو خصلتونو تمحيص او عيارولو وسيله ده، او تمحيص 

 په معنى دئ. د سمبالولو ېكو خصلتونو په نې او ازال
  ېكعمله ې كي د نالهي محاسب پهځ او په ورد قيامت

ښه ږ ښه او لېر ډچي د ږي ېټاكل كانسان بدله داسي نه 

ې ښه عمل ئټولو شي، بلكي تر  ړىعملونو اوسط بدله ورك

  پرتله بدله وركوي. په ږي او د هغه ېپام كي نيول كپه 
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چلن ېك پالر سره د نپل مور او انسان ته مو له خ

څه ړه دا هپه اړه، او كه هغوى ستا ښتنه وكپارس

ې پرچي نه ړې څه شريك كچي له ما سره هغه ړي وك

په ېدا مو زما ځگرې مه كوه، رائ ې نو اطاعتږېپوه

چي تاسو ړم څه خبر كپر هغه لوري ده، نو زه به مو 

ې ېك عملونه ئړى او نې راوچي ايمان ئاو هغه  كول.

   ړم.په صف كي داخل كې د صالحانو ړي حتما  به ئك

 :تونو الرښووني دا دييدې مباركو آ د -(8-9)

 ه آزموينه ټولو سترړۍ او تر د هللا د الري د مجاهد لوم

چي پالر مور مشرك پالر مور مخالفت دئ، هغه او ستونزه د 

څه ږدي او هېپرپه الر كي جهاد ته نه پل مؤمن زوى د هللا خ

 ېر مشرك شي.څپه د دوى چه هغه كوي 

 مور له  -4ې: ښووني كړڅو الرمجاهد ته دغه تعالى  هللا

څه ړه دا هپه اكه هغوى ستا  -2چلن كوه، ېك پالر سره ن

ې ږېپوهې پرچي نه ړې څه شريك كچي له ما سره هغه ي ړوك

ټول زما لوري ته تاسو  -3ې مه كوه، نو اطاعت ئ

، چي تاسو كولړم څه خبر كپر هغه زه به مو  -1ئ، ځگررا

پالر او مور سره مخالفت پل چي له خخلك به تا مالمتوي 

پيدا شي څوك راچي كاش داسي ې كوي، ته به دا هيله كو

ړه عادالنه په اد والدينو د اختالف  چي زما او زما

چي زه مالمت نه يم، مطمئن اوسه گوري ړي او وقضاوت وك

ړه به ېكپرۍ ځئ او وروستگرراټول زما لوري ته چي تاسو 

او  پروا كوهزه كوم، نو مه د خلكو د غلطو قضاوتونو 

  . ې د مالمتولومه ئ

  او د ړي ې كېك عملونه ئړى او نې راوچي ايمان ئهغه

ډه ډاړ او تأييد محروم شوى بايد له مالتپلوانو ې خږدن

او د  ړيپه برخه كگري وربه صالح ملتعالى  هللاچي وي 

  ړي. ې شامل كډلي كي به ئپه صالحانو 
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پر هللا مو ايمان چي وايي: ځيني داسي دي او له خلكو 

ځورول شي د خلكو فتنه ړه وپه اچي د هللا ړى، خو كله راو

هللا عذاب، او كه ستا د رب له لوري نصرت ڼي لكه د گداسي 

پرته له ږ له كوم شك چي موراشي حتما  وايي: يقينا  

چي د پوه نه دئ څه ښه په هغه تاسو سره وو، آيا هللا 

 ړياو هللا به حتما  هغه معلوم كعالميانو سينو كي دي؟!! 

 ړي.ړى او حتما  به منافقين معلوم كې راوچي ايمان ئ

 و كي ويل شوي:آيتونې مباركو د په -(41-44)

  پر هللا مو ايمان دعوى كوي او وايي:  دخلك ځيني

پل ايمان او د خړه په اچي د هللا ړى، خو كله ايمان راو

په ځورول شي نو همدا د خلكو ود خلكو له لوري له كبله 

ې ې فقرهللا تعالى عذاب. د دڼي لكه د گ نه داسيځوروالس 

ځينو ړي، ړاندي كېل تعبيرونه وېل ببړه مفسرينو په ا

ړى او ې ايمان راوېري ئد عذاب له وتعالى  هللاچي د ويلي 

ېښى او د كفر لوري پرې ايمان د خلكو د عذاب له كبله ئ

هللا تعالى د گواكي همدا د خلكو عذاب د ښتى، او ته او

ځينو ويلي د خلكو عذاب دومره ڼل دي، گېر څپه عذاب 

ېښي لكه د هللا عذاب!! غوره او دقيق تعبير ورته ستر بر

چي هر مؤمن ځيني خلك هغو طبيعي آزموينو ته چي دا دئ 

ږي؛ د الهي عذاب ېپه الر كي ورسره مخامخ كتعالى  هللاد 

چي له داسي ړه په ااو د هغو مؤمنانو گوري، گه په ستر

چي امخ شوي دا تبليغات كوي و سره مخځورونآزموينو او 

داسي ې ئدوى حتما  د الهي عذاب مستحق ول او حتما  

ې ناراضه شوى او ترتعالى  چي هللاړي ۍ كاشتباهات او غلط
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د ړي. ې مخامخ كله دغو مصيبتونو او عذابونو سره ئ

عذاب نوم وركوي ځورونو ته د الهي خلكو له لوري د دوى 

گي پر زخمونو مالمؤمنانو گه د مظلومو ې توپه داو 

ې مزيد وضاحت كوي او د برياوو فقره د دې پسورړوي. دو

ړه د دوى وينا داسي په اپه وخت كي د مؤمنانو 

 ځوروي:ان

  ېر ډپه او كه ستا د رب له لوري نصرت راشي نو بيا

پرته له ږ له كوم شك چي موتأكيد سره وايي: يقينا  

ځورونو تونو او تاسو سره وو!! يعني د مصيبتونو، هزيم

تبليغات او ظالمانه په ضد غلط په وخت كي د مؤمنانو 

په وخت كي گڼي، خو د برياوو گرم او مالمت كوي، او دوى 

 ! گر معرفي كوي!او همسنگرى ږى، ملځان د دوى خواخو

  و ځونمنافقانه دريې په دچي تاسو دوى ته ويل شوي

ټ پلى هللا تعاڅه مو له څ ځان غولوئ، هيپل سره يوازي خ

له اسرارو خبر دئ، هللا سينو چا د نه دي، ستاسو او د هر 

ې هم څ كي ئپه ترچي تعالى به حتما  داسي حالت راولي 

منافقين. گر واقعي مؤمنان جوت شي او هم مكار او حيله 

ړاوونو سره د مؤمنانو د مخامخ كولو له ستونزو او ك

چاالك چي واقعي مؤمنان او يوه لويه موخه دا ده 

  شي.او سره تفكيك افقين جوت من

   

  

  

   

   

    

   

  

    

  

   

   

ړى ې راوچي ايمان ئړى هغو ته ې كچي كفر ئاو هغو 

ستاسو دي ږ او موړئ متابعت وكگالري د تږ مووويل: ز
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په داسي اخلو، وږو( پلو اوپر خټى )پېگناهونو د 

ږو( پلو اوپر خ)ټى پېگناه څ د هيې چي دوى ئحال كي 

او دروغجن دي، حتما  چي دوى ړونكي نه دي، يقينا  و

ېر نور ډړي او ږو( وپر اوټي )پېپل درانه حتما  به خ

په د قيامت به ټو سره، او حتما  پېپلو ټي له خېپ

 وښتى شي چي دوى افتراء كول. پڅه وځ له هغه ور

 :دي دا وونيښالر آيتونو مباركوې د د -(42-43)

 متابعت گالري د تږ مومؤمنانو ته ويل: ز كافرانو به

ږو( پلو اوپر خټى )پېگناهونو ستاسو د دي ږ او موړئ وك

څوك ول او د دوى د چي دا كافران گورو . بايد واخلوو

ټى پېگناهونو ستاسو د دي ږ موچي څه ده ې وينا معنى د

ړاندي ېل تعبيرونه وېل بې ب؟ د داخلووږو پلو اوپر خ

دلته چي او دقيق تعبير دا دئ  ټولو غورهشوي خو تر 

په نامه ياد شوي، دوى به مخكني منافقين د كافرانو 

ړئ، د گالره غوره كت ږزموراشئ مخلصو مؤمنانو ته ويل: 

ې كوو، كه د ږ ئچي موۍ تقاضاء همدا ده ښيارعقل او هو

گناه وي، نو څه و كي په غوره كولځ ي او دريگالرتې د

و آيتونېر گڼ شمپه  رآنق!! د ړهپر غاږ ې زمومسئوليت ئ

ې، يوه ېړن خصلت ته اشاره شوكي د منافقينو دغه كرغ

 ې:گه راغلې توپه دې كي په سورآل عمران  ې دئه گېلب

   

    

     

    

                                                                                                            

 111آل عمران: 

 چي حال كي په داسيوويل، ې ته ئ ڼوپلو وروخ چيهغه 

وى؛ نه  ېخبره منل ې زموږ: كه ئوو ليستپله كښېنپه خ

ړئ گ دفع كځانه مرپله ه: له خژل كېدل، ورته ووايبه و

 ي يئ.كه رښتين

 گ كيپه جنې هم پله ئپه خ چيدا همغه منافقين دي 

ې هم له برخي اخيستو منع كول اخيسته او نور ئنه برخه 

 ىو ېخبره منل موږې ويل: كه دوى زوروسته ئ جگړياو له 

وى، نو له  ېړډډه كې له برخي اخيستو ئ كي جگړيپه او 

 به نه وو مخامخ شوي،  ژوبلي سرهگ مر دې
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  نه چي كوي په داسي حال كي دوى مؤمنانو ته دا خبره

دا ښتيني دي او نه دا كار كولى شي، پلي بلني كي رپه خ

دئ، د بل د  لپلو غلطيو ذمه واڅوك د خچي هر ځكه 

ې وينا په دوى ړى، دونشي ږو پلو اوپر خټى پېغلطيو 

وغ دي، درپه الهي معيارونو كي چي څه وايي سره هغه 

پر ټي پېدرانه گناهونو درانه  وپلهو؛ دوى به حتما  د خ

يو  ټو سرهپېپلو له خهم ټي ېپېر نور ډړي او ږو واو

چي د دوى د غلطو ويناوو له كبله ټي هم ېپهغه ځاى، 

ې دوى ورسره په سزا كي ئړې او ې كگناه ئېروتي، نور ت

 شريك دي. 

  ښتى شي وپڅه وځ له هغه په ورحتما  د قيامت دوى به

 ې افتراء كول. ځانه ئچي له 

   

    

    

   

   

  

  

    

چي ږو، ېپه لوري ولپل قوم چي نوح مو د خاو يقينا  

په داسي پاته شو، نو ځوس كم زر كاله پنپه دوى كي 

ۍ ښتنو دى او ك، ونيول طوفان چي ظالمان ولحال كي 

پاره يوه و دا مو د عالميانو لاژغورل وال مو و

 ځوله.گرښه وگنده نڅر

ۍ ړند لوم ېو كي د سورآيتونمباركو ې په د -(41-45)

 گه د نوح عليهېلپاره يوه تاريخي بمحوري موضوع ل

په نه نيم سوه كاله چي ې، ځور شوې كي انقصپه  السالم

ې ستونزمني ږدې اوشو، د د ې وآزمويلې مبارزږداو

ړه چي د ده د قوم يوه دومره واې دا وه ې نتيجه ئمبارز

ځاى ۍ كي ښتډكي كې په يوچي ړ ې ايمان راوپرگي ټول

 . شول

 ړظلم او بغاوت له كبله د ستر طوفان و پلد خو ن 

پل په خچي ې راغى پرشول، دا طوفان په داسي حال كي 
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چي الس ول چمتو نه ې ته گيا او دظلم او بغاوت كي عمال  ل

 ې واخلي. تر

  ې خوا ظالمان غرق شول او له ې طوفان كي له يودپه

په چي گري او د ده هغه مل السالم عليهبلي خوا نوح 

 شول.ژغورل وپاره شوي ول ۍ كي ورسره سښتك

 پاره يوه د عالميانو لېښه پۍ او دا ښتكدا  تعالى هللا

 ځوله.گرښه وگنده نڅر

   

   

    

    

    

   

    

    

    

   

   

    

   

    

     

   

   

ې وويل: د هللا عبادت پل قوم ته ئچي خاو ابراهيم 

پاره غوره دئ ږئ، همدا ستاسو لېېرې ووړئ او تروك

څه ځئ او څه بتان لمانفقط پرته له هللا ېږئ، پوهكه 

ځئ ې لمانپرته ئچي له هللا ، يقينا  هغه ئړوجودروغ 

په خوا كي ، نو رزق د هللا لرينه په واك كي رزق درته 

د  ړئ،كړئ او شكر ورته وعبادت وك ټوئ او د هغهول

ږئ، او كه تكذيب كوئ ېځول كگرېرته لوري ته بهغه 

ړاندي چي تر تاسو وړ نو هغو ولسونو هم تكذيب وك

پرته بله ذمه گند تبليغ څرپيغمبر له پر ول، او 

 واري نشته. 
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ې د مضامينو كي د سور آيتونو مباركوې د په -(41-48)

يوه بله ې كي په قص السالم عليهد ابراهيم پاره ل

ابراهيم چي  گهې توپه دې، ړاندي شوگه وېلتاريخي ب

 وويل:قوم ته  پلخ السالم عليه

 پاره ږئ، همدا ستاسو لېېرې ووړئ او ترد هللا عبادت وك

څه  پرته تعالى هللاله چي تاسو ېږئ، پوهغوره دئ كه 

چي هغوى ته څه او ې دي ځئ فقط بتان او مجسملمان

، كه كرامات ورته څه نه ديپرته بل  ودروغمنسوبوئ له 

ټول د مشكالتو حلول، يا گانو اجابت، منسوبوئ، يا د دعا

 .ړيړ كځانه جوپله دروغ دي او تاسو له خ

  ځئ نه رزق لمانتعالى پرته له هللا ې تاسو ئچي څه هغه

چي تاسو دركولى شي او نه دا واك او اختيار ورسره دئ 

 تعالى گه له هللاه توړپپه بشواك د رزق ړي، ته رزق درك

ټوئ او د هغه په خوا كي ولرزق د هغه پل سره دئ، نو خ

د هغه ړئ، كړئ او د هغه د نعمتونو شكر اداء عبادت وك

 .ږئېځول كگرېرته لوري ته ب

  تر نو الر غوره كوئ تكذيب تاسو د كفر او د حق د كه

ړه، او كفر الر غوره كتكذيب د ړاندي ولسونو هم تاسو و

ړل او برخليك به مو همغه چي هغوى وكڅه كوئ  تاسو همغه

 خ شول.چي هغوى ورسره مخاموي 

  پرته بله ذمه واري گند تبليغ څرپيغمبر له پر

 نشته. 
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ښت پيدايگه څنچي هللا ړى پام نه دئ كې ئې ته آيا د

چي ې( اعاده كوي، يقينا  پسپر له ې )پيلوي او بيا ئ

ځئ او گرپه زمكي كي ودا هللا ته آسان دئ، ووايه: 

د بيا هللا به ړى، او گه پيل كې څنئښت چي پيدايگورئ و

څول كوي، پاڅولو سره راپابياراپه ځي( آخرت )د ور

چي هغه تعذيبوي څه توانمن دئ، په هر چي هللا يقينا  

ې چي دى ئپېرزوينه كوي پر هغه ړي او ې غوادى ئ

او تاسو نه ږئ، ېځول كگرړي، او د ده لوري ته ورغوا

په آسمان كي، په زمكي كي ناتوانه كوونكي يئ او نه 

نه كوم موال درته شته او نه كوم پرته او له هللا 

نو او له هغه سره هللا په آيتو او هغه چي دمرستندوى. 

له  په مخامخ كېدو باندي كافران شوي، همدا دوى زما

  .ئدردناك عذاب د تهدې ډلي او همرحمته مأيوس شوي، 

 دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي: د -(19-23)

او السالم  مپيغمبرانو عليهفرمايي: آيا د تعالى  هللا

 چي هللاړى پام نه دئ كې ته د دوى د دعوت مكذبينو د

په ې پيلوي او بيا ئښت پيدايگه د مخلوقاتو څنتعالى 

له ښت پيدايد يوه مخلوق اعاده كوي،  گهتو ېپسپر له 

؛ بيا د ړيپيل كي كي ڼبې ونپه پرته گي ېلۍ بمخكن

پيدا كوي، او دا گه ې توپسپر له په همدغه مخلوق نسل 

ېر آسان ډښت پيدايړني چي تر لومښت يقينًا پيدايبيا 

 .دئ

پلو مخاطبينو ته چي خړې ښوونه كې الرته ئ ّـ هللا رسول

گه څنتعالى چي هللا گورئ ځئ او وگرپه زمكي كي وووايه: 
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به د آخرت د تعالى  هللاهمدا ړي، ك پيداډول مخلوقات ډول 

يقينًا ، ژوندي كويړي به رااو م ويك څولپاځي بياراور

به هغه ځ ورې په د .څه توانمن دئتعالى په هر چي هللا 

به پر هغه گڼي، او ړ د تعذيب وې چي دى ئعذيبوي تڅوك 

ټول گڼي، تاسو ړ ېرزويني وپد ې چي دى ئپېرزوينه كوي 

په زمكي كي تاسو نه  .ږئېځول كگرد ده لوري ته وربه 

ي ړاندي د برالسپه وتعالى  هللاچي د ځواك موندلى شئ داسي 

په آسمان كي، او له هللا ړي او نه په برخه كامكان مو 

 نه كوم موال درته شته او نه كوم مرستندوى. پرته تعالى 

ېرزويني پله رحمت او ړي به د هللا تعالى گيوازي هغه و

په آيتونو او له تعالى هللا  چي دناهيلي او مأيوس وي 

 هډل ادهمهغه سره په مخامخ كېدو باندي كافران شوي، 

سره عذاب الهي دردناك له په دنيا او آخرت كي به 

 ږي. ېمخامخ ك

    

    

    

     

   

    

    

   

    

   

   

   

   

      

ې چي وئڅه نه وو پرته بل ې ې له دځواب ئنو د قوم 

ې وسوزوئ، نو هللا له اوره ژنئ يا ئې وويل: وئ

پاره ړو لگې كي د هغو وپه دچي ژغورو، يقينا  و

له هللا ې ويل: او وئړي، چي ايمان راوښي دي گندي نڅر

پل معبودان( نيولي، په مو )خڅه بتان پرته يوازي 

بيا به د ميني له كبله، ځي پلمنژوند كي د خدنيايي 
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انكار كوي ځينو نورو ستاسو ځيني له ځ په ورقيامت 

او ځينو نورو لعنت وايي، پر ځيني به او ستاسو 

نه څ مرستندويان به ځى به مو اور وي او هيېشتم

 لرئ.  

مشرك قوم هغه ته السالم  عليهد ابراهيم  -(24-21)

ژنئ ې وئې ويل: وچي وئځواب درلود او هغه دا يوازي يو 

ې په دچي ژغورو، يقينًا ې وسوزوئ، نو هللا له اوره ويا ئ

ړي، چي ايمان راوښي دي گندي نرڅپاره ړو لگكي د هغو و

په الر كي به له آزموينو سره د ايمان  -1ښي: څو ن

ورسره السالم  چي ابراهيم عليهږي، همغسي لكه ېمخامخ ك

ع په دالئلو نه قانچي ځيني خلك داسي دي  -2مخ شو، 

ړاندي د ابراهيم عليه په وڅه هم د هغوى ږي كه ېك

 هللاړ وي او د ېزمن داعي والېر ستر او اغڅپه السالم 

او داسي ستره  ړاندي كويد كتاب دالئل ورته وتعالى 

ې د د ستر اور لمبچي گوري گو پلو سترپه خمعجزه 

ټ روغ رمله سوزولو عاجزي دي او السالم  عليهابراهيم 

د  مجاهدينبه د حق د الري  تعالى هللا -3ځي، ې وتر

چي ابراهيم ژغوري، همغسي  لكه ښمنانو له بدو عزائمو د

 . وژغوروې ئالسالم  عليه

له هللا چي تاسو ويل: هغوى ته والسالم  عليهابراهيم 

گه مو په توو معبودانځئ او د څه لمانپرته تعالى 

نه د څه حيثيت لري، چي نه دي څه بتان هسي نيولي، 

ټه رسولى شي او نه ضرر گنه ړ دي، عبادت وځني او لمان

ځي پلمنژوند كي د خدنيايي ځني ورپه دفع كولى شي، 

ې هم ئچي ځاى ته رسولي ځيني خلك هغه مو  ميني له كبله

گ وروسته د دوى ې له مرځئ، او هم ئلمانكي  دژونپه 

 گورئ.گه ورته وپه ستراو د معبودانو ړئ ړ كجوبتان 

پل قوم خد په شرك منتج شوه، مينه مو  يپلو كپه خيعني 

، ړهمو غلو وك يك يپه ستايند صالح او نېكو شخصيتونو 

ړى مو د دوى لوم ڼل،گهغوى مو د هللا تعالى سيال او ند و

ړ، بيا ړ كځان ته قبله او مطاف جوځني قبر او مرقد له 

)اوثان( ځان ته او هغه مو  يړې جومو د دوى مجسم

مو هللا تعالى اعتكاف  يښو كپه پځول، د دغو اوثانو رگو

په مو هغوى  يپاى كپه ڼله او گته د تقرب وسيله و

د عالم ومنل، او د خداى ند شريك  يالوهيت او ربوبيت ك
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انو گځواب، د دعاړتياوو ته انو اگ، د بندادارهچارو د 

مو د هللا تعالى او اوثانو  ېدلاجابت او د استغاثو اور

له  يچړ ېر كه خداى هورو ورو مو هغ ،شلېځ ووترمن

 يچښيناوو ځاى مو هغه خداى كپه د ده او  ئپټ دو گستر

نده او ستاسو د الس مصنوع او مولود ېږستاسو د ذهن ز

به نه دا مينه وي، نه ستاينه، ځ په ورخو د قيامت ، ئد

انكار ځينو نورو ستاسو ځيني به له بلكي  ،ځنهنه لمان

ستاسو نت وايي، ځينو نورو لعپر ځيني به كوي او ستاسو 

څ مرستندويان به ځى به د دوزخ اور وي او هيېشتمټولو 

له بتانو او چي ، عمال  به درته ثابته شي لرئنه 

ې او څومره خوشدروغجنو معبودانو د مرستي هيله درلودل 

   ټه هيله وه!!  ې بنسب

     

    

    

   

   

   

  

   

    

   

  

پل رب ويل: زه د خ ېړ، او وئې ايمان راوپرنو لوط 

چي هغه باحكمته لوري ته هجرت كوونكى يم، يقينا  

په برخه عزتمن دئ، او ده ته مو اسحاق او يعقوب ور

)يو په اوالد كي مو نبوت او كتاب ړل او د ده ك

ړ، وركپه دنيا كي او د ده اجر مو  ځاووگرامتياز( و

په آخرت كي حتما  له صالحانو چي هغه به او يقينا  

 ي. څخه و

 ږ ته وايي:مو آيتونهدا مبارك  -(21-21)

  ابراهيم  پر السالم عليهيوازي لوط  ټول ولس كيپه

ېزمن، ټول هغه اغړ، سره له ايمان راو السالم عليه

ډك دعوت، او سره له هغي ستري ړه سوي مستدل او له ز
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ژغورل ټ وروغ رمد نمرود له سره اور له لمبو چي ې معجز

 عليهځوانكي، د ده وراره؛ لوط ، دا دئ يوازي يوه شو

په دغي  السالم عليهړ، خو ابراهيم ې ايمان راوپر السالم

پل رب له مرستي نه د خآزمويني كي هم بريالى شو، 

ړه ېكپرپل دعوت له نتائجو مأيوس، ناهيلى شو او نه د خ

ېښتي او فرار ږدي، خو نه د تېپرچي دا سيمه ړه ې وكئ

 هللادعوت د دوام او د د  په بلي سيمي كيگه؛ بلكي په تو

ې ويل: زه د وئپه قصد، لوري ته د خلكو د بلني  تعالى

چي هغه پل رب لوري ته هجرت كوونكى يم، يقينًا خ

ړه حكيمانه ېكپرباحكمته عزتمن دئ، يعني زما د رب هره 

ځواكمن پلي كولو برالسى او په ړو ېكپرپلو ده، هغه د خ

يوازي او له يوه  ړې،ډډه كگرتيا كه ولس زما له ملدئ، 

ړ شوى يم، خو طمع مي ې سيمي وتلو ته اگري سره له دمل

ې كي به لوى مصلحت مضمر وي، هيله من په همدچي دا ده 

چي ځكه ې هجرت ستر ستر نتائج مرتب شي، دا په همديم 

 زما رب باحكمته عزتمن دئ. 

 او  گندولوڅرډ او اعتماد ډاې دړه د په اپل رب د خ

پل خ تعالى هللا؛ له املهي كي د بريا ې الهي آزموينپه د

څو ستر ستر انعامونه ته  السالم خليل ابراهيم عليه

څېر په  السالم ماعليهد اسحاق او يعقوب  -1ړل: ورك

د بني ړل، پيدا كپه اوالد كي راې د ده پيغمبران ئ

پوري  السالم ، تر عيسى عليهېئ پيغمبرانټول اسرائيلو 

په اوالد كي غوره د ده  ؛المالس عليهمحمد پاى كي په او 

)يو په اوالد كي ې د ده ( ئكتاب)او  (نبوت) -2. ړلك

په ټول انبياء د ده ، له ده وروسته ځاووگرامتياز( و

په دوى كي ټول الهي كتابونه اوالد كي غوره شوي او 

، تر ړهم وركپه دنيا كي ې د ده اجر ئ -3 نازل شوي.

او هم د ده ژوندى وي د ده نوم هم پوري به قيامت 

ډلي كي په په آخرت كي به د صالحانو  -4 .ېپاتگالره تلت

 ږي. ېحشر كگه په تواو د موحدينو د ستر ساالر 

    

   

     

   

  



 

                                                                                                               العنكبوت    

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

20 

  

   

    

    

   

     

    

   

   

چي تاسو يقينا  پل قوم ته وويل: ې خچي كله ئاو لوط 

ړۍ والو په نچي ږئ ېمرتكب ك( كار د هغه فحش )كركجن

ړى، والى نه دئ ك ړانديپر تاسو وهغه ته چا كي هي

ېكت كوئ او ږدسره )جنسي( ننارينه وو له آيا تاسو 

كركجن كار ې پلو مجلسونو كي د دپه خالر قطع كوئ او 

څه پرته بل ې ې له دب ئځواږئ، نو د قوم ېمرتكب ك

ې نو د هللا عذاب راته ښتينى يكه رې ويل: چي وئنه وو 

ړو گې مفسدو ودپر ې زما ربه! ويل: اې وئړه! راو

 بريا را!   

و او له آزموينو سره د مجاهديند الري د  د هللا -(28-31)

يوه مفسد چي دئ  السالم گه لوط عليهېلېدو بله بمخامخ

وويل: ې تللى او هغوى ته ئ گهپه توولس ته د داعي 

مرتكب  كار كركجناو گنده ، فحشداسي چي تاسو د يقينا  

 ړانديپر تاسو وهغه ته چا ړۍ والو كي هيپه نچي ږئ ېك

ېر شوى څوك تپه انسانانو كي داسي نه ړى، والى نه دئ ك

خالف انساني فطرت د گنده او ې دا ړاندي ئچي تر تاسو و

له آيا تاسو  !!و كيپه حيواناتړى وي او نه كار ك

په ېكت كوئ او الر قطع كوئ او ږدسره جنسي ننارينه وو 

ږئ؟!! دلته ېكركجن كار مرتكب كې پلو مجلسونو كي د دخ

ې: آيا له نارينه ې خبري رانقل شودر السالم عليهد لوط 

پلو په خېكت كوئ؟ الر قطع كوئ؟ ږدوو سره جنسي ن

ي معنى واضح ړۍ خبرد لومگنده فعل كوئ؟ مجلسونو كي دا 

ږي ېپه وضاحت سره معلومهم آيت له الفاظو ړوند ا ده، د

ېكت دئ او د ږدځ جنسي ند نارينه وو تر منې ئمعنى چي 

چي د ې مزيد وضاحت كوي او وايي بل آيت هم د د قرآن

ېكت كاوو ږدې له نارينه وو سره نپه موخه به ئشهوت 
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(   

     

     

نارينه وو ته د شهوت پرته ځو ښتاسو خو له :  11العراف:

 !! بلكي تاسو يو مسرف قوم يئ.درومئ موخهپه 

كي نو وريفستپه ړه په اخبري ېيمي خو د دوهمي او در

گنده ې چي دوى د دځيني وايي ېل تعبيرونه مومو، ېل بب

په لويو الرو كي به د شوكو ې، گ شوكي كولڅنتر كار 

، د دوى مالونه به ځورولې به ئېنستل او الروي ښپاره كل

ېرى ې تعزت به ئسر، مال او پر ټل او د دوى ې لوئ

ډول ډول ې ډو او مجلسونو كي به ئپلو غونپه خكاوو، او 

ټولو غوره او دقيق تعبيرونه گنده كارونه كول، خو تر 

د ت خالف كار سره رگنده او د فطې په دچي دوى دا دي 

نسل د ښتني سره سم او د انسان د انساني فطرت له غو

ې غوره كوله، او غير فطري الر ئ ېښودهرپدوام فطري الر 

پلو په خگنده او څرپه ټه نه بلكي پپه ې گنده فعل ئدا 

ځكه ړاندي كاوو، دا تعبيرونه په ومجلسونو كي د نورو 

ې خوا د كالم تسلسل همدا له يوچي تر نورو دقيق دي 

په معرفه صيغو مطلب افاده كوي، )السبيل( او )المنكر( 

په ې او دلته ې يادونه شوړاندي ئې وښيي تر دچي راغلي 

پرته بل مورد نه گنده فعل فقرو كي له دغه نيو يړاندو

و كي دا وضاحت په نورو آيتون قرآنمومو، له بلي خوا 

ې ځي ئښاو  ي دا كار كولوړاندپه وچي دوى د نورو ړى ك

 : ېېښودپر

  َ     

   

    

    

     

                                                                  

  55-51النمل:
ې فحش كار پل قوم ته وويل: آيا دې خاو لوط چي كله ئ

چي تاسو )يو بل ته( ږئ ېړاندي كپه داسي حال كي وته 

ځو پرته نارينه وو ته د شهوت په ښآيا تاسو له  گورئ،

په جهالت كي پرېوتونكي ږئ، بلكي تاسو ېړاندي كموخه و

 .ړي يئوگ

گه ې توپه همدو كي هم آيتونڅو نورو په دا مطلب 
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پړ يقين سره په بشپام سره په و ته راغلى، دغو آيتون

  څه.چي دلته هم مراد همدا دئ نه بل ويلى شو 

گيو كي د گندپه او  ې مفسدته د د السالم عليهلوط 

ې ويل: چي وئڅه نه وو پرته بل ې ځواب له دېوتي ولس پر

كوم عذاب په ړه!  عذاب راته راوې نو د هللاښتينى يكه ر

ړ ږ د الهي عذاب وچي موې ې، او ادعاء كوښگواږ چي مو

پر ې وي نو دا الهي عذاب ښتينيو، كه ستا دا ادعاء ر

ې دوى له دچي ځواب معنى دا وه ې ړه!! د دږ نازل كمو

 السالم عليهچمتو نه دي، د لوط گنده فعل الس اخيستو ته 

دا  السالم عليهد لوط ه لري، پروا ني ښنگواد انذار او 

ې له الهي عذاب سره به ئگنده عمل چي دغه نه مني وينا 

د دوى له ايمان  السالم عليهځكه لوط ړي، نو مخامخ ك

ې ړه: اې داسي دعاء وكپل رب ته ئړو ناهيلى شو او خراو

د ده  تعالى هللاړو بريا را! گې مفسدو ودپر زما ربه! 

گى ټولې د فرشتو يو ته ئ ړه، د ده مرستيدعاء قبوله ك

ته د  السالم گي ابراهيم عليهټولې ږو، د فرشتو دېول

ېرى ېدو او نبوت زږېد ز السالم ماعليهاسحاق او يعقوب 

ړه هغه په اپل اصلي مأموريت ې د خپه ضمن كي ئاو  ړورك

قوم به الهي عذاب  پر السالم عليهد لوط چي ته وويل 

 نازلوي.  

   

  

   

    

   

     

    

    

  

    

   

ېري سره له زږ استازي ابراهيم ته چي زمواو كله 

نكي ړووې كلي ويجاږ د دموچي ې ويل: يقينا  وئ ورغلل

په ې ويل: ې ظالمان ول، وئگن ئهستوچي يو، يقينا  

 ږمو ويل:و غوندي )شخصيت( دئ، هغوىلوط د ې كي خو د
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حتما  به دى ې كلي( كي دي، د)په چي ژنو ېپښه هغه 

چي هغه له پرته  ېئېرمني له مژغورو، ټبر واو د ده 

 ده.  ېدونكو ك هپاتوروسته 

د  السالم د لوط عليهچي گى ټولد فرشتو دغه  -(31-32)

ږل شوى، تر ېپاره لځواب كي او د ده د مرستي لپه دعاء 

ځكه ځي، دا خوا ته  السالم عليهړاندي د ابراهيم ده و

ي ښوونه او د ده له لورپه الرد ده  السالم چي لوط عليه

 تعالى هللاى وو، ارل شومگگه په تود داعي ې سيمي كي په د

په او د ده د مخاطب قوم د برخليك  السالم عليهد لوط 

 عليهخبروي او بيا لوط  السالم عليهړى ابراهيم لومړه ا

ړى د ده خوا ته درومي، هم د اسحاق ې لوم، فرشتالسالم

كوي ېرى ورېدو او رسالت زږېد ز السالم ماعليهاو يعقوب 

گرو د او د ده د مؤمنو مل السالم عليهاو هم د لوط 

ژغورني او د ده د مفسد قوم د تعذيب خبر وركوي، نو 

له ته  السالم عليهابراهيم گى ټولد فرشتو دا چي كله 

ې كلي د ږ د دموې ويل: ى ورته وئېري سره ورغز

ې گن ئهستوچي ځكه موخه راغلي يو، دا په لو ړوويجا

ابراهيم شي،  رې نسكوچي كلى ئړ ې واو د د ظالمان ول

 السالم عليهلوط د ې كي خو په دويل: وورته  السالم عليه

 ويل:ورته و هغوى ې ورانوئ؟!!گه ئڅنغوندي شخصيت دئ، 

څوك چي ږو ېپوهې په د، ژنوېپښه گن ټول هستود كلي ږ مو

به ټبر څوك د هالكولو، دى او د ده ړ دئ او ژغورلو ود 

چي هغه له وروسته پرته  ېئېرمني ژغورو، له مو حتماً 

په برخليك به اخته او د هغوى  څخه دهېدونكو ك هپات

 .  ږيېك
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د )؛ د دوى ږ استازي لوط ته ورغللچي زمواو كله 

ړه ( له كبله خوابدى شو او د دوى له كبله زورتلو

ږه، ېږه او مه غمجن كېېرې ويل: مه وگى شو، وئتن

ژغورونكي يو، ستا له  ستا او ستا د اهلحتما  ږ مو

څخه ېدونكو ك هپاتچي هغه له وروسته پرته ېرمني م

گنو له آسمانه هستو پرې كلي د دږ چي موده، يقينا  

دوى  چيې كبله له د نكي يو،وونكي عذاب نازلووړزد ل

ې كلي مو د هغو چي له د، او يقينا  ړاوى كاووسرغ

چي تعقل ېښوده پرښه گنده )د عبرت( نڅرپاره ړو لگو

  كوي.  

 :دي دا وونيښالر آيتونو مباركوې د د -(33-31)

  ڼي په بد تنكيو زلميانو گى ټولد فرشتو دغه چي كله

له  رتلووى؛ د دوى د ته ورغخوا  السالم عليهلوط  دكي 

ېدو گى، پوهړه تنېر زډكبله هم سخت خوابدى شو او هم 

د همدغو زلميانو له كبله د ده چي د ده مفسد قوم به 

ې د غيرت او شهامت له كوره ايستل ئپر كور بريد كوي، 

پارل د ايمان منافي عمل، ې سخالف كار دئ او قوم ته ئ

څه ېدو پوهې راغله، نه پرېشاني پرسخته ې كبله له همد

ېلمنو پلو مخې وس لري او نه د نه د قوم د مقابلړي، وك

ېره ويل: مه وفرشتو ورته ود خوندي ساتلو امكانات، 

ېره لره او مه ړه وپه اږ مه زموېښنه، كوه او مه اند

تا او ستا چي راغلي يو ږ موېښنه، ژغورني اندږ د زمو

چي هغه له وروسته پرته ېرمني ستا له مو، ژغوروو اهل

گنو له هستو پرې كلي د دږ موڅخه ده، كو ېدونك هپات

 چيې كبله نكي يو، له دونكي عذاب نازلووړزود لآسمانه 

ې دوى فاسقان ول. همداسي وشول، كلى نسكور شو، زمكه ئ

ۍ له مؤمنانو پلي كورند خ السالم عليهكښېنسته، لوط 

ښخ شوي كلي نسكور شوي او ې له داو ژغورل شول، سره و

ښه گنده نڅر پاره د عبرتړو لگد هغو وېښي پاو دغي 

پل مخاطب ې كي خې قصپه د چي تعقل كوي. قرآنشوه ړه جو

 درسونه وركوي:څو ته 
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  چي د په الر كي يوه ستره آزموينه دا ده  تعالى هللاد

له ژوند همسفر او د ېرمني پلي مې الري الروى د خد

په نيمي الري كي يوازي ې وم شي، هغه ئگرتيا محرمل

انسان يوه داعي او مجاهد د چي ومره څږدي، لكه ېپر

، د ده ستره متكاء ويېرمن پاره يوه صالح او مؤمنه مل

كه ې رفع كوي، ې ئښنېډينه وركوي، اندډاړه مضبوطوي، ز

ړاوونو ستونزو، اهانتونو، كڅومره له كور بهر له هر 

چي كور ته راستون كله او مخالفتونو سره مخامخ شي خو 

احترام، ميني، ورين تندي، له  يېرمنپلي مشي او د خ

ېه هيلي ې حمايت، ترغيب او تشويق سره مخ شي، نو يأس ئ

ېرمني عدم توافق د مپه نشاط بدل شي، ې او ستوماني ئ

او مخالفت همدومره ستره ستونزه وي او د اولوالعزم 

 تعالى هللاې د ې ويلي كوي. نو اداعي مال ماتوي او همت ئ

ې شي له دېدى ك د الري صبور او باهمته مجاهده!

 ماعليهې، د لوط او نوح مخامخ شسره مني آزمويني ستونز

 ې.ېر به صبر كوڅپه  السالم

 په دوران كي داسي حالت درباندي ې شي د مبارزېدى ك

ې وي، ستا او ېدلرسې ستا خوا ته د نصرت فرشتچي راشي 

 ېپاتې ېبډي شڅو لنگامه او څو ځ د وروستي بري تر من

وآزمويي، داسي حالت تا بيا هم ړي غوا تعالى هللاخو وي، 

په بل مصيبت د يوه ته  ېچي د نصرت فرشتدرباندي راولي 

خوا ته  السالم د لوط عليهچي همغسي لكه ې، وگورگه ستر

په راتلو سره سخت ې، د هغوى ې وېدلې رسد نصرت فرشت

ړه او د صبر ې ونه كې همتي ئاو غمجن شو، خو بخوابدى 

ورته وويل: سحر به  وځكه فرشتښوده، نو ې نپرې لمن ئ

ړوي، سحر خو به غوې خلكو پل وزر پر دعذاب خالهي سخت 

      ! لري نه وي؟!
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چي ږو( ېاو د مدين لوري ته د دوى ورور شعيب )مو ول

 آخرتد ړئ او قومه! د هللا عبادت وكې زما ا ې وويل:وئ

په زمكي كي فساد كوونكي مه ځي ته طمع ولرئ او ور

سختي ې له كي ئپايپه چي  ړتكذيب ك ېنو هغه ئ ځئ.گر

پر پلو كورونو كي په خ( ونيول، نو ېې )زلزلړكوونكج

     ېوتي شول.پرډو گون

ه يوسره د مخالفتونو مجاهدينو د هللا د الري له  -(31-31)

مخالفت سره د ده د قوم السالم  عليهگه له شعيب ېلبله ب

د هللا عبادت  -1قومه! ې زما ا وويل: تهپل قوم دئ، هغه خ

په ړو گ، د هغو وځي ته طمع ولرئور آخرتد  -2، ړئوك

امله د اخروي سعادت  ېكو عملونو لهپلو ند خچي ېر شئ څ

چي د بدو عملونو ږئ ېېر مه كڅپه هيله لري او د هغو 

ې، ېك مستقبل طمع قطع شوآخرت كي له نپه ې له امله ئ

خو هغوى تكذيب  ځئ.گرپه زمكي كي فساد كوونكي مه  -3

ې ړكوونكسختي جچي دا وه ه پايلې تكذيب او د د ړك

ېوتي پرډو گونپر پلو كورونو كي په خونيول، او  ېزلزل

     شول.گ محكوم په مر

   

    

    

   

  

   

ې درته جوته ځيو ئگنچي له هستواو عاد او ثمود 

ړل نو له ښايسته كپل عملونه ورته او شيطان خې، شو

 گور ول.چي سترحال كي په داسي ړول، ې واالري ئ

شيطان ړل، پيغمبران تكذيب كپل عاد او ثمود هم خ -(31)

ې له سمي الري ئې، ړې وښايسته كگالري ورته پلي تخ

پلو هم د خچي حال كي كول په داسي ې ه ئڅړول، دا هر وا

پيغمبرانو پلو ړنو د بدوالي شاهد ول او هم د خغلطو ك

 ېدل. پوهپه حقانيت 
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ښو گندو نڅرچي موسى له رون، فرعون او هامان، او قا

ټه پلي لويي لپه زمكي كي د خو دوى خسره ورغى، 

 ېدونكي نه ول. ړاندي كچي وه داسي حال كي پړه، وك

، قارون، فرعون او هامان، ځواكونود مصر دريو  -(39)

ېيم او در واكمنود ې ممثل دئ، بل ئ ې د شتمنوچي يو ئ)

 عليهد موسى ، ني حاميانو(ې د نظام د فكري او ديئ

ۍ وجه او ښمنټولو د مخالفت او دړ، د مخالفت وك السالم

پلي خې د دعوت ئ السالم عليهد موسى چي موخه دا وه 

برالسي، لويي پله ې خښتل ئڼلو او غوگښ گواپاره لويي ل

ې په دچي او امتيازات خوندي وساتي. خو ومو ليدل 

 ټله.گنه ې وۍ كي برالسي نشول او مسابقه ئسيال

    

   

    

  

    

   

     

  

  

     

گناه له كبله ونيو، نو د دوى پلي نو هر يو مو د خ

ځيني ږله، ېې ولپرۍ مو چي تونده سيلځيني هغه ول 

په  چيې هغه ځيني ئچيغي ونيول، ړي چي لوې هغه ئ

غرق مو  چيې هغه ځيني ئاو ړل زمكي كي مو خسف ك

ې كولو بلكي پرچي هللا ظلم نه په داسي حال كي ړل، ك

 ځان ظلم كولو.پل پر خپله خ پهدوى 

گناه له كبله ونيو، پلي دا هر قوم د ختعالى  هللا -(40)
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څه چي هر  ږلهېۍ ولې سيلړوونكتونده ويجاې و ئځينپر 

چاودني او ې له درنې ځيني ئړل، پر دوى رانسكور كې ئ

په زمكي كي ې ړل، ځيني ئهيبتناكي چيغي سره مخامخ ك

دوى ړل، غرق كمندر كي په سې ځيني ئاو ړل كښخ او خسف 

هللا ې كي په دچي له كوم دردناك برخليك سره مخ شوي 

پله په خړى بلكي دوى تعالى پر هغوى كوم ظلم نه دئ ك

ې غوره گالره ئاو داسي ظالمانه ت ځان ظلم كولوپل پر خ

 .وڅه نه وپرته بل ې ې له دپايله ئچي ړې وه ك

    

   

  

    

   

    

  

پرته نور مرستندويان نيسي له هللا  چيد هغو خلكو 

ې كور ونيو، ځان ته ئچي ېر دئ څپه ې ڼد هغي غمثال 

ې كور ڼټولو سست كور د غچي تر كي په داسي حال دا 

  ېدى. پوهدئ، كاش 

 دې مبارك آيت الرښووني دا دي: د -(41)

  تعالى  هللاشوى چي له ې سره تشبيه ڼڅوك له غدلته هغه

هامان او او ، د فرعون، قارون ړيپناه وته څه پرته بل 

له پايلو ځواكمنو قومونو د بدو ېر نورو ڼ شمگد 

او  ځواكپل زور، پر خكوي، دوى يادولو وروسته دا خبره 

ې ېره كمزورډچي دا ېدل پوه، نه ښت مغرور شوي ووېرډ

او د ځاله، د هللا له عذابه ې ڼده، داسي لكه د غ متكاء

ژغورلى، تاريخ ته ې نشي ئ يړاندي له حتمي ماتپه وحق 

ځواك چي د دوى او د دوى د زور، گورئ ړئ او وع وكرجو

  !!څه وهپايله ښت ېرډاو 

 چي د ې، ې مبارك آيت كي د )اتخذت( صيغه راغلپه د

او ړوي، ې جوڼځينه غښچي دا كور ښيي مؤنث صيغه ده او 

نه يوازي د ې محققين كوي، چي نن ئدا هغه خبره ده 

 وېدپوهې حقيقت نه په دڅوك هيپه وخت كي د نزول  قرآن

ې حقيقته خبر نه څوك له دړاندي پېړۍ وبلكي تر نولسمي 
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ړې دي ورته ېړني كڅړه په اژوند د ڼو چي د غچا وو، 

په ې ڼځينه غښړولو دنده د ځالي د جوچي د ې جوته شو

څ الس نه ي هيكړولو په جوځالي د ې !! نارينه ئړه ويغا

 يو بل علمي اعجاز دئ. چي د قرآنلري. او دا يقينًا 

 ې كور ڼځاله يوازي د غې ڼچي د غپام وي ته مو ې د

ې كي نور حشرات ه همدپښكار دام هم وي، نه وي بلكي د 

ېر ډې خوري. ښلي او دوى ئچان ناو مو ې، ماشږيېلكه م

ړه په غاځو ښښكار دنده د چي د ژوي هم داسي دي نور 

ړې گځانپه د زمريانو نارينه گه په توگي ېلد بوي، 

ښكار كي برخه په چي ستر او دروند شي گه هغه مهال تو

رينه ړى ناې لومښكار كوي او بيا ئې ځه ئښنه اخلي، 

پيل په خوراك ځه ښې ړي او وروسته ئړ كې موپرځان 

 ړي!! وك

  ې ته كوم ڼغتعالى  هللاچي ړولو كي په جوځالي د

ځاله څومره منظمه ړ دئ، ېر حيرت وډړى د استعداد ورك

وي،  دقيقهڅومره ې فاصله ئځ ړي، د تارونو تر منړه كجو

پرمختللو ۍ او له په آسانې يو ماهر او مسلكي انجنير ئ

هغه هم له داسي ړولى، پرته نشي جوې استفادله و سائلو

 ! ې توليدوي!پله ئپه خچي څخه نازك تار 

  د جراحي ړۍ لسيزي كي په لومېړۍ پد يوويشتمي

پاره ډلو لگنچي د زخمونو د ټه كي شول ې لپه د ټرانډاك

پاته شي نو كومه په زخم كي چي كه ړي داسي تار ترالسه ك

چي له كومو مصنوعي تارونو نشي، دوى ړه ستونزه راوال

په بدن كي د د بيمار ې ې مودږدتر اواستفاده كوله 

له ې، ړولې ستونزي راوالپه صورت كي به ئېدو پاته ك

ېدل ې ته ورسې نتيجوروسته د حقيقاتوت زياتو تجربو او

! آيا ړي!ړه استفاده وكې اپه دځني ې له تار ڼچي د غ

مخلوق داسي تار ړوكى يو وتعالى  چي د هللاعجيبه نه ده 

ړولو ې له جوانسان ئۍ ېړپد يوويشتمي چي ړولى شي جو

     عاجز دئ؟!! 
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كوم )د پرته له ده چي دوى ږي ېچي هللا پوهيقينا  

، او دى باحكمته عزتمن دئ. وربليړ( شى نه اعتناء و

دا  ې بيانوي،چي خلكو ته ئاو دا هغه مثالونه دي 

ې پرڅوك نه پرته بل پوهانو چي له ل كي په داسي حا

پيدا گه په سمه تو زمكه او آسمانونهږي، هللا ېپوه

گنده څرپاره ې كي د مؤمنانو لپه دچي ړي، يقينا  ك

 ښه ده.ن

 :دي دا وونيښالر آيتونو مباركوې د د -(42-44)

 څه ته د دوى د معبودانو ماهيت، د هغه  تعالى هللا

ې اتكاء كوي او پردوى ړي، ې غوامرسته ترچي دوى ماهيت 

ې د ڼښه معلوم دئ، دا نه يوازي د غ، يړې مغرور كدوى ئ

ړاندي او په وېر سست او كمزوري دي بلكي د هللا څپه ځالي 

دا د دوى د وهم څ، په تلي كي داسي دي لكه هيد حقيقت 

ې ځي، مرسته ترې لمانچي دوى ئږنده موهومي شيان دي ېز

ړاندي به په و تعالى هللاهغه د ې كوي، پرړي او اتكاء غوا

 چي عزيز او حكيم دئ؟!څه حيثيت وي د دغو مرستندويانو 

هر  تعالى هللاوايي: چي بل تعبير هم شوى  وې آيت يد د

كمزورى ې وربلي، خو دا تعبير ئژني چي دوى ېپڅه هغه 

گوي او نه د آيت له ړخ ل، نه د آيت له الفاظو سره ادئ

 سياق و سباق سره. 

 بيانوي،خلكو ته ې ئ تعالى چي هللاثالونه دي دا هغه م 

پوهي او علم او معنى يوازي د په حقيقت ې مثالونو د د

 ږي.ېخاوندان پوه

  پيدا گه سمه توحق او په  زمكه او آسمانونههللا تعالى

متكاء او ، ځاىښو پد  ،پاره مجالدلته د باطل لړي، ك

نه څه داسي كي  يزمك او وآسمانونپه نشته، مستمسك 

 .ړيپالو مرسته وكچي د باطل او باطلږي ېموندل ك

  ښه گنده نڅرپاره ې كي د مؤمنانو لپه دچي يقينًا
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 او وآسمانوناو د  تعالى هللاچي پوه شي ، هغوى بايد ده

د  كوي د دوى مخالفينړ د دوى تأييد او مالتڅه ي هر زمك

تأييد او  هڅه لي د هر زمك او وآسمانوناو د  تعالى هللا

   .روم ديړ محمالت

    

   

    

   

    

     

  

او  ېې وحي شوتا ته ئچي هغه برخه لوله  كتابې د د

فحشاء او منكر  دم كړه، يقينا  چي لمونځ ئنځ قالمو

مخنيوى كوي او د هللا يادونه ډېره ستره ده، او هللا په 

 كوئ.  ېهغه څه پوهېږي چي تاسو ئ

  :دي دا وونيښالر آيت مباركې د د -(41)

 ې ښتنه شوپاراو د ده له الري مؤمنانو ته س ّـهللا  رسول

تاسو د مخكنيو  ړي، يعني كهځ وكولولي او لمون چي قرآن

ېر له آزموينو سره مخامخ څپه پيغمبرانو او مؤمنانو 

ړئ، د ښود كځان ته الرهغه  ،ړئته رجوع وك قرآنيئ نو 

په ټاكئ او ځ وپل دريپله الره او خڼا كي خپه رهغه 

چي له فحشاء او منكر ړئ دا سعادت ترالسه كځه سره لمان

په د مو مرسته او تأييتعالى  پاتي شئ او د هللاخوندي 

پك او هر سله نه يوازي يقينا  چي لمونځ ، برخه شي

ېر نور ايجابي نتائج ډبلكي  مخنيوى كويكار كركجن 

ې ستر ېز ئاو اغد هللا يادونه ډېره ستره چي ځكه لري، دا 

چي له لوري دي ښووني د هغه هللا تعالى پراخ دئ، دا الراو 

 ږي. پوهېښه ېر ډپايلو گوالي او څرنپه ړنو ستاسو د ك

څه اړه په ېز د اغد لمانځه چي پدې مبارك آيت كي 

 : ې دا دهخالصه ئويل شوي 

انسان فكر، وينا او فعل لمونځ له هر هغه كركجن 

منع كوي چي د سالم فطرت خاوند ترې كركه لري او بل ئې 

نه خوښوي. د دې وجه كامالً څرگنده ده، د هر څخه له ده 

رنگ ځني او هدف  انسان اخالق او سلوك د ده له قبلې

اخلي، دا ستا د ژوند جهت او ستا د هلو ځلو مقصد او 
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ته په خپل چي ستا د كړو وړو څرنگوالى ټاكي.  ئهدف د

 ئچي د شر په لوري هڅوونكى د سرهلمانځه سره له شيطان 

، مخ خداى ې، د ده له وسوسو هللا ته پناه وړېمقاطعه كو

هغو بدو او شا شيطان ته، خود به له ټولو  ېته اړو

 ياو هللا ورباند يوښچي شيطان ئې خو ېكارونو ډډه كو

 ي.ناراضه كېږ

كوم لمونځ چي د فحشاء او منكر مخنيوى ونكړي هغه 

 . ئلمونځ لمونځ ند

د لمانځه يوازي سلبي نتائج ندي چي فقط له كركجن 

ره ايجابي ېفكر، قول او عمل مانع شي، بلكي بې شم

د نوموړي آيت پدې  مطلب ته ېج لري. دئاثرات او نتا

  : ېبرخي كي اشاره شو

  :ه پ. او د هللا يادونه ډېره ستره ده

  تعبيرونه مومو:الندي ې فقرې د دتفسيرونو كي 

، يعنى لمونځ تر دې مراد لمونځ دئه څخله ذكر دلته 

چي يوازي له فحشاء او منكر مخنيوى وكړي،  ئهم ستر د

گڼو د پيدا ېد لوړو لوړو اخالقي ښبلكي په انسان كي 

 . ئدباعث كېدو 

ته په لمانځه كي د هللا يادونه كوې او هللا جل شأنه ستا 

يادونه كوي، خو د هللا يادونه ډېره ستره او غوره ده، كه 

نو  ېمكي په كوم گوټ كي له ځان سره ياد كړزته ئې د 

ه دي پورته په آسمانونو كي يادوي، كه ت شأنه جللوى هللا 

ئې د انسانانو په كومي ټولني كي ياد كړې، نو هللا جلت 

عظمته دي په مالء اعلى كي، ستا تر ټولني په غوره 

 َفاْذُكُرونى َأْذُكْرُكمْ يي: فرماټولني كي يادوي، هللا جل شأنه 

 ما ياد كړئ چي ياد مو كړم. : 

  د لمانځه او د بل هر عبادت، اساسي او ترټولو مهم

و يادونه ده، د عباداتو ظاهري حركات د جزء د هللا ذكر ا

جسد د غړو په شان او د هللا يادونه د هغه د روح په څېر 

ده، كه كوم څه يو واقعي عبادت، له يوه بې مقصده حركت 

او يوه انساني عادت، تقليد يا شكلي مراسمو بېلوي نو 

چي  ئ، هللا ته مقبول عبادت يوازي هغه دئهغه د هللا ذكر د

په يوه دا مطلب وونكى ئې د خداى ذكر وي. محرك او هڅ

 ځور شوى:ښكلى انېر ډمبارك حديث كي 

  الدَّْرَداءِ  َأِبى َعنْ 
َ
  َقالَ  َقالَ  َعْنهُ  هللاَُّ  َرِضى

 
 َأالَ  » ّـ النَّبِى

 ِفى َوَأْرَفِعَها َمِليِككُمْ  ِعْندَ  َوَأْزَكاَها َأْعَماِلكُمْ  ِبخَيْرِ  ُأَنبُِّئكُمْ 
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 ِمنْ  َلكُمْ  َوخَيْر   َواْلَوِرقِ  الذََّهبِ  ِإْنَفاقِ  ِمنْ  َلكُمْ  يْر  َوخَ  َدَرجَاِتكُمْ 

. « َأْعَناَقكُمْ  َوَيْضِرُبوا َأْعَناَقُهمْ  َفَتْضِرُبوا َعُدوَُّكمْ  َتْلَقْوا َأنْ 

 الترمذى .« َتَعاَلى هللاَِّ  ِذْكرُ  » َقالَ . َبَلى َقاُلوا

ايل: وفرم ّـهللا  رسولچي روايت دئ  ّـله ابو درداء 

چي ښيم، هغه درو ټولو غوره عمل موتر آيا تاسو ته 

په ستاسو پاكيزه او ټولو ړاندي تر په وستاسو د رب 

د سرو سپينو زرو تر انفاق ړ، او ټولو لوتر كي درجو 

هم چي له دښمن سره په جگړي كي  ېغوره وي، او تردهم 

مخامخ شئ، هغه ستاسو غاړي او تاسو د دوى غاړي ووهئ؟ 

 جلوويل: هو يا رسول هللا! هغه وفرمايل: د هللا  صحابه وو

 ذكر.  شأنه

څكله دا ې معنى هيچي د دپام وي ې ته مو بايد خو د

ې كي ناسته او د هللا د نامه ورد او ښگوې په يوچي نه ده 

ې له ښت او درجذكر تر دغو عملونو د مقام، منزلت، ارز

ادت ې خوا ته داسي عبېته كاله، د كعبپغوره دئ، ش پلوه

ړې د ېره كځه تپه لمانې په ئې او شژپه روې ځ ئچي ور

ې دا ځي سره برابري نشي كولى، معنى ئې ورگر له يوسن

وركوي، ستا ښت ته ارز ېك عملچي د هللا يادونه هر نده 

ښت پينو زرو انفاق هغه مهال ارزجهاد او د سرو او س

ايمان او د هغه يادونه تعالى  هللاپر ې چي باعث ئلري 

په چي ړ دئ ټولو عباداتو لوستا جهاد هغه مهال تر وي، 

ډه وي او هدف دي د هللا ډاپه نامه د هللا ړه گر كي دي زسن

   .يدين قائمول و

  د هللا ذكر يوازي په پنځه وخته لمانځه كي مه

او ستره پراخه د ذكر لمن  شأنه جلمحدودوئ، د هللا 

 ونيسئ، هر وخت په هر مناسب حالت كي هغه ياد كړئ،

 ستاسو ژبه بايد تل د هللا په ذكر لمده وي. 

د انسان د ټولو ښېگڼو اصلي محرك فقط چي گه څنلكه 

د ټولو بديو، فساد او ظلم ئ، همداراز په هللا ايمان د

ې په خداى ايمان نه درلودل دي، څوك چي په ئاصلي عامل 

وات او د بايد خپل شه يلري، وله خداى او آخرت ايمان ن

ځان په گټه د بل حق بايد د  اركړي، ولينفس غوښتني مه

بايد له هغي گناه او خيانت چي كولى ئې  غصب نكړي، ولي

 شي ډډه وكړي؟!!

د همدې لپاره ته د ورځي په پنځه وخته لمانځه مكلف 
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شوى يې چي تل دي خداى په ياد وي او له هغه سره ستا 

دائمي تړاو او ربط، تا له هري گناه منع او هري ښېگڼي 

 څوي. ته وه

هغه به څوك وي چي دا خبره ونه مني چي په انسان كي 

د بدي او گناه په لوري يو داسي هڅوونكى ځواك شته چي 

هغه ته وايي: په خپل حق قناعت پرېږده، په خپل حالل 

رزق اكتفاء ناپوهي ده، د خپلو غرايزو د اشباع يوازي 

ورب كړه، څاغ او چجايز او مشروع الري ترك كړه، نفس دي 

ولو غوښتنو ته ئې ځواب ووايه، په بل خپله لويي ټ

ومنه، نور دي ستا د خوښۍ لپاره قربان شي، ټول غوره، 

خوندور، نفيس، ښكلي، ښايسته، گران او گټور شيان بايد 

، كه كور، جامه، ئ، كه څښاك دئستا وي، كه خوراك د

ښځه، موټر، منصب، او مقام دي، له هري الري چي ممكن 

، دا حريص، گناه ته هڅوونكى ېځان ورسو وي، بايد دې ته

او د بل په حق تېري ته پاروونكى ځواك، په هللا او آخرت 

 ايمان پرته په بل هيڅ څه نشي مهاركېدى.  له

 ېكه ته نه يوازي دا چي په خپل حالل رزق اكتفاء كو

بلكي د خپل الس په تڼاكو گټلى مال د كوم مظلوم د الس 

يا د كوم ستر او مقدس هدف د نيوي او مرستي په الر كي 

ايمان  له شأنه جل، آيا په هللا ېتحقق لپاره قرباني كو

. په ېموندلى شعامل او باعث پرته د دې لپاره كوم بل 

انسان كي د اخالقي ښېگڼو، غوره انساني صفاتو، ښه 

ونه له هغه زړه  ېخويونو او په بل د ترحم او عاطف

ي، د هللا له ذكر خالي خړوبه كېږي چي د هللا په ياد خوځېږ

زړه د رجيم شيطان ځاله شي چي له هغه ځايه د انسان 

 ول كېږي. څټول احساسات د شر، فساد او گناه خوا ته ه
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ټولو غوره چي تر پرته ې او له اهل كتاب سره له د

له هغو د دوى گر م ،ئگه مجادله مه كوپه بله تو وي

څه مو ايمان پر هغه ړى، او ووايئ: ې كچي ظلم ئ سره

ته نازل شوى او تاسو ته نازل شوى، ږ چي موړى راو

ږ ورته او مو يو دئمعبود او ستاسو معبود ږ او زمو

ړى، پر تا نازل كدا كتاب  او همداسي موتسليم يو، 

ړي، او د ې راوپرړى ايمان كتاب مو وركچي نو هغه 

او ړي، راو ېپرمان ايداسي دي چي ځيني دغو خلكو 

  و يوازي كافران انكار كوي.آيتونږ له زمو

 :دي دا وونيښالر آيتونو مباركوې د د -(41-41)

  په له اهل كتاب سره بايد ستاسو مجادله او مناقشه

په استثناء د هغو ټولو غوره وي، چي تر وي ه گداسي تو

ې د په ضد ئړى يا ستاسو ې كړى، يعني شرك ئې كچي ظلم ئ

 ړې. زور زياتي او ظلم الر غوره ك

 ايمان  پر هغه قرآنږ هم دوى ته بايد ووايئ: مو

پر هغه كتاب هم ږل شوى او ېلوري ته لږ موزچي ړى راو

او معبود ږ موچي ستاسو لوري ته نازل شوى، زايمان لرو 

 .ږ ورته تسليم يواو مو يو دئمعبود ستاسو 

 چي له اهل كتاب سره د غوره  پوه شئې په دړئ كه غوا

چي د  نو قرآن ، گه ويڅنې اسلوب به ې او مجادلمناقش

په كومه طريقه ړى او ړه كوم اسلوب غوره كپه ادوى 

په ټولو غوره اسلوب دئ، هغوى ته خطاب كوي، همدا تر 

 حكيمانه اسلوب مراعات شوى. كي دا قرآن

  پر په حقيقي معنى اهل كتاب وي هغه به حتمًا چي څوك

څه همغه  چي قرآنږي ېپوهځكه هغوى ړي، راوايمان  قرآن

 كي هم راغلي.تورات او انجيل په چي وايي 
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 ړيراو ېپرمان يني ايد عربو له مشركينو به هم ځ. 

  څوك و يوازي هغه گندو آيتونڅرد الهي كتاب له

پر حقائقو او ټوي پحق يعني چي )كافر( وي، كار كوي ان

   چوي.پرده ا

    

    

    

   

    

    

    

  

   

ړاندي دي كوم كتاب ې وچي تر دې او ته داسي نه و

په هغه الس ليكلو، ښي پل په خلوستو او نه دي هغه 

 اېوتي ول، بلكي دپرپه شك كي لپال صورت كي به باط

چي و مجموعه ده آيتون وگندڅرپه سينو كي د د هغو 

و يوازي ظالمان آيتونله  ړى شوى، او زماعلم ورك

 انكار كوي.    

ته تر چي ته ويل شوي  ّـ هللا صلى هللا رسولدلته  -(41-49)

په ليك لوست ې، كه ېدپوهپه ليك لوست نه ړاندي ې ود

او ېدلي وو په شك كي لوپلويان به د باطل ېدى نو پوه

ه ليكلى، پله خپتا  چي دا قرآنې كوله دا ادعاء به ئ

ې چي تا نه تر درد فرد ته معلومه ده ټولني فخو ستا د 

پل الس كوم ليك په خړاندي كوم كتاب لوستى او نه دي و

نه چي ړى ړاندي ككتاب وې دي داسي خو سره له د، ىليكل

ۍ كوم ديني يا غير ديني كتاب له ړپلوه د نله علمي 

د علم او  پلوه،هغه سره سيالي كولى شي او نه له ادبي 

ښوونو ښو، واضح الرگندو نڅره دا كتاب لپوهي خاوندان 

د يوه تا پر ې كبله ڼي او له همدگډك كتاب او معجزو 

په ې كتاب د يوه الهي كتاب پر دگه او په توپيغمبر 

ې حقيقت څوك به له ديوازي هغه  ړي.گه ايمان راوتو

ېر ظالم وي. يعني نه د حقيقي علم ډچي انكار كوي 

انصاف  انكار كولى شي او نه د قرآنې خاوند له د
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ېر ظالم ډپلو قضاوتونو كي په خپوه او خاوند، يوازي نا

له لوري نازل شوى كتاب نه  تعالى هللاد  قرآنانسان به 

 ې انكار كوي.و به ئگندو آيتونڅرڼي او له گ

 )ړۍ فقره لوم آيت 19د درنو مفسرينو ځينو 

     

   داسي )

په د هغو خلكو ( عليه السالمې: بلكي دى )محمد ړلژبا

ړى علم وركچي و مجموعه دئ آيتون وگندڅرسينو كي د 

ړخ نه !! خو دا تعبير د آيت له سياق و سباق سره اشوى

 قرآنپه )هو( سره چي غوره او دقيق تعبير دا دئ  گوي.ل

وعه و مجمگندو آيتونڅرد معجزو او  قرآنې، ته اشاره شو

اره پد رسالت د اثبات ل ّـ هللا رسولد  قرآندئ او همدا 

په داسي چي تا يعني يوازي دا نه  ټولو ستره معجزه.تر 

په ليك لوست نه چي ړى ړاندي كحال كي دوى ته يو كتاب و

د علم چي ړى ړاندي كې بلكي داسي كتاب دي وېدپوه

   ډك كتاب مومي. ښو گندو نڅرمعجزو او له ې خاوندان ئ

څه دا هپه خالف ريح آيت گند او صڅرې نورو د دنو ځي

دا ېدو، پوهپه ليك لوست  ّـړي رسول هللا چي ثابته كړې ك

نور  قرآنچي نه يوازي دا آيت بلكي د په داسي حال كي 

امي وو او  ّـهللا  رسولچي ې شهادت وركوي د دهم  آيتونه

ېدو، او همدا د ده د رسالت د پوهپه ليك لوست نه 

 پهچي ځيني چي عجيبه ده ڼي. گښه بله ستره ناثبات يوه 

، ږيېېرتې ترنه گه څ توپه هياو اخته دي ړانده تعصب 

په مقابل كي ې ځوي او د دپامه غورله  آيتونهگند څردا 

يوه غريب او كمزوري روايت ته ترجيح وركوي. د بخاري 

د څومره وزن لري او چي د بخاري دا روايت گورو راشئ و

 روايت دا دئ: ېدى شي.گڼل كړ و اعتناء او اعتبار

 َأْهلَ  ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َصاَلحَ  َلمَّا َقالَ  ّـ عَاِزب   ْبنَ  اْلبََراءَ عن 

  َكَتبَ  اْلحَُدْيبِيَةِ 
 
. ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  ُمحَمَّد   َفكََتبَ  ِكَتاًبا َبيَْنُهمْ  َعِلى

، َرسُولُ  ُمحَمَّد   َتكُْتبْ  الَ  اْلُمشِْرُكونَ  َفَقالَ   َلمْ  َرسُوالً  ُكْنتَ  َلوْ  هللاَِّ

  َفَقالَ .  ُنَقاِتْلكَ 
 
  َفَقالَ .  « اْمحُهُ  » ِلَعِلى

 
 ِبالَِّذى َأَنا َما َعِلى

 َيْدخُلَ  َأنْ  َعَلى َوَصاَلحَُهمْ  ، ِبيَِدهِ  ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َفَمحَاهُ .  َأْمحَاهُ 

 السِّالَحِ، ِبجُُلبَّانِ  ِإالَّ  َيْدخُُلوَها َوالَ  ، َأيَّام   َثالََثةَ  َوَأْصحَاُبهُ  ُهوَ 

.  ِفيهِ  ِبَما اْلِقَرابُ  َفَقالَ  السِّالَحِ  جُُلبَّانُ  َما َفسََأُلوهُ 

 البخاري
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 رسولچي چي وايي: كله روايت دئ  ّـله البراء بن عازب 

د دوى  ّـنو علي ړه له حديبيه والو سره مصالحه وك ّـهللا 

مد محې په هغه كي ئې سند( وليكلو، ځ )د معاهدتر من

وليكل، نو قريشو وويل: محمد رسول هللا مه  ّـهللا  رسول

 درسرهوو ږ به نه پيغمبر وى نو موليكه، كه ته كوم 

 ّـړه، علي ې كې وويل: حذف ئته ئ ّـېدلي، نو علي گجن

پل الس په خ ّـې حذفوونكى نه يم، نو رسول هللا وويل: زه ئ

چي ړه ړه وكې ورسره روغه جوپر دې ړ، بيا ئهغه حذف ك

ې( ته پاره )مكځو لې د دريو وراو ياران به ئ دى

ې له جلبان چي د وسلگر داسي مځي ځي، او نه به ننوننو

څه دي؟ ې جلبان چي د وسلې وشوه ښتنه ترپو، به وي سره

په هغه كي وي )يعني توري له چي څه ېكي او ې ويل: توئ

 ېكو سره(. ت

دغو  پهځلي نور هم ږ پكي شچي په بخاري دا روايت 

. راغلى،  1254 ،3481 ،2711 ،2199 ،4811 ،4784 ېروشم

په صحابه وو او تابعينو د سند له مخي مطلق غريب دئ، 

څو ستونزي لري: د متن له مخي كي يو يو راوي لري، 

له الفاظو داسي د روايت چي ې دا ده ړۍ ستونزه ئلوم

ې سفر كي په همدته  ّـهللا  رسولچي قريشو ږي لكه ېمعلوم

چي وي حال دا  ړېاجازه وركې و او عمرد ننوتلې ته مك

په راتلونكي كال كي به د چي كي راغلي وو په معاهده 

ې چي د مصالحې دا ده بله ستونزه ئځي، پاره راې لعمر

چي ، حال دا په نامه ياد شويحديبيه والو بل لورى د 

ې دا ده دوى مكه وال وو نه حديبيه وال، ستره ستونزه ئ

پيرونه لري، اتو سره جدي توچي د بخاري له نورو رواي

 أ ْهل   ّـ هللاَّه  ر سُولُ  ص ال ح   ل مَّاپه يوه كي  :دا ديپيرونه تو

 ّـ هللاَّه  ر سُولُ  ُمح مَّد   ف ك ت ب   كهت اب ا ب ْين ُهمْ  ع لهى   ك ت ب   اْلُحد ْيبهي ةه 
 َما َهَذا َكَتبُوا اْلِكَتابَ  َكَتبُوا َفَلمَّاپه بل كي راغلي خو 

  َصاَلحَ په بل كي ، ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  ُمحَمَّد   يْهِ َعلَ  َقاَضى
 
 ّـ النَّبِى

 َفَأخَذَ  په بل كي َأشْيَاءَ  َثالََثةِ  َعَلى اْلحَُدْيبِيَةِ  َيْومَ  اْلُمشِْرِكينَ 

  َبيَْنُهمْ  الشَّْرطَ  َيكُْتبُ 
 
 َقاَضى َما َهَذا َفكََتبَ  طَاِلب ، َأِبى ْبنُ  َعِلى

 اْلِكَتابَ  َكَتبُوا َفَلمَّاپه بل كي او  هللاَِّ  َرسُولُ  ُمحَمَّد   َعَليْهِ 

په يوه راغلي،  هللاَِّ  َرسُولُ  ُمحَمَّد   َعَليْهِ  َقاَضى َما َهَذا ، َكَتبُوا

 َرسُوالً  ُكْنتَ  َلوْ  ، هللاَِّ  َرسُولُ  ُمحَمَّد   َتكُْتبْ  الَ  اْلُمشِْرُكونَ  َفَقالَ كي 

 َأنَّكَ  َنْعَلمُ  َفَلوْ  ، ِبَها ُنِقر   الَ  َفَقاُلوا په بل كي ُنَقاِتْلكَ  َلمْ 
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 په بل كي هللاَِّ  َعبْدِ  ْبنُ  ُمحَمَّدُ  َأْنتَ  َلِكنْ  َمَنْعَناكَ  َما هللاَِّ  َرسُولُ 

په  َوَلبَاَيْعَناكَ  َنْمَنْعكَ  َلمْ  هللاَِّ  َرسُولُ  َأنَّكَ  َعِلْمَنا َلوْ  َفَقاُلوا

 َما هللاَِّ  َرسُولُ  َأنَّكَ  مُ َنْعلَ  َلوْ  ، ِبَهَذا ُنِقر   الَ  َقاُلوا بل كي

په يوه كي  هللاَِّ  َعبْدِ  ْبنُ  ُمحَمَّدُ  َأْنتَ  َوَلِكنْ  ، شَيًْئا َمَنْعَناكَ 

  َفَقالَ 
 
  َفَقالَ ، « اْمحُهُ  » ِلَعِلى

 
.  َأْمحَاهُ  ِبالَِّذى َأَنا َما َعِلى

  َقالَ  ُثمَّ په بل كي  ِبيَِدهِ  ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َفَمحَاهُ 
 
 اْمحُ  » ِلَعِلى

  ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َفَأخَذَ  ، َأَبًدا َأْمحُوكَ  الَ  َوهللاَِّ  ، الَ  َقالَ .  « هللاَِّ  َرسُولُ 

، َعبْدِ  ْبنُ  ُمحَمَّدُ  َعَليْهِ  َقاَضى َما َهَذا َفكََتبَ  اْلِكَتاَب، په بل  هللاَِّ

  َفَقالَ كي 
 
  َفَقالَ .  « هللاَِّ  َرسُولَ  اْمحُ » ِلَعِلى

 
 َأْمحَاهُ  الَ  َوهللاَِّ  َعِلى

 َفَمحَاهُ  ، ِإيَّاهُ  َفَأَراهُ  َقالَ .  « َفَأِرِنيهِ  » َقالَ .  َأَبًدا

 
 
  َقالَ  ُثمَّ په بل كي  ِبيَِدِه، ّـ النَّبِى

 
.  « هللاَِّ  َرسُولَ  اْمحُ  » ِلَعِلى

  َقالَ 
 
 ، َتابَ اْلكِ  ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َفَأخَذَ .  َأَبًدا َأْمحُوكَ  الَ  َوهللاَِّ  الَ  َعِلى

 هللاَِّ  َعبْدِ  ْبنُ  ُمحَمَّدُ  َقاَضى َما َهَذا َفكََتبَ  َيكُْتُب، ُيحِْسنُ  َوَليْسَ 

په پېښي ې د يوپه بخاري كي گورئ چي راغلي. دا دئ 

ې دومره ځ ئچي تر مناوه روايات راغلي ارتباط 

 ّـهللا  چي رسولېښي لكه ځينو داسي برچي له پيرونه دي تو

ې له متنه معاهدد چي دا يوازي  ړه ليكوال وو، نهيو تك

پل نوم خې بلكي بيا ئ ېړحذف كبرخه  ّـهللا  رسولې د ئ

ې ځينو ئړى، او له پړ كې بشې متن ئليكلى او د معاهد

ړي او هغه ې حذف كچي يوازي دا الفاظ ئېښي لكه داسي بر

په داسي چي آيا صحيح ده  ښودلي!!چا وريا بل  ّـهم علي 

چي ځي ې راووو هغه خبره تركمزوري روايت استناد وشي ا

و سره تعارض لري؟!! آيتونله گڼ شمير واضح  د قرآن

پلو دروغجنو د خپه همداسي كمزورو رواياتو مستشرقين 

 چي رسولوايي پاره استناد كوي او گانو د اثبات لادعا

ې له مطالب ئېدو او د قرآن پوهپه ليك لوست  ّـهللا 

ځيني ږ موزچي ړي!! عجيبه ده مخكنيو كتابونو اقتباس ك

ې علمو ي او د بپله د دوى تبر ته الستي برابروپه خ

   په الس وركوي!!  خلكو د غولولو مجال 
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ښي نه گندي نڅرې ويل: ولي د ده د رب له لوري او وئ

ښي خو له هللا چي نې؟ ووايه: يقينا  شو يې نازلپردي 

يم، آيا دا گند نذير څرسره دي، او زه يوازي يو 

غه كتاب نازل هپر تا  ږچي موورته كفايت نه كوي 

د كي ې په دچي ږي، يقينا  ېپر دوى لوستل كچي ړى ك

 پاره حتما  رحمت او ذكر دئ. ړو لگړونكو وايمان راو

وي،  ړېړه كېكپرچي له حق سره د مخالفت چا  -(10-11)

گورئ په معجزو، دا دئ ږي او نه ېپه دالئلو قانع كنه 

ېر ستر شخصيت څپه  ّـړاندي د رسول هللا په وقريشو چي د 

په د قرآن لوري ته بلنه وركوي، تعالى  هللاد ړ دئ، وال

ړاندي شوى، خو هغوى نه ورته وډك كتاب ېر له معجزو څ

سي خارق داد ډډه كوي بلكي ړو يوازي له ايمان راو

، شيې قانع پرې چي شيطان ئښتنه كوي العاده معجزو غو

ې پرښي نه دي گندي نڅره د رب له لوري ولي د دوايي: 

ته  ّـكي رسول هللا  بځواپه د دوى تعالى  هللاې؟ شو ينازل

ښي خو له هللا چي ن: يقينًا يووايچي ورته ښوونه كوي الر

له ما سره نه گند نذير يم، څرسره دي، او زه يوازي يو 

ښودلو واك، زه فقط يو نذير يم ې د ې شته او نه ئمعجز

پايلو تاسو ته ك، ظلم او فساد له بدو چي د كفر، شر

ځواب كي په ښتني د دوى د غلطي غوخبردارى دركوم. 

ډك دا له اعجازونو پاره د دوى د قناعت لآيا فرمايي: 

په چي يقينًا ؟!! كفايت نه كويې ې لولپرې چي ته ئكتاب 

پاره حتمًا )رحمت( او ړو لگړونكو ود ايمان راوكي ې د

ې ړتيا ئړو استعداد او وان راوچي د ايم، هغه )ذكر( دئ

يوه ې هغوى به هرومرو دا كتاب د هللا تعالى پل شوځنه ده 

   پند اخلي.ڼي او له هغه به گېرزوينه پلويه 
په چا كي چي د ايمان راړولو استعداد وي هغه يعني 

كافي گه تومعجزې او دليل په  خپله د ه دا كتاب پهت

ږ له څوك لكه ، تر دې لويه او ستره معجزه نشته. ئد



 

                                                                                                                   ېپلوش ند قرآ

 العنكبوت

 

 

 

 

 

 

 

41 

ې او تندي سره شفاف ذهن سره او د حق موندلو له تلوس

د هره وينا به د قرآن چي ړي نو يقينًا ته رجوع وكقرآن 

او هومره علمي ړه په اڅه د هر دې عالم او د عالم 

ثابتوي دا كتاب هغه چا نازل كړى ورته چي دقيقه ومومي 

مع علم اپه اړه جڅه د هر عالم د چي د دې ټول عالم او 

په ې علم ئلوري راغلى چي له چا دا كتاب د هغه لري، 

ې او حقيقت ئ ىڅ شهيپوري محدود نه دئ، زمان او مكان 

ړاندي داسي حجاب نشته په ود ده د علم ټ نه دئ، پې تر

موږ په دې ېدو مانع شي، پوهحقيقت د  پهچي د يوه شي 

كتاب كي گورو چي د هر څه په باب ئې هره وينا او 

په سلو كي دقيق او صحيح دئ، دا دقيق او سل  قضاوت

چي د ږ ته ثابتوي ړي موېكپرونه او قضاوتصحيح او علمي 

جامع او كامل علم ه ړاپه څه ر د هږونكى ېې كتاب لد

معجزه ده او د پيغمبر عليه  قرآنلري، له دې ناحيې 

 وركوي.  شهادتالسالم په حقانيت 

 چي ت دير زياته ورته آيتونه ډې په قرآن كي دې

ږل ېپوه ذات له لوري لداسي عليم او د  ثابتوي دا كتاب

 قرآنپوه دئ. ما د ټولو اسرارو په د عالم چي شوى 

علمي  قرآند )ساينس او د  آيتونهې دوه سوه هغه ږدن

ړه په اد عالم د اسرارو چي لي څېړكتاب كي په اعجاز( 

ساينس او چي ړي ې توضيح كبحث كوي او هغه حقائق ئ

او له ډېر سره ه ډېر زحمت او تكليف پوهان پساينس 

د دې چي دا ده ښتنه وپپوه شوي. ې پر وروستهاوږد مزل 

ان انسانچي نور پوه شو اسرارو هغو په گه څنكتاب حامل 

او هغه هم د ډېرو ږي ېپوهې پر څوارلس سوه كاله وروسته

، په مرستهرنو وسائلو ډاو م پرمخ تللولو، دقيقو، پېچ

په ليك لوست او كي چي د باسوادو  يټولن په هغه صحرايي

پيغمبر عليه  دو!!لسو ته نه رسېې ئشمېر پوهو كسانو 

دومره دقيق ړه په اعالم د مختلفو برخو السالم د 

د چي هغه معلومات ، لرالسه كړي منبع تمعلومات له كوم

پوهېږي او  ېپرپوهان نن او ساينس ستر ستر علماء ړۍ ن

معروف شخصيتونه او رب د غدا ولي  ؟ايمان راوړي

په دې كتاب ايمان راوړي چي امله دې له  نوميالي علماء

همغه ړني علمي السته راواو  يڅېړن يدقيقساينس گوري د 

په عليه السالم  پيغمبرن او د قرآپه چي خبره كوي 

ې ته نتيجدې ې، پېړۍ مخكي ويل شوڅوارلس احاديثو كي 
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 :واييوي او ايمان راوړپه حقانيت چي د اسالم ږي ېرس

علمي او  يدقيق دا قرآن انسان باور نشي كولى چي د

د يوه داسي انسان شخصي نظريات وي چي په ويناوي دي 

ژوند  څوارلس سوه كاله مخكي محيط او اجتماع كي ئې

پلوه له پلو علمي او دقيقو ويناوو د خقرآن  كولو.

چي د يوه عاقل او منصف انسان د داسي ستره معجزه ده 

 پاره كفايت كوي.لاقناع 

    

   

    

   

  

  

  

   

افي گه كپه توځ هللا د شاهد ووايه: زما او ستاسو ترمن

ي زمك او وآسمانونپه چي ږي ېپوهڅه په هر هغه دئ، 

ړى او د هللا ې ايمان راوپه باطل ئچي غه هكي دي، او 

 ړى همدا دوى زيانمن دي. ې كفر كړه ئپه ا

ې ښوونه شوته الر  ّـ هللا رسولې مبارك آيت كي په د -(12)

ځ هللا د زما او ستاسو ترمنځواب كي ووايي: په چي د دوى 

په چي ږي ېپوهڅه په هر هغه گه كافي دئ، هللا وپه تشاهد 

پوه دئ او په حال هم ي كي دي، زما زمك او وآسمانون

او د باور پلوي كوي د باطل چي څوك په حال هم، ستاسو 

ې باطل خياالت او اوهام دي او د هللا ټ ئاو ايمان بنس

چي هم ، ړى همدا دوى زيانمن ديې كفر كړه ئپه اتعالى 

 . كوي او هم آخرته پله دنيا تباخ
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ښتنه كوي، او كه غو عذابد په تلوار سره له تا او 

راغلى  عذاب ورتهدا ټه نه وى نو حتما  به ېې نټاكل

پي ورباندي څاپه داسي حال كي ناوو، او حتما  به 

د په تلوار سره له تا ې خبره وي، ى به بچي دوراشي 

حتما  پر چي جهنم په داسي حال كي  ښتنه كويغو عذاب

عذاب به چي ځ دئ، هغه ور ېدونكىدغو كافرانو راتاو

ښي، او وبه پووې ښو له الندي ئپاو د ې دوى له بره ئ

 چي تاسو كول.  څكئ څه ووايي: هغه 

د كافرانو  گهپه مكرره توځل بيا او دلته يو  -(13-11)

دالئلو ته د اعتناء چي ې گوته نيول شوې ته هغي مطالب

نو ته ويلي: كه پيغمبراټولو او  ّـهللا  رسولې ځاى ئپر 

ښونه حقيقت گواې او ستا دا ښتيا د هللا رسول يپه رته 

ښوي او ږ باورونه او عملونه نه خوزموتعالى  هللاچي لري 

ږ نه مو پرړ يو نو دا عذاب ولي ږ د الهي عذاب ومو

په تلوار سره له ړه ويل شوي: دوى ې ادپه  ږي؟!!ېنازل

له لوري هغه تعالى  هللاد ښتنه كوي، كه غو عذابد تا 

چا ته مهلت وركوي او د مهلت چي هر ټه نه وى ېې نټاكل

 عذاب ورتهدا نو حتمًا به پاى كي محاسبه ورسره كوي په 

ي په داسي حال كراغلى وو، او دا عذاب به حتمًا او 

ې گه بړه توپپه بشچي دوى به پي ورباندي راشي څانا

ښتنه غو عذابد په تلوار سره له تا وي، او غافل خبره 

حتمًا پر دغو كافرانو چي جهنم په داسي حال كي  كوي

هم د دوى له بره عذاب به چي ځ دئ، هغه ور ېدونكىراتاو

به دوى ته او ، ېښو له الندي ئپهم د ې راتاو وي او پر

چي تاسو كول. ستاسو عملونو نن څكئ څه و: هغه ويل شيو

چي ړولى لكه پل وزر غوپر تاسو خداسي ڼي كي په بد اور 

ې فسادونه او پر تاسو محيط ول، هلته ئپه دنيا كي 

پر تاسو راتاو ځورول، نن ې او نور ئږول ېمصيبتونه ز
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چا . خو دا خبره به د څكئپلو عملونو خوند ود خنو  ،دي

له لوري، كه د تعالى  هللاږي، د ېل كورته ويله لوري 

پله د دغه عذاب له لوري په خفرشتو، كه د دوزخ او كه 

ټولو احتمال ې څه هم د دپر دوى به راتاو وي؟ كه چي 

همدا عذاب چي ږي ېشته، خو د آيت له الفاظو داسي معلوم

و هم آيتونله نورو  قرآن، د به دوى ته دا خبره كوي

ورته ويناوي ته ې ته دخيانو چي دوزخ به دوزږي ېمعلوم

  كوي.

  

   

  

    

    

   

  

  

  

    

  

    

   

   

   

زما زمكه ! ړىې راوچي ايمان ئ گانوبندهغو ې زما ا

گ فس د مرړئ، هر نه ده، نو يوازي زما عبادت وكپراخ

ځول گر، بيا زما لوري ته راڅكونكى دئ)د خوند( 

ې ېك عملونه ئړى او نې راوايمان ئچي او هغه ږئ، ېك

ڼيو گو ماگو دندن په داسيد جنت ې ؛ هرومرو به ئړيك

په پاتي ږي، تلېې بهې الندي ويالچي ترړو ېشت ككي م

هغه  څومره غوره دئ د دغو عمل كوونكو اجر،هغه كي، 

 پل رب توكل كوي. پر خړ او كې وچي صبر ئ

كي مؤمنانو ته دا دې مباركو آيتونو په  -(11-19)

   ې:شوالرښووني 

 ټوبي كي له ټاپل په خكه گانو! بندد هللا مؤمنو ې ا
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په چي ېدئ ې نه توانپه دمخالفتونو سره مخ شوئ، دلته 

چي ستاسو  ړئگي وكپل رب بندد خړه او همغسي ډه زډا

ه ده، بلي داسي پراخهللا زمكه ړي، نو د ې غواايمان ئ

ړ عبادت ته اپرته د بل  تعالى چي له هللا ړ شئسيمي ته وال

 ئ.نه و

 گ د مروخت پل پل خپه خږئ، هر نفس ېېرگه مه وله مر

گ مخنيوى كولى شي او ي، نه ستاسو تدبير د مرڅكخوند 

پكاوي منل، نو ولي ېدا او د ذلت او سښمن ته تسليمنه د

 .ۍ الس اخلئگپل رب له بندخ دېري گ له ود مره ب

 او په هر په لوري بيايي، پل رب گ خو تاسو د خدا مر

ې لوري ته دئ، نو آيا له د تعالى هللاد گ صورت كي مو ورت

پل رب ېري د خگ له وېدا او د مرېرگه وسره سره له مر

  څه توجيه لري؟!!ېدا ځني ترشا كله لمان

 تعالى هللا؛ ړيې كېك عملونه ئړى او نراوايمان چي  چا 

ېشت ڼيو كي مگو ماگو دندن په داسيهرومرو د جنت ې به ئ

په هغه كي، پاتي ږي، تلېې بهې الندي ويالچي تر يړك

!! يعني كه ته د څومره غوره دئ د دغو عمل كوونكو اجر

ې به ئ تعالى هللاې نو ږدېپرپل وطن په الر كي خ تعالى هللا

ړې نو سه ورككور له الپل ړي، كه ته خپه بدل كي جنت درك

ۍ ڼگي ماگي دنپه بدل كي د جنت دنبه د هغه  تعالى هللا

ژوند له ډك ړاوونو ډ او له ككه ته د دنيا لنړي، درك

پاتى په بدل كي د جنت تلې به ئ تعالى هللاې نو ړالسه ورك

   ړي.په برخه كژوند در

  د دغو عمل چي ړه پله قضاوت وكپه خنو اوس ته

 !!څومره غوره دئ كوونكو اجر

  ې چي صبر ئخو دا اجر به هغه عمل كوونكي ترالسه كوي

بدله دا نېك اجر او غوره پل رب توكل كوي. پر خړ او وك

د ايمان او صالح چي ږي ېپه برخه كد هغو )عمل كوونكو( 

صبر  -1تياوي هم ولري: ړگځان ېنور ېدوگ څنعمل تر 

بې حوصلې او بې صبره نشي، كله  په نيمايي الر كيولري، 

مخامخ شي نادم او ستونزو او كړاوونو سره  چي له

پښېمانه نشي، شكوه او شكايت ونه كړي، بلكي صبر كوي 

تعالى  هللاپل رب توكل كوي، پر خ -2، ړاندي درومياو و

پايلو نتائجو او ېك عمل له ن پلگڼي، د خځان ته كافي 

دا مبارك   ډاډه او مطمئن وي، نتائج هللا ته حواله كوي.
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هميت اكل( وت)ږ ته د )صبر( او موخوا  ېآيت كه له يو

ږ ې حقيقي معنى زموښت واضح كوي له بلي خوا ئاو ارز

عمل مؤمنو د كل( وت)او ږدي او وايي: )صبر( مخي ته 

ت نه اصف ود بې عملړتياوي دي، گځاناو ت اصفكوونكو 

غلط تعبيروي او هم )صبر( هم ځيني متأسفانه ، يد

په ذلت او څوك چي وي ورك مې ته د صبر نو، دوى دكل(وت)

پكاوي كي راضي وي، نه د اعتراض جسارت كوي او نه له س

متوكل هغه بې عمله كس ې عزم، او ړاوونو سره د مقابلك

چي عمل نه كوي، خپل مسئوليت نه ترسره كوي، خپل  ڼيگ

كوي او صرف په خوله وايي چي په هللا مي  ءوجائب نه ادا

 توكل دئ. 

توكل د عمل كوونكو مواصفات له نظره صبر او  قرآنخو د 

توكل دې ته وايي چي ته خپله وجيبه او مسئوليت دي، 

ترسره كوې، له نتائجو ډاډه او مطمئن يې، هغه هللا تعالى 

. ېنيسگه ته حواله كوې او هللا جل شأنه د وكيل په تو

 چيړي ې مكلف كپه دمسلمانان تعالى  هللا: ڼئتوكل داسي وگ

وي، مقابله به زيات  يځله ېر تر دوى دومښمن شكه د د

او له ميدانه به نه ړوي شا نه اښمن ته به ، دې كويئ

ځواكمن كه ته د دغه الهي حكم مطابق د يوه داسي ، يښتت

ستا چي ې ړې مالتې ته ئاو مقابلې ږېښمن مخي ته ودرد

ېښنه څ اندړه هيپه اپايلو  دښتي دوه برابره دئ، د ن

ډه او ډاپه او  ېپل رب ته حواله كوج خې، نتائنه لر

ې ته توكل وايي. ته ې، دښمن مقابله كوړه د دمطمئن ز

په چي د هللا تعالى ې ړې ته مال تښمن مقابلځكه د داسي د

چي فرمايي: كه څه هم د كافرانو ې وينا دي باور دئ د

شمېر، ستاسو په نسبت لس چنده وي، تاسو به غالب ياست، 

خامخ يې، د ته په دې باور لرې، د لس چنده لښكر سره م

و فتح ډاډه او بريا اهغه مقابله كوې او له خپلي 

مطمئن يې، د توكل حقيقي معنى همدا ده. يعني توكل د 

 بلكي د عمل كوونكو صفت دئ.  ؛بې عملو صفت نه دئ

ونو كي خطاب هغو كسانو ته متوجه دئ چي ې آيتدپه 

څه وېري اخيستي او گمان كوي چي كه له وطنه د هجرت ه

ژل شي، هر څه به ترې ووبه ښمن له لوري د د ښاييوكړي 

پاته كېږي، نو د رزق او روزي انتظام به ئې څنگه 

كي ويل شوي چي هر ځواب په ېښنو كېږي؟ د دوى د دغو اند

نفس د مرگ څكونكى دئ، هرو مرو او په هر صورت كي به 
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انسان مري، كوم ذي نفس او ذيروح دئ چي هغه به يوه 

؟ چي انسان په هر صورت كي مري د مرگ خوند نه څكيځ ور

مقصد په الر كي ونه مري، په ړ نو ولي د يوه ستر او لو

ځاى د دې چي هسي مري او د هيڅ لپاره مري، ولي د هللا په 

الر كي ونه مري؟ په دې دليل هم له مرگه وېره نه ده په 

گ سره په مردئ، په لوري كار چي ستا مسير د هللا جل شأنه 

بېرته گرځې، هغه هللا چي ته ئې عبادت خوا ته پل رب د خ

ستا د ژوند مطلوب او مقصود دئ، هغه ستا چي كوې، هغه 

معبود دئ، د مرگ په نتيجه كي د هغه طرف ته درومې. 

مرگ د ژوند پاى نه دئ چي له هغه ووېرېږې، بلكي مرگ د 

گ بلي ته د تړۍ ندئ، مرگ له يوې پيل نوي ژوندون 

ته رسوي، تا خپل مطلب ته ذريعه ده، مرگ تا خپل هدف 

رسوي، نو د څه لپاره بايد له مرگه ووېرېږې؟ له دې 

كبله هم له مرگه وېره نه ده په كار چي چا ايمان 

راوړى او صالح عملونه ئې كړي او په دې الر كي له 

ستونزو سره مخامخ شوي او يا په مرگ محكوم شوي كه هغه 

دې په بدل كي په دې الر كي د خټو كور له السه وركوي، د 

به د جنت ستري، ستري او دنگي، دنگي بنگلې تر السه 

كوي، چي د ونو او قصرونو الندي به ئې ويالې بهېږي، كه 

جنت وركوي او په ې په بدل كي ئدنيا له السه وركړي، 

هغه كي داسي قصرونه چي ترې الندي به ئې ويالې بهېږي، 

د دې په كه د څو شپو ورځو محدود ژوند له السه وركوي، 

ژوند  ىپاتعوض كي هللا جل شأنه د جنت ابدي، دائمي او تل

وركوي. د دنيا د ژوند په مقابل كي د جنت ژوند، د خټو 

د كورونو په مقابل كي د جنت قصرونه او د دنيا په 

مقابل كي جنت، دا خو هغه شيان دي چي ته ئې پېژنې، خو 

، لدې آخوا چي كوم څه په جنت كي انسان ته مهيا شوي

سترگو نه دي ليدلي، انسان د هغه خوند او ذائقه په 

ړه په زخپل ژوند كي نه ده څكلې، داسي خوندوري او 

پوري منظرې او غږونه چي د چا په ذهن كي ئې خطور نه 

ړ او اوچت ډېر لودئ كړى او د انسان له تصور او وهم 

دي، نو په داسي حال كي چي ته هر څه له السه وركوې، هللا 

كي دركوي، ولي بايد له په عوض تر هغه غوره  جل شأنه

؟ معقوله نه ده چي انسان دي په آخرت ېمرگه ووېرېږ

 ايمان ولري او هغه دي له مرگه ووېرېږي. 

په آخرت د ايمان بله تقاضا دا ده چي انسان به 
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ړه په اجو ئنتاځلو د او هلو ړو وړو  كپلو هيڅكله د خ

پلو هلو چي د خي ې كلك باور وې به ئپه دتشويش نلري، 

ترالسه كوي، كه په هر صورت كي نتايج حتما  او ځلو 

ې په آخرت كي به ئې محروم شو نو په دنيا كي تراحيانا  

څكله هغه هيكبله ې همدله گه ترالسه كوي، پړه توپه بش

ې ې باور لرپه دنه مأيوس كېږي، په داسي حال كي چي ته 

اجر به  د خپلو ټولو كړو وړو مكملچي او مطمئن يې 

پرته له كموالي او ضياع، څو څو برابره تر السه كوې او 

ستا اجر د هللا تعالى په خوا كي خوندي او محفوظ دئ، 

نشي ضايع كولى او هيڅوك ئې نشي كمولى، دا  ېهيڅوك ئ

باور په خپله د دې باعث شي چي انسان په هيڅ صورت كي 

، مأيوس نشي، تر سختو سخت حالت كي مطمئن او ډاډه وي

ځكه هغه د خپل عمل له نتيجې مطمئن وي، انسان په هغه 

صورت كي مأيوس كېږي چي گمان وكړي عملونه ئې بې نتيجې 

، خو چي انسان ېحبط او ضايع شوڅي پاته شول، د هغه ه

په دې ډاډه او مطمئن وي چي د خپلو عملونو او هلو ځلو 

اجر حتما  تر السه كوي، هغه په هيڅ صورت كي نه مأيوسه 

ېږي. عدم يأس، په آخرت باندي د ايمان نتيجه او د ك

له  د مرگچي ده. نو داسي نه  ءضااهغه غوښتنه او تق

 هسي هم هر نفس د مرگ ،ېالس واخل ۍگد هللا له بند يرېو

 درومي.په لوري څكي او د هللا خوند 
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پلو پر خ)پله روزي چي خژوي داسي دي او څومره 

ته روزي وركوي او تاسو ته هغوى ړي، هللا نه وږو( او

چي ې ښتپوې وېدونكى دئ، او كه ئپوه اوراو هغه هم، 

ۍ ږمپواو لمر او س ړيپيدا كچا او زمكه  آسمانونه

گه دوكه څن: هللا؛ نو ړي؟ حتما  به وواييمسخر كچا 

گانو كي هغه چا پلو بنده خپ چيږي، دا خو هللا دئ ېك

ورته ې ړي او يا ئې غواچي دى ئپراخوي ته روزي 

پوه ښه څه هللا په هر چي وي، يقينا  كگه محدوده او تن

څوك اوبه  آسمانهله چي ې ښتپوې واو كه ئدئ، 

ړيني پلي مزمكه له خې سره په همدراكوزوي او 

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

 ږي. ېپوهېرى نه ډټولي هللا لره دي خو د دوى تايني س

و كي هم دغو مؤمنانو ته ې مباركو آيتونپه د -(10-13)

ړ هجرت ته اپه الر كي چي كه د هللا ړى شوى اطمئنان ورك

، هللا ستاسو د رزق ښنه مه كوئېېره او اندڅ وشوئ نو هي

ژوو ته روزي چي نورو گه څناو روزي ذمه وال دئ، لكه 

چي د گورئ دركوي، آيا نه هم ې وي تاسو ته به ئورك

داسي حال كي رزق او  پهتعالى  هللاژوو ته څومره زمكي 

  كان او نه ذخيره.وټى لري، نه دپنه چي روزي وركوي 

حيوانات داسي دي چي د خپل رزق څومره پر سر د زمكي 

ټى نه لري، پاو روزي پېټى په اوږو نه وړي، باغ او 

ه لري، د سبا لپاره څه نه ذخيره گودام او ذخېره ن

كوي، د خپل رزق او روزي پېټى په اوږو نه وړي، هللا ورته 

 هللاچي ځكه تاسو ته هم دركوي، دا ې رزق وركوي، همداسي ئ

د حال او دعاء  اورېدونكى او عليم دئ، د بندهتعالى 

 پوه دئ.ې ړتياوو ئپه اژبه اوري، په قال 

ه ټول په شلو برخو چي كژوي شته په دنيا كي دومره 

كي دي او يوه برخه ئې اوبو برخي ئې په  19ووېشو، نولس

په وچه كي، انسانان د دې شلمي برخي يوه وړه برخه ده، 
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ته رزاق ژوو دغو ټولو ېر معلومولى شئ، ژوو شمد ې له د

خداى رزق او روزي وركوي. داسي حيوانات هم شته چي هر 

رزق ته ضرورت  هره ورځ، د يوه كلي په اندازه ې،يو ئ

لري، په بحرونو او ځنگلونو كي داسي ستر ستر حيوانات 

شته چي هر يو د يوه كلي په اندازه روزي ته، په يوه 

وخت كي ضرورت لري، خو نه تجارت كوي، نه پټي كري، نه 

نه د سبا  او د خپل رزق او روزي پېټى په اوږو وړي

او تاسو ذخيره كوي، هللا تعالى ورته رزق وركوي څه ره پال

ته هم. او هللا تعالى د دعاگانو اورېدونكى او د انسان 

په احتياجاتو او اړتياوو پوه دئ، په دې هم پوهېږي چي 

څنگه هغه ته رزق او روزي وركړي او د رزق او روزي 

 انتظام ئي څنگه وكړي. 

د رزق او روزي اصلي چي دلته دا وضاحت هم شوى 

ږي او زمكه ده ېرې راوبه ترچي اواسباب خو آسمان دئ 

ښتنه پوراشنه كېږي، كه له دوى ې ترېوه چي دانه او م

چي دا زمكه او آسمانونه چا پيدا كړي؟ دا لمر او ې ړوك

سپوږمۍ چا مسخر كړي؟ شپه او ورځ چي د رزق او روزي د 

ځي؟ لمر د ځي راپه اراده چا پيدا كېدو باعث گرځي د 

ه د رزق ړواورځي عالمه او سپوږمۍ د شپې عالمه ده، دا د

لري، كه دا نه وى نو نه  ډهو كي اساسي ونېديدا كپپه 

ى وو، نه ونه، نه حيوان او نه ټزمكه كي بوپه به 

وي؟ حتما  به وايي چي دا هر  څهواب به ځانسان، د دوى 

ږي، له دې پرته بل ېپه اراده ترسره كهللا تعالى څه د 

! د ځواب نه لري، نو څنگه او له كومه ځايه دوكه كېږي؟

په ولي  كېدو عامل څه دئ؟ې الري دوى د دوكه كېدو او ب

ژوو د رزق او روزي ذمه وال ټولو چي د ړه شك لري ې اد

 دئ؟!!تعالى  هللا

وغواړي چي دا هللا دئ چي له خپلو بندگانو هر چا ته 

په رزق او روزي كي ورته وسعت، بسط او پراخوالى وركوي 

ې ورته رزق ئې، ئگوي ورته تنښه وي چي خوې ئاو چا ته 

پوه دئ، په دې ښه څه ښه يقينا  چي هللا په هر  ،محدود كړي

پوهيږي چي د انسان خير او مصلحت په څه كي دئ، دا 

ته پراخ رزق  ږي، كه چاېړه د الهي علم له مخي كېكپر

وركوي، عليم هللا په دې پوهېږي چي خير په همدې كي دئ او 

وديت او تنگوالي كه په چا ئې محدودوي او د رزق له محد

سره ئې مخامخ كوي، دا هم د عليم هللا فيصله ده، حتما  په 
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 دې كي يو مصلحت مضمر دئ. 
اوبه وروي او له آسمانه څوك چي ښتني ته پوې څوك دآيا 

له دې پرته بل ځواب ټوكوي، ېوه راله زمكي دانه او م

له دې چي اعتراف وكړي پرته ؟ چي ووايي: هللا موندلى شي

ر هللا تعالى كوي، له آسمانه اوبه نازلوي او چي دا كا

نو سره له  ژوندۍ كوي، بل څه ځواب لري؟ې پرمړه زمكه 

 ړه شك لري؟!! په اپل رزق ې ولي د خد

ژوو ته د ړى چي لوم وگورو كي آيتونمباركو ې دپه 

او  وې او بيا د آسمانونرزق او روزي وركولو خبره شو

په او چي شسخير )ۍ د تږمپوس ،ښت، د لمرپيدايي د زمك

ړه د رزق او روزي مهم او دا دوا گوته كويپه ځ ور

په ېدا او بيا (، بيا له آسمانه د اوبو راوراسباب دي

گه ې توپه دې او اشاره شو ېدا تهپيلون ژوندزمكي كي د 

له ې د هللا چي رزق او وسائل او اسباب ئږ ته ويل شوي مو

ئ، هغه دا دې هللا تعالى پيدا شوي او ذمه وال ئلوري 

ړي. دا څومره رزق او روزي وركچا ته چي ړه كوي ېكپر

چي هيله من په اوم آيت كي هم راغلى ې مطلب د هود سور

په ړو سورتونو دغو دوا دځكه گورئ. ې هلته ويم تفصيل ئ

ړ ورته والى او يو د بل شرح او پو كي بشآيتوندغو 

 تفسير دئ.

   

   

    

  

    

   

( او مشغولتيا ېژوند له لهو )خوشې دنيا دا او د د

د آخرت چي او يقينا  څه نه دئ، پرته بل لعب )لوبي( 

ژوندون دئ، كاش چي همدا )واقعي( كور داسي دئ 

 ! ېدى!پوه

له د جنت ژوند كي د دنيا  آيت مباركې دپه  -(14)

ې دنيا دا ژوند سره مقايسه شوى او ويل شوي: د د

 مشغولتيا ېخوشپرتله داسي دئ لكه په د آخرت ژوند 

ژوند ژوندون د دار آخرت )جنت( او واقعي ، او لوبي
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 ! ېدى!پوهدئ، كاش دوى 

ې ته ورته ې آيت او دد د چيوي پام ته مو بايد ې د

 قرآنگواكي چي نه ده  داگه تو څهيپه و معنى ونآيت

گه پكه سترپه سته  ژوندنيا دې د مخاطبين ئړي غوا

ړه په اې واخلي، او ، الس ترڼيگې وښته ئې ارزگوري، بو

چي ې دا ده بلكي معنى ئپروا شي، ې ناء او بې اعتې بئ

په چي ژوند چا او د هغه پرتله په د آخرت ژوند دنيا د 

د او  مشغولتيا ېخوشلكه ڼي گوداسي ري، آخرت باور نه ل

چي خلك دنيا او موخه دا ده  قرآند ، لوبيماشومانو 

ړ ړ لوڼي نه وروستى هدف، هغه بايد لوگې وسيله ومتاع ئ

څلو ېپد دغو سړي، ځان ته غوره كڅلي اهداف ېپاو س

هغه چمتو شي، د ۍ ته څه قربانپاره بايد د هر اهدافو ل

وروستى هدف وي، هغه بايد په اخروي سعادت پاره بايد ل

ړو او لو وڅلېپېر له سڅپه دنيا كي د هدفمن انسان 

راخالصه نشي كي ې په دې ژوند ئړي، ژوند وكاهدافو سره 

، هوسونه په برخه شيې عيش، متاع او لذت ئچي د دنيا 

په ې اشباع شي او د يوه حيوان ې ترسره او شهوتونه ئئ

مبتال كسان د  و مرضپه غرض امتأسفانه  ړي.ژوند وكېر څ

چي ې راباسي څه ترغلط تعبيروي او هغه  آيتونهدا  قرآن

ستر ستر هغه ې د اسالم ښوي او يا ئې شيطان خويا ئ

پر مسلمانانو د مزيد حكومت كولو، د دوى د چي ښمنان د

چي ، هغه ټه كي ديپه ل ټلوپكولو او لوالزيات س

! ږ!موې زې ستاسو او دنيا ئمسلمانانو ته وايي: آخرت ئ

ښوونو د هغو الر ونهچي دا آيتې ته متوجه نه دي دوى د

و او مجاهديند الري  تعالى هللاچي د په ضمن كي راغلي 

مهاجرينو ته متوجه دي، هغوى ته د صبر او توكل 

ېدو ته رابلي، ېرنه و هگښتنه كوي، هغوى له مرپارس

چا ته سر مه پرته بل  تعالى هللاهغوى ته وايي: له 

گ سره مخامخ له تبعيد او مرې الر كي په دټوئ، كه ټي

چي ڼئ گښته وې ارزژوند بهغه ې مه كوئ، پروا ئېدئ نو ك

 له هللااو  پكاوي سره توأم ويې هدفه وي، له ذلت او سب

  ښتنه كوي.     ټولو غوټيپرته بل ته د سر  تعالى
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كله چي په كشتۍ كي سپاره شي نو په داسي حال كي هللا 

خالصوونكي ديانت پل د خته ته رابلي چي ده  مرستي

ناڅاپه ژغوري و كله چي هغوى د وچي لوري ته ودي، خ

ړه په اڅه د هغه چي پاره ل ېد د بيا شرك كوي.

ژر چي متمتع شي، نو ړي او ږ وركچي موړي پاسي وكناس

  پوه شي.به 

( اخالص)په دين كي كي دې مباركو آيتونو  په -(11-11)

ځور شوي: ڼي كي انې بښكلېري جالبي او ډپه  شرك()او 

چي چا له حالت سره تشبيه شوى د هغه الص په دين كي اخ

څه سره قطع شي، له هر ې ارتباط ئپور شي، ۍ كي سښتپه ك

په چي د خطر ږي ېگو كې نه تر سترځواك ئڅوك او داسي 

ړي، كه د طوفان ې وغواړي او مرسته ترپناه ورووخت كي 

څوك نه پرته داسي تعالى  هللانو له ړي ې احاطه كې ئپڅ

تعالى  هللاله نو  ،ژغورلى شيې ته ئې حالچي له دمومي 

ړي او يوازي د ده ېره كپرته بله هره ملجأ او مرجع ه

ړ اخالص او پپه بشړوي او د دعاء السونه لوړاندي په و

تعهد كوي چي له  ادرابلي او ې مرستي ته صفاوالي سره ئ

په ، هللا تعالى پرته به د بل چا عبادت او بندگي نه كوي

ړى، او شرك دغه حالته سره تشبيه كې له دين كي اخالص ئ

پور په عافيت سره ۍ سښتهمدا د كچي له هغه حالته سره 

ر شوى او له طوفانونو ېږي، له خطرونو تېساحل ته ورس

ۍ كوز شي، خو ښتكله په خوندي ساحل كي ژغورل شوى، 

پل انتظار سره سم هلته دا بريالى سفر، هدف ته له خ

د فضل تعالى  هللا، د ېداېرټ تاو له خطرونو روغ رمېدا رس

ې ځاى نورو عواملو ته منسوبوي، كله ئپر او رعايت 

سم ۍ ښتكله د وخت او ك، ې تهمنصوبپلي سمي او دقيقي خ

ته، كله د هوا او موسمي شرائطو مساعدت ته او  انتخاب

گڼل  ې حالت سره ورتهكله د مالح مهارت ته!! شرك له د

 شوى. 
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چي ې پاره شونه د دې لۍ كي د سپرېدو يادوړدلته په بې

ېرو هغو شيانو سره قطع ډړۍ كي د انسان رابطه له ېبپه 

ټول هغه وسائل، ذرايع او ، وې وپه واك كي ئچي شي 

ې كوله، امكانات چي په اختيار كي ئې وو، د ده مرسته ئ

په ېدلى، ارتباط ورسره شلې ، اوس ئې اعتماد كولورپده 

عتماد نشي كولى، هغه حساب نشي كولى، په هغه تكيه او ا

گوري په كشتۍ كي له چي ود ده مرسته نشي كولى، كله 

الس قطع شوى، د لو ئټولو دغو وساې له ېدو سره سم ئسپر

چي څه ورسره نشته پو سره مخامخ دئ خو داسي څله  مندرس

ژغوري، نو په دې وخت كي هللا تعالى ته مخه ې وله خطره ئ

گاني ورته ې دعاږدې اوږدړي، اوې غوامرسته ترړي، ك

گاني نه يوازي د ده دعاېدو سره په زياتد خطر كوي، 

ژمنه كوي سره تعالى  هللاله ې شي بلكي پسپرله ې او ږداو

په اخالص او صداقت سره به د ژغوري ې وچي كه له خطره ئ

پاى ته ې تم شي، خطر پڅگي كوي، خو كله چي ده بند

نو  ټ ساحل ته ورسوي، بياې روغ رمئتعالى  هللا، ږيېورس

نجات كي له هللا تعالى سره بل څه او بل ژغورني او په دې 

ړي، مخكني حالت ېري كژمني ه ۍپلي مخكنشريكوى، خڅوك 

پرته له نورو او اعتماد ې له هللا تعالى طمع ئځي، گرته و

  نورو شي!! رپپرته ې له هللا تعالى ئ

په وخت ښونو گواآيت نه يوازي د خطرونو او مبارك  ېد

سره د ده د تعلق تعالى  هللاحالت او له  كي د انسان

په دين كي د  ړى بلكيور كځگه انپه دقيقه توگوالى څرن

په دين كي د اخالص  ړى.ږ ته واضح كې هم مواخالص حقيقت ئ

معنى دا ده چي انسان له هللا تعالى پرته په بل چا 

ونه لري، په بل څه  طمعاعتماد و نه لري، له بل چا 

يوازي له هللا وي، ې ئ طمعونه كړي،  باندي توكل او تكيه

ړ ړاندي لوپه وتعالى  هللاد ې يوازي السونه ئدعاء  او د

پرته تعالى  هللاداسي وگڼي چي په دي عالم كي له ړي وي، ك

ړتياوو داسي څه نشته چي د ده مشكل حل كړى شي، د ده ا

ې ځكه ئ، نو ړى شيځواب وويلى شي او د ده مرسته وكته 

، تعالى پر هللااعتماد ې وي او هم ئتعالى  هللاله  طمعهم 

 دې حالت ته په دين كي اخالص وايي. 

ته چي هر څومره د هللا تر څنگ په بل څه حساب كوې، په 

كوې، هغه ته اميد ساتې او له هغه ويسا هغه اعتماد او 

طمع كوې، دې حالت ته د شرك حالت وايي، خو كله چي ستا 
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پور دئ او د سكي ېړۍ ب پهچي چا ته ورته شي حالت هغه 

ړوي داسي گي اچي سترړى، هري خوا ته پو احاطه كڅطوفان 

هللا جل ړى شي، نو چي د ده مرسته وكځي په نظر نه ورڅه 

خپل دين د ړي، مرسته غواړي او له هغه شأنه ته مخه ك

د تعالى  هللاپه اخالص سره د پاكوي، هرراز شرك له شوائبو 

يوازي د چي ژمنه كوي لى سره بندگۍ تعهد كوي، له هللا تعا

له ده سره به په عبادت او بندگۍ كي ده عبادت به كوي، 

په دين كي د نه شريكوي، ستا دا حالت څوك بل څه او بل 

يعني انسان هغه وخت په معنى دئ، چه والي اخالص او سو

په خپل دين كي مخلص دئ او هغه وخت ئې ايمان له شرك 

ر ېد سپور انسان په څ پاك او منزه دئ چي په كښتۍ كي

يوازي يوه خداى ته ئې مخه وي او يوازي هغه ته پناه 

ېر شو چي د طوفان څپه چا او كه ستا حالت د هغه  يوسي

ې په دېدلى، خو ټ رسژغورل شوى، ساحل ته روغ رمو پڅله 

عنايت ي او مرستد چا پرته د بل تعالى  هللاژغورني كي له 

نورو عواملو مرهون  لري، او خپل نجات دېز باور په اغ

ېروي او د مخكنيو ژمني هپلي سره ختعالى  هللاگڼي، له 

په نسبت تعالى  هللاېبو اخالص له السه وركوي، نو تا د ش

چي د ې، ېر شوڅپه ې انسان يعني كه ته د همدى. ړشرك ك

ې، حالت ېدلد بحر له څپو روغه ساحل ته رسې سفر كښتۍ ئ

احساس ئې ورسره بدل شوى، هغه د څپو په منځ كي ې ئ

پاته نه دئ، اوس نو هغه كس نه دئ چي له هللا پرته ئې 

له ټولو اميد  ېپرته ئهيچا ته طمع نه وه، له خداى 

قطع كړى وو، يوازي له يوه خداى ئې مرسته غوښته، اوس 

، د يوه دربار په عوض ئې ېئې د اميد دروازې ډېري شو

ي او ڼگ و دړو ته سترگي دي، كله دا د خپل نجات عاملڼگ

چي د فالن مرستي مان دا وي كله هغه بل، كله ئې گ

 كله د هغه بل توجه او عنايت د خپليژغورلو او و

په پل دين او ايمان ي او پدې سره خڼژغورني وسيله گ

 شرك ملوث او ككړ كړي او د شرك مرتكب شي

انسان له مشكالتو، ستونزو او كړاوونو سره چي كله 

تاج شي او كله چي د هغه او مح ړمخامخ شي، بل ته ا

اميد له هر څه قطع شي، په خپل ماحول كي داسي څوك و 

ې واوري، نه گوري چي د ده مشكل حل كړى شي، د هغه نار

د هغه احتياج او اړتياوي منتفي كړي، او داسي يو شى 

په خپل ماحول كي نه گوري چي په هغه حساب وكړي، په 
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ل او ذرايع چي هغه توكل او اعتماد وكړي، ټول هغه وسائ

په اختيار كي ئې دي هغه بې نتيجې پاتي شي، او ونشي 

دى چي د ده غوښتنو او اړتياوو ته ځواب ووايي او ېتوان

د هغه اضطراب او پرېشاني رفع كړي، په دې حالت كي هللا 

جل شأنه ته پناه وړي، له هغه مدد او مرسته غواړي او 

ځان بې  په اخالص سره د بندگۍ تعهد كوي، خو چي كله

نيازه وگڼي، له وفرت او كثرت سره مخامخ شي، نو بيا هللا 

او د هللا ځوي، هېر كړي او خپل مؤكد تعهدات شا ته وغور

په ارتكاب كي د شرك جل شأنه په نسبت د شرك مرتكب شي. 

پلي په نعمتونو كي د ختعالى  هللاچي د ې موخه دا وي ئ

بنده ه شاكر ړي نه د يوپه خالص الس تصرف وكښي مطابق خو

متمتع پيمانه پراخه په ې نعمتونو له دچي او گه په تو

  .شي

   

   

   

   

   

    

خوندي او باامنه  ې(مك)له ږ چي موې نه ليدل آيا وئ

د دوى شاوخوا چي په داسي حال كي ړ، ړ كجوټوبى ټا

ړي پر باطل ايمان راوږي، نو آيا ېښتول كته خلك ت

 پاسي كوي؟! او د هللا د نعمت ناس

حالتونه  خوف()ې مبارك آيت كي د )امن( او په د -(11)

گه په توېز ښي د اغې نې د ايمان د يوځور شوي، يو ئان

ښودل شوى، پايله پر باطل د باور ې بل ئ ړاندي شوى اوو

په شاوخوا ې( له طفيله امن دئ، او په مكه كي د )كعب

ې ېز بهر دئ د خوف او بې له اغچي د كعباو هلته ې كي ئ

پر گه دوى څنږي، نو ېچي خلك اختطاف كۍ دا حالت دئ امن

او ړه د كفر په اباطل باور ساتي او د هللا د نعمتونو 

 ! وي؟!الر غوره كانكار 

ې مك دې خوا خطاب كي كه له يوې مباركو آيتونو په د

هغو ضعيف النفسه خلكو قريشو ته متوجه دئ له بلي خوا 

پلي ، خيډډه كوړلو له ايمان راوېري له وښمن دد چي ته 

پر ايمان ترجيح ژوند ته مرفه ې خطره او بسوكالي، 
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ښي ې نگورئ د ايمان د يونه : دوى ته ويل شوي وركوي،

ځاى گه خوندي او د امن څندا حرم ې په طفيل ئې( )كعب

ډول ډول  ؛د هر موسم ؛له هري خواچي گورئ نه ځولو، گرو

ې ، صفحات ئئړ؟! تاريخ ته رجوع وكې ورته رادروميېوم

چي مرفه څومره دئ ېر د هغو خلكو شمچي گورئ ړوئ او ووا

ړاو پهغه ژوند پل معيشت او سوكاله ې درلود، خژوند ئ

پولو واوشتل او له ړ او له ې وكېرى ئچي ت ته رسولي ول

ې د ۍ ئڼدا دي تشي او وراني ما له هالك شول؟!كبې همد

پاره ې لډي مودږ خلك د لنچي لې، پاتې پاره ترعبرت ل

په ميراث ته تعالى  هللاې څه ئپاته شوي، هر په كي 

ړلو له گه د ايمان راوڅنې نو سره له د ېښودل.پر

له بدو ژوند ه او مرفه ږئ او د سوكالېېرجو وئنتا

 .ېره نه لرئپايلو و

   

    

    

    

   

  

ې دروغجنه پر هللا ئچي څوك وي او تر هغه به لوى ظالم 

چي ړ يب كوروسته تكذهغه ې حق له ا ئړه؛ يافتراء وك

جهنم كي يو په ورته راغى؟! آيا دغو كافرانو ته 

 نه دئ )مناسب(؟ځى گنهستو

ڼل گې مبارك آيت كي دوه كسان ستر ظالمان په د -(11)

وي او بل دروغجنه افتراء كپر هللا تعالى چي شوي: يو هغه 

ورته راشي او چي يبوي وروسته تكذهغه حق له چي هغه 

څوك كوم چي كه ې خبري معنى دا ده آيا د د پوه شي.ې پر

په پلي خبري ړي او خوكدعوى ۍ پيغمبرد غو اپه درو

څوك او كه ړي لوى ظالم دئ ته منسوب ك تعالى هللادروغو 

ږل شوى كتاب له هغه ېپه الس لپيغمبر او د هغه ښتينى ر

پوه ې په حقيقت ئچي ورته راغلى او ړي وروسته تكذيب ك

ړه كافران دي او دا دواټولو ستر ظالم دئ، ر شوى نو ت

 جهنمې ځى ئگنچي هستوپاره مناسبه سزا دا ده د دوى ل

ې امني د او ب خوف()څوك چي ې معنى دا ده او كه ئ. وي

ږ ړي او ووايي: دين ته بلنه زموهللا دين ته منسوب ك
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ځته كوي ې امني رامنړوي، ب، اختالفات راوالښيگواسوكالي 

مخامخ كوي، ږ له خطرونو سره ايمان مو الىتع پر هللااو 

چي حقيقت په داسي حال كي كوي دا د حقيقت خالف خبره 

درنو ټولو ستر ظالمان دي؟! ځينو ورته جوت شوى، دا تر 

ړې، خو د آيت له ي تعبير ته ترجيح وركړمفسرينو لوم

چي دوهم تعبير ږي ېالفاظو او سياق و سباق داسي معلوم

په اصل كي د مخكني آيت شرح او دقيق دئ، او دا آيت 

چي ې نه ليدل آيا وئپه مخكني كي ويل شوي: تفصيل دئ، 

په ړ، ړ كجوټوبى ټاخوندي او باامنه  ې(مك)له ږ مو

ږي، نو ېښتول كد دوى شاوخوا ته خلك تچي داسي حال كي 

پاسي ړي او د هللا د نعمت ناسپر باطل ايمان راوآيا 

 اطل باوري او د هللاپر بهمدا كي آيت ې په دكوي؟! او 

گه معرفي شوى په تود نعمتونو منكر د ستر ظالم تعالى 

ې پر هللا ئچي څوك وي تر هغه به لوى ظالم او ويل شوي: 

يب وروسته تكذهغه ې حق له ړه يا ئدروغجنه افتراء وك

 ورته راغى؟! چي ړ ك

   

   

   

     

ړى حتما  به خپلي ې جهاد كپاره ئږ لاو هغه چي زمو

 چي هللا له دغو محسنينو سره دئ. ښيو او يقينا  الري ورو

ې وروستى آيت او د ې سورچي د د آيت مبارك اد -(19)

څو ې تتمه دئ، ښكلجامع او ې پاره ئټولو مضامينو ل

 :لريالرښووني 

ې: د ې شوو سره دوه وعدمجاهدين د الري له د هللادلته 

ې به د ي د هدايت دروازنې، يعاو )معيت( وعد )هدايت(

پر الرو د او سعادت  ، عزتزي، د بريايپرانپر مخ دوى 

ښوونه گام كي به د دوى الرپه هر تلو توفيق به وركوي، 

ېدو سعادت به ړو ته د رسپوړو كوي، د هدايت او رشد لو

ې څوكي ته به ئړي ي، او د )احسان( لوپه برخه كوې ئ

 ې برخمن كوي.پلي ملتيا او معيت به ئاو له خرسوي، 

د )محسنين( په نامه ياد شوي چي  مجاهديندلته هغه 

 هللا ؛په طفيلې جهاد د هللا په الر كي جهاد كوي او د همد

د  ،ې ديپر مخ پرانيستټولي الري د دوى د هدايت  تعالى
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ملتيا پلي او د خ ښوونه كويالرې ئژوند په هري برخي كي 

متأسفانه د )هدايت(،  .ړولىې غوپرې او معيت وزر ئ

ي مفاهيمو سره همغه قرآنېر څپه )معيت( او )احسان( 

چي د  ې تحريف شوىچلن شوى او حقيقي مفهوم ئظالمانه 

ما د يوه تور ېر نورو مفاهيمو سره شوى، ڼ شمگله  قرآن

څرگند آيت غه د قرآند  چيېده ړي متصوف خطيب وينا اورز

د خانقا او كوم زيارت په كونج چي ې داسي تعبيراوو ئ

او له لو نوم وركو (محسن)د ې ئكي ناست صوفي ته 

ې هللا او ويل ئ ېيستلې رااطريق رڅلود طريقت ې ئ (سبلنا)

ى او له دوى ړلويانو ته هدايت كپد همدغو طريقو تعالى 

تعبير دا ړه په اې آيت د دآيا سره دئ!! ما ته ووايئ: 

ې سره ستره ب تعبير او له قرآناو منفور ېر كركجن ډ

؛ ټوله سورهچي دا په داسي حال كي دا باكي نه ده؟!! 

هغو سترو ړه بحث كوي، په او مجاهدينپايه؛ د سر تر  له

چي د ابراهيم، نوح، لوط، گوته نيسي سترو آزموينو ته 

 مجاهدينر ېڅپه السالم  معليههود، صالح، شعيب او موسى 

پاى كي د هللا د الري د په ې ورسره مخامخ شوي، او د سور

او د هللا تعالى  (هدايتچي )ړه ويل شوي په او مجاهدين

ټول حقائق ې جناب دا ږي، خو دېپه برخه كې )معيت( به ئ

چي ړى ړاندي كې واو داسي تعبير ئ ځوليپامه غورله 

كولى  ې د ويلو جسارتړى ئو كوږ زيوازي يو تور مغزى ا

 چلن شوى.ې ته ورته و سره دآيتونېرو ډله  قرآند  شي.

 
سُبْحَاَنَك اللَُّهمَّ َوِبحَْمِدكَ، أشهد أن اَل ِإل َه ِإالَّ َأْنَت 

 َأسَْتْغِفُركَ َوَأُتوُب ِإَليْكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 الروم

 ژندنه:پېې د سور

ې همد( دئ، دا نوم د رومال)ې نوم سوري مباركې د د

د لري،  آيتونهېته پ، شآيت اخيستل شوى ړيلومله ې سور

و آيتونو )الروم( او ړيلومې د و فواصل ئآيتوناكثرو 

ته ورته  (رحيمال)څلورم ې د ږو ئ)سيغلبون( ته او د ل

ېر څپه د )حكيم، قدير، او كافرين( ې ئڅو آيتونه دي، 

ې دئ، ږدته ن)الرحيم( ې چي وزن ئې ېدلپاى ته رسصيغو 

ې متوسط او هغو سورتونو ته ورته ږدوالى ئآيتونو اود 

 په وروستيو كلونو كي نازل شوي.چي د مكي دور دئ 

الف، په دريو مقطعاتو حروفو )چي دا سوره گه څنلكه 

ې محوري او اساسي مضامين ې سور؛ د دېپيل شوالم، ميم( 

ې په دگه په داسي توې اساسي مضامين ې دي، دا درهم در

پيل شوو نورو په همدغو حروفو چي لكه  ې كي راغليسور

ې ې د سوراو خالصه ئ پسيپه بل يو سورتونو كي راغلي، 

 ې آخري آيت دا دئ:ې سورآخري آيت كي، د د په

      

    

  چي د هللا ه، يقينًا : نو صبر كو

چي پك ونه مومي ه او هغه خلك دي تا سې دښتينوعده ر

 باور نه كوي.

ې د ې فقرې او همدا درې راغلې فقرې آيت كي دردپه 

ېر څپه پاره د عنوانونو ې د دريو اساسي مضامينو لسور

: صبر كوه( ده، ې )ړۍ فقره ئدي، لوم

ې ړۍ برخي كي په همدلومپه ې چي د سور گورئتاسو به و

دا ده ې، د آيت دوهمه فقره وونه شوښړه مؤمنانو ته الرا

(   تاسو به و ،) چي گورئ

په دنيا چي ښووني احتوى كوي ې دوهمه برخه هغه الرد سور

تينوالي تأكيد ښد وعدو پر ر تعالى او آخرت كي د هللا

  ) ېمه فقره ئېكوي، او در
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   ې ې سورد( ده او دا د

 هللا ې رسولڅ كي ئپه ترچي پاره عنوان دئ و لآيتوند هغو 

ځ او د ده له الري مؤمنانو ته ويل شوي چي پر خپل دري ّـ

ې تبليغات او مخالفتونه ئښمنانو پاته شي، د دثابت 

چي د ې باعث نشي ړي، د دوى عدم ايمان د دمتزلزل نه ك

د  تعالى شكمن شي او د هللاړه خپلي الري د حقانيت په ا

 ډ او اطمئنان كمزورى شي. ډاې ړه ئوعدو د تحقق په ا
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ې سيمي ږدندغي په روم مغلوب شو، الف، الم، ميم، 

ژر غالب ېدا وروسته پلي مغلوبكي، او دوى به له خ

ړاندي او وروسته د هللا كارونه وڅو كلونو كي، په شي، 

په نصرت ځ به مؤمنان د هللا په واك كي دي، او دغه ور

ې چي دى ئبرى وركوي چا ته خوشحالي كوي، هغه 

ه او دى مهربان عزتمن دئ. د هللا وعده ده، هللا لړي، غوا

   ږي.ېپوهږي خو اكثر خلك نه ېپه شا كنه ژمني  پليخ

په ږ ښووني زموو كي الندي الرآيتونې مباركو په د -(4-1)

 ږي:ېځلړاندي و

  الف، په دريو مقطعاتو حروفو )چي دا سوره گه څنلكه

ې محوري او اساسي مضامين ې سور؛ د دېپيل شوالم، ميم( 

ې ه دپگه په داسي توې اساسي مضامين ې دي، دا درهم در

پيل شوو نورو په همدغو حروفو چي ې كي راغلي لكه سور

ې ې د سوراو خالصه ئ پسيپه بل يو سورتونو كي راغلي، 

 ې آخري آيت دا دئ:ې سورآخري آيت كي، د د په
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  هللا  چي دړه، يقينًا : نو صبر وك

چي باور پك ونه مومي ې ده او هغه دي تا سوعده رشتين

 نه كوي.

 ې پاره درې د مضامينو لې د دغي سورې فقردا در

وعاتو ې موضپه همدټوله سوره اساسي محورونه دي، 

  څرخي.را

  فارسيانو د روميانو د پر و كي ې مباركو آيتوندپه

ې چي او هغه مهال شوداسي حال كي  په ړاندوينهبري و

ړاندي له سختي ماتي سره مخامخ په ووميان د فارسيانو ر

 ې داسي دي:، تفصيالت ئشوي وو

  په چي روميان د فارس  م كال كي، هغه مهال 119په

او  ، اردند شامسره مخامخ شول،  يسختي مات ړاندي لهو

فارسيان د ې، ې له السه ووتېري سيمي ئېر ډڅپه فلسطين 

، قريش د فارسيانو ېدلورسپوري پولو مصر تر وروستيو 

سخت غمجن، خو مؤمنان  ،ې برياوو خوشحال شولپه د

دغه ېدل او فارسيان مشركان ول، ڼل كگروميان اهل كتاب 

په چي نازل شول  آيتونهڅو دغه ې مهال د الروم د سور

 يې ماتله دچي روم به ې وه ړاندوينه شوهغوى كي دا و

ښمن دپل پر خېرته كي بڅو كلونو په راتلونكو وروسته 

په نصرت تعالى  هللااو دغه مهال به مؤمنان د شي،  ىبرالس

 وېرډښايي چي  هړاندوينه وخوشحاله شي. دا داسي و

په خندلي وي، ټ ټ ككې پرپلو مجلسونو كي په خقريشو به 

ې: يوه د روميانو د بيا ې وړاندويني شوې كي دوه ود

ړه همدا دواې بريا، يوې د مؤمنانو د او بله ئ ېغلب

په بدر چي قريشو په همغه كال ې، ويني ترسره شودانړو

چي د هرقل تر ېدل ړه روميان وتوانوخو هكي سخته مات

ړ شي او ړاندي والپه لوري وۍ الندي د ارميا مشر

ځاى دئ ېدو ږېارميا د زردشت د زږي. ېآذربايجان ته ورس

ښت دومره وو لكه مسلمانانو ته ې ارزچي فارسيانو ته ئ

  مكه او مدينه.

 په ته د روميانو د ماتي سيمه د )ادنى االرض( دل

ږي او هم ېې ته ويل كږدنهم  (ادنى)ې، نامه ياده شو

ړي گپه هغي جروميانو چي ټ ته، د فلسطين هغه سيمه ټي

ې سيمه وه او هم د بحر ږدې ته نړه هم مكله السه ورككي 
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كي د  قرآنپه چي ښيي دا  ټه سيمه.ټيټولو له سطحي تر 

څومره دقت سره غوره په پاره الفاظ ل ېمطالبو د افاد

 شوي.

  په )بضع سنين(  چيويل شوي ړاندويني كي په ودلته

دريو زيات او تر كي به روميان بيا غالب شي، بضع تر 

په چي تر لسو ې دا ده لسو كم عدد ته وايي، او معنى ئ

ېرته برالسي شي، ښمن بپل دپر خكمو كلونو كي به دوى 

په همدومره كلونو كي دوينه ړانهمداسي وشول او دا و

 رسره شوه.ت

 ې د نزول دقيقه ې مباركي سورته د دږ دا آيت مو

چي روميان د ې دا سوره هغه مهال نازله شوښيي، ټه راېن

ې سور قرآنپه الس له ماتي سره مخامخ شوي. د فارسيانو 

ه متن او مطالبو كي د غور او دقت پې همداسي دي، د سور

ې  او هغه ئ ټهېولى شو د نزول نۍ سره كپه آسانله الري 

    ې.په كي نازله شوسوره چي دا ړو درك كحالت 

 ته مو پام وي چي پر فارسيانو د روميانو او پر ې د

دوه متعارض ړه په اې ټېقريشو د مسلمانانو د بري د ن

ړه چي دا دواځيني وايي ځي: ږ مخي ته راروايات زمو

دي، په  ېځته شوبدر د فتحي پر مهال رامن دبرياوي 

مؤمنان پر قريشو او روميان پر فارسيانو ې كال همد

ې د چي دا بريا د حديبيځيني نور وايي غالب شول، 

ې بريا وه او گواكي روميان هم په دغه كال پر معاهد

خپل حريف برالسي شول، دوهم روايت په دوه دالئلو كمزورى 

ېر وروسته ډې نتائج ې د معاهدچي د حديبيړى دا دئ: لوم

پر مهال نه يوازي دا چي ې گند شول، د معاهدرڅرا

 حال دا چي قرآن ښ نه ول بلكي سخت غمجن ولمؤمنان خو

ښ پر نصرت خوځ به مؤمنان د هللا تعالى وايي: په دغه ور

او دوهم دا چي د روميانو او فارسيانو له تاريخي  وي!!

ږي چي پر فارسيانو د روميانو بريا په ېاسنادو معلوم

ې كال ې او همدا د بدر د غزوځته شول رامنميالدي كا 124

ځه چي دا مباركه سوره تر هجرت پنې معنى دا ده د ددئ. 

   ې.ړاندي نازله شوږ كاله وشپ

  ي ويل شوي:څلورم آيت كپه    

     :ړاندي كارونه و

يعني د روميانو ماته هم په واك كي دي، او وروسته د هللا 
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ې هم د الهي لهي مقدراتو مطابق وه او بريا به ئد ا

 تعالى ړي د هللاېكمطابق وي، د ماتي او بريا پرمقدراتو 

چي د الهي سننو له مخي د ماتي څوك ږي، ېله لوري ك

څه څ ږي، هيېمستحق وي هرو مرو به له ماتي سره مخامخ ك

چي د الهي څوك ې د ماتي مخه نشي نيولى او څوك ئاو هي

د بريا ې څه ئڅ څوك او هيړ وي هيي د بريا وسننو له مخ

ړاندي او وروسته د كارونه وچي ځكه مخه نشي نيولى، دا 

او د كارونو د پايلو او نتائجو په  په واك كي ديهللا 

  ږي.ېړي د ده له لوري صادرېكپرړه ا

  د دوو  تعالى هللاې كي د ۍ فقرپه وروستآيت  ځمپند

دا صفات د حيم(، ې: )عزيز( او )رصفتونو يادونه شو

 ماتيوه ژور ارتباط لري، و له اساسي موضوع سره آيتون

ښمن بريا وركول برالسي او غالب دپر شوي كمزوري ولس ته 

چي ځواكمن )عزيز( دئ داسي عزتمن او  تعالى چي هللاښيي 

پله خې د تحقق مخه نشي نيولى، او ې د ارادڅوك ئهي

چي ښيي كول په برخه مظلومو مؤمنانو ملتيا او نصرت د 

ړو صفاتو ې دوارحيم او مهربان دئ. له د تعالى هللا

ې سره تعلق ې د روميانو له بيا غلبيو ئچي ږي ېمعلوم

د  ې سره.له غلبپر قريشو د مؤمنانو ې لري او بل ئ

ېښي سره او د )رحيم( صفت له پړۍ )عزيز( صفت له لوم

 دوهمي سره.

يو ړلومېړۍ تر پږمي ميالدي پچي د شپام وي ته مو ې د

گند شوى څرڼي كي راپه بځواك روم د يوه داسي زبرپوري 

ېري سيمي ډې سيال نه درلود، د عربو ړۍ كي ئپه نوو چي 

او د افريقا په شمول د اوسني اردن، شام او فلسطين 

ې، د فارس كسرى ې ود روميانو الس ته ورغلېري برخي ډ

و وېدلى په مرسته اقتدار ته رسپرويز هم د روم خسرو 

ې د روم قيصر ماريس ته ېرزويني له كبله ئپې د همد چي

له بعثت  ّـ هللا رسولگه كتل. د په سترپالر او محسن پل د خ

ې د دپه خالف بغاوت وشو، ماريس ړاندي د اته كاله و

په نامه يو بل قيصر د د فوكاس په نتيجه كي بغاوت 

ځه زامن د هغه پنښېناست، ده د ماريس ۍ كگدپر اقتدار 

ژلو او د دوى پله ووپه خدى ې ژل بيا ئي ووړاندپه و

ړند ځوړاندي په وكي د خلكو  په قسطنطنيهې سرونه ئ

ڼي هم ې لوېرمن او درې د هغه مځي وروسته ئڅو ورړل، ك

پلويانو په خالف د ماريس د د فوكاس  وژنې ودې، ژلوو
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ۍ گه د روم تر واكمنپه عمومي تواحساسات او ېدلي پار

لوى خالف د روم  پرويز ته دخسرو  الندي سيمو كي تشنجاتو

پل ړي د خغواچي ړ ې وك، اعالن ئړپه الس وركبريد فرصت 

د ې ميالدي كال ئ 103په مجازي پالر انتقام واخلي، 

ې د ئڅو كلونو كي په ړه، پيل كړه گپه ضد جروميانو 

په شمال كي تر ې، ړې ماتي وركپسپرله ځونو ته فوكاس فو

ې شام تر حلب او انطاكي په غرب كي دپوري او ډيسا يا

چي ېدل ې ته ورسې نتيجېدو، رومي مشران دورسپوري 

ې عاجز شوى، نو د ېواد له دفاع او ادارفوكاس د ه

پل زوى هرقل هغه خښته، مرسته وغوې افريقا له والي ئ

ې ينقسطنطچي ږو ېد دوى مرستي ته ولښكر سره له لوى ل

په  فوكاس عزل او هرقل د قيصرېدو سره سم ته له رس

له فوكاس ېدو سره سم هرقل له قيصر كټاكل شو، گه وتو

، دا ړي ولچي ده له ماريس سره كړل څه وكسره همغه 

 له بعثت سره هممهاله وه.  ّـ هللا رسولپه مكه كي د ېښه پ

د فوكاس له عزل او مجازات وروسته هغه بهانه له 

ړي گپه ضد د جد روميانو پرويز چي خسرو ړه ځه والمن

ې ال ړه، لمن ئړه متوقف نه كگوله، خو هغه جكارپاره ل

ځ د ې د مجوسيت او مسيحيت تر منې ته ئړه او هغخوره ك

ړ، د رومي واكمنو سياسي او مذهبي ړي نوم وركگج

د عيسايانو هغو يهودانو او ړ كولو، مخالفينو د ده مالت

تورني  ارتدادپه الحاد او چي د كليسا له لوري فرقو 

درلوده  ږيخواخويوازي ره نه ې له مجوسيانو سې وشو

چي دومره گرتيا كوله، ې د دوى مرسته او ملبلكي عمالً ئ

ېر گياليو شمد استخدام شوو يهودي جنځ كي په فود خسرو 

ې بريد د د ېدوېدو. هرقل ونه توانږويشت زرو ته رسپش

په ې يو انطاكيه، دمشق او بيت المقدس ئړي، پ كډمخه 

ې نوي زره ږدالمقدس كي نپه بيت پسي له السه ووتل، بل 

ړى شوه، د دوى ستره كليسا نسكوره كژل شول، مسيحيان وو

 السالم عليهگمان كوي عيسى حيان يچي مساصلي صليب )هغه 

د مجوسيانو الس ته ورغى او مدائن ته ۍ شوى( پانسې پر

په انتقال شو، د دوى ستر كشيش زكريا هم د مجوسيانو 

ټول ي د مسيحيانو په نيول شوو سيمو كاسير شو، الس 

ړى شول، خسرو د دغو فتوحاتو له كبله ړ كمعبدونه ويجا

چي هغه ليك كي  پهې هرقل ته ئچي دومره مغرور شوى وو 

    ږلى وو ليكلي ول: ېورلې بيت المقدس ئله 
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مالك د ړۍ ټولي نلوى خداى او د د ټولو خدايانو )تر 

 ته ې شعور غالم هرقل ته!پك او بپل سخخسرو له لوري 

دا ولي ستا خداى  پل رب مي ويسا ده!پر خچي ې واي

 ( !ژغورو؟!يروشليم زما له السه ونه 

ځونو اردن، فلسطين او ې فتحي وروسته ايراني فوله د

. ېدلورسپولو ته او د مصر  ټوله جزيره ونيولد سينا 

له بعثت  ّـ هللا رسولپه مكه كي د چي دا هغه مهال وو 

ې پيل شو هړگجځ يوه بله وروسته د توحيد او شرك تر من

پايلي او ابعاد به ړي گې جچي د دېدو پوهڅوك نه هيوه، 

ړۍ د هغه مهال د نچي پراخ وي ړي هم ستر او گتر هغي ج

گمان چا دا نه ځ روانه وه، ځواكونو تر منسترو  ودو

پر فارسيانو غالب شي او نه ېرته چي روم به بكولى شو 

په داسي حال شي، پر قريشو برالسي چي مسلمانان به دا 

ځو كي مسلمانان د قريشو له پو ورپه همدغو شچي كي 

عيسائي ې ې د حبشئ وځينچي گ شوي وو لمونو دومره تنظ

ور نو په چي نه ېرلگچا داسي انهر ړ، هجرت وكته سلطنت 

چي د فارسيانو مخي ته دئ نه  پاتهځواك ړۍ كي داسي ن

ږي خوتم شي، مشركو قريشو له مجوسي فارسيانو سره خوا

ېدل، مسلمانانو پر فتوحاتو خوشحالدرلوده او د دوى 

ځان ې گه كتل او هغوى ئپه سترروميانو ته د اهل كتاب 

همدغو په ېدل. پر ماتو خوابدي كڼل او د دوى گې ږدته ن

ړاندوينه ظروفو كي دا مباركه سوره نازله شوه او دا و

څ كي به نه په ترڅو راتلونكو كالونو چي د ړه ې وكئ

ښمن برالسي شي بلكي مؤمنان به پل دپر خي روميان يواز

ړه دا دواې ستري بريا خوشحالي كوي. پر يوهم 

ېرنو او محاسبو خالف گټولو خلكو د انړاندويني د و

 ې. ترسره شو

   

  

    

  

په ږي ېپوه ړخونو(گندو )اځينو څرپه  دژوند دنيايي 

  چي دوى له آخرته غافل دي.داسي حال كي 

پښو مخي ته پلو ډ دئ، يوازي د خټن لند دوى ليدوا -(1)

ې د ظواهرو له مخي وي، گامه ليدى شي، قضاوتونه ئڅو 
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ېرنه گړه د دوى انپه اچي د دنيا او آخرت گه څنلكه 

په ارتباط د بري د فارسيانو د ظاهري سطحي ده همداراز 

ړي كي د گې جپه يوېرنه عجوالنه او سطحي ده، گدوى ان

چي نور نو گمان كوي پام سره په ته دوى بريا او برالسي 

ړول نه د دوى ماته ممكنه ده او نه د روميانو بيا سرلو

ځلي يوه بريا د ېر ډ!! په داسي حال كي چي ىاو برالس

ړ پپه بشاك ځوبرالسي مغرور چي د داسي ماتي مقدمه وي 

 زوال منتج شي. 
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هللا آسمانونه چي  ړىې فكر نه دئ كئسره ځان له آيا 

حق او له ځ كي دي په منچي د دوى څه او او زمكه 

ړي او پيدا ك نه دي (گهه بله توپپرته )ې ټېې نټاكل

په پل رب له مالقات انكار كوي. آيا خ دېرى ډد خلكو 

ې وى د هغو چي ليدلي ئېدلي ځگرزمكي كي نه دي 

د قوت ړاندي ول، تر دوى ى وچي تر دوگه وه څنپايله 

ې تر هغه زياته ېر مضبوط ول او زمكه ئډله مخي 

پيغمبرانو ، او ېړلسپچي دوى وه  (ړېودانه كې )سپړل

وو اپر دوى ظلم نه كړې، نو هللا ښي وروگندي نڅرې ئ

بيا د هغو ځانونو ظلم كاوو، پلو پر خبلكي دوى 

 بده وه چي بدي ئې وكړه، لهپايله كسانو عاقبت او 

دې كبله چي د هللا آيتونه ئې تكذيب كړل او استهزاء 

پيلوي بيا ښت پيدايچي هغه ذات دئ هللا كوله. ې پرې ئ

ځول رگد هغه لوري ته ور (ټول)ده كوي، بيا اې اعئ

 ږئ.ېك

 دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي: د -(1-10)

  ى د غلطو ړه د دوپه اژوندون د آخرت او بيا

دوه داسي مضبوط دالئل د دوى ړه په اېرنو د ترديد گان

ځان سره چي كه هر عاقل انسان له شوي ږدول ړاندي په و

په چي ړى دا : لومږيېې قانع كپرړي حتمًا ې فكر وكپر

ېهوده، چي بڅه نشي موندلى ي كي داسي او زمك وآسمانون

په حقه نه وي او  گهسمه توه پټي وي، گې خوشى او ب

وم حكمت او مصلحت ې كښت كي ئپيدايپه پيدا شوى او 

 چي هللاگمان كوي گه څنې سره سره مضمر نه وي!! له د

ې پلي مخي ته ئچي خړى وي پيدا كبه انسان داسي تعالى 

ېكه بدله وركوي او نه د غلط كار ېښى، نه د سم كار نپر

گه مناسب څنسره تعالى  هللاسزا؟!! داسي غلط كار له هغه 

څه ځ كي هر منپه او د دوى او زمكه  چي آسمانونهڼي گ

 ړي؟!!پيدا كړ پر حق او حقيقت والگه او په سمه توې ئ

داسي څه ي هر او زمك وآسمانون تعالى د هللاچي دوهم دا 

ې ټه لري او هم ئېنې ټاكلښت پيدايې چي هم ئړي پيدا ك

چي گمان كوي گه څنې سره سره ې حقيقت له مشاهد. د دپاى
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 ! پاى نه لري؟!دا عالم دائمي دئ او 

 ښت پيدايهللا تعالى د هر مخلوق  چيگورئ ه نگر م

پر له چي په ې معنى يا په دده كوي، اې اعپيلوي، بيا ئ

ې گ ئچي په مرنى ې معپه دپيدا كوي او يا ې گه ئې توپس

 په لوري درومي؟!!پاى كي د هغه په محكوموي او 

 ې قريشو د بپر موقتي بريا د گرو پلو مجوسي ملد خ

په آيا ب كي ورته ويل شوي: ځواپه  ۍښځايه غرور او خو

پايله ې وى د هغو چي ليدلي ئېدلي ځگرزمكي كي نه دي 

د قوت له مخي ړاندي ول، تر دوى چي تر دوى وگه وه څن

ړې وه ې تر هغه زياته ودانه كېر مضبوط ول او زمكه ئډ

ړې، ښي وروگندي نڅرې پيغمبرانو ئړې، چي دوى ودانه ك

ې ونيول او سخته سزا ئنو هللا تعالى كلك ړ، دوى انكار وك

پر ې سره هللا تعالى په دړه، دا سزا عادالنه سزا وه، ورك

ځانونو ظلم پلو پر خبلكي دوى ړى، دئ كدوى ظلم نه 

چي ڼو كي نه دي لوستي پاپه ې د تاريخ آيا دا ئكاوو، 

بده وه چي بدي ئې پايله تل د هغو كسانو عاقبت او 

خامخ شوي چي د كبله مې پايلي سره له د، له دې بدي ېكړ

 كوله.ې پرې هللا آيتونه ئې تكذيب كړل او استهزاء ئ

  و كي قريشو او د آخرت او د آيتونمباركو ې دپه

منكرينو ته ويل شوي: دا ټولو الهي مكافات او مجازات 

څوك دئ چي ظالمان مواخذه كوي؟ تاريخ ته رجوع وكړئ؛ د 

ن هغو متمدنو قومونو انجام وگورئ چي كه څه هم په تمد

مخ تللي ول؛ خو چي پراو قوت كي تر موجوده قومونو ډېر 

د پيغمبرانو د دعوت مخالفت ئې كړى، وگورئ چي هللا جل 

شأنه څنگه مواخذه كړي، له كوم عاقبت سره مخامخ شوي؟! 

آيا د دوى دا تباهي، تعذيب او هالكت د دې دليل نه دئ 

 چي دلته داسي څوك شته چي له هر چا سره محاسبه كوي او

عملونو ته ئې بدله وركوي؟ همدا ذات به قيامت قائموي، 

له پاى ته ړى او پيل كې ښت ئپيدايچي همدا ذات هغه دئ 

ې بيا اعاده كوي، دا همغه ذات دئ ېدو وروسته به ئرس

 ږئ.ېځول كرگد هغه لوري ته ورټول به چي 
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قائمه شي مجرمين ړۍ گ)د قيامت( دغه چي ځ او هغه ور

ځني پلو شركاوو او دوى ته به له خشي. به نهيلي 

پلو شركاوو به څ( شفاعت كوونكي نه وي، او له خ)هي

)د قيامت( دغه چي ځ او هغه وري. ونكي وانكار كو

ېل شي. ېل بځ سره بې ورپه دقائمه شي دوى به ړۍ گ

 ړيې كېك عملونه ئاو نړى ې راوچي ايمان ئنو هغه 

ې( خوشحاله به پرچي )په داسي باغ كي وي دوى به 

او د  آيتونهړى او زما ې كچي كفر ئړى شي. او هغه ك

ړي نو دوى به عذاب ته حاضر ې تكذيب كآخرت مالقات ئ

 ى شوي وي. ړك

ې خوا د قيامت و كي له يوې مباركو آيتونپه د -(12-11)

چي ځور شوى و حالت اند هغو مجرمينو او مشركينځ په ور

ې ايمان نه درلود او له بلي خوا د هغو په آخرت ئ

 وېكنايمان ړى وو او همدغه ې راوچي ايمان ئمؤمنانو 

د قيامت دغه چي كله ړي وو، وايي: چمتو كو ته عملون

څه به د او هر  شيمجرمين به نهيلي ږي نو ېراورسړۍ گ

سيال  الىتع هللاد دوى چي چا ېرنو خالف ومومي، گپلو انخ

ې درلوده وبه ې ترد شفاعت طمع ئځولي وو او گراو ند 

څ شفاعت هيې ې نشي كولى، هلته به ئچي مرسته ئگوري ې ئ

پلو شركاوو به انكار ، له خږيېگو كترسترنه  ىكوونك

چي ايمان و هغه ېل شي. اېل بسره ب ، يو له بله بهيكو

په داسي باغ دوى به  ړيې كېك عملونه ئړى او نې راوئ
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ې چي كفر ئړى شي او هغه ې خوشحاله به كپرچي كي وي 

ړي نو ې تكذيب كاو د آخرت مالقات ئ آيتونهد هللا ړى او ك

 ى شوي وي. ړدوى به عذاب ته حاضر ك

    

    

   

   

   

   

   

   

   

     

ښام ته چي ماهغه مهال هم  ؛هللا تهنو تسبيح ويل دي 

 پهاو ځئ، چي سباوون ته ننوځئ او هغه مهال هم ننو

)ويل( ده ته )مختص( ه ي كي ستايناو زمك وآسمانون

ښين ته پماسچي هم او هغه مهال هم گا بيو دي، ا

ژوندي، او ړى له ړي راباسي او مژوندى له مځئ، ننو

او ۍ كوي، ژوندرابيا ړيني وروسته پلي مزمكه له خ

  ږئ.ېهمداسي به تاسو هم راايستل ك

 ا دي:ښووني دو الرې مباركو آيتوند د -(11-19)

  گه له يوه وخت بل ته د ړې توگځانپه بايد تل او

)تسبيح( او )تحميد( ووايو، تعالى  په مهال د هللاننوتو 

پاك له هر عيب او نقص منزه او تعالى  هللا)تسبيح( يعني 

 ڼل. گړ ټولو ستاينو ود تعالى  هللاگڼل او )تحميد( يعني 

 څلور وختونه تر پاره دلته د تسبيح او تحميد ل

ځئ، هغه مهال ښام ته ننوچي ماهغه مهال ږي: ېگو كرست

ښين پماسچي او هغه مهال هم گا بيځئ، چي سباوون ته ننو

ښين واضح او ثابت وختونه پ، سبا، ماسښام. ماځئته ننو

ې او كله كله له ځي آخر ته وضع شودي، خو )عشي( د ور

ځكه پوري وخت افاده كوي، نو زوال وروسته تر ماخستن 

ې له ځيني ئگڼي او گر وخت ن دا د مازديځيني مفسري

ير ځو تركيب ته آيتونخو كه د پوري. زوال تر ماخستن 

ې مراد يوازي د ماخستن وخت چي دلته ئېښي شو داسي بر
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وروسته د سحر ښام له ماپه مخكني آيت كي ځكه دئ، 

 عشي()چي دا ايجابوي ې، يادونه )تمسون او تصبحون( شو

ې عكس د دړاندي وخت وي. وېر له )ظهر( څپه د )مساء( 

و نظم ته صدمه رسوي. همدا راز دلته دوو ترتيب د آيتون

ڼا ږ رږ تياره او لمتضادو وختونو ته اشاره مراد ده: ل

ڼا )ماخستن ېره رډېره تياره او ډښام او سباوون(، )ما

ژوند دوه گ او ې آيت كي هم د مرپسپه ور، ښن(پاو ماس

نځور شوي او وايي: ړاندي اپه وږ متفاوت حالتونه زمو

ژوندي، او زمكه له ړى له ړي راباسي او مژوندى له م

او همداسي به ۍ كوي، ژوندرابيا ړيني وروسته پلي مخ

 ږئ. ېتاسو هم راايستل ك

ځينو درنو مفسرينو دلته )تسبيح( او څه هم كه 

ې او دا وختونه ئ ړيپه معنى تعبير كځه )تحميد( د لمان

و سياق و سباق آيتونخو د  گڼليځه وختونه پنځه د لمان

و آيتونې ځكه تر د، گويړخ نه لې تعبير سره اله د

په ړه بحث شوى او د آيتونو په اړاندي هم د قيامت و

په صراحت ې ې، او له دژوندون خبره شوياپاى كي هم د ب

ڼا له ې او رله وختونو د تيارچي دلته ږي ېسره معلوم

چي او آخرت  پلوه متفاوت وختونه دي، همداسي لكه دنيا

چي ژوند گ او متفاوت وختونه دي او همداسي لكه مر

پسي په بل چي دا وختونه يو متفاوت حالتونه دي، لكه 

پيدا ړي راژوندى له متعالى  هللاچي گه څنځي او لكه را

ۍ كوي همداسي به قيامت ژوندړه زمكه بياراكوي او م

چي له څوك ږي. هغه ېژوندي كړي به بيا راځي او مرا

په حقيقت كي د ژوندون انكار كوي ت او بياقيام

پيدا كوونكي رب ته يو ستر عيب ي او زمك وآسمانون

له هر عيب منزه داسي حال كي چي هللا تعالى  منسوبوي په

  ړ دئ.ټولو ستاينو واو د 

   

     

      

ې له خاوري تاسو ئ چيدئ څخه تونو آياو دا د ده له 

چي  بشر شوئداسي تاسو په څاناړئ، نو بيا پيدا كرا

 .ږئېخور

 اننساداسي ې مبارك آيت كي له خاوري د په د -(20)
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ښه د قدرت بارزه نتعالى  هللاږي د ېچي منتشر كښت پيداي

ېدونكي او آيا له خاوري د يوه متحرك، خوځ .ېښودل شو

ې پيداكوونكى ئ چيښيي ښت دا نه پيداي ېدونكي انسانخور

له خاوري د تعالى  چي هللاښيي خالق رب دئ؟ آيا دا نه 

و بيا ړولي د هغو مكولو قادر دئ؟  پيدابيا په انسان 

چي خاوري شوي؟ ښي ېگران برېدا درته محال او ژوندي كرا

ژوي له خاوري نه ټول په سر كي انسان او تعالى  هللاگر م

ې خاوري ځ له همدړي؟ آيا دا نن هره ورپيدا كدي 

ېوه له پيدا كوي؟ دانه او مژوي نه راانسانان او نور 

په بدن ژوو د ېوه پيدا كوي، همدا دانه او مخاوري را

  ږي.ېپيدا كې ژوي ترږي او نوي ېې بدلپه نطفكي 

ژوندي كېدو انكار دا مبارك آيت له بعثت او بيا

 كوي: نديدوه ستر دالئل وړاكونكو ته 

  ژوو د د خاوري  ېړمچي هره شيبه له حال كي پداسي

مكي ز ېړمپه يوه باران سره د ، ېگور لگيېبپيدا كېدو 

له  ي، تا ته ولچت كړيسر رااوژوي گ گ رنرنله تل 

ښي؟! گران بريپيدا كولو كار خاورو د انسان د بيا را

 ېبه ئېهره شي چحال دا  ېانكار كوژوندون ه له بيا گڅن

 ې؟!ورگ گيلېب

 پام نه دئ گو ته لېژوندي كولو بد بيا  تا نه يوازي

ښو ته دي هم پيدا كوونكي خداى د قدرت نړى بلكي د ك

آسمانونو او دغه ستر او  ،مكي. آيا د زېړتوجه نده ك

د كي  په غېږپراخ كائنات او د هغه بې انتهاء عالم او 

پالونكى، ساتونكى او پيدا كوونكى، و بې شمېره مخلوقات

! ؟!پيدا كړيچي انسان بيا را ېڼگوزونكى رب لدې عاجز ر

ي ستا ښنبې شمېره خور عالم كي د هللا د قدرت پدې  رگم

په چي همدا قدير خداى د انسان پاره كفايت نكوي ل

    ؟!!ېڼگپيداكولو قادر و
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چي تاسو ته ښه دا ده گنده نڅرې يوه و ئآيتوناو د 

چي خوا ړې پيدا كې راړپله له تاسو داسي جوپه خې ئ

ې مينه او ځ ئښت ومومئ، او ستاسو تر منې آرامته ئ

ړو گې كي هغو وپه دچي ړه، يقينًا پيدا كاپيرزوينه ر

 چي تفكر كوي.ښي دي گندي نڅرته 

په ږ ني زمووښوڅو مهمي الرې مبارك آيت كي په د -(21)

 ږي:ېځلړاندي و

 نسل د د دوى د  يژوچي انسانان او نور گورو ږ مو

ړه له مخي جو ې دقيقي منصوبيپه موخه او د يودوام 

ړه ړه جوهمداسي جودوى ، كه پيدا شويځه( ښړه )نر او جو

  ممكن نه وو.ې ئپيدا شوي نو د نسل دوام نه وى 

 ړو دغو جوپيدا شوي بلكي د ړه ړه جودوى نه يوازي جو

ېرزويني( شاهد يو، همدا مينه )پځ د )ميني( او تر من

د او  ځته شيۍ رامنچي كورنې باعث شي پيرزوينه د داو 

زم او د روزني او حفاظت ال د ماشومږ كي ېپه غۍ كورن

ژوو د نسل مناسب شرائط برابر شي، كه داسي نه وى نو د 

   دوام ممكن نه وو.

  ږ ږ موگ غپه جگه او گنده توڅرپه ښكارندويي آيا دا

ږ دا عالم حكيم او عليم رب لري؟ آيا موچي ته نه وايي 

پيدا كوونكى ې عالم خالق او د دچي ښوونه نه كوي ته الر

گندو څرآيا له دغو  ئ؟ښت قادر دپيدايپه بيا د انسان 

  ېر جاهالنه انكار نه دئ؟   ډحقائقو انكار 

   

  

  

    

   

  

 اوو آسمانون د (ښهگنده ن)څرې يوه و ئآيتوناو د 

گونو اختالف ژبو او رنښت او ستاسو د پيدايي مكز

 پوهانو تهې كي په دچي يقينًا دئ،  (ېلوالى)ب

 ښي دي. گندي نڅر

په ږ ستر ستر حقائق زمو غهمبارك آيت ددا  -(22)
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 ږدي: ړاندي و

 پراخوالي، له دومره ښتپيدايي زمك اوو آسمانون د، 

او  او له دومره نظمسره گ مخلوقاتو گ رناو رنستروالي 

ه نښه ده، كوم گنددقت سره د رب العالمين د قدرت څر

ځواكمن او دا ستر عالم دي له كوم چي عقل به دا ومني 

چي د په داسي حال كي پيدا شوى وي، پرته عليم خالق 

ې د علم، دقت، څه كي ئپه هر عالم هري خوا ته او 

ېښي ښي او آثار له ورايه برښايست نۍ او حكمت، هدفمن

ې عليم او حكيم ذات چي خالق ئادت وركوي ې شهپه داو 

  دئ؟!!

 كي، گ ېل شكل او رنبېل ه بپېره انسانان، ې شمدا ب

چي ښيي  ژبو سرهېلو ېلو بله متفاوتو استعدادونو او ب

په ماشيني ، كه انسانان ړيپيدا كخالق احسن الخالقين 

ژبه به سره او  گټولو شكل، رنېدى نو د پيدا كگه تو

ټول عالم كي دوه داسي انسانان په ږ خو مو، وورته و

چي د پلوه سره ورته وي. يقينًا چي له هره نشو موندلى 

ي اختالف د احسن ژبگ او رنشكل، ځ د انسانانو تر من

ه ده او ښنې پاروونكالخالقين رب د قدرت ستره او عقل 

 ښووني دي. الرگندي څر پوهانو تهې كي په د

 ړي ى، له لومېلي نه وېلي بب ژبي ا كه زموږيښته رپ

د نويو شيانو  ارتقاء نه شوى كولى او موږې حالت ئ

ستونزو سره  هڅومرله  ،پاره نومونه نه شوى وضع كولىل

به په دوران كي په هكله د بحث به مخامخ وو، د يوه شي 

 او كه زموږړو!! پله راحاضر كپه خمجبور وو هغه شى 

ا ژندېپپه گونه او شكلونه سره مختلف نه وى د خلكو رن

ۍ ې كورنپه يو، ړاوونو سره مخامخ ووله څومره كبه كي 

او پيدا گ رنشكل او په يوه ړه او جوكي دوه ماشومان 

ې له يوه سره وي ې غلطيږي، معامله ئپرڅوك هر شي، ستر 

ژبه گ او ۍ خلك يو رنړن ټوليپر بل كوي، كه د او دعوى 

ړاو سره څومره ستر كله وال به ۍ ړنې سره ورته وى، ئ

او  هڅومره دقيقوينا  قرآنړه د ې اپه دخ ول، مخام

 فرمايي: چيدرنه ده 
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                             :13الحجرات 

ځينه ښې له يوه نارينه او يو موږ چيخلكو! يقينًا ې ا

څو ړئ تر ې مو كې قبيلټبر او قبيلټبر ړئ او پيدا كرا

ستاسو تر ړاندي وپه د هللا  چي ې شكهژنئ، بېپيو بل و

 چييقينًا  دئ،گار ېزپرهټولو زيات ټولو غوره ستاسو تر 

 دئ.پوه ښه باخبره هللا 

   

  

  

     

   

 

ځ ه او ورپشپه ( ښهگنده ن)څرې يوه و ئآيتوناو د 

، يقينًا دهمو ټونه ضل لستاسو خوب او د ده د فكي 

چي ښي دي گندي نڅرپاره ړو لگې كي د هغو وپه دچي 

 اوري. 

گوته نيول وو ته اړتيدلته د انسان دوو اساسي ا -(23)

ړيا رفع ذهني ستپه خوب سره د هغه او رزق، ې: خوب شو

ژي ې انرڅ كي ضائع شوپه ترځني كار او د ور ږيېك

 هللاكوي، اك ترالسه ځوپه رزق سره د مزيد كار جبرانوي او 

پلي دغي خد چي ړى پيدا كنه يوازي انسان داسي تعالى 

ځي بلكي عالم ې راپرپاره خوب ړتيا رفع كولو لفطري ا

انسان په تأمين كي د ړتيا ې اچي د دړى پيدا كې داسي ئ

چي دى ړى مناسب شرائط ورته مهيا كړي او داسي مرسته وك

پاره د خوب ل ړه خوب كولى شي، انسانډه زډاپه په كي 

ږ ځوپه شور او لري، نه ته ضرورت  (ېپتيا( او )تيارچو)

گورئ ڼا كي، دا دئ ېزي رپه تكي سم خوب كولى شي او نه 

رب؛ طبيعت داسي  يپيداكوونكچي د )انسان( او )عالم( 

په راشي، په هر ټو وروسته شگنڅو له هرو چي ړى ړ كجو

گه د وې تپه داو پ شي چوږونه ړي، غخور ك پل وزرخڅه 

اراز همد !!ړين شرائط برابر شيپاره اانسان د خوب ل

 روزيد ژوو د ده او د نورو ړ دئ، انسان رزق ته ا

ڼا او ټول له رښه دي، دا ېوه او وادانه، ماساسي برخه 
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، د ځ راوليورېدى، هللا تعالى پيدا كنشي پرته تودوخي 

ړي او ڼا وركلمر زمكي ته هم رړوي، زمكي مخ لمر ته وا

ښو، دانو او په واگه هم زمكه ې توپه دودوخه، هم ت

داسي شرائط پاره ېوو سمسوره شي او هم د انسان لم

ې ژندى او كار ترېپپه كي ليدى، څه چي هر برابر شي 

ژوند پر سر كه دا دقيق نظام نه وى د زمكي اخيستى شي، 

 ممكن نه وو. 

   

   

   

    

     

   

   

ېښنا چي بر( دا ده ښهگنده ن)څرې يوه و ئآيتوناو د 

ښيي او له آسمان اوبه گه درپه توي او طمعي د وير

ړيني وروسته پلي مله خ ې سره زمكهپه دنازلوي او 

ړو ته گې كي هغو وپه دچي ۍ كوي، يقينًا ژوندرا

 چي تعقل كوي.ښي دي گندي نڅر

ڼا او هيبتناك ېزي رچي له تېښنا د آسمان دا بر -(24)

چا كي طمع په ېره او چا كي وپه سره توأم وي،  غږ

ړ او منتظر خلك ورته طمع كوي، او ړوي، باران ته اراوال

ېره ې وېدونكي ترېرواو له سيالبونو  ارزې له باران ب

ړوي، ېره راوالړه كي وپه زچا ې د هر ئږغ كوي، هيبتناك 

دوام ژوند د ژوند تومنه او د پر سر د همدا د زمكي 

چي پيل شي ېدا د هغه باران ورې سره په همدوسيله ده، 

ښونكي، ژوند بخ، آيا دا د ۍ شيژوندراې پرړه زمكه م

ښه نه ده؟ گنده نڅرانه تصرف قيوم او مدبر ذات د حكيم

چي ښي دي گندي نڅرړو ته گې كي هغو وپه دچي يقينًا 

 تعقل كوي.
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آسمان  چي( دا ده ښهنده نگ)څرې يوه و ئآيتوناو د 

چي تاسو له بيا كله په حكم قائم دي، او زمكه د ده 

 ځئ.په به راوڅازمكي وروبلي نا

 او په آسمانتاسو ږ ته وايي: دا مبارك آيت مو -(21)

مت مبتني نظم كپر حي كي د يوه دقيق، مضبوط او زمك

په منظمه ځاى كي او پل پل خپه خې څه ئشاهد يئ، هر 

ۍ او تصادم ې نظمږي او له بېږي، اداره كېكگه ساتل تو

 زمكه او چي آسمانونهښيي نه دا ږي، آيا ېې مخنيوى كئ

ږي؟ آيا ېاداره كې الندي ړي سلطپځواكمن رب تر بشد يوه 

 چينه ده  ښهگنده نڅريوه و آيتوند   تعالى هللادا د 

چي ؟! آيا هغه ذات په حكم قائم ديآسمان او زمكه د ده 

تاسو له چي ڼئ گې عاجز اداره كوي له دپراخ عالم دا 

چي د داسي ؟! يقينًا ړيژوندي كبياراړيني وروسته م

چي تاسو كمن او مقتدر ذات يوازي يوه بلنه كافي ده اځو

 ځئ.وله زمكي ژوندي راو

 هللاآسمان او زمكه د چي ې مبارك آيت كي ويل شوي دپه 

ئم قاړه د )په اد آسمان ړ( دي، قائم )والپه حكم  تعالى

گه څنا صيغه ړه دپه ا( مطلب واضح دئ خو د زمكي ړاو وال

گه د آسمان او څناو څه مطلب افاده كوي؟ او  ېكارول شو

پاره يوه صيغه ړو لېدا سره ورته ده او د دوازمكي ودر

ېر وضاحت سره نه ډپه ې وينا آيا له دې؟ كارول شو

د آسمان ړه ده؟ ېر والڅپه چي زمكه د آسمان ږي ېمعلوم

په فضاء ټول ړه او ستر ستوري دي چي كوم واږ كي ېپه غ

ځي، پل مسير كي خوپل خپه خې او هر يو ئړ والكي معلق 

ېدا او ودرڅخه ده ېره ستورو ې شمزمكه هم يو له دغو ب

ېر ده، انسانانو ته دغه حقيقت اوس او څپه ې د نورو ئ

په دغه ېړنو وروسته معلوم شوى، خو څېرو علمي ډله 

دغه علمي حقيقت ړاندي رلس سوه كاله واڅومبارك آيت كي 

بل علمي اعجاز  قرآند چي دا ې او يقينًا ته اشاره شو

  دئ. 

متأسفانه په مفسرينو كي داسي خلك هم مومو چي نه 

ې له پامه ښوونه ئدا صريح او واضح الر يوازي د قرآن

ې ويلي او ليكلي چي سل په سلو څه ئې او داسي ځولغور
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ړاندي ې هم وبلكي تر د ا خالف ديې ويند د كي د قرآن

تللي او د نورو غلطو او خرافي مذاهبو د غلطو افكارو 

په غلطه  آيتونه ې د قرآنېز الندي ئاو عقائدو تر اغ

په ې د زمكي گه ئېليوه بړي، توگه تعبير او تفسير ك

ځينو مفسرينو دا خرافي رأيه ده چي وايي: زمكه ړه د ا

ړ دئ غوائى د كب پر شا والړه ده، دا ښكر والد غوائي په 

څوك د ېره عجيبه ده چي ډيره ډپه اوبو كي دئ!! او كب 

ړه داسي جسارتونه كوي او داسي د كالم په ا تعالى هللا

د تفسير په توگه  قرآنټي خبري د چخرافي او د عقل خالف 

 !  ړاندي كوي!و

    

    

  

د ده دي، ي كي دي زمك او وآسمانونپه چي او هغه 

  ته منقاد دي. ورټول 

د چي ښوونه كوي ږ ته الردا مبارك آيت مو -(21)

پلوه ې دي، هم له د تعالى هللاڅه د ي هر زمك او وآسمانون

ې يوازينى خالق دئ او هم له ئ ىړي او دپيدا كچي ده 

حكم ته منقاد ده د او  په واك كي ديچي د ده پلوه ې د

   گمارلي.ې پر تعالى چي هللاڅه كوي دي، همغه 

   

   

    

   

    

  

   

ې اعاده پيلوي بيا ئښت پيدايچي هغه ذات دئ  ىاو د

په ېر آسان دئ، او ډده ته ( ېدا )اعاده ئكوي او 

ړ مثالونه ده ته دي او ړ لوي كي لوزمك او وآسمانون

 دى باحكمته عزتمن دئ.  

چي گورئ ېره مخلوقات ې شمپه عالم كي بتاسو  -(21)

په ې نسل ئپيل شوى او بيا پاره ځل لړي ې د لومخلقت ئ

ځاى پل ړ شي او خړ شي، مه دوام كوي، زوگې توپسپرله 
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په ړۍ ږدي، د خلقت دغه لېپرخلف او نوي نسل ته پل خ

ېبه نوي نوي مخلوقات گه روانه ده، هره شمسلسله تو

ل د دوام شرائط نسد ې ږي او همداسي ئېپيدا ك

ږي هغه د ېچي دا كار ترسره كپه اراده چا ږي، د ېبرابر

غه رب ته د انسان بيا دئ، آيا دتعالى  هللاعالمونو رب 

بيا ! آيا ېښي؟!گران برته گران دي او تا پيدا كول 

په ه؟!! دنه  هآسان هېرډښت پيدايړي تر لوماعاده 

ړو لو وړېره داسي لوې شمي كي د بزمك او وآسمانون

ږغ وايي: گ په جه ږ تچي موگو شاهد يو ېلمثالونو او ب

ۍ( منځواكد عالم رب باحكمته عزتمن دئ، د )حكمت( او )

گه هغه څنږي، ېگو كهر لوري ته تر سترې مظاهر ئ

پيدا كولو عاجز بيا حكمته او عزتمن رب د انسان له با

 ړيپيدا كې ئ زمكه او آسمانونهپراخ عالم، چي دا ڼئ گ

 ؟!!  پاليې ساتي او څه ئهر  او

    

      

   

    

   

  

   

   

   

   

    

      

     

په پله ستاسو يو مثال بيانوي: آيا په ختاسو ته 

داسي  شريكان ړي ې درروزي كتاسو ته ئچي څه كي هغه 

ې مالك وي )ستاسو مملوك چي ستاسو السونه ئمو شته 

 ؛هغه كي سره برابر وئپه نو تاسو  (او مريى وي

ېره؟!! و ونوځان وپلخله ږئ لكه ېېرې ورتداسي 

تفصيل سره بيانوو په  آيتونهړو ته گهمداسي هغو و

ړى له كومي ې كچي ظلم ئچي تعقل كوي. بلكي هغو 
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نو هغه به  ړى.پل هوس متابعت كد خې پرته ئپوهي 

څ مرستندويان ړى او هيې الري كچي هللا بړي څوك هدايت ك

 ې نشته. ئ

و كي د شرك د ترديد آيتونې مباركو په د -(21-29)

هغو شوى،  ړانديثال ومپاروونكى ښكلى او عقل پاره يو ل

څه په هغه ي د مريانو خاوندان دي ويل شوي: آيا چته 

مو داسي  شريكان ړي درروزي كتاسو ته  تعالى چي هللاكي 

په او تاسو او دوى  وي انمملوك او مريچي ستاسو شته 

په واك كي دئ سره برابر شريك چي ستاسو هغه رزق كي 

 رزق كي تصرف كوئ نو له دوى داسيپل په خچي وئ، كله 

داسي نه څوك ېره؟!! هيوسياالنو و پلږئ لكه له خېېرو

ړي، پلو شتمنيو كي برابر شريك كپه خپل مريان چي خكوي 

پل په دوران كي د خپلو شمتنيو كي د تصرف په خڅوك هي

پل سيال شريك چي د خېښنه نه كوي داسي اندړه په اغالم 

ټول انسانان چي په داسي حال كي ې كوي، دا ړه ئپه ا

پير لري او څه توپه خلقت كي پل مريي له خشتمن دي، نه 

دى شتمن ړو اجتماعي شرائطو گځانټولني د ې سياالن، نه ئ

كه د  ړى!!ې د ده مريي كړى او ده ته ورته انسان ئك

ېښي نو دا مشركين ړه دا تصور معقول نه برپه اانسان 

چي كوم مخلوق او ېري گړه داسي انپه ا تعالى هللا گه دڅن

ځان سره شريك پل ملك او مالكيت كي له په خ ېبه ئبنده 

چي لري ېښنه دا اندران كي به وپه دړى وي او د تصرف ك

ې عبرتناك مثال په دچي ي؟!! يقينًا ې ناراض نششريك ئ

ي تعقل كوي، او گند دليل دئ چڅرپاره لړو گهغو ود كي 

په الوهيت او ربوبيت ړى او ې كظلم ئشرك لوى  دچي هغه 

ستر  چي؛ يقينًا ځولىگرشريك  تعالى هللاد  ې يو مخلوقكي ئ

په  تعالى هللاپل عقل سره او هم د خ ړى، هم لهې كظلم ئ

او  ړىپل هوس متابعت كد خې پرته ئپوهي له كومي ړه، ا

هوس او چي له څه ويلي ې داسي ړه ئپه ا تعالى هللاد 

ړه ېرني له هغه زگدلي. داسي انېټوكشيطاني القاءاتو را

ښوونو نه دي ځالندو الرپه الهي چي ږي ېټوكاو دماغ را

ې الري چي هللا بړي څوك هدايت كنو هغه به ښانه شوي، رو

نشي موندلى ټول عالم كي داسي مرستندويان په ړى، دوي ك

  ړي.پوه كې په حقيقت ئې وباسي او له تيارو ئچي 
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گه د دين پړه( توبشيو مخيزه )په دي پل مخ نو خ

ته چي خلك غه الهي فطرت مړه، هك مخامخسم ته لوري 

څ ښت ته هيپيدايړي، د هللا پيدا ك (فطرتاً )ې پرې ئ

ېرى خلك ډبدلون نشته، همدا سم او مضبوط دين دئ خو 

ې ږي. د ده لوري ته انابت كوونكي او ترېپوهنه 

ځني مه او له مشركينو  ړئځ قائم كږئ او لمونېېروو

ډلي ډلي ندلى دئ او يې شپل دين ئچي خږئ، له هغو ېك

 چي ورسره ول. ښ څه خوپر هغه ډله شوي وو، هره 

مضبوطو او قانع كوونكو دالئلو و يپورتند  -(30-32)

پرته له بل هر معبود مخ تعالى  هللاله چي تقاضاء دا ده 

ړو ته مخه كلى تعا هللا گهپړه او كامله توپه بشړوو او وا

و كي د ې مباركو آيتونپه دڼو، گيوازينى رب واو هغه 

يو مخيزه او په دي پل مخ نو خمخاطب ته ويل شوي:  قرآن

غه الهي مهړه، ك مخامخسم ته لوري گه د دين تو ړهپبش

دا دين د هغه ړي، پيدا كې فطرتًا پرې ته چي خلك ئفطرت 

په برخه رانسانانو ته وتعالى  چي هللافطرت مطابق دئ 

ږي او نه ېرېدو سره بدلېپه تې ړى، دا فطرت نه د زمانك

تعالى فطري خلقت او ېدو سره، د هللا په بدلد شرائطو 

څكله بدلون نه مومي، همدا سم او مضبوط دين ښت هيپيداي

ږي ېپوهې په دژني او نه ېپېرى خلك نه سم دين ډدئ؛ خو 

ې د داسي حال كيپه . څه دهچي د دوى د فطرت تقاضاء 
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ته انابت كوونكي پل رب لوري د خچي ځئ الهي دين ته ننو

ځني ړئ او له مشركينو ځ قائم كږئ، لمونېېرې ويئ او تر

ډلي ډلي ندلى دئ او يې شپل دين ئچي خږئ، له هغو ېمه ك

گالره غوره ېل دين او تېل بځان ته بډلي دي، هري شوي 

 . ښ ديخوگالري پل مذهب او تخپر ډله ړې او هره ك

    

   

    

    

  

   

   

   

   

   

   

   

په پل رب ته ږي خېړاو ورسچي خلكو ته كوم كاو كله 

چي د ده لوري ته انابت داسي حال كي دعا كوي 

لوري كوم رحمت پل چي له خكوونكي وي، بيا كله 

ړه شرك په اپل رب ډله د خپه د دوى يوه څاڅكي ناورو

ړي پاسي وكړه ناسپه اڅه چي د هغه پاره ې لد دكوي. 

په ې ژر به )ئچي شئ  ړي، نو متمتعې وركچي دوى ته ئ

پر دوى مو كوم داسي دليل نازل آيا پوه شئ، پايلي( 

دوى چي ړه وينا كوي په اڅه چي دوى ته د هغه ړى ك

 وي؟! ك ې شركپر

 ښووني دا دي:و الرآيتونې مباركو د د -(33-31)

 ړخ ته اشاره ړښت يوه داسي ادلته د انسان د فطري جو

په ايمان او  تعالى پر هللاټه كي په خښيي د ده چي ې شو

ړاندي د دعاء احساس تعبيه شوى، په وهغه ړاوونو كي د ك

سره مخ شي، زور،  ونوړاوچي كله انسان له ك ئگوردا دئ 

ژغورلى، له ړاوونو ونه شي ې له كځواك او تدبيرونه ئ

په ړي او پل رب ته مخه كږي، نو خېغرور او مستي ولو

 تعالى پر هللا ړي!! كهې غواو سره مرسته ترانابت او زاري
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ښكارندويه نه وى نو هغه مهال به ايمان د انسان فطري 

چي ړول ړاندي د دعاء السونه نه لوپه وپل رب ې د خئ

سر ته راولي او ې ، عقل ئځويې له مستي وغورړاوونه ئك

 . ځويگرې وطبيعي حالت ته ئ

  له  تعالى چي كله هللاډله داسي ده د انسانانو بله

پل خد ې رحمت له كبله د همدڅكي رولوري كوم رحمت وپل خ

پرته بل ته  تعالى هللا، دا نعمت له ړه شرك كويپه ارب 

ړي، ېر كڼي، اصلي منعم هگې د بل له لوري ئ او منسوبوي

 تعالى هللاڼي يا له گنتيجه  رټو او تدبيپلو مې د خيا ئ

چي پاره ې لېرزوينه، او دا هم د دپچا پرته د بل 

په هغه ، او ړيپاسي وكړه ناسه اپې نعمت د همدړي غوا

 هللاكه دا ړي، په آزاد الس تصرف وكښي او پلي خود خكي 

ې يوه پل رب له لوري ئړي او د خته منسوب ك تعالى

په چي باسي  ړې ته اې دڼي، دا احساس ئگېرزوينه وپ

پام كي په رضايت په دوران كي د منعم نعمت كي د تصرف 

ې ناراضه پرغه چي هړي ډډه وكولري او له داسي تصرف 

ړي، پل هوس مطابق تصرف غواى آزاد او د خوږي، خو دېك

په ې ژر به )ئچي نو متمتع شئ  ځكه ورته ويل شوي: نو 

 !!پوه شئپايلي( 

ېر نورو مواردو كي د گڼ شمپه دلته او  قرآن

پاره كوم عقلي ې شرك لآيا د دړه وايي: په امشركينو 

د شرك څوك هيي چې معنى دا ده د د او نقلي دليل لري؟!!

څوك ، ړاندي كولىكوم عقلي او نقلي دليل نشي وړه په ا

پل رب او اصلي ېرزوينه له خپد كوم نعمت  تعالى هللاد چي 

چي هم د ړى ې كړي داسي شرك ئپرته بل ته منسوب كمنعم 

له لوري نازل شوي كتاب  تعالى عقل خالف دئ او هم د هللا

  خالف. 

   

     

   

    

   

ښ شي، ې خوپرڅكو چي خلكو ته كوم رحمت ورواو كله 

چي ږي ېكومه ستونزه ورورسڅه له كبله او كه د هغه 

 ږي.  ېهيلي كاپه دوى نڅاړي ناړاندي كد دوى السونو و
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فطري كمزوري بله د انسان يوه دا مبارك آيت  -(31)

ښ ې خوپرڅكو ته كوم رحمت ورو دهچي ځوروي: كله داسي ان

چي ږي ېكومه ستونزه ورورسڅه له كبله شي او كه د هغه 

 ږي. ېهيلي كاپه دوى نڅاړي ناړاندي كد دوى السونو و

كوم چي كوي ښوونه هم ږ ته دا الرمودا مبارك آيت 

د  تعالى هللاد ټول ږي دا ېپه برخه كان نعمتونه د انس

ې د ده ېرزوينه ده، منشأ ئپرحمت له كبله او د ده 

هر انسان كه مؤمن وي او كه دى رحمن دئ، ذاتي صفت دئ، 

څكي، پراخ رحمت خوند ڼي د ده د ې او بلي بپه يو، كافر

ړنو د انسان د كړاوونه خو مصيبتونه، ستونزي او ك

ځي او گرپله عامل ته ورپه خه چي كلبدله ده، محصول او 

هم  د ده همنوع او ورور تهپراخه شي او ې لمن ئكله 

    سرايت كوي.

    

   

     

   

  

چي ته چا ر چي هللا هړى پام نه دئ كې ې ته ئآيا د

كي  ېپه دچي گوي، يقينًا خوي او تناپرړي روزي وغوا

 ړي.چي ايمان راوښي دي گندي نڅرړو ته گهغو و

څوك ړه ېكپرگوالي پراخوالي او تندا د رزق د  -(31)

گټور بارانونه چي كله له آسمانه څوك دئ هغه  كوي؟

چي انسانانو ټوكوي وروي او له زمكي سمسور فصلونه را

ړي پيدا كې راې او دانېوپيمانه خوندوري م پراخهپه ته 

ې پرچي نه آسمان باران او كله بيا داسي حالت راولي 

كه دا  ې؟!!ې او دانېوپيرزو كوي او نه زمكه خوندوري م

انسان له ې د ړه ئېكپرله لوري وي او  تعالى هللاټول د 

نو دا مشركين  ږيېله لوري كتعالى  هللالوري نه بلكي د 

ېرزوينه پچا پرته د بل  تعالى هللاله تونه پل نعمخگه څن

گندي څرړو ته گهغو وكي ې ڼي؟!! آيا په دگېينه او لور

چي ؟! آيا دا كافي نه ده ړيچي ايمان راودي نه ښي ن

 ړي؟!ايمان راو تعالى هللاپر انسان 
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د هغه حق ته ، مسكين او مسافر ۍ خاوندوپلنو د خ

ړي، او چي د هللا رضا غوا، دا هغو ته غوره دئ ړهورك

  همدا دوى بريالي دي.

د چي ښوونه كوي ږ ته الرموې خوا دا آيت له يو -(31)

په چي باور تقاضاء دا ده پورتني ړه د ه اپنعمتونو 

پام كي په په دوران كي د منعم رضاء هغوى كي د تصرف 

ونو كي د مالپه چي ستاسو او له بلي خوا وايي  ولرو

ان، مسكينان او مسافران ثابت حق لري، د ۍ خاوندوپلخ

چي ستاسو مال ستاسو ېرئ گئ، داسي مه انړهغوى حق ورك

څه حق شته او چا ه كي نه د بل په هغاو  ذاتي شتمني ده

او تقاضاوي  ،څه حدودپه مالونو كي ستاسو تصرف نه 

ڼئ نه گڅه وركوئ دا د هغه حق وچي لري، بل ته  شرائط

هغو ته ړنالره او باور پېرزوينه، همدا كپله احسان او خ

  ړي، او همدا دوى بريالي دي.چي د هللا رضا غواغوره دئ 

    

   

    

     

   

   

   

چي د خلكو ړي پاره وركې لد دڅه چي او له سود مو 

، ه نه كويود يړاندپه وړي نو د هللا په مال كي وده وك

ړي نو تكل وركپه  ءد هللا د رضاڅه چي او له زكات مو 

 وونكي دي.  زيات (ځلي)څو همدا دوى 

دا مبارك آيت د اقتصادي مناسباتو دوه متقابل  -(39)

ږدي: ربا )سود( او زكات، د ړاندي په وږ صورتونه زمو

ې ې د دخلكو ته ئچي  (مالڅه )ړه وايي: هغه په اسود 

ړي هغوى په مال كي زيات شي، وده وكد چي وئ پاره وركل
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ېرته تاسو ته بمقدار زيات ړني اصلي او لومپل او تر خ

وده نه  يړاندپه وتعالى د هللا دا سود دئ او راستون شي، 

گه او په توزكات چي د څه او كوم ې بركته دئ، او ب كوي

ې سره نه په دنو تكل وركوئ په  ءد رضاتعالى هللا د 

مضاعف بدله او اء ترالسه كوئ بلكي پل رب رضيوازي د خ

زكات وركوونكي د الهي همدا ږي، ېپه برخه كاجر در

وونكي ځلي زياتڅو پلو نعمتونو معيارونو له مخي د خ

 دي. 

ېر ې ډئېر صريح او حكم ډې مبارك آيت الفاظ د د

ې ته د سود )ربا( نوم ېكنده دئ او هري هغي معاملپر

چي د يوه مال ړ وي الپر داسي تعامل وې ټ ئبنسچي وركوي 

ړي او پل مال وركپه مال كي زيات شي، يو بل ته خد بل 

پل مال ه وروسته، هم خڅه مود، ړنى خاوندد مال دا لوم

 څهچي ې دپرته له ، ړيگټه ترالسه كې اضافي او هم ئ

په د )زكات(  گاللى وي.ې څه تاوان ئاو  زيار ،كار

گوالى څرند سود ماهيت او ړل راو (ربا)مقابل كي د 

پل حالل مال په خڅوك چي الزيات واضح كوي، زكات دا دئ 

ڼي او هغه د گكي يوه برخه د فقير او مسكين مسلم حق و

ې ړي او سود دپه موخه وركد رضاء ترالسه كولو  تعالى هللا

پل مال په موخه خپل نفس راضي كولو څوك د خچي ته وايي 

سه ټه ترالگمزيد مال او چي ي ړې شرط وركپه دبل ته 

  ړي.ك

په ضمن كي سود د چي آيا دا هم ږي ړېښتنه راوالپودا 

ې ړي او هغه ئبل ته وركد كر زمكه  هپلخڅوك چي ځي را

په يوه عادالنه او معقول ځ ړو تر منټه د دواگوكري او 

ړي او هغه بل ته وركې پيسپلي يا خېشل شي؟ تناسب وو

ې په كرايه ئړي او ړ كې جوپرړي، كور ې تجارت وكپر

ټور گې كري، يا كوم بل ې واخلي او وئپرړي، زمكه كور

د زمكي او مال او ې دى گټي كي ئپه ړي او ې وكپركار 

په ې مبارك آيت د دښتني ته پوې دكه  وند شريك وي؟اخ

پرته ې ې له دځواب به ئځواب ووايو نو يقينًا ڼا كي ر

پر ټي ترالسه كولو گد مسكين له خولو د چي څه نه وي بل 

حسنه قرض پرته ټي گله ړه، ه سره مرسته وكله هغځاى 

په مال كي د حق ړه، هغه ستا ورور دئ او ستا ورك

 چي هللا ېړې او دا غواټورضاء ل تعالى هللاكه د خاوند، 

چوي نو يا بالعوضه مرسته په مال كي بركت واستا  تعالى
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خو دا ړه. پور وركحسنه پرته ټي گړه او يا له ورسره وك

چي ووايو بايد  ؛ه جائز ده كه نهچي آيا داسي معامل

ړه گټي كي دواپه چي ې ڼلگې شرط جائز په دځينو فقهاوو 

په تاوان د او په يوه عادالنه تناسب شريك وي لوري 

 ړي.قبول ك ىټېپد مال خاوند د تاوان  كيصورت 

له مخكني اوس  معامله چي داپام وي ته مو بايد ې د

ې غوره ڼه ئب ړۍ والهپراخه نې او انفرادي حالته وتل

په له يوه د سود ځته شوي، ړې، ستر ستر بانكونه رامنك

په بدل كي ې د سود ې ترالسه كوي، بل ته ئپيسبدل كي 

په ړوي او ې يا تجارت كوي، يا كورونه جوپروركوي، هغه 

ۍ، ښتې وركوي، يا د حمل و نقل وسائل )لكه ككرايه ئ

ې ته دټه ترالسه كوي، او گېري او پټري( جهازونه او مو

ې ته د ړاندي دې روانوي، څه موده وپرورته كوم بل كار 

په اسالمي ېدل، گه كتل كپه سترټور اقتصادي تعامل گيوه 

ړي، گ وركې ته اسالمي رنچي دړه څه وكځينو هړۍ كي هم ن

گندي څرپايلي راې بدي ې معاملې وروستيو كي د دپه دخو 

س سره له افال پا ستر ستر بانكونه، د امريكا او اروېشو

ږول، ېې وزمخامخ شول، ستر ستر اقتصادي بحرانونه ئ

پاره خطرناكو بحرانونو د حل لې دولتونه مجبور شول د د

ړي، خو سره پور وركډالر دغو بانكونو ته په ملياردونو 

گه ېليوه بړي، چي دا ستونزه حل كېدل ې ونه توانله د

ځواكونو له د صليبي ځته شوه، كي رامن افغانستانپه ې ئ

ې د هغو ړ شول، ټول ئېر بانكونه جوڼ شمگتسلط وروسته 

ځواكونو واك ته رسولي ول، دغو دغو چي ړيو له لوري ك

ې ترالسه پيسپه غولوونكو اعالناتو سره له خلكو بانكونو 

په پور ړې، د اقتدار خاوندانو له دغو بانكونو د ك

ې ې، بهر ته ئې واخيستپيسپه لوى مقدار كي نامه 

 ې كورونهېوادو كي ئۍ او نورو هپه دوبو ړې اانتقال ك

ټه گپاى كي بانكونو ته نه په ړل، ړ كټلونه جوهواو 

دا چي ځكه دا ې اصلي مبلغ، مسترد شوه او نه د قرض

و او هم له ې وپه دوكه ترالسه شومبالغ هم له خلكو 

څو ډالر د ې يو مليارد ږدبانكونو، د كابل بانك ن

ړو پوړ لوغه هم د ، هخائنانو له لوري اختالس شول

!! آيا عجيبه نه پلوانو له لورياو د دوى د خ چارواكو

ړي او هغه ې ته د مضاربت نوم وركڅوك داسي معاملچي ده 

گڼي چي دا معامله جائز له هغو مفتيانو  ڼي؟!! گجائز و
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ه پچي ځ چا تر مند مال د خاوند او هغه ښتنه كوم: پو

ټه ترالسه گڅه كوم توليدي كار ترسره كوي او مال ې د

ټور او توليدي كار او زيار گڅومره كسان له كوم كوي 

ې تر ېولږي؟ د بانك له شريكانو نېمستفيد كپرته 

چي ې ېولونو له مالكانو نشركتهغو پوري او د مأمورينو 

د ې ترالسه كوي پيسپه بدل كي له دغو بانكونو د سود 

داسي معامله جائز گه څنپوري؟!! پرسونل دوى تر اداري 

گاللو ې، سود، له زيار په دوكپايه چي له سر تر ڼئ گ

؟!! ولي هغي ړه دهگټي باندي والاو تاوان منلو پرته 

چي د غرب له ظالمانه گ وركوئ ې ته اسالمي رنمعامل

پايلي تحويل بدي ې ې او هغوى ته ئېدلږېگوال نظام زپان

وال بانكي نظام په بشپړه توگه پر سودي ړۍ ! نړې؟!ك

ړتيا گځانپانگوال نظام يوه ، دا د غربي ړ دئتعامل وال

څه پلى، ولي دا هړۍ والو تپر نده، غربيانو دا نظام 

ټم ته شرعي او دلي بانكي سيسېږېچي له كفري نظام زكوئ 

ې كفري ړي يئ چي له دړ كې ته اڅه دئ؟ ړگ وركاسالمي رن

چي ئ ړړاندي كړو شوو ستونزو ته داسي نسخه ونظام راوال

ړه ر او ذريعه نه ده بلكي د اسالم په انه يوازي د حل ال

ړوي؟ ولي نه وايئ چي دا ستونزي شكوك او شبهات راوال

چي دا نظام په ې دا دئ عالج ئ ېږولېغير اسالمي تگالرو ز

ټونه ې فكري بنسړ شي، هم ئځه والبشپړه توگه له من

گالري؟!! اسالم داسي ړنالري او تكې نسكور شي او هم ئ

ې ې دي، يوه برخه ئړلې سره تئ ټولي برخينظام دئ چي 

چي د نورو په ه هغه نتيجه نه وركوي لڅكېل هيله نورو ب

ې وركوي، داسي نشي ځاى ئگ كي او له نورو سره يو څن

ټولني فكري، سياسي، اجتماعي او ې چي د يوېدى ك

اقتصادي مناسبات به په بشپړه توگه پر غيراسالمي 

په پلي ې برخي وړ وي او د اسالمي اقتصاد د يټونو والبنس

!! د پانگوال ږيېټولني ستونزي حل ككولو سره به د هغي 

ړو شوو ستونزو د نه د راوالټم غربي نظام له بانكي سيس

ې ته ټر نسخډاكپاره د مضاربت نسخه وركول د هغه حل ل

په ږي دوا وركوي خو چي يوه بيمار ته د سرخوورته ده 

شوى او  ړڅه راوالې له ږى ئږي چي دا سرخوېپوهې نه د

ټر نسخه به د ډاكڅه دئ!! يقينًا چي د داسي ې عامل ئ

 ځاى بيمار ته الزيات تاوان رسوي. گټي پر 
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بيا ئې تاسو  ،هللا هغه ذات دئ چي تاسي ئې پيدا كړئ

بيا مو بېرته  ،ړه كويمبيا تاسي  ،ته روزي دركړه

آيا ستاسي له شريكانو داسي څوك شته  ،راژوندي كوي

چي له دې كارونو كوم يو وكړى شي؟! پاكي ده هللا لره 

ئې ورسره شريك او هغه لوړ دئ له هغه څه چي دوى 

 گرځوي.

گوته شوي په كي هغه څلور امور ې مبارك آيت په د -(11)

څوك له ده په هغوى كي هيته مختص دي او تعالى  چي هللا

د هغه د رزق  -2د انسان پيدايښت،  -4: ئدسره شريك نه 

د هغه  -1ړه او ېكپرگ د هغه د مر -3او روزي انتظام، 

هللا تعالى چي ويل شوي پاى كي په . د آيت ژوندى كولياراب

چارو غو لوړ دئ چي په دېر ډنقص ې له دې عيب پاك او لد

ه دغو امورو كي پچي څوك يعني ړي، ككي څوك د ځان شريك 

په ړي هغه چا ته منسوب كپرته بل تعالى  هللاكوم يو له 

حال  ؛ړىته يو عيب او نقص منسوب كتعالى  هللاحقيقت كي 

 . ړ دئاو نقص منزه او لو له داسي عيبتعالى  هللاچي دا 

   

   

   

   

  

    

   

   

     

    

په ړي حاصل كچي د خلكو السونو څه له كبله د هغه 

چي پاره ې ل، د دگند شوڅرچه او سمندر كي فساد راو
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ړي چي دوى كڅكو ځينو هغو عملونو خوند ورودوى ته د 

 ئځگرپه زمكي كي وووايه: ځي. گرچي راوه لې هيپه د

ړاندي ې وچي تر دوه گه څنپايله چي د هغو گورئ او و

 ېرى مشركان ول.ډول، د دوى 

ې په دپايلي دا مبارك آيتونه د شرك بدي  -(41-42)

 ځوروي: گه انتو

 په ړولى، پل تور وزر غوهر لوري ته فساد او تباهي خ

ې د خلكو وجه ئ، ىگند شوڅرچه او سمندر كي فساد راو

 ږي. ېړوبخچي له شرك هغه عملونه دي 

 پاره ې لپايلو سره د دبدو  دوى له دغو تعالى هللا

ي څكځينو هغو عملونو خوند ورودوى ته د چي ړي مخامخ ك

پلو په خچي دوى ې سزا موخه دا ده ، د دړيچي دوى ك

 ځي. گرراوړي او سمي الري ته گالرو كي بياكتنه وكت

  چي د گورئ او و ئځگرپه زمكي كي وووايه: دوى ته

ېرى ډدوى ړاندي ول، د ې ووه چي تر دگه څنپايله هغو 

ړنو ، ستاسو د شرك او بدو كمشركان ولېر څپه ستاسو 

 . ېر ويڅپه به هم د هغوى پايله 

   

    

      

    

    

    

  

   

  

   

     

   

ې تر د ؛ړهبرابر كته پل مخ دي د سم دين لوري نو خ

رته ېې بد هللا له لوري ئچي ځ راشي چي هغه ورړاندي و

چا چي كفر  شي.ېل ېل بځ به بې ورپه دنشته، ستنول 

، يو (مسلط)پايله پل كفر بده خد پر ده به ړى نو ك
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پاره ځانونو لپلو ړ نو د خېك عمل وكچي كوم نچا او 

ې چي ايمان ئڅو هغو ته تر ښت تيارى كوي. د آرام

بدله ځني پل فضل ړي د خې كېك عملونه ئړى او نراو

 ښوي.ه كافران نه خوچي هغړي، يقينًا ورك

 ښووني دا دي:و الرآيتونې مباركو د د -(43-41)

 پل مخ د سم خچي ته ښتنه دا ده د مخكنيو بحثونو غو

گه هغه ته پړه توپه بشې، ړبرابر كته دين لوري الهي 

چي هغه ړاندي ې وتر دې، شتسليم ړې او ورته مخه ك

 لهتعالى د هللا چي ځ راشي ورې ې او حتمًا راتلونكټاكل

 .نشتهېدا ېرته ستنې بلوري ئ

 ېشل ډلو به وواو په دوو ېل ېل ببخلك ځ به ې ورپه د

پايله پل كفر بده خهغه به د ړى نو چا چي كفر كشي، 

ځانونو پلو نو د خ ىړېك عمل كچي كوم نچا او گوري، 

 . ړىښت تيارى كد آرامې ئپاره ل

 هغو چي ې ټاكلپاره ې لځ د ددا د قيامت ور تعالى هللا

 ړيبدله وركېرزويني مناسبه پاو پل فضل ته د خانو مؤمن

. او هغو ته ړيې كېك عملونه ئړى او نې راوچي ايمان ئ

چي ، يقينًا ړېې غوره كچي د كفر الر ئړي مناسبه سزا ورك

 ښوي.كافران نه خو تعالى هللا

    

  

   

  

   

  

   

بادونه  چي( دا ده ښهگنده ن)څرې يوه و ئآيتوناو د 

چي پاره ې لږي او د دېگه لپه توېري وركوونكو د ز

په حكم رواني شي ۍ د ده ښتچي كڅكي او رودپل رحمت خ

 ړئ.ښايي شكر وكاو ټوئ ي د ده فضل ولچاو 

تعالى  ږنه د هللاېو لې مبارك آيت كي د بادونپه د -(41)

پېرزويني د ړه د هغه د فضل او قدرت او د انسان په اد 

 ې، او ويل شوي: هللاښودل شوي په توگه ښنڅرگندي ې يو
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گه په توېري وركوونكو بادونه د ز چيهغه ذات دئ تعالى 

ړ او ېرى وركوي چي باران ته اته زړو ، هغو وگږيېل

ې خوا د باران گي په الر دي، همدا بادونه له يوستر

خپلو بندگانو ته ې سره هللا تعالى په داو  ېدو باعث شيور

ښتيو له بلي خوا د بادي كڅكي او وروخوند پل رحمت خد 

د تجارتي اموالو ۍ ښتكدا چي ېدو كي مرسته كوي، ځپه خو

د ې الري به خلكو ه او له همدد انتقال مهمه وسيله و

ې الهي رزق او روزي پراخ امكانات ترالسه كول، د د

چي انسان د خپل رب او منعم د ېرزوينو تقاضاء دا ده پ

ړي. عجيبه ده چي ځاى كاحساناتو مننه او شكر په 

او د كفر، ځوي پامه غورټول حقائق له مشركين دا 

 ناسپاسي او شرك الر غوره كوي!!

ږني او په هغه كي چي انسان ته ېنو د لدلته د بادو

چي د وروستي ې پاره يادونه شوې لكومي گټي مضمر دي د د

په ې مقدمه وي، ې او عقل پاروونكښكلمضمون لپاره يوه 

، د دوى ېږني ته اشاره شوېپيغمبرانو لې آيت كي د ورپس

ېرى وركوونكي ز تعالى ټ داسي دئ لكه چي هللاټ مبعثت ك

 باعث شي چي هللاېدو هغه باران ورږي چي د ېبادونه ل

پيغمبرانو بعثت ړى، د د خپل رحمت نوم ورك تعالى

 لويه پېرزوينه او رحمت دئ.  تعالى همداسي د هللا

    

   

  

   

    

   

 

پلو پيغمبران خړاندي مو داسي چي تر تا واو يقينًا 

ې، نو ړې وروښي ئگندي نڅرچي ږلي ېپلو قومونو ته لخ

او  ړي ولكې جرمونه ئچي له هغو مو انتقام واخيست 

  پر ذمه ده. ږمود مؤمنانو مرسته ز

ته او د ده له  ّـ هللا رسولې مبارك آيت كي په د -(41)

ړاندي مو تر تا وهر مخاطب ته ويل شوي:  الري د قرآن

گندي څرچي ږلي ېپلو قومونو ته لپلو خپيغمبران خداسي 

ځينو مخالفت ړى او ې راوپرځينو ايمان ې، ړې وروښي ئن
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 ړى چي مجرمان ول، نو هللاې، هغو مخالفت كړلته مال ت

او  ړي ولكې رمونه ئجچي له هغو انتقام اخيستى  تعالى

له  تعالى چي هللاځكه ړې، دا ې كد مؤمنانو مرسته ئ

  ده.ې مؤمنانو سره مرسته په خپله ذمه اخيست

   

   

   

   

   

    

    

    

    

     

   

   

    

    

    

    

    

    

ځي ېورچي ږي ېلراۍ سيلدغه چي هللا همغه ذات دئ 

ې خورې په آسمان كي ئړي چي غواگه ې څنځوي، بيا ئخو

ې ځه ئله من چي ېورگبيا ړي، كې ټټوې ټټواو ې ور

گانو ته پلو هغو بندې خچي كله ئاو  ځيڅكي راوڅا

ږي، ېخوشحالې( پرپه )څاړي؛ ناې غواچي دى ئورسوي 

 ږيېې وورپرندي چي ړاې وچي تر دپه داسي حال كي 

گه څنچي گوره ناهيلي ول. نو د هللا د رحمت آثارو ته و

چي ۍ كوي، يقينًا ژوندې وروسته راړيني ئزمكه له م

څه پر هر ژوندى كوونكى دئ، او هغه ړو همدا ذات د م

  ښه توانمن دئ.

په ړېدا، ځو جوېد اوبو له بخاراتو د ور -(41-10)

ټو د هغوى ټوېلو بلو ېېدا، په بځسيليو سره د هغوى خو



 

                                                                                                                           ېپلوش ند قرآ

 الروم

 

 

 

 

 

 

 

91 

سيمو  وړپه اږد، ېړ برخي لېش، هر لوري ته د ضرورت وو

ځينو چي په ځو كي داسي تغييرات راوستل ېې ورپه دكي 

 لهڅه ، هر ځينو كي بارانپه سيمو كي واوره وروي او 

ړتيا او ضرورت مطابق، سم او د اې سره ې دقيقي منصوبيو

ټي ي، بوې وشو دا دئ وگورئ چي زمكه په سپېره ډاگ بدله

د ې كي په هغې په مرگ محكوم شوي وي، داسي چي څوك ئ

زمكي باران ې ژوند آثار نه گوري، خو هللا جل شأنه په همد

كړي. دا د هللا د رحمت د  ۍووروي او دا مړه زمكه را ژوند

آثارو يو مظهر دئ، په مرگ محكومه شوې زمكه چي انسان 

د پرته ، له دې د هغې دانې او مېوې ته اړ او محتاج دئ

هغه ژوند امكان نه لري، د دې لپاره چي انسان او 

او  ېوه، محيوان ژوندي پاته شي، بايد له زمكي دانه

ته اړ او محتاج  ېد زمكي د سر ژوي دږي، ېټوكاښه راوو

دي، له دې پرته ئې د زمكي پر سر ژوند امكان نه لري، 

پر دوى گورئ چي هللا تعالى د خپل وسيع او پراخ رحمت وزر 

كړي او د ژوو لپاره د  ۍ، دا مړه زمكه راژوندړويوغو

ژوند د اړتياوو او د رزق او روزي انتظام وكړي. آيا 

گندوي چي دا څرږ ته دا حقيقت نه ږ مودا صحنه په جگ غ

عالم، زمكه او آسمان يو عليم رب او حكيم مدبر لري؟ 

ژوندى كوونكى دئ ړو آيا دا نه ثابتوي چي همدا ذات د م

 ښه توانمن دئ؟!!څه پر هر و هغه ا

  ژوو د د خاوري  ېړمبه له ېچي هره شحال كي پداسي

زمكي  ېړمپه يوه باران سره د ، ېگور گيپيدا كېدو بېل

، تا ته ولي له چت كړيسر رااوژوي گ گ رنرنله تل 

 ېښى؟! گران برپيدا كولو كار خاورو د انسان د بيا را

 پام ندئ و ته گژوندي كولو بېلد بيا  تا نه يوازي

ښو ته دي هم پيدا كوونكي خداى د قدرت نړى بلكي د ك

زمكي آسمانونو او دغه ستر او بې . آيا د ېړتوجه نده ك

بې د كي  په غېږپراخ كائنات او د هغه انتهاء عالم او 

پالونكى، ساتونكى او پيدا كوونكى، و شمېره مخلوقات

! ؟!ړيپيدا كچي انسان بيا را ېڼگروزونكى رب لدې عاجز 

ستا نښي بې شمېره خور عالم كي د هللا د قدرت پدې  رگم

په چي همدا قدير خداى د انسان پاره كفايت نكوي ل

    ؟!!ېڼگپيداكولو قادر و
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پل )خې ي ئپه نتيجه كچي ږو ېول ۍاو كه داسي سيل

تر هغه وروسته داسي شي به ېړ ومومي نو حتمًا فصل( ژ

  چي كفر كوي.

سره  ۍسيلړې خو كه همدا كم ظرف انسان له داسي س -(11)

 فصلاو وگوري چي  ړيړ كېفصلونه وروچ او ژچي مخامخ شي 

ې ضائع شوى؛ بيا به هم گورئ چي ې تباه شوى او زيار ئئ

نه د ر نيسي، ځاى د كفر او انكار الد صبر پر 

د ړاندي شكر كوي او نه پېرزوينو، رحمت او نعمت په و

لمن كلكه ړاندي د صبر محروميتونو او نقمتونو په و

چي كفر ې ومومې داسي به ئړو حالتونو كي نيسي، په دوا

  كوي.

   

   

   

   

   

    

     

   

  

ې كولى، او دغو ړو ته اورول نشنو ته دغو م

په چي ې اورولى گيانو ته هم هغه مهال بلنه نشگون

او ته ي. ېدونكي وچي ترشا ك ړويمخ واداسي حال كي 

 ( لهېې چي )حتمًا به ئښود نه يداسي الرړندو د دغو 

ې اورول كولى ش ته، ته يوازي هغه ې(يا )ژغورالروركت

چي ړي ايمان راوپه داسي حال كي و آيتونپه ږ چي زمو

   وي. (ښودونكيېړه ا)غا مسلمان

څو اساسي ړه بايد په ا ونوآيت وې مباركد د -(12-13)

 خبري په پام كي ولرو:

 ړونكو كافرانو او لته مخكنيو ايمان نه راود

ړى شوى، ړندو نوم وركړو، گونگيانو او د مته مشركينو 
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ځكه د دوى ضمير او وجدان ښايي، له دوى سره همدا نوم 

ې ې ړندگي ئړه سترد دوى بصيرت ختم شوى او د زړ شوى، م

دا ړى، ېدو استعداد له السه وركې، دوى د حق وينا اورشو

، نو ته ې حق خبره راشيشوى چي په ژبي ئځپل ې ظرفيت ئ

او نه ې ى شاورولحق خبره ړو ته پيغمبره! نه دغو مې ا

گه هغه مهال چي مخ ړې توگځانگيانو ته، په گوندغو 

هم ښود داسي الرړندو شي، او ته د دغو ترشا او  ړويوا

، ته يوازي ېيا ژغورالروركت لهې ې چي حتمًا به ئنه ي

په داسي حال و آيتونپه ږ ي زموچې اورول كولى ش تههغو 

   ښودونكي وي.ېړه ااو غا مسلمانچي ړي ايمان راوكي 

 دا حقيقت هم ېكنده الفاظو خو دا آيت په قاطع او پر

او نه بل  السالم عليه ږدي چي نه پيغمبرږ مخي ته زمو

ړي نه مړو ته كومه خبره واوروي، انسان كولى شي م

گه څ توكولى په هيانسان نشي  يوازي خبره نه اوري بلكي

نه ځيني خلك ېره عجيبه ده چي ډهغوى ته خبره واوروي. 

بلكي ځوي له پامه غور ېكنده وينادا پر قرآند يوازي 

چي ې هم دا دئ دليل ئړي خبري اوري، ادعاء كوي چي م

 ړي خبري اوري!!ې داسي موندلي چي وايي مځيني روايات ئ

تر  د قرآند ايمان مدعي  چي پر قرآنړ ده د حيرانتيا و

يوه صريح آيت يوه غريب او كمزوري روايت ته ترجيح 

ته هم ې !! دې منيخالف خبره كوي يا ئ وركوي او د قرآن

پايلي لري، څومره بدي پام نه كوي چي دغه غلط باور 

ږي چي د قبرونو ېې ترسترگو كړي ئاخته وگشرك په څومره 

دا ړي او ړ وي، د قبر له خاوندانو مرسته غواخوا ته وال

او دعاء  تعالى هللاې دعاء اوري او د گمان كوي چي هغوى ئ

ته هم پام نه كوي چي ې د !!ږيېځ وسيله ككوونكي ترمن

ې و ته خبره نشړپه مكرره توگه وايي چي م ولي قرآن

دغه د شرك چي ښتي غوې وينا سره په د قرآن اورولى!!

چي له ړي پ كډگمارانو مخه ټړي، د هغو ې كړه پرجر

ړه ړي او د قبر په اړ كځان ته دكانونه جو ېقبرونو ئ

ړي هغه چي جهل وهلي وگډكوي، ې جيبونه وردغه باور ئ

څوي ې هښتو ته ئقبرونو ته بيايي او له هغوى مرستي غو

ې غلط باور ې ترالسه كوي!! د دې شكراناو په عوض كي ئ

د قبرونو مجاورين دي، دوى ته له ستر او نشيط مبلغين 

ېښي!! بايد ستر او بواح كفر برې غلط باور انكار د

متوجه وو چي روايت ته پر آيت ترجيح وركول يوه بيماري 
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ې بيماري اخته نشئ، هغه روايت ده، پام كوئ چي په د

له صريح آيت سره  ړ مه گڼئ چي د قرآنقطعًا د اعتبار و

   تعارض ولري. 

    

     

     

   

    

    

   

پيدا ې له كمزوري )حالت( چي تاسو ئهللا هغه ذات دئ 

په )درړ ۍ وروسته قوت جوې له كمزورئ، بيا ئړك

و قوت وروسته كمزوري اې له ، بيا ئړبرخه( ك

ې، او پيدا كوي ئړي چي غواڅه ړ، )مقدر( ك ړوالىزو

 پوه دئ.هغه توانمن 

 هغه ذات چي انسان په داسي حالت كي پيدا كوي چي -(14)

ۍ وروسته قوت ې كمزوردبيا له ى او ضعيف وي، كمزور

كلي قوت وروستي ټاد خپل ړي او ي، وده وركړپه برخه كور

پيل شي، ېدا ې كوزځاى ئې ې ورسوي، له دپړاو ته ئ

ږي، انسان دا ېي پړاو ته ورسړوالاو زوۍ كمزورېرته د ب

تغيير او بدلون پرته او څه هرو مرو او له ټاكلى مسير 

ې او پلى كوي، د چا ارادښي او مرضي خالف د خپلي خو

ړي ته چي انسان منقاد دئ او د داسي مسير پلي ېكپر

، دا همغه د عالمونو ټاكلىچي هغه ورته ړ دئ كولو ته ا

ې او هغه توانمن پيدا كوي ئړي غواڅه چي رب ذات دئ 

 پوه دئ.
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مجرمين به  ؛ساعت ترسره شيهغه چي ځ او هغه ور

پرته نه دي تم شوي، ې ټگن ېچي له يوقسمونه خوري 

ړى چي علم وركل، او هغه ېدك څولته ه دروغهمداسي 

څون پاد هللا د كتاب له مخي د چي شوى وايي به: يقينًا 

ځ ده خو څون ورپاځي تم شوي يئ، نو همدا د تر ور

چي ظلم ځ به هغو ته ې ورپه ددئ. نو ېپوهتاسو نه 

او نه گټه وررسولى شي پل معذرت خې ړى نه به ئې كئ

  ړي.معافي وغواچي ښتل شي ې وغوبه تر

ځ د آيتونو كي د قيامت په ورې مباركو په د -(11-11)

چي د ځ هغه ور ځور شوى:د منكرينو حالت داسي انقيامت 

مجرمين به قسمونه ږي نو دغه ېټه راورسېې نټاكلقيامت 

 !!نه دي تم شويې زيات ټگن ېچي په دنيا كي تر يوخوري 

ړه ې په اېدا د مودكي د خپلي تم ك دوى به په دنيا

ې په دنيا كي ړه ئچي د قيامت په اداسي دروغ وايي لكه 

، يا خپل څولي ولدروغ ويل، دغو دروغو ته يا شيطان ه

پلو الروركو مفسد مشرانو، خو د دوى په خيا او  نفس

مقابل كي به د ايمان خاوندان چي د قيامت او 

وايي: يقينًا رلود ې باور او علم دړه ئبياژوندون په ا

ځي تم شوي يئ، نو څون تر ورپاد هللا د كتاب له مخي د چي 

ې په ددئ. نو ېپوهځ ده خو تاسو نه څون ورپاهمدا د 

ې د په آخرت د عدم ايمان له كبله ئچي ځ به هغو ته ور

پل خې ړې وه؛ نه به ئجرمونو او ظلمونو الر غوره ك

ل شي معافي ښتې وغوگټه وررسولى شي او نه به ترمعذرت 

  ړي.وغوا
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ډول كي هر  قرآنې په دچي خلكو ته مو او يقينًا 

ورته ښه نگنده څرړل، او كه كومه مثالونه بيان ك

وايي: تاسو فقط حتمًا به ړى ې كچي كفر ئهغه  ؛ړېراو

ړونو مهر په زي خبري كوئ، هللا همداسي د هغو باطل

 ږي. ېپوهچي نه گوي ل

چي ښوونه كوي ږ ته الرمو دا مبارك آيتونه -(11-19)

ښوونو شامل دئ، ټولو ضروري الركامل، جامع او په  قرآن

هر هغه ړ دئ، په كي راغلي چي انسان ورته اڅه هر هغه 

ږدي چي د انسان ړاندي پل مخاطب په ود خمثال او دليل 

په حقائقو د پوهاوي لپاره ضروري دئ، ښووني او د الر

په دالئلو او مثالونو قانع نشي نو  چي د قرآنڅوك 

، كه د حق دغو څ دليل به قانع نشيپه بل هيچي  يقيناً 

ځواب به شي نو ړاندي وښه نگنده څرمنكرينو ته بله هره 

ي باطلچي وايي: تاسو فقط څه نه وي پرته بل ې ې له دئ

خبري كوئ، الر او وينا مو باطله ده. دا هغه خلك دي چي 

د خپلو افكارو او اعمالو له كبله هللا تعالى د هغوى پر 

په كي ټول استعدادونه لى او د حق منلو گومهر لړونو ز

 پل شوي. ځ

    

    

       

ې ده او هغه ښتينچي د هللا وعده رړه، يقينًا نو صبر وك

 .چي باور نه كويپك ونه مومي خلك دي تا س

ې وروستى آيت دئ؛ د ې سورد ددا مبارك آيت چي  -(10)

ې تتمه او خالصه هم ښكلټولو مضامينو لپاره يوه ې د سور

ې د ې فقرې او همدا درې راغلې فقردر ې آيت كيدپه ده، 

ېر څپه پاره د عنوانو ې د دريو اساسي مضامينو لسور

: صبر كوه( ده، ې )ړۍ فقره ئدي، لوم

ړه ې اكي په همدړۍ برخي لومپه ې تاسو وليدل چي د سور
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فقره دا ده ې، د آيت دوهمه شو يښوونمؤمنانو ته الر

(    : چي د هللا وعده يقينًا

ې دوهمه برخه هغه (، او تاسو وليدل چي د سورې دهښتينر

 تعالى په دنيا او آخرت كي د هللاچي ښووني احتوى كوي الر

 ېقره ئيمه فېتينوالي تأكيد كوي، او درښد وعدو پر ر

(    

چي پك ونه مومي : او هغه خلك دي تا س

پاره و لآيتونې د هغو ې سورده او دا د دباور نه كوي( 

او د ده له الري  ّـ هللا ې رسولڅ كي ئپه ترچي عنوان دئ 

پاته شي، د ځ ثابت مؤمنانو ته ويل شوي چي پر خپل دري

ړي او د ې متزلزل نه كاو مخالفتونه ئتبليغات ښمنانو د

چي تاسو د خپلي الري د ې باعث نشي دوى عدم ايمان د د

د وعدو د تحقق  تعالى شكمن شئ او د هللاړه حقانيت په ا

 ډ او اطمئنان كمزورى شي. ډامو ړه په ا

 
كَ سُبْحَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإل َه ِإالَّ َأْنَت َأسَْتْغِفرُ 

 َوَأُتوُب ِإَليْكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 لقمان

 ژندنه:پېې د سور

ې ( دئ، دا نوم د همدلقمان)ې نوم سوري مباركې د د

 آيتونهېرش د رڅلودولسم آيت اخيستل شوى، له ې سور

و آيتونو ړيلومې د و فواصل ئآيتوناكثرو د لري، 

څلورم ې د ږو ئته او د ل)الحكيم( او )المحسنين( 

د )االمور، فخور، ې ئڅو آيتونه ته ورته دي،  (يوقنون)

ې چي وزن ئې ېدلپاى ته رسېر صيغو څپه او الصدور( 

ې متوسط او ږدوالى ئد آيتونو اوې دئ، ږدته ن)يوقنون( 

ځنيو په منچي د مكي دور هغو سورتونو ته ورته دئ 

ه پام سره پې مضامينو ته كلونو كي نازل شوي. د سور

ې وروسته نازله ږي چي دا سوره د عنكبوت له سورېمعلوم

 ې.شو

الف، په دريو مقطعاتو حروفو )چي دا سوره گه څنلكه 

ې محوري او اساسي مضامين ې سور؛ د دېپيل شوالم، ميم( 

ې په دگه په داسي توې اساسي مضامين ې دي، دا درهم در

و نورو پيل شوپه همدغو حروفو چي ې كي راغلي لكه سور

ې ې د سوراو خالصه ئ پسيپه بل يو سورتونو كي راغلي، 

 ې آخري آيت دا دئ:ې سورآخري آيت كي، د د په

     
   

      
      

      
      ې دپه

ې د ې د سورې فقرې او همدا درې راغلې فقرآيت كي در

ړۍ ېر دي، لومڅپه پاره د عنوانو دريو اساسي مضامينو ل

    )ې فقره ئ

   
    چي : يقينًا
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ړۍ علم له هللا سره دئ، باران وروي او د قيامت د گ

چي د  گورئتاسو به وڅه وي(، ږي چي په رحمونو كي ېپوه

ړه مؤمنانو ته ې اړۍ برخي كي په همدلومپه ې سور

چي دا و كي ويل شوي آيتونو ړنيپه لومې، شو يښوونالر

باور په آخرت چي دئ ښود او رحمت پاره الرد هغو ل قرآن

ې تتمد  وپاى كي د مخكنيو آيتونپه ځم آيت پنلري، د 

په آخرت ايمان لرونكي بريالي دي، چي گه ويل شوي په تو

ږ پايله زمومعرفي شوي او د دوى بده ړي گې هغه وپسور

په ځاى او د هغه په  قرآنچي د ې ځور شوړاندي انپه و

ري چي خلك د هللا له الې موخه په دېري، پېهوده خبري خالف ب

په رسوا كوونكي چي ړه ويل شوي ه اپدوى د ړي، منحرف ك

ړه ويل په اږي، خو د صالح مؤمنانو ېبه اخته كعذاب 

جنت ته به درومي، ډك پاتي او له نعمتونو چي تلشوي 

و ژوډول ډول ي، غرونو، او زمك وآسمانوند ې پسور

سره ې باران په دېدا، ، له آسمانه د باران ورښتپيداي

مشهود او ېدا، د داسي ټوكټو راډول بول د ډوله زمكي 

ږغ گ چي په جږدي ږ مخي ته زموگه توه پو ملموس آيتون

په شته والي او عظمت گواهي تعالى  هللاگه د گنده توڅراو 

څ كي په ترد لقمان د مواعظو پل زوى ته وركوي، بيا خ

ټ ټ مدغه ويناوي ك قرآنچي د ښوونه كوي قريشو ته الر

چي ې، عجيبه ده ړې وپل زوى ته كخچي ده هغسي دي لكه 

لقمان ته د همدغو ويناوو له كبله د يوه حكيم او تاسو 

خو د غه درناوى كوئ هاو د  گورئگه په سترپوه انسان 

مخالفت كوئ!! د آيت  ّـهللا  رسولهمدغو ويناوو له كبله د 

   )دا ده دوهمه فقره 

      
     :څوك او هي

څوك نه څ او هيڅه ترالسه كوي ږي چي سبا به ېپوهنه 

گورئ سو به وتاږي چي په كومي زمكي كي به مري(، ېپوه

پل خچي ښووني احتوى كوي ې دوهمه برخه هغه الرد سور چي

ړه عمل وكښوونو په الرتعالى  هللاهغه مخاطب ته وايي: د 

ستاسو علم ټ نه دي، پې رڅه تڅ او خبير دئ، هي چي عليم

ړه، په اځان پل ړه او هم د خپه امحدود دئ، هم د عالم 

څه كوئ او كله او ږئ سبا به ېپوهچي نه حتى دومره 

ېره غيبي ې شمچي له بانسان ته ېري به مرئ، آيا دغه چ

چي د هغه ړينه او ضروري نه ده ې خبره دئ دا اامورو ب
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چي عليم او خبير ړي ژوند وكڼا كي په رښوونو رب د الر

  مه فقره دا ده: )ېدئ؟!! او د آيت در

  :)يقينًا چي هللا باخبره پوه دئ،  

په چي پاره عنوان دئ و لآيتونهغو ې د ې سوراو دا د د

ړو صفاتو تركيز شوى، پر دغو دواتعالى  ې د هللاڅ كي ئتر

هر مخاطب ته ويل  قرآند  گه مؤمنانو اوې تواو په د

د سره ې ړئ، په همدښوونو عمل وكشوي چي پر الهي الر

  .دنيا او آخرت سعادت ترالسه كولى شئ
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دي، د  ، ميم، دا د باحكمته كتاب آيتونهالمالف، 

ځ چي لمونه ښود او رحمت، هغو تپاره الرېكانو لن

، زكات وركوي او دوى همغه دي چي پر آخرت قائموي

ښووني باندي يقين كوي، دوى د خپل رب له لوري الر

 .)سمبال( دي او همدا دوى بريالي دي

ېدو پوهښه په مطالبو د و آيتونې مباركو دد  -(1-1)

 پام كي ولرو: په پاره بايد الندي خبري ل

  الف، اتو حروفو )په دريو مقطعچي دا سوره گه څنلكه

ې محوري او اساسي مضامين ې سور؛ د دېپيل شوالم، ميم( 

ې په دگه په داسي توې اساسي مضامين ې دي، دا درهم در

پيل شوو نورو په همدغو حروفو چي ې كي راغلي لكه سور

ې ې د سوراو خالصه ئ پسيپه بل يو سورتونو كي راغلي، 

 :ې آخري آيت دا دئې سورآخري آيت كي، د د په
     

   

      

      

      

     

ې د فقر ېې او همدا درې راغلې فقرې آيت كي دردپه 
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ېر څپه پاره د عنوانو ې د دريو اساسي مضامينو لسور

ې پاره درې د مضامينو لې د دغي سورې فقردي، دا در

وعاتو ې موضپه همدټوله سوره اساسي محورونه دي، 

  ) ې دا دهړۍ فقره ئلوم څرخي.را

   

   

   :ړۍ يقينًا د قيامت د گ

ږي چي په رحمونو ېپوهعلم له هللا سره دئ، باران وروي او 

 چي دا قرآنو كي ويل شوي آيتونو ړنيپه لومڅه وي(، كي 

په آخرت باور لري، چي دئ ښود او رحمت پاره الرد هغو ل

په ې تتمد  وپاى كي د مخكنيو آيتونپه ځم آيت پند 

آخرت ايمان لرونكي بريالي دي، په چي گه ويل شوي تو

ږ پايله زمومعرفي شوي او د دوى بده ړي گې هغه وپسور

په ځاى او د هغه په  قرآنچي د ې ځور شوړاندي انپه و

چي خلك د هللا له الري ې موخه په دېري، پېهوده خبري خالف ب

په رسوا كوونكي چي ړه ويل شوي ه اپدوى د ړي، منحرف ك

ړه ويل په اصالح مؤمنانو  دږي، خو ېبه اخته كعذاب 

جنت ته به درومي، ډك پاتي او له نعمتونو چي تلشوي 

و ژوډول ډول ي، غرونو، او زمك وآسمانوند ې پسور

سره ې باران په دېدا، ، له آسمانه د باران ورښتپيداي

مشهود او ېدا، د داسي ټوكټو راډول بود ډول له زمكي 

ږغ گ په ج چيږدي ږ مخي ته زموگه توه پو ملموس آيتون

په شته والي او عظمت گواهي تعالى  هللاگه د گنده توڅراو 

څ كي په ترد لقمان د مواعظو پل زوى ته وركوي، بيا خ

ټ ټ مدغه ويناوي ك قرآنچي د ښوونه كوي قريشو ته الر

چي ې، عجيبه ده ړې وپل زوى ته كچي ده خهغسي دي لكه 

يم او لقمان ته د همدغو ويناوو له كبله د يوه حكتاسو 

خو د غه درناوى كوئ هاو د  گورئگه په سترپوه انسان 

مخالفت كوئ!! د آيت  ّـهللا  رسولهمدغو ويناوو له كبله د 

   ) دوهمه فقره دا ده

      

     :څوك او هي

څوك نه څ او هيه كوي څه ترالسږي چي سبا به ېپوهنه 

گورئ تاسو به وږي چي په كومي زمكي كي به مري(، ېپوه

پل خچي ښووني احتوى كوي ې دوهمه برخه هغه الرچي د سور

ړه عمل وكښوونو په الرتعالى  هللاهغه مخاطب ته وايي: د 
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ستاسو علم ټ نه دي، پې رڅه تڅ چي عليم او خبير دئ، هي

ړه، په اځان پل د خ ړه او همپه امحدود دئ، هم د عالم 

څه كوئ او كله او ږئ سبا به ېپوهچي نه حتى دومره 

ېره غيبي ې شمچي له بانسان ته ېري به مرئ، آيا دغه چ

چي د هغه ړينه او ضروري نه ده ې خبره دئ دا اامورو ب

چي عليم او خبير ړي ژوند وكڼا كي په رښوونو رب د الر

  ) مه فقره دا ده:ېدئ؟!! او د آيت در

  :  ،)يقينًا چي هللا باخبره پوه دئ

په چي پاره عنوان دئ و لآيتونې د هغو ې سوراو دا د د

ړو صفاتو تركيز شوى، پر دغو دواتعالى  ې د هللاڅ كي ئتر

هر مخاطب ته ويل  قرآنگه مؤمنانو او د ې تواو په د

د سره ې ړئ، په همدښوونو عمل وكشوي چي پر الهي الر

  .او آخرت سعادت ترالسه كولى شئ دنيا

  دي،  دا د باحكمته كتاب آيتونهدلته ويل شوي چي

ښووني، آيتونو هره وينا حكيمانه ده، الرې يعني د د

په څه دي، هغه ړ پر حكمت والې او قضاوتونه ئاحكام 

كي ويل شوي چي د انسان خير او مصلحت په كي مضمر 

له لوري  عالىت او د هغه د سعادت ضامن دي، دا د هللا

ځان ته چي دا كتاب څوك يوه ستره پېرزوينه ده، 

 ږي.ړېې وغود رحمت وزر به پر تعالى هللاړي د ښود كالر

 شي  دىېڅوك مستفيد كښوونو هغه حكيمانه الرې خو له د

او په ېك  وي، او ن ړتياوي ولري: محسنگځانچي څو 

او زكات وركوي چي پر  ځ قائمويداسي حال كي لمون

ښود او ن لري، د دوى لپاره به دا كتاب الرآخرت يقي

 باعث وي. رحمتد پېرزويني او  تعالى د هللا

  په د خپل رب مدا دوى هړتياوي لري گځانڅوك چي دغه

، يعني په چا سمبال دي او همدا دوى بريالي ديو ښوونالر

گمان مه كوئ چي څكله هيړتياوي ونه مومئ گځانكي چي دا 

او ړ د پېرزوينو و تعالى هللا ، دښوونو برخمنله الهي الر

. همدا د يوه مالك او محك په توگه په پام كي ديبريالي 

، بريالى او د رحمن رب څوك هدايت شوىولرئ، يوازي هغه 

ځ كوي، د رحمت تر وزر الندي وگڼئ چي محسن وي، لمون

  پر آخرت يقين لري.  زكات وركوي او 
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ې خلك )داسي دي چي( چټي خبري پېري د د ينيځاو 

ې الري ۍ سره د هللا له الري بپه ناپوه)خلك( پاره چي ل

چي رسوا ې وهي، دوى همغه دي پرډي او ملن ړيك

ږ )په برخه( دئ، او كله چي زموې كوونكى عذاب ئ

شا داسي ټه كي په لې ولوستل شي د لويي پر آيتونه

ېدلي، لكه چي په ې نه وي اورړوي لكه چي هغه ئا

دردوونكي عذاب ې دروندوالى وي. نو د ږونو كي ئغو

  ړه. ېرى وركز

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(1-1)

 په ې الري كولو د خلكو د بداسي دي چي ك خل ځيني

دا چټي ې الري كوي، بې او خلك پر چټي خبري پېريموخه 

چي دوى ې دا ده خبري يا سندري دي او د پېرلو معنى ئ

ې دا وي ، مقصد ئې كويپرړي استخداموي، مصارف سندرغا

ځنيو قضاياوو چي خلك په سندرو مصروف وساتي، مهمو ور

اء ناعتد ې ونيسي، ديني مفاهيمو ته د اهتمام مخه ئته 

ې ړي، او يا ئې وكپه لوري د تلو مخنيوى ئ ناو د دي

ليكوالو استخدام دئ  او مراد د داسي شعراوو، مبلغينو

چټي خبرو، مبتذلو اشعارو، ېهوده او په ب چي

مشغولوونكو قصو او ناولونو خلك مصروفوي. د قريشو 

ې د دعوت د مخنيوي او د د ّـ هللا رسولځينو مشرانو د 

پاره چي د اسالم په لوري د خلكو د پراخي رجوع مخه ل

ې ته مكړې سندرغاې داسي ونيسي؛ له نورو سيمو ئ

ړول چي په محفلونه جوې ې او د هغوى لپاره ئراوستل

ځوانان مصروف خپلو گنده عشقي سندرو عام ولس مخصوصًا 
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ړي او الهو كې ډ كي ئډنپه گنده اخالقي فساد د وساتي او 

ړي چي كړه ې سائڅلي احساسات او جذبات پاك او سپېهغه 

ې هر ړه ئد مثبتي او عادالنه تبديلي په اټولني كي په 

 گه له رسولې توپه داو ړه كي لري، په خپل زځوان صالح 

د مسلط ټولني گرتيا او پر  مل سره د دوى د ّـ هللا

څون مخه ونيسي، نن هم كه ظالمانه نظام په ضد د پا

ړۍ د غربي استعمار د كلتوري يرغل پر اسالمي نتاسو 

گورئ چي په سلگونو ځير شئ وبه پراخو ابعادو ته 

په كار اچولي، ې چينلونه ئټلويزيوني وگاني او ډيرا

 ځژبو شپه او ورټولو مهمو ې خپروي، په ڼځپاوراو  ېلمج

په همغه كار مصروف دي چي په دغه ټول او  تبليغات كوي

د دغو رسنيو مهمه دنده ې، مبارك آيت كي ورته اشاره شو

څا، سندرو، شراب او قمار موسيقي، ن دځوانان دا ده چي 

ړوي چي ډي جوهغو شعراوو ته غونړي، لوري ته راغب ك

پښو الندي كوي، د عفت او اخالق پولي ښتونه تر رزاخالقي ا

نسكوروي، عشق او گنده ميني ته خلك بلي، دوى هغه 

چي د ړي ستايي او سندرغاښوي او هغه شاعران شعرونه خو

په الر كي د دوى مرسته ې ناولي او شيطاني مقصد همد

ۍ، د عزت، خپلواكې هغه چي په شعر او سندرو كي ئړي، وك

پاره څلو اهدافو لپېاستقامت، د سهمت، عفت، صبر، 

په ۍ نفرت پكاوي او د پرديو له غالمۍ، له ذلت، سقربان

گي، ډي، سره اننې شونځاى شراب، جام، ساقي، جانان، سر

 ږي.ېتوري زلفي او ... ستايل ك

 بازار د ټي خبرو د دغو چښمنان وايي چي د حق د قرآن

ې ري بۍ سره د هللا له الپه ناپوهخلك چي پاره تودوي ې لد

څ ې ناولي كار سره هيږي چي په دې، يعني نه پوهړيالري ك

ټولني ته تاوان پلي ځان او خگټه نشي ترالسه كولى، 

ځپل شي، ښتونه وچي معنوي ارزټولني كي په كومي رسوي، 

خبرو مصروف ېهوده ږي، خلك په چټي او بړېاخالقي پولي ون

امخ يماريو سره مخټولنه له داسي تباه كوونكو بشي، دا 

 ې ممكن نه وي. ږي چي عالج ئېك

  ږي دا ېخو نه پوهډي وهي، ملندوى په حق باندي

 ړي. سره مخامخ كعذاب  له رسوا كوونكيې تگالره به ئ

 ي پېري او د خورولو په الر ېهوده خبردا مفسدين چي ب

څرگندو الهي ړاندي او د په وې مصارف كوي، د حق كي ئ

 آيتونهالهي له كې چلن داسي وي چي ړه ئپه ا آيتونه
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ې ځان تر دې تحريك شي، كبر او غرور ئې ولوستل شي پر

ې د حق لوري ته وبلي، د الهي آيتونو څوك ئړ گڼي چي لو

ې ته ې دئلويي ړي، خپله مزعومه ېدو بلنه وركد اور

دا لكه چي ې داسي وي او غبرگون ئړوي اوشا چي څوي وه

ې ئږونو كي غو ېدلي، لكه چي پهې نه وي اورئ آيتونه

 دروندوالى وي. 

 پك چلن د خير طمع لري او گمان به ې سدوى به له د

په الر كي به ېدو چي خپلو ناولو موخو ته د رسې دا وي ئ

پلو څكله به د خږي چي هيېخو نه پوهړي، د دوى مرسته وك

د دردوونكي ېرى وانه وري، بلكي ېدو زهيلو د ترسره ك

  . ى شيړكبه ورېرى عذاب ز

   

  

    

    

    

   

ې ېك عملونه ئړى او نې راوايمان ئ چييقينًا هغه 

پاتي په ډك جنتونه دي، تل ونوتنعمله ه تړي، دوى ك

ې وعده، او هغه باحكمته عزتمن نښتيهغه كي، د هللا ر

   دئ. 

ډلي په مقابل كي هغه مؤمنان دي چي ۍ د مخكن -(1-9)

كوي، ېك عملونه چي هم د ايمان خاوندان دي او هم ن

او د جنت  ډك جنتونه ونوتنعمله ه تدوى به  تعالى هللا

 تعالى دا د هغه هللا ړي، پاتى ژوند ورپه برخه كتل

   عزتمن دئ.  ې وعده ده چي باحكمتهښتينر
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چي تاسو ړل پرته پيدا كې له داسي ستنو ئ آسمانونه

گرونه واچول ې داسي لنپه زمكي كي ئې ليدى شئ، او ئ

ډول ډول ې ې كي ئاو په هغړزوي، چي تاسو ونه ل

مو اوبه ړل، او له آسمانه واره كېدونكي )ژوي( خځخو

ډول ډول په )زمكي( كي ې سره مو په دړې نو نازلي ك

؛ نو ښت دئ، دا د هللا پيدايېټوكولړې راوغوره جو

بلكي ړي؟ پيدا كڅه چي له ده پرته )نورو( ئ يښراو

 ې الريتوب كي دي.گند بڅرظالمان په 

 ښووني لري:څو مهمي الر ونهآيتمبارك دا  -(10-11)

 ې له داسي ستنو ئ ونهآسمانهغه ذات دئ چي  تعالى هللا

نه ، ستني شته خو دى شيېل كچي ليدودرولي ړ پرته لو

 چي د قرآنه ستر علمي حقيقت دئ ږي، او دا هغېليدل ك

ې په دږدي، انسان نن ږ مخي ته بل علمي اعجاز زمو

ځ د جذب ټولو ستورو تر مند آسمان د چي پوه شوى حقيقت 

چي كه دا نه وى او يا ځواك شته ي او دفع داسي نامرئ

ځواكمن او كمزورى وى نو د عالم دا له اوسني حالت 

، يا به يو بل جذبولو او ښت نشو موندلىپايموجود نظام 

ځه ټول نظام به له منچي ېدل يا به داسي خواره واره ك

په هغه ږ چي زموپوه ته ووايئ تلو. كه تاسو يوه ساينس

نازل شوى راغلي ړاندي وۍ ړپېڅوارلس مذهبي كتاب كي چي 

چي نه ليدل ړ ساتل شوى لو داسي ستنوپه چي آسمان 

پرته تاسو ته ووايي: ډ ځنږي، نو يقينًا هغه به له ېك

، تر لپوه شوېړۍ كي پپه نولسمي ې حقيقت انسانان پر د

آسمان د ېدو او د پوهې حقيقت نه په دڅوك ې د مخه هيد

ې هم نشو تصور ئ ځواك د شته واليځ د داسي تر من ستورو

 كولى.

په زمكي  تعالى مبارك آيت كي ويل شوي چي هللاې په د

ېدو مخه ونيسي ړزد زمكي د لگرونه واچول چي داسي لنكي 

ژورو مطالبو د په  ې مبارك آيتد د. ړزويتاسو ونه لاو 

 پام كي ولرئ:په پاره دا مطالب ل وېدپوهښه 
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  ول( چړه د )القى: واپه اښت ياپيددلته د غرونو د

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

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

؟ آيا د غرونو تر ړل شوىگرونه( نوم راورواسي: لن)

ښت ځې خوگه د هغڅنېده؟ غرونو ځړاندي زمكه خوښت وپيداي

ښتنو ته بايد دقيق او علمي پوې د ړ؟ځه يووله من

 وو.ټځوابونه ول

  ړه چي غرونه د زمكي له زښيي ړني ېڅعلمي

ږ ړه كي وي او لپه زې د زمكي ېره برخه ئډېدلي، ټوكرا

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

شو، خو  كلكېر څپه ډبري د ړ او بهرنى قشر سوزمكي 

د  ۍژپه سينه كي د متراكمي انرنازك وو او د زمكي 

 ېپسپر له په قاومت نشو كولى او ې مړاندي ئپه وفشار 

چاودونو ويلي مواد بهر شيندل ېدو، له دغو چاودگه تو

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

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

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

ر ستر علمي حقيقت ېډكارول صيغه پاره د )القى( غرونو ل

ږ مخي ځالنده علمي اعجاز زمويو  قرآنافاده كوي او د 

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

ږدي، ېكښ اوبو كي په جوۍ گڅوك هچي لري ې سره شباهت د

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

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

ړ په امتداد لوچاودونو د ځي او وچاودونو بهر راوله 

   ړ شوي.پر سر همداسي جوپاته شي، غرونه د زمكي 

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

چي ړيو مراحلو كي او هغه مهال په لومښت پيدايزمكه د 

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

او  وچاودنو له كبله له شديد، د دغو پيدا شوي نه وو

ې باعث دا غرونه د دې زلزلو سره مخامخ وه، پسپر له 

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

او د شي  (گډينويلكوشير )ې سره وصل او ې ئټټوېلي ب

د يخو اوبو چي ڼئ لكه گدا داسي و، ول شيزلزلو مخه وني

ېر ډې له كوم لوى او دروند او ټټو گلپر سر د مات كن

ېدا او ې ماتگه ئې توپه دښلي او گل سره ونړ كنسو

گر نوم غوره كول پاره د لنېدا متوقف شي. د غرونو لځخو
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په حقيقت كي دغه ستر علمي حقيقت ته اشاره كوي او 

ښكاره علمي اعجاز يو بل قاطع او  قرآنچي دا د يقينًا 

 دئ.

 اوبه وروي او په آسمانه  له تعالى چي هللاې ته گور

ډول غوره ډول دغو اوبو له زمكي د ژوو او نباتاتو 

ړۍ ل ېدپه ښت ټوكوي، د زمكي پر سر د پيدايړې راجو

ړاندي په وږ گند مظاهر زموڅركي د خالق رب د خلقت 

 هللاڅه د گواهي وركوي چي دا هر ږغ په جگ ټول ږي، ېځل

قت نه چي دا حقيڅوك ږي، ېپه اراده ترسره ك تعالى

پيدا كولو څه د ښيي چي د كوم څوك دي ومني نو داسي 

پيدا څه چي له ده پرته نورو  ييښتوان لري، راودي 

وايي چي له  آيتونهېر نور دا او گڼ شم د قرآنړي؟ ك

پيدا كولو توان نه لري، څه د څوك پرته هي تعالى هللا

څه ساينس نن همدا خبره كوي او وايي: انسان نه 

ړلى شي، هغه ځه وڅه له مناو نه پيدا كولى شي 

چي يو شئ له يوه حالته بل ته يوازي دومره كولى شي 

چي لرگى وسوزوي او په ايرو او ړوي، داسي لكه وا

نه كوم شئ  سرهې عمليې په دهغه ړوي، ې وادود ئ

گي ېدلي لرړى، د سوزځه وې له منړى او نه ئپيدا ك

لت ځي، فقط حاڅ كمى او زياتي نه راې كي هيپه كتل

 ږي. ېې بدلئ

  چي له دغو حقائقو انكار كوي ستر ظالم څوك هغه

ې شوى او سمه الر ئ ې الريگنده توگه بڅردئ او په 

 ړې!! وركه ك
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چي  ړاو يقينًا چي لقمان ته مو دا حكمت ورپه برخه ك

)د ځان چي شكر كوي نو د خپل څوك هللا ته شكر كوه، او 

هللا ړه نو گټي( لپاره شكر كوي، او چا چي ناسپاسي وك

 ه(ړاو هغه مهال )درپه ياد كې نياز دئ، ستايلى ب

ې چي لقمان خپل زوى ته په داسي حال كي چي وعظ ئ

له هللا سره  زويه!گرانه ې زما وويل: اورته كولو 

( مه شريكوه، يقينًا چي شرك لوى ظلم دئ، او څوك)

ښتنه گڼي سپارښېد ړه انسان ته مو د والدينو په ا

گاللو سره حمل ې سستيو په پرله پسې دى ړه، مور ئوك

ښتنه و كلونو كي وو، دا سپارپه دوې ېلول ئړ، او بك

ېدا ېرته ستنچي زما او د خپلو والدينو شكر كوه، ب

ړه دا ستا په اړو زما په لوري ده، او كه دوى دوا

ړې چي د هغه ك كيڅه شرڅه كوله چي له ما سره داسي ه

او په ې مه كوه، ې نو اطاعت ئړه علم نه لرپه ا

او گه مصاحبت ورسره كوه، ښه تودنيايي چارو كي په 

ې انابت د هغه چا متابعت كوه چي زما لوري ته ئ

ېدا زما په لوري ده نو په ځگرېرته ړى، بيا مو بك

زما گرانه ې ړم چي تاسو كول. اڅه به مو خبر كهغه 

په  ېپيلني د دانزويه! حقيقت دا دئ چي كه د س

په يا كي ډبري وي او هغه په كومي څه مقدار 

راحاضر ې هللا به ئوي نو  يا په زمكي كي آسمانونو او

زما گرانه ې يقينًا چي هللا باخبره لطيف دئ. اړي، ك

گڼي گمارنه كوه او له ښېقائموه، په ځ زويه! لمون

ړاوونو( صبر كوه )كڅه منكر ممانعت كوه، او په هغه 

 څخه دئ.له همتناكو كارونو چي دررسي، يقينًا چي دا 

 او په زمكي كي په نخرو ږوهاننگي دي خلكو ته مه ك

نخرو مه درومه، يقينًا چي هللا هر فخر كوونكى كبرجن 

ږغ او په خپل تگ كي اعتدال كوه او خپل ښوي، نه خو

ږغ ږغ د خره ټولو كركجن ړه؛ يقينًا چي تر ټ كټيرا

 دئ.

ېدو پوهښه آيتونو په مطالبو د ې مباركو د د -(12-19)

 پاره الندي خبري په پام كي ولرئ:ل

  پوه او حكيم شخصيت په كي د يوه لقمان په عربو
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 ېېزجو ونصائح اېر مواعظ، گڼ شمېدو او نامه پېژندل ك

ې پاره شوې لل، دلته د هغه يادونه د دېدهغه ته منسوب

تاسو ته د لقمان په  ّـ هللا چي قريشو ته وويل شي: رسول

ړي او غوره ويناوي كوي، دا ولي ېري لوډېر او تر هغه څ

 گه گورئ او له رسولد درناوي او احترام په سترهغه ته 

هغو څو ! راشئ د لقمان ړئ؟!ۍ ته مال تښمنسره د ّـ هللا

 :ېې وړځير شئ چي هغه خپل زوى ته كخبرو ته 

  دا وه چي شرك مه كوه، شرك ښتنه سپارۍ ړلومد هغه

  تاسو ته همدا خبره كوي.  ّـ هللا لوى ظلم دئ، رسول

 الى تعهللا ړى وو چي د ځاى كدا حكم پر  تعالى هغه د هللا

چي شكر كوي څوك ړي، وكشكر د نعمتونو ړاندي د هغه په و

كوي چي ناسپاسي څوك او  ه شكر كويگټپه ځان نو د خپل 

تعالى د ده او د ده شكر ته هللا ځان ته تاوان رسوي، نو 

 .نياز دئ ېستايلى ب تعالى ړتيا نه لري، هللاڅ اهي

 ې ورته هغه خپل زوى ته په داسي حال كي چي وعظ ئ

مه  څوكله هللا سره  زويه! هگرانې زما وويل: اكولو 

گه چي لقمان څنلكه  وه، يقينًا چي شرك لوى ظلم دئ.شريك

ځان خپل گران زوى ته د د خپل وعظ په سر كي له شرك د 

تاسو ته د  ّـ هللا رسولښتنه كوله، همداسي پارساتلو س

ړاندي له شرك د څه وخپلو مواعظو په سر كي او تر هر 

ړه سوى او ې زئ هړتوصيه كوي، ستاسو په االس اخيستو 

ړه سوى له پالر زمهرباني همدومره ده لكه د يوه مهربان 

 پل اوالد سره.خ

 پل اوالد سره خله ړه كي د مور پالر په ز تعالى هللا

پاره سخت سخت ې د هغه لې چي مور ئړدومره مينه تعبيه ك

ږ كي ېپه خپل رحم او غې گالي، دوه كاله ئړاوونه ك

ې خوبي ړاوونه او بپاره كي، تى وركوي، د هغه لځوگر

گمارلى چي له ې پر دې انسان په بدل كي ئې گالي، د د

هغوى د پېرزوينو درناوى  ده كوي، گڼښېسره به والدينو 

ې د د تعالى هللاځ به د قيامت په ور، يكوبه شكر او 

گه وو، د څنچي له والدينو سره مو چلن ښتنه كوي پو

خو انسان په لوري ده،   تعالى د هللاا ېدېرته ستنبټولو 

ستا په پالر او مور كه ړې چي ښتنه هم كپارې دا سته ئ

ړې چي د ك كيڅه شرڅه كوله چي له ما سره داسي ړه دا ها

خو سره ې مه كوه، ې نو اطاعت ئړه علم نه لرهغه په ا
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گه ښه توپه له هغوى سره په دنيايي چارو كي ې له د

چا متابعت كوه چي اى د هغه ځد دوى پر مصاحبت كوه، 

ېدا زما ځگرېرته ړى، بيا مو بې انابت كزما لوري ته ئ

 ړم چي تاسو كول. څه به مو خبر كپه لوري ده نو په هغه 

  :زما گرانه زويه! ې القمان خپل زوى ته ويلي وو

ېك نڅه په مقدار پيلني د داني حقيقت دا دئ چي كه د س

كي ډبري په كومي  او هغهښه او بد شئ وي، ، يا بد عمل

ې نو هللا به ئ ؛وي يا په زمكي كي په آسمانونو اويا 

چا به ر هيپيقينًا چي هللا باخبره لطيف دئ. ړي، راحاضر ك

په پيلني د داني د سچا ږي، كه ېظلم نه كپلوه څ هيله 

څه څ هيگند به شي، څرړى وي نو ښه يا بد عمل كمقدار 

چي هغه )خبير( ه ځكږي؛ دا ېپاته كټ نه پ تعالى له هللا

 او )لطيف( دئ. 

  :زما گرانه ې اهمدا راز هغه خپل زوى ته ويلي وو

گڼي گمارنه كوه او له منكر ښېقائموه، په ځ زويه! لمون

كه د امر بالمعروف او نهي عن المنكر ممانعت كوه، او 

يقينًا  ؛صبر كوهې سره مخامخ شوړاوونو كپه كار كي له 

دئ. اننگي دي خلكو ته  څخهله همتناكو كارونو چي دا 

په سپكه سترگه مه ورته ړوه، ، له هغوى مخ مه اږوهمه ك

په زمكي كي په نخرو نخرو مه درومه، يقينًا چي هللا گوره، 

او په خپل تگ كي ښوي، هر فخر كوونكى كبرجن نه خو

ټولو ړه؛ يقينًا چي تر ټ كټيږغ رااعتدال كوه او خپل 

 ږغ دئ.ږغ د خره كركجن 

  ام وي چي دلته د ته مو پې د

  ( الفاظ راغلي، )صعر( هغي

ږي او له كبله ېې اخته كپرښان بيماري ته وايي چي او

ر خدك( معنى دا تصع)ال دږه شي، دلته ړه كښ غاې د اوئ

ې بپه مه گوره او ږ كوږ ده چي په كبر سره خلكو ته كو

ېر مه څرجن په وه، د هغه كبړې ااعتنائي سره مخ مه تر

ې ړي او بږ كږه چي د بل خبري ته خپل اننگى كوېك

ې دا فقره راغلگڼي. د آيت په پاى كي ې وښته ئارز

(      

  : يقينًا چي هللا هر فخر كوونكى كبرجن نه

 )ږي چي پهېې معلومې فقرله د(؛ ښويخو

   )ډډه ي له كبر ك

  مراد دي. كول
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ځير شو نو آيتونو ته په دقيقه توگه ې مباركو كه د

د دعوت اساسي  ّـپېغمبر د كي ې ېږي چي په دراته جوته ك

 گه دي: ې توټكي راغلي چي په د

  مه شريكوه، يقينًا چي شرك لوى ظلم  څوكله هللا سره

 دئ.

 گڼي ښېد ړه انسان ته د والدينو په ا تعالى هللا

 .ېړښتنه كسپار

 چي د خپل رب او د خپلو والدينو شكر ښتنه دا سپار

 كوه.

  په لوري ده. تعالى ېدا د هللاېرته ستنبټولو د 

  سره  تعالى څه كوله چي له هللادا هكه والدينو دي

ې نو ړه علم نه لرړې چي د هغه په اك كيڅه شرداسي 

په دنيايي چارو كي له ې . خو سره له دې مه كوهاطاعت ئ

 گه مصاحبت كوه.ښه توسره په هغوى 

 ې انابت د هغه چا متابعت كوه چي زما لوري ته ئ

ړې ړى، يعني بايد په يوه تنظيم او جماعت كي ژوند وكك

 ړې. ښود سره بيعت وكيوه الرله او 

 قائموه.ځ لمون 

  گڼي گمارنه كوه او له منكر ممانعت كوه.ښېپه 

 چي د امر ړاندي صبر كوه په و ړاوونود هغو ك

عروف او نهي عن المنكر په دوران ورسره مخامخ بالم

  څخه دئ.له همتناكو كارونو همدا  ې.ږېك

 او په زمكي كي په نخرو  ږوهاننگي دي خلكو ته مه ك

نخرو مه درومه، يقينًا چي هللا تعالى فخر كوونكى كبرجن 

 .ښوينه خو

  په څېړ په خپل تگ كي اعتدال كوه. مه د مغرورو په

و مه د كمزورو او ذلت ته د تسليم نخرو نخرو تگ كوه ا

 گ كوه.تورو ورو ړي سره ږې غاڅېر له كشوو په 

  ټ ټيږغ له مخاطبينو سره د خبرو په دوران كي خپل

او  ړېپر، ړپه لوڅېر ساته او د هغه كمعقل مغرور په 

ړ گڼي او ځان تر نورو لوچي ږ خبري مه كوه غمانه حكت

 خلكو ته په سپكه سترگه گوري. 

ښيي چي د دين له نظره مهم ږ ته مو آيتونه دا مبارك
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مهم او اساسي كارونه كوم كوم دي، دلته له توحيد 

ې، ښتنه شوپارښه سلوك سوروسته له والدينو سره د 

ې، بيا د ښود د متابعت يادونه شوې د صالح الرورپس

او د  بيا د امر بالمعروف او نهي عن المنكر ځه،لمان

د امر بالمعروف او نهي  چيړاندي صبر په وړاوونو هغو ك

ږو، او په پاى ېعن المنكر په دوران كي ورسره مخامخ ك

ېر وضاحت سره ډپه ې له دډډه كول. كي له كبر او غرور 

ږي چي په اسالم كي نه د انفرادي ژوند تصور او ېمعلوم

ې د بړاندي د ناخوالو په وټولني مجال شته او نه د 

ټولو اضاء او د جواز، د دين تقې تفاوتي اعتنائي او ب

چي د يوه موحد ه دړنالره دا پيغمبرانو او صالحينو ك

گ كي او د يوه څنداعي په توگه به د يوه صالح صف په 

اصالح د ټولني كي په متابعت كي په ښود خداى پال الر

په معروف گمارنه او له منكر مخنيوى به هاند كوو، 

ېر په گڼ شم خپله الهي او ديني وجيبه گڼو. قرآن

به  په الر كيد هللا ښوونه كوي چي ږ ته الرتونو كي موآي

ځان، كله به او كله د  ته بلل كېږئ ۍكله د مال قربان

ښمنان ستا مقابله كوي او د ند دي امه كيجپه د دين 

او هم  ېخبري اور ېنكوځورو كله مشركان، هم به له دې

د هللا رضاء ، ساتهړه لو ي، حوصله دېډېر ؛ږ نهله هغه، ل

ند يپه ستر سترالسه كول گوهر ي، دا ترالسه كېږنه ړيا و

ړي، دا ې ډغري وهل غواپو سره ئړو څپياواو له المبو  كي

، هلته ېموندلى شڅوكو كي ړو لوپه گو غرونو الماس د ج

 ژوريلوړي ، چونو به تېرېږېېلږله كړي، ځان رسول غوا

ۍ ته ړه، قربانك مضبوطيمټي ښتلى او ړه غ، زېكو ېپلبه 

چمتو ځان له مخالفتونو سره مخامخ كېدو ته ، تيار شه

 ې، بړهمت وك يكه د، ېلر په مخكي يآزموين سختيړه، ك

، له ودرېدو، ترشا كېدو او يوې بلي خوا ته ېړه نه شوز

بريالى ځان وساتو او له دغو آزموينو  يدو دېږكله 

 .ېې ترالسه كواو رضاء ئ ې، هللا ته رسېووت

ې ې يادونه نه ده شوژروچي دلته د حج، زكات او لكه 

ې، خو د امر بالمعروف او نهي عن المنكر يادونه شو

امر بالمعروف، ې او حج د ژكي تر رو په قرآنهمداسي 

ې، زياته يادونه شوسبيل هللا جهاد ِفي نهي عن المنكر او 

په چي ړو هم حساب ك آيتونههغه ړوند كه د جهاد ا

چي يلي شو ښتنه كوي نو وپارگه د جهاد سغيرمستقيمه تو
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او تأكيد په جهاد زيات تركيز ځه او زكات هم تر لمان

د اخالص او صداقت كي په ايمان جهاد د ايمان او شوى، 

څ گه معرفي شوى، بل هيپه توپاره د معيار او مالك ل

چا د گه نه دي كتل شوي، د هغه ې سترپه دعبادت ته 

، د ډډه كويله جهاد چي ې ڼل شوگايمان دعوى دروغجنه 

رواياتو كي د په ې. ړه دا خبره نه ده شوپه اعبادت بل 

چي له اسالمه وتلى كه ړه ويل شوي په انكي وېښودپرجهاد 

 .نيسيژه ځ كوي او روڅه هم لمون

 ِبخَْمس   آُمُرُكمْ  َوَأَنا قال: ّـ هللا رسول نأ االشعري الحارثعن 

، َواْلِهجَْرةِ ، ةِ َوالطَّاعَ ، َوالسَّْمعِ ، اْلجََماَعةِ : ِبِهنَّ  َأَمَرِني هللا

 َفَقدْ  ِشبْر   َقيْدَ  اْلجََماَعةَ  َفاَرقَ  َفَمنْ ، هللا سَبِيلِ ِفي  َواْلجَِهادِ 

 َدْعَوى َدَعا َوَمنْ ، َيْرجِعَ  َأنْ  ِإال ُعُنِقهِ  ِمنْ  سالمِ ِءاال ِرْبَقةَ  خََلعَ 

 َوِإنْ  هللا َرسُولَ  َيا: َرجُل   َقالَ "، جََهنَّمَ  جُثَاءِ  ِمنْ  َفُهوَ  اْلجَاِهِليَّةِ 

 هللا بدعوة فادعوا ،َوَصلَّى َصامَ  َوِإنْ نعم : َقالَ ؟ َوَصلَّى َصامَ 

 . هللا عباد المؤمنين المسلمين بها سماكم يالذ

په وفرمايل:  ّـهللا رسولله الحارث االشعري روايت دئ چي 

گمارلى ې پرزه تعالى  هللاچي گمارم مو ځو خبرو پنهغو 

په الر كي جهاد، او د هللا  يم: جماعت، سمع، اطاعت، هجرت

ووت په اندازه ېشتي ې لوچي له جماعت د يوڅوك نو 

گر دا ړي وايسته، مپلي غاې له خړۍ ئد اسالم كچي يقينًا 

بلنه په بلني د جاهليت چي څوك او ځي، گرېرته راوچي ب

ړي وويل: كوي؛ هغه به د دوزخ خس او خاشاك وي، يوه س

ې ځ ئې وي او لموننيولې ژه ئروهم څه كه يا رسول هللا! 

ې وي ې نيولژه ئروهم څه كه ې فرمايل: هو؛ وئ ړى وي؟ك

بلنه سره بلني هغي په ، نو د هللا ړى ويې كځ ئاو لمون

ن نامسلماگان مؤمنان، د هللا بندې پرې چي تاسو ئړئ وك

  .نومولي يئ

كي په ټولو كتابونو په د احاديثو چي دا روايت 

راغلى او صحيح يير سره ږ تغپه لې الفاظو سره يا همد

، سمع، اطاعت، هجرت او د هللا ژوندجماعت كي په  ڼلى،گې ئ

چا پرته د ې دومره مهم بولي چي له دپه الر كي جهاد، 

  !ڼي!گړ نه ژه هم د منلو وځ او رولمون

فرمايي: ال اسالم  هلالج لجپام سره عمر په همدغو نصوصو ته 

ارة اال اال بالجماعة و ال جماعة اال باالمارة و ال ام

له پرته اسالم شته، نه بالسمع و الطاعة: نه له جماعت 

ېدو او اطاعته او نه له اور پرته جماعت شتهامارته 
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 پرته امارت شته.

 ّـ عمرروايت كوي چي  زرعة أبيله  عمارةهمدا راز 

 والجهاد والزكاة الصالة: أربع االيمان عرى: وويل

ات، جهاد او ځ، زكڅلور دي: لمونړۍ : د ايمان كمانةواأل

 امانت.

 االسالموايي:  هلالج لجو بل جليل القدره صحابي حذيفه ا

 سهم الجهاد و سهم والزكاة سهم الصالة: أسهم ثمانية

 سهم بالمعروف واالمروحج البيت سهم،  سهم رمضان وصوم

 سهم ال من خاب وقد، سهم واالسالم سهم المنكر عن والنهي

زكات بله ځ يوه برخه، : اسالم اته برخي دئ: لمونله

ژه بله برخه، جهاد بله برخه، د رمضان د مياشتي رو

برخه، د بيت هللا حج بله برخه، امر بالمعروف بله برخه، 

نهي عن المنكر بله برخه، او اسالم بله برخه او هغه 

  وي.ې نه ئ هخبرچي كومه څوك نامراد شو 

ۍ ڼالندي روايت جهاد د اسالم د بدن سر، د اسالم د ما

 ڼي:گه ړي څوكاو د اسالم د لو اساسي ستنه

 غزوة من ّـ هللا رسول مع أقبلنا: قال جبل بن معاذ عن

 أخبرني!  هللا رسول يا: قلت خاليا رأيته فلما، تبوك

 يسير وهو عظيم عن سألت لقد: "قال، الجنة يدخلني بعمل

 وتؤتي المكتوبة الصالة تقيم: عليه هللا يسره من على

 أدلك أوال، شيئا به تشرك ال هللا وتلقى المفروضة الزكاة

 سبيلِفي  فالجهاد سنامه وذروة وعموده مرألا رأس على

 مصنف ابن ابي شيبه  ".هللا

د سره  ّـهللا رسولله چي وايي: له معاذ بن جبل روايت دئ 

يوازي وموند چي مي هغه ېدو، كله ځگرراې تبوك له غزو

جنت چي ړه ! له داسي عمله مي خبر كهللا رسولومي ويل: يا 

چي د ستر شي يقينًا ې فرمايل: وئړي، ته مي داخل ك

ورته ې چي هللا ئچا ته آسانه دئ ړه، خو هغه ښتنه دي وكپو

ځونه كوه، فرض زكات وركوه، او له ړي: فرض لمونآسان ك

څه دي نه وي ورسره څ چي هيږه ېهللا سره داسي مخامخ ك

ړي ې كار له سر، او ستني او د لود دړي، او آيا شريك ك

په الر كي جهاد چي هغه د هللا ړم؟ څوكي دي خبر نه كله 

 دئ. 

ۍ اساسي ڼ)يعني جهاد د اسالم د بدن سر، د اسالم د ما

 هللا عبد حافظ(. دا روايت د ې دهه ئړي څوكستنه او د لو

په مصنف كي راغلى، هغه د  شيبة أبي بن محمد بن
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جري كي ه 231 سنة پهړنى مصنف دئ، احاديثو د كتاب لوم

ېړۍ شخصيت پچي دى د دوهمي ې معنى دا ده ات شوى، د دوف

 پاره د استاد حيثيت لري.(د نورو محدثينو لاو  دئ

په الندي د انصارو له وفد  ّـهللا  رسولكي بيعت عقبة په 

 خبرو بيعت اخيستى وو: 

 تبايعوني" ّـهللا رسول... قال .األنصاري هللا عبد بن جابر عن

 النفقة وعلى، والكسل، طالنشاِفي  والطاعة السمع على

 عن والنهي بالمعروف األمر وعلى واليسر، العسرِفي 

، الئم لومة تأخذكم ال هللاِفي  تقولوا أن وعلى، المنكر

 مما وتمنعوني، عليكم قدمت إذا تنصروني أن وعلى

، "الجنة ولكم وأبناءكم وأزواجكم أنفسكم عنه تمنعون

 أصغر هوو زرارة بن أسعد بيده وأخذ نبايعه فقمنا

 نضرب لم إنا، يثرب أهل يا رويدا: قال أنه إال السبعين

 وأن هللا رسول أنه نعلم ونحن إال المطي أكباد إليه

 وأن خياركم وقتل كافة العرب مفارقة اليوم إخراجه

 مستكم إذا عليها تصبرون قوم أنتم فإما السيف يعضكم

 وأجركم فخذوه، كافة العرب ومفارقة خياركم قتل وعلى

 فهو فذروه خيفة أنفسكم من تخافون أنتم وإما هللا ىعل

 يدك عنا أمط أسعد يا: فقالوا، وجل عز هللا عند عذر

 إليه فقمنا: قال، نستقيلها وال البيعة هذه نذر ال فوهللا

 حديث هذا "الجنة بذلك ليعطينا علينا فأخذ رجال رجال

 .يخرجاه ولم العقبة لبيعة جامع سنادءاال صحيح

 ّـهللا رسول.. چي..ن عبدهللا انصاري روايت دئ له جابر ب

اورئ او چي ړئ ې خبري بيعت وكپه دوفرمايل: له ما سره 

ړه نه ورته چي له زكي هم  هڅهغه په اطاعت به كوئ؛ 

په ړي، او ړه مو نه غواچي زپه هغه كي هم او  ئتيار و

په امر بالمعروف او ې او سوكالي كي انفاق كول، سگتن

پاره به حق چي د هللا لكر باندي، او دا او نهي عن المن

پروا به نه كوئ، مالمتولو  دنكي وخبره كوئ او د مالمتو

څه به او هغه چي كه درغلم زما مرسته به كوئ دي  هاو پ

تموئ ې ېرمنو او اوالد نه ئځان، مپل چي له خرانه تموئ 

چي ېدو ږ ودربدله جنت وي(، نو موې او تاسو ته به د د

كسانو تر چي د اويا اسعد بن زراره ړو، بيعت ورسره وك

 ږ تم شئل :ې ويلاو وئ الس ونيوكم عمره وو د ده ټولو 

پاره د زيات ې لږ خو دلته د دموگنو! ې د يثرب استوا

ږو دى د هللا رسول ېپوهچي گاللو سره راغلي يو په زحمت 
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گ ته مال ټولو عربو سره جنله وركول  اهپندئ، ده ته 

ژل يجه كي به ستاسو شازلميان وپه نتې د دړل دي، ت

ټولو صبر ې په دكه ، ږيېږي او توري به درباندي ورېك

 په ذمه وي ې د هللا تعالى، اجر به ئړئكولى شئ نو الس ورك

ږدئ او ې ې ئپرېره لرئ نو ځان كومه وپل پر خاو كه 

په د هللا ړئ، دا به په واضح الفاظو ورته وكپله خبره خ

ږ الس له موې اسعده! اې ويل: ، وئړاندي ستاسو عذر شيو

ې ږدو او نه ئېپرنه چي دا عهد په خداى قسم ، هواخل

ې دا ئځني ږ او له مو پورته شوويو يو ورماتوو، نو 

ږ ته جنت موې هللا تعالى په بدل كي به ئچي واخيسته ژمنه 

 ...راكوي

چي امر بالمعروف او  ېر خلك اخته ديډې مصيبت په د

او ، ېر يوه فريضه نه گڼيڅپه  ځهنهي عن المنكر د لمان

ضو هم چي فرعي او مستحب امور تر فرائداسي دي بيا ېر ډ

لو او په فضائپاته وي خو ې ض ترئڼي، فراگمهم 

څه نه چا ته به هغه ښتي وي، مستحباتو باندي به كلك ن

په څوك به چي فرايضو ته اعتناء نه لري خو هغه وايي 

پاته شي. ې ب ترچي كوم مستحڼي گڅلورو كتابونو كافر 

 ړوشخېهوده بپه و كي مسائلپه فروعي ې ژوند به ئټول 

چا ته به د ستر او او هغه ېر شي ت مناظروخوشو  او

په فروعي چي له ده سره گوري گه په سترښمن اساسي د

د خداى او دين ستر ستر خو و كي اختالف لري مسائل

ې په ضد به د يوپاته وي او د هغوى ې ښمنان به ترد

ندو به پېژښمن له د اصلي د كولو جسارت نه كوي!!خبري 

په الر كي د جهاد خبره به نه كوي، عاجز وي، د هللا تعالى 

ې عدالتيو به په ناخوالو، ظلم، فساد او بټولني كي په 

ف او نهي عن المنكر واعتراض نه كوي، د امر بالمعر

گار ټين ې به مكررپه دخو  ې ويړېره كې هفريضه به ئ

ې به څپيگه ده، څنځه وروسته دعاء لمانله چي كوي 

  !! …ړي ساتوډيو لوېله ب هڅومر

 ېښي چي د )إن ې موضوع يادونه هم ضروري برد د

عنوان ې په بخاري كي تر دړه الشرك لظلم عظيم( په ا

ې صيغه روايت په ديو ( ظلم څو مرتبې لري) الندي

 :راغلى

 ِبشْر   َوحَدََّثِني َقالَ . ح ْعبَةُ شُ  حَدََّثَنا َقالَ  اْلَوِليدِ  َأُبو حَدََّثَنا 

 َعنْ  ِإْبَراِهيمَ  َعنْ  سَُليَْمانَ  َعنْ  شُْعبَةَ  َعنْ  ُمحَمَّد   حَدََّثَنا َقالَ 
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 َوَلمْ  آَمُنوا الَِّذينَ ) َنَزَلتِ  َلمَّا َقالَ  هللا َعبْدِ  َعنْ  َعْلَقَمةَ 

 َلمْ  َأي َنا ّـهللا َرسُولِ  َأْصحَابُ  َقالَ (  ِبظُْلم   ِإيَماَنُهمْ  َيْلبِسُوا

 ( 32)بخاري:     (. َعِظيم   َلظُْلم   الشِّْركَ  ِإنَّ ) هللا َفَأْنَزلَ  َيظِْلمْ 

كله دا آيت نازل شو چي روايت دئ  ّـله عبدهللا بن عباس 

هغه چي ايمان  :ِبظُْلم   ِإيَماَنُهمْ  َيْلبِسُوا َوَلمْ  آَمُنوا الَِّذينَ )

لړلى( نو د  ئې راوړى او خپل ايمان ئې په ظلم نه دئ

صحابه وو وويل: له موږ به كوم يوه ظلم نه وي  ّـرسول هللا

 َلظُْلم   الشِّْركَ  ِإنَّ )کړى؟ نو هللا تعالى دا آيت نازل کړ: 

ر آيت ېيقينًا چي شرک لوى ظلم دئ(. يعني په دې ت :َعِظيم  

 ظلم مراد شرک دئ، نه بل ډول ظلم. دکي 

په اغلى، ځلي نور هم رږ پشپه بخاري كي دا روايت 

، 1911، 4111، 4129، 3429، 3421، 3310ېرو: دغو شم

1931، 

 پام كي ولرئ:په څو خبري ړه په اې روايت د د

طبقاتو كي يو يو راوي ټولو دا روايت غريب دئ، په 

 َعبْدِ او هغه له  َعْلَقَمةَ هغه له ، ِإْبَراِهيمَ له  األَْعَمشِ لري، 

ېل دي، ېل بې بئ بن عباس روايت كوي، وروستي راويان هللا

ېر ډې چي دوه ئپيرونه شته ې څو توئپه الفاظو كي خو 

په چي گوته كوي او هغه دا په ستر دي او جدي تعارض 

په ړ خو آيت نازل كدا تعالى  هللاچي ځينو كي ويل شوي 

هغوى ته وفرمايل: )داسي  ّـرسول هللاچي ځينو كي ويل شوي 

مراد شرك ظلم نه ېرئ، له گې انچي تاسو ئنه ده لكه 

پل زوى چي لقمان خ ېدلىآيا دا آيت مو نه دئ اوردئ، 

 چي داې معنى دا ده ته وايي: شرك لوى ظلم دئ(، او د د

 د مخه نازل شوى وو. هغه بل آيت تر 

د لقمان  (َعِظيم   َلظُْلم   الشِّْركَ  ِإنَّ چي )پام وي ته مو ې د

 ِإيَماَنُهمْ  واَيْلبِسُ  َوَلمْ  آَمُنوا الَِّذينَ )ې آيت دئ او د سور

ړو سورتونو له متنه دغو دواې، د د االنعام د سور (ِبظُْلم  

د لقمان تر االنعام سوره چي د ږي ېپه وضاحت سره معلوم

په ې، االنعام د مكي دور وروسته نازله شو هېرډې سور

ځنيو كلونو كي په منو كي او د لقمان سوره يوروست

چي د ې، ه شوړه اشتباې اپه دپه روايت كي ې، نازله شو

ې كي په سورچي د االنعام هغه بل ې آيت تر لقمان د سور

متعارضو په دغو چي ږي ېې معلومله دڼي، گراغلى وروسته 

د آيت د نزول خبره چي كي يوازي هغه دقيق دئ رواياتو 

ا آيت ې دد لقمان د سور ّـهللا رسولنه كوي بلكي وايي: 



 

                                                                                                                           ېپلوش ند قرآ

 لقمان

 

 

 

 

 

 

 

129 

په ي ولي چړ. دا ې رفع كورته ولوست او د دوى تشويش ئ

چي عبدهللا بن ې دا ده رواياتو كي تعارض راغلى وجه ئ

په ېدلى او دا موضوع ۍ ته رسځوانپه مدينه كي  ّـعباس 

ې، خو د هغوى ېدلې، ده هم له نورو اورمكه كي واقع شو

ې دا وينا ئځينو ښايي له ې نه دئ اخيستى، نوم ئ

په نورو ځينو هغه بله. دا روايت ې وي او له ېدلاور

يوازي عبدهللا بن ې ئونو كي هم راغلى خو اصلي راوي كتاب

 دئ. لوسرعباس 

ړى يو نوم يا اصطالح اصواًل لومچي پام وي ته مو ې د

څوك داسي نه كوي ږي، هيېپيل كې كارول ږي بيا ئېوضع ك

په شرك ړى بايد ى مخكي وكاروي، لومچي اسم له مسم  

 ښودل شوى وي بيا به دا وينا د فهمېباندي د ظلم نوم ا

پل يعني خ ړيپه ظلم ونه لپل ايمان څوك خ)چي ړ وي و

 (.ړيشرك سره خلط نه كايمان له 

گ د ظلم څنچي د ايمان تر پام وي ته مو هم بايد ې د

گډول افاده كوي چي له ايمان سره گه په داسي تويادونه 

ځكه عمل او چي دا )ظلم( يوه عقيده ده نه عمل، ښيي 

ېدى شي، ډگې سره عقيدېدى نشي، عقيده له گډعقيده سره 

مراد د شرك عقيده ده نه عام  څخهځكه دلته له ظلم نو 

 .ېرىپه حق تظلم او د بل 

    

    

   

   

  

    

     

     

       

ټول هغه چي يقينًا هللا تاسو ته ړى پام مو نه دئ كآيا 

څه ټول هغه په آسمانونو كي دي او چي ړي څه مسخر ك

په  متونهعنپل خې تاسو ئ پرپه زمكي كي دي، او چي 

څخه و او له خلك ړي،پړ كگه بشه توټپاو  هگندڅر

ړه په اپرته د هللا ڼ كتاب ځيني له علم، هدايت او رو

  . مجادله كوي
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د انسانانو توجه هغو الهي ې مبارك آيت كي په د -(20)

زمكي كي او  او په آسمانونوې ې چړول شونعمتونو ته ا

 په مشهود او غيرمشهود توگه د دوى په برخه شوي، قرآن

چي ړى نه دئ كپام مو آيا  خپلو مخاطبينو ته فرمايي:

په آسمانونو چي ړي څه مسخر كټول هغه يقينًا هللا تاسو ته 

ستاسو څه زمكي هر  او زمكي كي دي؟ يعني د آسمانونواو 

په گډه ړى، بل ته الس ورك هيوپه خدمت كي لگيا دي، 

چي تاسو ورته څه مهيا كوي لگيا دي او تاسو ته هغه 

په ې سو ئگند دي او تاڅرې ځيني نعمتونه ئضرورت لرئ، 

ې داسي دي ځيني ئخپلو سترگو گورئ او هغوى پېژنئ خو 

 ژنئ، تاسو دا گورئ چيېې پې نه وينئ او نه ئچي تاسو ئ

باندي رځو باران دېڼا او تودوخه دركوي او له ورلمر ر

ې ېوډول خوندوري مډول زمكي ې سره له ي او په همدږېور

 عالىت ېږي، خو د هللاټوكې درته راټي او داناو گټور بو

داسي دي چي ستاسو له سترگو پټ دي  هنعمتونېره ې شمب

ښي چي ېپېژنئ. په سطحي نظر دا خبره عجيبه برې او نه ئ

څنگه انسان ته مسخر دي، د څه زمكي هر  او د آسمانونو

چي د څه وي ېز ټولو هغو شيانو اغانسان پر ژوند به د 

ې ږ او د زمكي په پلني لمني كي ئېآسمانونو په پراخي غ

دغه وينا يو ستر  گورو؟ خو حقيقت دا دئ چي د قرآن

ې ږ ته بمو تعالى علمي حقيقت دئ، نه يوازي دا چي هللا

ې نه وينو ږ ئچي موړي داسي نعمتونه راپه برخه كېره شم

ړاندي مو څو كلونه وېر داسي دي چي ډپېژنو، ې او نه ئ

څو پېژنو خو ې نه پېژنو، نن ئې نه پېژندل خو نن ئ

ې نه پرون په دږ موه به راته جوت شي، كاله وروست

څه ځ به ستورو تر مننورو د زمكي او ږ چي زموېدو پوه

و چي د زمكي د سر دا اوسنى ېږپوهړاو وي، خو نن ت

وضعيت د هغه نظم او تعادل نتيجه ده چي په شمسي نظام 

ې كي معمولي تغيير د زمكي دا په دځته شوى، كي رامن

ږ د شمسي نظام دا موجود وزمړي، ځه واوسنى وضعيت له من

ځته شوى د هغه خاص او دقيق نظم په نتيجه كي رامنحالت 

ړوند ستور ليكى حاكم دئ، كه دا نظم اپر ږ چي زمو

كي حالت  ياوسنپه ږ شمسي نظام متالشي شي نو نه به زمو

ې ټول عالم په همدږ د زمكي حالت، پاته شي او نه زمو

پر بل حالت  ړاو لري او د يوهگه يو له بل سره تتو

 تعالى چي هللاېره درنه او دقيقه وينا ده ډېز لري، دا اغ
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  ړي. څه انسان ته مسخر كزمكي هر  او د آسمانونو

ې مبارك آيت ئدا چي ځيني داسي دي خو د انسانانو 

ټول دا  تعالى گه معرفي كوي: د هللاې توږ ته په دمو

په  تعالى د هللاځوي، له پامه غور ټ نعمتونهڅرگند او پ

د يوه داسي كس په توگه قضاوت كوي چي نه په خپله ړه ا

ې او ړښوونه ترالسه كې له بله كومه الرنه ئ، لري علمڅه 

   لوستلى!! ڼ كتاب روښود او ې كوم الرنه ئ

   

    

    

  

    

   

   

چي ړئ څه متابعت وكچي ورته وويل شي: د هغه او كله 

متابعت كوو څه ږلي؛ وايي: نه؛ بلكي د هغه ېهللا رال

څه هم شيطان ې موندلي، آيا كه پرپلرونه مو پل چي خ

 دوى د لمبه ناك عذاب لوري ته بلي!!

او  ې علمهدغو بړه په ا تعالى هللاد چي  كله -(21)

ښوونو و الروويل شي: د هغمجادله كوونكو ته  الروركو

ږل شوي؛ وايي: ېرالتعالى له لوري هللا د چي ړئ متابعت وك

په  وپلرونپلو خله چي متابعت كوو څه نه؛ بلكي د هغه 

پالر نيكه مو چي  وپه همغه الر درومېدلي، ميراث رارس

ړ په قومي تعصب والړوند او څه هم دا للي، كه ې تپر

ې پايله ئشيطان متابعت وي او په حقيقت كي د متابعت 

 !!ېول ويلوري د دوى بپه د لمبه ناك عذاب هم 

    

    

  

    

    

 داسي پهړي ځان( هللا ته تسليم كپل مخ )چي خڅوك او 

ې ۍ ئړكمضبوطي په چي ېك وي نو يقينًا ن چي كي حال

هللا ته  هپايلې دي، او د كارونو ړكگي ټينگولي من
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  ې( ده.ېدونكك ع)راج

تعالى ته ځان هللا پل چي خڅوك دا مبارك آيت وايي:  -(22)

ېك وي ن چي كي حال داسي پهړي، ليم كتسگه پړه توپه بش

ې دي، ړكگي ټينگولي منۍ ړكمضبوطي په چي هغه نو يقينًا 

په هر پالونكى دئ او تل او ې ساتونكى او ئ تعالى هللا

د هغه پل رب تر رعايت الندي دئ، ځاى كي د خحال او هر 

ي د هغه پايلكارونو ټولو چي د په حفظ او امان كي رب 

  ږي.ېټاكل كله لوري 

    

   

  

     

   

    

   

  

 كفر دي تا غمجن نه هړي نو د دكفر وكچي څوك او 

څه په هغه ده، نو په لوري ږ ېدا زموځگرېرته بړي، ك

په هللا د سينو  چييقينًا ې، چي كول ئړم ې خبر كئبه 

ې بيا به ئ وړې متمتع كږ به ئپوه دئ، لښه شته وو 

 ړو.ړ كد سخت عذاب لوري ته ا

ته د دغو  ّـ هللا رسولو كي آيتونې مباركو په د -(23-24)

 :ښوونه شويړه دا الرپه اكافرانو 

  كفر دي تا هغه ړي نو د د كفر الر غوره كچي څوك

ده، په لوري ږ ېدا زموځگرېرته بړي، د دوى غمجن نه ك

هللا  چييقينًا ، كولدوى چي ړم ې خبر كئڅه به په هغه نو 

څه لري، سينو كي پلو په خچي د دوى ږي ېپوهښه تعالى 

په  وېدكومو موخو ته د رسړې، ې د كفر الر غوره كولي ئ

ې ترسره ځيني هيلي ئېدى شي ړې، ككفر ته مخه ك ېمع ئط

پاى كي په ، خو ړمبرخمن كږ لې شي، د دنيا له متاع ئ

په او د سخت عذاب ړى شي په لوري كش كبه د دوزخ 

 شي.ړ به اېوتو ته پرگولو كي من
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پيدا چا  زمكه او چي آسمانونهې ښتوپواو كه دوى 

؛ حتمًا به ووايي: هللا، )ورته( ووايه: الحمد هلل ړيك

 ږي.  ېپوهېرى نه ډستايني هللا ته دي(، خو د دوى ټولي )

څوك د چي هيگار كوي ټينې په ددا مبارك آيت  -(21)

څه پرته بل ې ړه له دپه اښت پيدايي د زمك او وآسمانون

ته بل پرې ړي، له دپيدا ك تعالى هللادا چي نشي ويلى 

ړاندي وې قانع شي نشي پرچي د انسان عقل ځواب داسي 

هر مخاطب ته  قرآناو د ده له الري د  ّـ هللا رسولكولى، 

پيدا چا  زمكه او چي آسمانونهې ښتوپو كه دوىوايي: 

چي ووايي: هللا، ورته ووايه: الحمد هلل ؛ نو حتمًا به ړيك

 چي كي حال داسي پهدا ف كوئ، اې حقيقت اعترپه دتاسو 

 ږي.   ېپوهېرى نه ډد دوى 

    

     

   

ټول( د هللا ي كي دي )زمك او وآسمانونپه چي څه او 

 ې نياز دئ.هللا ستايل شوى ب چيدي، يقينًا 

پر ې عالم خالق دئ بلكي نه يوازي د د تعالى هللا -(21)

په  تعالى هللاڅه د ي هر زمك او وآسمانونېره د ې سربد

په ې عالم كي شته، كه دا په دچي څه واك كي دي، 

دي، تعالى ټول د هللا ي كي؛ په زمككي دي يا  وآسمانون

 ياز دئ.ې نغه ستايل شوى بچي هيقينًا 

     

   

   

    

     

    

ټولي( چي كومي وني دي؛ )دا په زمكي كي او كه 
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ي )د قلم( په داسي حال كې او سمندر ئ قلمونه وي

ې اوه نور سمندرونه ېدو وروسته ئتمامله چي گ شي رن

چي هللا ږي، يقينًا ېپاى ته ونه رسې به وي نو د هللا كلم

 باحكمته عزتمن دئ.

ڼا كي او په ر وآيتونكه دا مبارك آيت د مخكنيو  -(21)

 هللاې دا ده: د ېړو نو معنى ئڅړاو وپه تله هغوى سره 

ي زمك او وپه آسمانونې بله ئچي له كهغه احكام  تعالى

ې د زمكي پاره ئېرلو لېرو او د شمپيدا شوي وشمڅه كي 

اوه نور ړو، كگ ې رنټولي وني قلمونه او سمندر ئد سر 

ږدو، نو د سمندرونو اوبه ېپه خوا كي كې هم سمندرونه ئ

ږي، يقينًا ېپاى ته ونه رسې به به ختمي شي خو د هللا كلم

وينا څو خبري ې له د .چي هللا باحكمته عزتمن دئ

ې ې كلمد يوتعالى  هللاد عالم هر مخلوق د  -1ږي: ېمعلوم

 يدومره زيات دمخلوقات تعالى  هللاد  -2او حكم مظهر دئ، 

مسيحيان هسي دوكه  -3ېرلو عاجز دئ، له شم ېچي انسان ئ

    گڼي.ۍ كلمه يوازينتعالى  هللاد عليه السالم چي عيسى شوي 

په عظمت، انسانان د عالم چي پام وي ته مو ې د

د لي اوس او اپه زياتوېر پراخوالي او د مخلوقاتو د شم

ړاندي او ې وتر د، يپوه شوپه مرسته پرمخ تللو وسائلو 

دغي وينا ته ډېرو  په وخت كي به د قرآند نزول  قرآند 

ډېر ښه ښمنانو به ښايي دگه كتلي وي او په سترد حيرت 

دغه وينا هغه ستور  آنقر، خو كه تاسو د ې خندلي ويپر

او  ټيلسكوب شا ته ناست دئچي د هبل ړئ ېژاندي ته وكپ

په چي ېدلى ې ته رسنتيجې پلو محاسباتو له مخي دد خ

په هر ډه زيات ستور ليكي دي او آسمان كي تر سل مليار

ډه زيات ستوري گه تر سل ملياركي په اوسط توستور ليكي 

د مخلوقاتو د  ي:چي هغه به تا ته وواي,,, نو يقينًا دي

  ېره دقيقه ده!!ډدا وينا  قرآنړه د په اېر شم

گه ې توپه دې مبارك آيت ارتباط له مخكنيو سره د د

او د هغه  تعالى هللاله ړې، چي د كفر الر غوره كدئ: چا 

ژوندون باور په قيامت او بياپيغمبرانو انكار كوي، له 

ادت كوي، د جعلي معبودانو عبپرته  تعالى نه لري، له هللا

څخه دئ ې له هغه رب چي انكار ئمتوجه نه دئ ې ته آيا د

ې د څه ئړى او هر پيدا كې پراخ عالم ئچي دا ستر او 

څه د ده دا مخالفت او انكار به  ؟!په واك كي ديده 
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پيدا د انسان له بيا تعالى هللادا گه څن ښت ولري؟!ارز

و ې مزيد وضاحت كوي اآيت د دې پسگڼي؟!! وركولو عاجز 

ځ په ورښت او د قيامت پيدايړى وايي: د انسانانو لوم

 ښت.پيدايڅون داسي دئ لكه د يوه نفس پا

     

     

   

گر داسي لكه د يوه نه دئ مڅون پاښت او پيدايستاسو 

 ېدونكى دئ.چي هللا ليدونكى اوريقينًا نفس، 

 ښووني دا دي:الر ې مبارك آيتد د -(21)

  د ښت او پيدايځنى ړنى او ورلومټولو انسانانو د

داسي دي ژوندي كول او بياراڅون پاځ د دوى په ورقيامت 

چي انسان كوم ذات څون، پاښت او پيدايلكه د يوه انسان 

ېر ډې ورته كول ئپيدا بيا را ړپيدا كځل ړي لومپه ې ئ

 .آسان دئ

 دوه صفات راغلي او ويل  تعالى هللاپاى كي د په آيت  د

ې د د دئ. ( ېدونكىاور)  (ليدونكى)چي هللا شوي: يقينًا 

 گه دئ: ې توپه دۍ سره ې ارتباط له مخكنفقر

 پوه ذات ته د كوم ېر ډپوه( دئ، ېر ډعليم ) تعالى هللا

پيدا كولو څه له څوك د يوه ښت آسان دئ، هغه پيدايڅه 

 پوهه ونه لري، هللاړين علم او الزم او اچي عاجز وي 

ټولي هغه ېدونكى( دئ؛ د مخالفينو ښه اورسميع ) تعالى

ړه په ااو آخرت  تعالى چي د هللاې دي ېدلې اورويناوي ئ

د ې ئپل دغه جامع او كامل علم له مخي ې دي، د خړې كئ

ې ړښووني كدا حكيمانه ارشادات او الرځواب كي په هغوى 

 دي. 
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په ځ ځ كي ننباسي او ورپه ورپه چي هللا شې گورآيا نه 

مسخر داسي ې ۍ ئږمپوپه كي ننباسي، او لمر او سش

چي هللا ې درومي او دا ټېې نټاكلتر ې چي هر يو ئړي ك

 ېدا له دې كوئ. چي تاسو ئښه خبر دئ څه  په هغه

ې پرته ئچي له ده څه حق دئ او هغه  هللاهمدا چي كبله 

چي همدا ې بلي( باطل دي، او دا ته ئځي )مرستي لمان

 ړ دئ.هللا ستر لو

څو طبيعي تونو كي آياې مباركو په د -(29-30)

ې د يوه ستر چي هره يوه ئې گوته نيول شوته يو وښكارند

په وي او كله چي كله شې گورگندونه كوي، ته حقيقت څر

په كي، په شځ ځي او كله وروځ كي ننپه ورپه شځ، كله ور

ږدي او بله ورو ورو ېپرورو ورو بلي ته  ځاىپل يوه خ

ې گورۍ ږمپوځاى نيسي، ته لمر او سې ځي او د هغړاندي و

پل مسير كي له كوم خپل په خې دي، هر يو ئمسخر چي 

ې د ثابتي او نه گ ئپرته درومي، تتغيير او انحراف 

گ له چي ته د هغوى د تې مطابق، داسي ټېنې ېدونكبدل

ې، همدا راز ته ټاكوه اوقات گپه دقيقه توې كولى شمخي 

پاره چي ستا لړ شوي چي دا زمكه او آسمان داسي جوې گور

ټولو هغو كارونو ړى، ستا د ځى برابر كې مناسب كارئ

ې، دا ې كوچي ته ئټول مناسب شرائط مهيا شوي پاره ل

چي پيدا كوونكى داسي ذات دئ ې عالم چي ستا او د دښيي 

په ټول عالم م د ړه كامل علم لري او هپه اهم ستا 

څو ښكارندويو گندو څرړه، هر عقلمن انسان له دغو ا

چي له ده څه تعالى حق دئ او هغه  هللا نتائج ترالسه كوي:

باطل دي، او دا ئ بلدرې ځئ او مرستي ته ئې لمانپرته ئ

 وېدى شي له دغو مشهودآيا ك ړ دئ.چي همدا هللا ستر او لو

ړو؟ آيا دا سه كپرته بله نتيجه ترالې واقعيتونو له د

چي هللا حق دئ او بل معبود ږغ نه وايي گ په جواقعيتونه 

پيدا كوونكى، ې عالم چي د دنشته؟ آيا نه وايي 

 ړ عظمت خاوند؟پالونكى ستر دئ او د لوساتونكى او 
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په بحرونو فضل سره  له ۍ د هللاړېدا بې چې وره گآيا ن

يقينًا چي  خپل آيتونه دروښيي،ځيني ځي، تر څو خو كي

گندي څرپه دې كي هر صبر كوونكي شكور )بنده( ته 

، ښيپووڅېر په چتر ې د پڅې كله چي ئ اونښي دي، 

هللا پداسي حال كي  (پې ئې احاطه كړي، نو هغه مهالڅ)

مخلص وي، خو چي ورته دين كي په چي ته رابلي  مرستي

ې په نتيجه كي به ئ)ژغوري په لوري ود وچي ې كله ئ

ځ الري وي، مقتصد او منځيني د دوى  (چي يوازيې گور

و انكار نه كوي مگر هر ناشكر عهد ږ له آيتوناو زمو

 ماتوونكى.

 ښووني دا دي:الر آيتونوې مباركو د د -(34-32)

 ې ړپيدا ككشتۍ و ته داسي تاس تعالى هللاچي  ئنه گور

چي په سمندر كي درومي او ستاسو ضروري تجارتي اموال 

د  تعالى هللاې كي د انتقالوي، په دې سيمي بلي ته له يو

څوك ږي. ېځلړاندي په وږ څرگند مظاهر زموېر قدرت گن شم

چي د هللا د نعمتونو قدر كوي، له ستونزو او كړاوونو سره 

الر غوره كوي، هغوى ته په پر مهال د صبر ېدو د مخامخ

هللا دا بحرونه دي، ښووني ېري نښي او الرډدې وينا كي 

داسي ضوابط ې ، په دې عالم كي ئيدرته مسخر كړتعالى 

او سنن وضع كړي چي ته له هغوى په استفادې سره كشتۍ 

او د منعم  يد نعمتونو قدر پېژنچي جوړه كړى شې، څوك 

ېري ډدمه كي يقينا په دې مقهغوى ته  ؛ځاى كويپه شكر 



 

                                                                                                               لقمان            

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

131 

نښي دي. او دا چي گورئ كله كشتۍ په بحر كي له ځالندي 

طوفانونو سره مخامخ او د بحر له څپو سره ټكر شي، خو 

ې ژغوري او د نجات ساحل ته ئې له خطره وهللا جل شأنه ئ

چي كه ښوونه ده ورسوي، په دې كي صبر كوونكو لره دا الر

سره مخامخ شي او دوى هم له داسي ستونزو او كړاوونو 

ساحل ږي او ېېرپو روغه تڅې له كشتۍ به ئنو ړي صبر وك

و له طوفانونو رسېږي، خو تر ساحله پوري تر رسېدته به 

په پو سره ټكرونه څسره مخامخېدل شته او له موجونو او 

نښي ډېري پدې كي هر شاكر او صابر بنده ته مخكي دي، 

 دي.

ه ې عهدبو اد عجول، ناسپاس په مقابل كي ې د د

سره د ړاوونو ستونزو او كله چي داسي وي وضع انسان 

هغه ته دعا ړي، پناه وهللا تعالى ته  په وخت كيېدو مخامخ

ژمنه ۍ گبنداو مخلصانه اخالص  دړي، غواې كوي، مرسته تر

چي د مصيبتونو او ې وروسته او كله ېبڅو شكوي، خو 

ته ساحل ژغورل شي، ېري شي، له خطرونو وې تپڅوونو اړك

ړي، د هللا تعالى ك ېريه ژمني ټولي پليبيا نو خږي، ېورس

پاس او بدعهد انسان و ناشكري كوي!! د هر ناسپېرزويند 

 وي. يكار داسحال او 

  

  

    

    

    

    

     

  

   

    

ځي ړئ او له هغي ورپروا وكپل رب د خې خلكو! ا

پل زوى بدله وركولى پالر د خچي نه به كوم ږئ ېېروو

 ېبدلڅه پالر د پل شي او نه به كوم زوى د خ

چي د هللا وعده حق ده، نو نه دي وركوونكى وي، يقينًا 

ړي او نه دي غولوونكى ژوند تاسو دوكه كايي يدن

 ړه وغولوي.په اد هللا تاسو )شيطان( 
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مخاطبينو ته دا ې مبارك آيت كي د قرآن په د -(33)

 ې:ښتني شوپارس

 چي ځان وساتئ څه او له هغه ړئ پروا وكپل رب د خ

 ږي. ېك ې ناراضپرستاسو رب 

  پالر چي نه به كوم ږئ ېېرځي ووله هغي ورد قيامت

ژغوري ې وړي او له سزا ئپل زوى بدله وركد خكولى شي 

 .وركوونكى ويې بدلڅه پالر د پل نه به كوم زوى د خاو 

  او وعده حق تعالى د هللا چي ې كلك باور ولرئ دپه

 .دهې ېدونكحتمًا ترسره ك

 تاسو مال متاع دي او د هغه لذتونه او ژوند ايي يدن

 .ړيكنه دوكه 

 ونه تاسو غولوونكى شيطان ړه دي په اپل رب د خ

 وغولوي.

    

  

    

    

     

    

     

      

علم له هللا سره دئ، هغه ې ټېد ن (د قيامت)چي يقينًا 

ميندو په باران وروي او په هغه څه علم لري چي د 

څه ږي چي سبا به ېپوهڅوك نه رحم كي وي، او هي

ږي چي په كومي زمكي كي به ېړي، او نه پوهترالسه ك

 پوه دئ.اخبره ښه بمري، يقينًا چي هللا 

ېدو پوهښه ښوونو د ځالندو الرپه  ې مبارك آيتد د -(34)

 پام كي ولرئ:په پاره الندي خبري ل

 ټولو ې وروستى آيت او د ې سوردا مبارك آيت د د

 ې تتمه او خالصه ده. ښكليوه ې پاره ئمضامينو ل

  مختص شوى:ته علم هللا تعالى څو امورو د دلته  

ريم په متعددو آيتونو كي دا د قيامت وخت: قرآنك -الف

پرته هيڅوك هللا تعالى مطلب بيان او روښانه كړى چي له 
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 ځي. به كله راقيامت چي ږي ېپوهنه 

بايد ړه پدې اچي د باران د ورېدو وخت او سيمه.  -ب 

د انسان ړه د باران په ا -1دوه ټكي په پام كي ولرو: 

ن( او وړاندوينه په حدس او گمان والړه وي، د حدس )گما

هير نه كړو، گمان ته علم  علم ترمنځ ژور توپير بايد

ونه وايو، په هر حدس او گمان كي گڼ شمېر احتماالت وي؛ 

خوا ته ږدي او قاطع فيصله  ېخو علم احتماالت يو

 -2صادروي، په علم كي متعددو احتماالتو ته ځاى نه وي. 

د بادونو مرسته په كله چي مونږ د پرمختللو وسائلو 

ځو حالت او كيفيت معلوموو ېاو استقامت او د ور سرعت

او بيا په همدې اساس او د دغه معلومات په رڼا كي 

وايو چي په فالني وخت او فالني ځاى كي د باران ورېدو 

نه كه هرڅومره دقيقه وي، د ياحتمال شته، دا وړاندو

رې نشي وتى، انسان نشي كولى ټول ئحدس او گمان له دا

دو، حركت او د باران، ېځو په جوړېرهغه عوامل چي د و

ږلۍ يا واورې په ورېدو كي لږ يا زيات ونډه او اغېز 

درك او په دقيقه توگه ئې وپېژني او بيا د هغه  ؛لري

نه وكړي. هغه يپه رڼا كي سل په سلو كي علمي وړاندو

، يا د  1000/1كي د يوې ثانيي  ېنه چي په هغيوړاندو

حتمال وي دا په حدس او د اشتباه ا 1000/1يوه مليمتر 

گمان والړه ده او نه ښايي هغه ته علم ووايو، ځكه په 

ځ چي په ېور احتمال نه وي. همداعلم كي د اشتباه هيڅ 

خاص سرعت سره د خاص استقامت او سمت په لور روانه ده 

او هغه سړه وږمه چي د باران سبب كېږي، په څو 

ته چي له كيلومترۍ كي ورته انتظار باسي، دا احتمال ش

يوه بل استقامت ديوه تېز باد په لگيدو سره خپله الره 

بدله كړي او په بله خوا الړه شي، د همدې ډول احتماالتو 

د شته والي له امله د انسان وړاندويني ته علم نشو 

ويلى، خو هللا تعالى عالم الغيب دئ او په ټولو عواملو 

 پوره علم لري.

ري چي په رحم كي څه دي، هللا تعالى پدې پوره علم ل -ج 

كي نوى جوړ شوى رحم پدې عالم دئ چي دا د مور په 

ماشوم نېكمرغه دئ كه بدمرغه، ښكلى دئ كه بدرنگه، ذكي 

ځواكمن ، روغ دئ كه ناروغ، دئ كه غبي، هلك دئ كه نجلۍ

هللا پدې علم لري؛ خو انسان نه شي كولى  ...دئ كه كمزورى

مواصفاتو په هكله  ډه كي د ماشوم د ټولوېد مور په گ
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په واسطه او په هغو  ېعلم ولري. دا چي اوس د اشع

و چي د رحم د بل لوري جدار ښكاره كوي، پرمختللو وسائل

د تأنيث او تذكير حالت معلومېدى شي، دا بايد  ېد نطف

لو ئد پورته ذكر شوي آيت منافي ونه بلل شي. پدې وسا

دي لكه سره په رحم كي د ماشوم په حالت خبرېدل داسي 

ويديويي كامرې په  ېوال شا ته د نصب شوېچي د يوه د

واسطه هغه كسان ووينې چي د دېوال شاته والړ دي، ته ئې 

ليدلى خو د همدې كامرې په واسطه  ېپه خپلو سترگو نش

چي هلته فالنى او فالنى والړ دي،  ېاو بيا وواي ېوگورې ئ

كه د ته علم غيب ويلى شو؟ هيڅكله نه، همدا راز ېآيا د

په چي هلته  يذريعه څو كيلومتره لره يوه قوي دوربين پ

، بيا ې، ته يو څوك په آس سپور ووينڅه نشو ليدى سترگو

ته  چي اوس به فالنى زمونږ خوا ېخپلو ملگرو ته وواي

راشي، آيا دا علم غيب دئ؟ نه، هيڅكله نه، علم غيب دا 

 عو او بې له دې چي پهائلو او ذرئدئ چي ته بې له وسا

 په پټو شيانو پوه او خبر شي. ېحواسو ئې درك كړ

دا په سطحي نظر سره څه هم چي كه پام وي ته مو ې د

په چي د مور ېدا او دا ې )قيامت، د باران ورې خبردر

خو حقيقت دا  ېښي،ېل موضوعات برېل ببڅه دي( رحم كي 

د قيامت يوه  ړاو لري،كي ژور تپلو په خې چي دا خبردئ 

ژوندون دئ، د قيامت منكرين نسان بيا اساسي برخه د ا

ږي، ېژوندي كېرته راچي انسانان به بنه مني خبره  دا

 هللاپه وار وار دغو منكرينو ته ويلي: آيا هغه  قرآن

ۍ ژوندړه زمكه راولو سره مپه ورچي د يوه باران تعالى 

ځ په ورچي انسان به د قيامت گڼئ ې عاجز له دكوي 

چي له خاوري نطفه ليم خالق ژوندى كوي؟!! آيا هغه عبيا

ې گڼې عاجز پيدا كوي له دې انسان ړوي او له دغي نطفجو

 ړي؟! ژوندي كپه خاورو بدل شوي انسانان بيا راچي 

انسان په دقيقه توگه پدې نه پوهېږي چي سبا به څه  -د 

ب دئ او څه چي سبا راتلونكي دي هغه له ئكوي، سبا غا

تماالت شته، هيڅوك اح انسان پټ دي، هلته په مليونونو

نه شي كولى په دقيقه توگه په دې پوه شي چي سبا به په 

څه حالت كي وي او څه به كوي؟ ستا تصميم صرف يو 

احتمال كېدى شي، له ډېرو او بې شمېره احتماالتو يو 

احتمال، كولى شې گمان وكړې، ممكنه ده گمان او تخمين 

څه هغه واقعيت ته ډېر نږدې وي، خو دانشې كولى په  يد
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ي دي، دونكېسبا پېښچي ې پوه شگه په يقيني تودقيقًا او 

 علم ولرې.ړ پبشئې كوې به هغه څه چي سبا  پهكولى  ېنش

به مري، څه وخت به  يرېهيڅوك پدې نه پوهېږي چي چ - ـه

د مرگ قاصد ورته راځي او په كوم ځاى او كوم حالت كي 

 به د روح امانت خپل مالك ته سپاري. 

 ښه باخبريقينًا چي هللا اى كي ويل شوي: پپه د آيت 

ژور ۍ برخي سره ړدا فقره هم د آيت له لوم پوه دئ.

ړۍ برخي ړاو لري او هم له دوهمي برخي سره، له لومت

ې گند دئ، خو له دوهمي برخي سره ئڅرېر ډړاو ې تسره ئ

چي دا وينا هللا تعالى ړه د په اړاو داسي دئ: د انسان ت

ېري چچي ږي ېپوهڅه كوي او نه ه ږي سبا بېپوههغه نه 

د هغه علم او پوهي له مخي كوي چي د انسان په به مري؛ 

ې لري، دا د عليم او خبير خداى وينا ده چي ړه ئا

ږي او نه دا چي ېپېښو خبرځي له نه د سبا ورڅوك هي

ړه په اځان د خپل څوك . كه ېري به مريگه او چڅنكله، 

اى، وخت او ځړيني د چا د مخبر نه وي نو د بل 

ېدا خو الزيات ورته محال او پوهړه گوالي په اڅرن

څكله به هيې آيت ايمان لري چي په دڅوك ، ناممكنه ده

چي كوم انسان ته د بل د ړي داسي خبره په خوله رانه و

د پوهي نسبت ړه څرنگوالي په اځاى او  ،ړيني د وختم

به كله عليه السالم  پيغمبرچي ېدل صحابه نه پوهړي، وك

د ښه شو، ې صحت نسبتًا ځ ئحلت كوي، د رحلت په ورر

جومات ته وكتل او تبسم ې دروازې له په مهال ئځه لمان

شول چي هغه روغ شوى،  ټول صحابه خوشحالړ، ې وكئ

ې بهر هغه شپه له مدينكبله ې مدله ه رضى هللا عنهابوبكر 

د  ّـرسول هللا ې د پي ئڅاناړ، ېرمني كره والې مپلي يود خ

ې ته راستون په تلوار مدينېرته ېد او بر واوررحلت خب

چي په خداى قسم ې جاللي شوى وو او ويل ئ ّـشو، عمر 

نه دئ وفات شوى، ... كه د ابوبكر او عليه السالم محمد 

ې غيبه خبر نه ېر جليل القدره صحابه له دڅپه  ّـعمر 

د ايمان قرآن ږي؟!! په ېپوهې څنگه پرڅوك به بل ول 

ې خوا ته لري ت يواټول هغه روايچي ښتنه دا ده غو

 آيت سره تعارض لري.ېكنده او صريح ږدو چي له دي پرېك

 ېر غريب وي.ډمخصوصًا هغه چي 

چي داسي په ارتباط يو روايت لرو ې مبارك آيت د د

 دئ: 
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 الَ  خَْمس   اْلَغيْبِ  ِمْفَتاحُ " ّـهللا َرسُولُ  َقالَ  َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ 

 َأحَد   َيْعَلمُ  َوالَ ، َغد   ِفى َيكُونُ  َما َأحَد   َيْعَلمُ  الَ  هللا ِإالَّ  َيْعَلُمَها

 َوَما، َغًدا َتكِْسبُ  َماَذا َنْفس   َتْعَلمُ  َوالَ ، األَْرحَامِ  ِفى َيكُونُ  َما

 َيجِىءُ  َمَتى َأحَد   َيْدِرى َوَما، َتُموتُ  َأْرض   ِبَأىِّ  َنْفس   َتْدِرى

 (1039)بخاري:    ".اْلَمطَرُ 

فرمايلي:  ّـروايت دئ چي وايي: رسول هللا  ّـعمر له ابن 

ې پر)د غيب کلياني پنځه دي چي له هللا تعالى پرته هيڅوک 

ږي، هيڅوک نه پوهېږي چي سبا به څه کېږي، ېپوهنه 

هيڅوک نه پوهېږي چي د مور په رحم کي څه دي، هيڅوك نه 

پوهېږي چي سبا به څه کوي، هيڅوک پدې نه پوهېږي چي 

کله به باران چي او هيڅوک پدې نه پوهېږي چېري به مري 

 ورېږي(.

په دغو ځلي نور هم څلور په بخاري كي دا روايت 

 ځونپد دغو ،  1319، 4111، 4191، 4121ېرو راغلى: شم

يوه  : پهيېږك گوونه تر سترتوپيردا  ځرواياتو تر من

 َمَفاِتيحُ  ه بل كيپ ،هللا ِإالَّ  َيْعَلُمَها الَ  خَْمس   اْلَغيْبِ  كي ِمْفَتاحُ 

په  ...،.السَّاَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللا ِإنَّ )  َقَرأَ  ُثمَّ  خَْمس   اْلَغيْبِ 

 َما َأحَد   َيْعَلمُ  َوالَ ، َغد   ِفى َيكُونُ  َما َأحَد   َيْعَلمُ  يوه كي الَ 

 َوَما، َغًدا َتكِْسبُ  َماَذا َنْفس   َتْعَلمُ  َوالَ ، األَْرحَامِ  ِفى َيكُونُ 

 َيجِىءُ  َمَتى َأحَد   َيْدِرى َوَما، َتُموتُ  َأْرض   ِبَأىِّ  َنْفس   َتْدِرى

، اْلَغيْثَ  َوُيَنزِّلُ ، السَّاَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللا په بل كي ِإنَّ  ،اْلَمطَرُ 

، َغًدا َتكِْسبُ  َماَذا َنْفس   َتْدِرى َوَما، األَْرحَامِ  ِفى َما َوَيْعَلمُ 

په بل  ،خَبِير   َعِليم   هللا ِإنَّ ، وتُ َتمُ  َأْرض   ِبَأىِّ  َنْفس   َتْدِرى َوَما

 ِإالَّ  األَْرحَامُ  َتِغيضُ  َما َيْعَلمُ  َوالَ ، هللا ِإالَّ  َغد   ِفى َما َيْعَلمُ  الَ كي 

 ِبَأىِّ  َنْفس   َتْدِرى َوالَ ، هللا ِإالَّ  َأحَد   اْلَمطَرُ  َيْأِتى َمَتى َيْعَلمُ  َوالَ  هللا

 راغلي. هللا ِإالَّ  السَّاَعةُ  َتُقومُ  ىَمتَ  َيْعَلمُ  َوالَ ، َتُموتُ  َأْرض  

 پام كي ولرئ:په څو خبري ړه په ا وتاې روايد د

 او تفسير آيت شرح  31ې د سورلقمان د د ت ادا رواي

ځو شيانو له هللا پنپه چي وايي ږدي ړاندي په وږ زمو

 ږي.ېپوهڅوك نه پرته هيتعالى 

 ېپه دچي څوك چي قيامت به كله وي، ږي ېپوهنه څوك هي 

په تلو ړاندويني كوي دروغ وايي، د قيامت د راړه وا

زمكي او ټول عالم، د چي ږي ېپوهې يوازي هغه ذات ټېن

، دا ړه علم لريپه اآسمانونو، ستورو او ستور ليكو 

 ښه ده.ېپې ړلپوري تټولو ې په دچي قيامت ځكه 
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  ړاندويني يا تخميني دي يا د هغه ړه وپه اد باران

ځو د حركت سمت او سرعت ته ېد ور چيمعلومات له مخي دي 

په ځ اوس ېچي دغه ورگه وايي په تخميني توپام سره په 

په هغه لوري ې دومره دئ، ې سيمي باران وروي، سرعت ئد

ږي او ېه فالن ساعت كي ورسپځاى ته به روانه ده، فالن 

ړاند ويني تخميني دي، ووروي، خو دا و هلته به باران

ځي ېتيز باد راشي او د ور پي له بل لوريېدى شي ناڅاك

 ړي.لورى او سرعت بدل ك

  په مرسته دا و وسائلپرمخ تللو د په رحم كي د مور

ۍ، روغ دئ كه چي ماشوم هلك دئ كه نجلېدى شي معلوم

په غيب څه ليدل په مرسته د و وسائلخو د ناقص االعضاء، 

پام بايد ې ته مو په معنى نشو تعبيرولى، دېدا پوهد 

څوك نه هيچي ي داسي نه دي ويل شوي په آيت كچي وي 

داسي ۍ، بلكي په رحم كي هلك دئ كه نجلږي د مور ېپوه

ړتياوي احتوى گځانټولي چي د ماشوم ې صيغه كارول شو

څوك د پرته هيټولو له هللا تعالى په چي كوي او يقينًا 

چي دا ويلى شي څوك  ېدى.پوهپه مرسته نشي ې څ وسيلهي

ښه كه بد، صالح كه ، گه انسان ويڅندا ماشوم به 

 ؟!طالح

 له كوم چي سبا به گه نشي ويلى په يقيني توڅوك هي

ې هر تصميم ړه ئې ادپه  ږي.ېبرخليك سره مخامخ ك

 .ويتخميني او احتمالي 

 ځان نه د ېري به مري، چچي كله او ږي ېپوهنه څوك هي

نه ړه، په اړاندوينه كولى شي او نه د بل ړه وپه ا

ې فرشتړاندوينه كولى شي، نه گه وپه يقيني توټر ډاك

او نه اولياء هللا، چا السالم  معليه انپيغمبرږي، نه ېپوه

 له هللاچي چا ړه دروغ وايي او ړاندوينه وكچي داسي و

ې ړ دروغ ئې علم منسوب كچا ته د دپرته بل تعالى 

 ويلي.

چي دلته پاره وايي گماران د خلكو د غولولو لځيني ټ

ې گواكي د دې، او ړي يادونه كد مفتاح او كلتعالى  هللا

ېدا پوهپه دغو خبرو د ځينو ته تعالى  هللاچي معنى دا ده 

حال دا !! شي ېدىپوهې پرځكه مفتاح او كلي وركوي نو 

چي تا ته ووايي: د ې پاره شوې لچي د مفتاح يادونه د د

 ېئې ته چي دروازځاى كي دئ په داسي دغو امورو علم 



 

                                                                                                                           ېپلوش ند قرآ

 لقمان

 

 

 

 

 

 

 

141 

نه نه ده، پرته خزاگ ډاپه ، وىچول شپ( اقفل )كول

 څوك ورننوتى نه شيسره دي، هيې له هللا تعالى كلياني ئ

 ېدى نشي.پوهې پراو 

چي دلته د بخاري هغه روايت هم ېښي دا ضروري بر

گواكي او ړه راغلى، اپه د شهادت  ّـچي د عمار ړو ېڅو

ې باغي چي دى به د يوړې وه ړاندوينه كدا و ّـهللا  رسول

 روايت دا دئ:  ډلي له لوري شهيد شي،

مًا وْ ان ُيحَدِّث يَ كَ  الخدري رضي هللا عنه: َأنَّهُ  َأِبي سَِعيد   نْ عَ 

 ،ُكنَّا َنحِْمُل َلبَِنًة َلبَِنةً  :َفَقالَ  ،حَتَّى َأَتى ِذْكُر ِبَناِء اْلَمسْجِدِ 

  ،َوَعمَّار  َلبَِنَتيِْن َلبَِنَتيْنِ 
 
َفيَْنُفُض الت َراَب  ّـَفَرآُه النَّبِي

َوْيَح َعمَّار  َتْقُتُلُه اْلِفَئُة اْلبَاِغيَُة َيْدُعوُهمْ " :َوَيُقولُ  ،َعْنهُ 

َأعُوُذ  :َيُقوُل َعمَّار   :َقالَ "ِإَلى اْلجَنَِّة َوَيْدُعوَنُه ِإَلى النَّارِ 

 (441.   )بخاري:ِباهلل ِمَن اْلِفَتنِ 

روايت دئ چي هغه يوه ورځ خبري  ّـله ابو سعيد خدري 

دو د يادوني وار ېد نبوي جومات د جوړچي ې ، تر دېکول

راغى، نو وئې ويل: موږ به يوه، يوه خښته راوړله او 

وليد، نو  ّـبه دوه، دوه خښتې راوړلې، رسول هللا ّـعمار 

وئې فرمايل:  ېڅنډلې په داسي حال کي چي خاوري ئې تر

)افسوس د عمار په حال! يوه باغي ډله به ئې ووژني، دى 

دوزخ ته ې ه رابولي او دوى به ئبه هغوى د جنت لوري ت

به ويل: له فتنو خداى  ّـبولي(. ابو سعيد وايي: عمار 

 تعالى ته پناه وړم.

ې ځلي راغلى؛ له دپه بخاري كي دوه دا روايت 

 حَاِئط   ِفي ُهوَ  َفِإَذا َفاْنطََلْقَناپه يوه كي  :يرونو سرهپتو

 َلُهَما حَاِئط   ِفي َوَأخُوهُ  َوُهوَ  َفَأَتيَْناهُ په بل كي  ،ُيْصِلحُهُ 

 َأْنشَأَ  ُثمَّ ، َفاحَْتبَى ِرَداَءهُ  َفَأخَذَ په يوه كي  ،َيسِْقيَاِنهِ 

 َرآَنا َفَلمَّاپه بل كي  ،اْلَمسْجِدِ  ِبَناءِ  ِذْكرُ  َأَتى حَتَّى ُيحَدُِّثَنا

  په يوه كي َفَرآهُ  ،َوجََلسَ  َفاحَْتبَى جَاءَ 
 
 َفيَْنُفضُ  ّـالنَّبِي

  ِبهِ  په بل كي َفَمرَّ  ،َعْنهُ  الت َرابَ 
 
 َرْأِسهِ  َعنْ  َوَمسَحَ  ّـالنَّبِي

 ِإَلى َوَيْدُعوَنهُ  هللا ِإَلى َيْدُعوُهمْ  په يوه كي َعمَّار   ،اْلُغبَارَ 

 ِإَلى َوَيْدُعوَنهُ ، اْلجَنَّةِ  ِإَلى په بل كي َيْدُعوُهمْ  ،النَّارِ 

 راغلي.  النَّارِ 

ه پدئ، غريب ټولو زيات دا روايت د سند له مخي تر 

ړى، د يوازي بخاري او النسائي راوكي صحاح سته 

په صحابه ځينو نورو كتابونو كي هم راغلى، په احاديثو 

وو، تابعينو او تبع تابعينو كي يو يو راوي لري، د 
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 پام كي ولرئ: په څو خبري ې ړه ئپه امتن 

 څوك نه چي هيگه وايي ېر قاطع، او واضح توډپه  قرآن

گ د وخت پل مرخڅوك د ، كه ېري به مريچ ږي، كله اوېپوه

څ په هيړه خو په اږي نو د بل ېپوهړه نه په اځاى او 

 ېدى. پوهگه نشي تو

  ېر صحابه ډنو  ىې وړه دا خبره شوپه ا ّـكه د عمار

په خالف په ډلي هيچا به د هغي ې خبر شوي وو او به تر

ې ئ ّـچي عمار ړى جنگ كي د برخي اخيستو جرأت نه وو ك

 يالى وو.گيو جن

  ښتو په ځ د ند پلويانو تر من ّـد معاويه او علي

قضاوت بايد د داسي رواياتو له مخي ونه شي، داسي ړه ا

په ۍ د يوه او بل ېره آسانډپه ړ شوي او ېر جوډروايات 

ړه ېدى شي، د همدغه پورتني روايت په اټه توجيه كگ

ې په قتل تورنوله، يو ّـډلي بله د عمار چي هري راغلي 

گ ته ې جنئ ّـچي عمار ې هغه دي چي اصلي قاتالن ئويل 

ډلي ويل چي ې شول او بلي راوستى وو او د وژلو باعث ئ

د نورو ړه بايد اې ! په دې مقابل لورى دئ!قاتل ئ

ړه وشي چي كوم لورى په حقه وو. ېكقو له مخي دا پرحقائ

د مسلمانانو شرعي  ّـڅ شك نشته چي علي ې كي هيپه د

ټاكل انو د شرعي بيعت له مخي امير امير وو، د مسلمان

مجوز نه ې د قاتالنو عدم محاكمه د د ّـد عثمان شوى وو، 

څون په ضد وسله واخلي او مسلحانه پاڅوك د ده وو چي 

ښته ځ نڅ شك نشته چي د دوى تر منې كي هم هيړي، په دوك

د عبدهللا بن سبا او د هغه د پلويانو د شرارتونو نتيجه 

ړ چي ړ كې ته اې دئ ّـړ، علي هيد كش ّـوه، هغوى عثمان 

چي دا يوه ړي، ې ته انتقال كې كوفد خالفت مركز له مدين

د  ّـپېښه وه، دوى باعث شول چي علي ې ستره دردوونك

ړي اور بل ړي، دوى د هغي جگډډه وكې قاتالنو له محاكم

او همدغو  ړلشهيدان ك ّـاو بيا حسين  ّـړ، همدغو علي ك

  ېښود.ټ كمذهب بنس د شيعه وو د رافضي او شركي

د خالفت په دوران  ّـ وروسته د علي ّـ يادونه: عمار

 په پلوى کي په شهادت ورسېد.  ّـ کي د علي

سُبْحَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإل َه ِإالَّ َأْنَت َأسَْتْغِفُركَ 

 َوَأُتوُب ِإَليْكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 السجده

 نه:ژندپېې د سور

ې )السجده( دئ، دا نوم د همدې نوم ي سورې مباركد د

د لري،  آيتونهېرش دآيت اخيستل شوى، ځلسم له پنې سور

دوهم  آيت )العالمين( ته او د ې د و فواصل ئآيتونږو ل

څو ته ورته دي،  (آيت )يهتدونم يېدرې د اكثرو ئ

پاى ته صيغو په د )الرحيم او اسرائيل( ې ئآيتونه 

د آيتونو ې دئ، ږدته ن)العالمين( ې زن ئچي وې ېدلرس

چي د ې متوسط او هغو سورتونو ته ورته دئ ږدوالى ئاو

ې كلونو كي نازل شوي. د سورځنيو په منمكي دور 

ږي چي دا سوره د عنكبوت ېپه پام سره معلوممضامينو ته 

 ې.ړاندي نازله شووې تر سور

الف، په دريو مقطعاتو حروفو )چي دا سوره گه څنلكه 

ې محوري او اساسي مضامين ې سور؛ د دېپيل شوالم، ميم( 

ې په دگه په داسي توې اساسي مضامين ې دي، دا درهم در

پيل شوو نورو په همدغو حروفو چي ې كي راغلي لكه سور

ې ې د سوراو خالصه ئ پسيپه بل يو سورتونو كي راغلي، 

لكه چي ړلي دي آخري دريو آيتونو كي چي داسي سره ت په

د ړاندي كوي، ړه يوآيت وي او په گډه يو مضمون وې وادر

 ې آخري آيتونه دا دي:ې سورد

   

    

     

   

     

    

  ښتيني يئ دا : او وايي: كه ر

ځ به هغو ته د ې ورد فتحي په دفتح به كله وي؟ ووايه: 

ړى او نه به مهلت ې كايمان گټه ونه رسوي چي كفر ئ ىدو

ړه چي دوى ړه او انتظار وكډډه وك ىړى شي، نو له دوورك
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 ريوې د دسورې د د آيتونهې دا در  .هم منتظر دي(

 ىړېر دي، لومڅپه  نوپاره د عنوانواساسي مضامينو ل

په خپلو خبرو او مسلمانان  ّـ هللا آيت وايي: كافران رسول

چي قيامت به ې باور كوي گڼي، نه په دښتيني نه كي ر

او نه شي ې سره به مخامخ له محاسب تعالى راشي او د هللا

اطل به حق او حقپال پر باطل او د ب تعالى چي هللاې په د

ې چي د سور گورئپر پلويانو برالسي كوي. تاسو به و

و آيتونو ړنيپه لومړه بحث كوي، ې اړۍ برخه په همدلوم

ږل ېد رب العالمين له لوري ل چي دا قرآنكي ويل شوي 

ې، قطعي او كره دي، د شك مجال ښتينرې شوى، ويناوي ئ

ړى، د ړ كځانه نه دئ جوله  ّـ هللا دا رسولپه كي نشته، 

 او چي آسمانونهړى شوى تعالى له لوري ده ته ورك هغه هللا

ټولي ټول عالم د ړل، ځو كي پيدا كږو ورپه شپې ئ زمكه

چاري د ده په واك كي دي، له ده پرته نه كوم موال لرئ 

او نه كوم شفيع، هغه چي د عالم د چارو سمبالولو 

ې مهاله منصوبدږدي چي او ېې گمارلفرشتداسي ې لپاره ئ

ږي او د خپل مأموريت په پاى كي د خپل رب ېورسپارل ك

ږي. هغه ېږي او نوي مأموريتونه ورسپارل كېلوري ته ستن

په خپل حد كي بشپړ پيدا ښكلي او ښه، ې ئڅه چي هر 

ې له ړ او د نسل دوام ئپيدا كټي ې له خړي، انسان ئك

ې ده ته روح ېښي، بيا ئداسي اوبو چي ده ته سپكي بر

دا ولي د ، لړې وركړه ئاو ز ږونه، سترگيړه او غوورك

ښي؟! مگر ېته گران او محال برښت تاسو انسان بيا پيداي

بيا  ښت شاهد نه يئ؟!ژوو د پيدايېبه له خاوري د هره ش

ځي ې ورځور شوى چي د دځ د هغو حالت اند قيامت په ور

ړي وگې هغه گ كي ئڅناو په ېښېدو، راتگ ورته محال بر

ځي ې ورې چي په ددل شوښوې ړتياوي ئگځاناو معرفي شوي 

ېشت ډلي مې ځ به د يوې ورايمان لري، ويل شوي چي په د

ځى دوزخ او د بلي جنت وي، بيا ويل شوي چي دغو 

تر لوى عذاب ځي منكرينو ته به حتمًا د قيامت د ور

وى سره له دڅكو، ډ عذاب خوند ورولند ړاندي د دنيا و

وشول، ږي چي له فرعون او فرعونيانو سره ېڅه كبه همغه 

ږي چي ېاو مؤمنانان به له همغه برخليك سره مخامخ ك

پلويان ورسره مخامخ شول، د او د ده مؤمن  ّـموسى 

ېدل چي ړ مقام ته ورسايمان او صبر په نتيجه كي هغه لو

په برخه شو. د ړۍ والو قيادت او زعامت د دوى د ن
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په بل پسي د سترو سترو ږدو كي تل او يو تاريخ په او

ېدل اخذه او په سخت الهي عذاب د دوى اخته كمجرمينو مؤ

حتمًا له مجرمينو انتقام اخيستونكى  تعالى ښيي چي هللا

په يوه باران سره مكي زړي اگونه او شاډدئ، سپېره 

ې ې او شرك وهلپلځبه جهل  تعالى چي هللاښيي ېرازه كول ښ

گ ته ورته وي؛ د خپل ډااو سپېره  ړي زمكيچي شاټولني 

باران، د وحي نزول او د پيغمبر په  فضل او لطف په

ړېدلو ، نوى نسل، له نويو او غوښېرازه كويبعثت سره 

 افكارو او غوره اخالقو سره به په كي راپيدا كوي.  
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ې كتاب چي د دې كي كوم شك نشته الف، الم، ميم، په د

ږنه د رب العالمين له لوري ده، آيا وايي: ده ېل

ړى؟ داسي نه ده؛ بلكي هغه په انه( افتراء كځ)له 

ړي گڅو هغه وگه ستا د رب له لوري دئ، تر ښتيني تور

اندي كوم نذير نه وو ړچي تر تا وړې انذار ك (ې)پر

 .هدايت به شيورغلى، هيله ده چي 

ېدو پوهښه په مطالبو د و آيتون ې مباركودد  -(1-3)

 پام كي ولرو: په پاره بايد الندي خبري ل

 الف، په دريو مقطعاتو حروفو )چي دا سوره گه څنه لك

ې محوري او اساسي مضامين ې سور؛ د دېپيل شوالم، ميم( 

ې په دگه په داسي توې اساسي مضامين ې دي، دا درهم در

پيل شوو نورو په همدغو حروفو چي ې كي راغلي لكه سور

د ې ې د سوراو خالصه ئ پسيپه بل يو سورتونو كي راغلي، 

 ې آخري آيتونه دا دي:ې سوريتونو كي، د دپاى په آ

   

    

     

   

     

    

  ښتيني يئ دا : او وايي: كه ر

ځ به هغو ته د ې ورد فتحي په دفتح به كله وي؟ ووايه: 
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ړى او نه به مهلت ې كايمان گټه ونه رسوي چي كفر ئ ىدو

ړه چي دوى ړه او انتظار وكډډه وك ىړى شي، نو له دوورك

 ې د دريوسورې د د آيتونهې دا در  .هم منتظر دي(

 ىړېر دي، لومڅپه  ونپاره د عنوانواساسي مضامينو ل

په خپلو خبرو او مسلمانان  ّـ هللا آيت وايي: كافران رسول

چي قيامت به ې باور كوي گڼي، نه په دښتيني نه كي ر

او نه شي ې سره به مخامخ له محاسب تعالى راشي او د هللا

به حق او حقپال پر باطل او د باطل  تعالى چي هللاې په د

څوارلسم ه وگورئ چي تر ي. تاسو بړپر پلويانو برالسي ك

د دوو ې ړۍ موضوع بحث شوى، ورپسې لومپوري په همدآيت 

چي ړه بحث شوى او د هغوى د مواصفاتو په اډلو هغو 

ړو ړي، د دوى دواچي ايمان نه راوړي او هغه ايمان راو

قصه د  السالم ې او د موسى عليهځور شود تگالرو پايلي ان

 ې.ړاندي شوېلگي په توگه وبتاريخي ې يو

څ شك نشته چي د دغه ې كي هيدلته ويل شوي چي په د

ږنه د رب العالمين له لوري ده. دا كتاب په ېكتاب ل

ې د عالمونو له رب ږونكى ئېخپله شهادت وركوي چي ل

ړه، په شفاف ذهن، صفا زڅوك ېدى، كه څوك نشي كپرته بل 

ې ټه كي دله عناد او تعصب لري، د حق او حقيقت په ل

پوه شي چي ې ېر ژر به پر دډنو ړي، وككتاب ته رجوع 

هغه هللا رالېږلى چي د دې كتاب واقعًا او له شك پرته دا 

، ئپالونكى داو ، ساتونكى پيداكوونكىټول عالم رب، 

ځكه هغه ذات چي د ټول عالم په اړه وسيع علم لري، دا 

چي ده پيدا كړي، د هر څه پالنه او روزنه كوي، همغه هللا 

د رب العالمين د كي ې كتاب ، په ددا كتاب رالېږلى

ږي، ېځلړاندي پراخ علم آثار او مظاهر د هر مخاطب په و

ې رب العالمين ږونكى ئېې متيقن كوي چي رالې ئاو په د

 دئ. 

همدا راز دلته ويل شوي چي د هغو مخالفينو دا 

له  ّـ هللا ټه ده چي وايي: دا كتاب رسولې بنسادعاء ب

ښتيني ده؛ بلكي هغه په ر ړى!! داسي نهځانه افتراء ك

انذار ې پرړي گڅو هغه وگه ستا د رب له لوري دئ، تر تو

اندي كوم نذير نه وو ورغلى، هيله ده ړچي تر تا وړې ك

دلته په ضمني توگه د مخالفينو د  .هدايت به شيچي 

معاندانه دريځ دوه اساسي وجوهات په گوته شوي: د دوى 

د يوه نذير په  ّـ هللا د مخالفت يوه وجه دا ده چي رسول



 

                                                                                                                       ېپلوش ند قرآ

 السجده

 

 

 

 

 

 

 

113 

ږل شوى، دوى د خپلو تگالرو له بدو پايلو ېتوگه ل

ړ نه دغو مغرورو مخالفينو ته د منلو وېروي، او دا و

ړي، د دوى سياسي، ړنو اعتراض وكې پركڅوك ئچي ده 

ې بدي او پايلي ئ ښياجتماعي او اقتصادي برالسي وگوا

 ّـ هللا چي په دوى كي تر رسولې دا ده گڼي، دوهمه وجه ئو

ې پېښه ې نودا ئشوى، پيغمبر نه وو مبعوث ړاندي بل و

گه يو انسان د پيغمبر په څنبه  تعالى هللاې گڼله، ويل ئ

ږ په قوم ړاندي زموو ّـ هللا توگه غوره كوي، ولي تر رسول

ځواب كي كي داسي پيغمبر نه وو مبعوث شوى؟! د دوى په 

نه  لسالما موسى عليهړاندي و ّـ هللا : مگر تر رسولويل شوي

ۍ الندي تر مشر السالم ږل شوى؟ مگر د موسى عليهېوو ل

ته دا اعزاز او افتخار ورپه برخه نشو بني اسرائيلو 

ړ او ښود كد نورو ولسونو لپاره الرړۍ د ن تعالى چي هللا

پاره ړۍ والو لد نې له معنوي، فكري او اخالقي پلوه ئ

  ځاوو. گه وگرېلاسوه او ب

   

  

    

    

     

    

    

  

چي څه او هر  زمكه هللا همغه )ذات( دئ چي آسمانونه،

ړل، بيا پيدا ك ېئځو كي ږو ورپه دوى كي دي په شپ

پرته نه كوم موال ړه، له ده ې پر عرش استوى وكئ

درته شته او نه كوم شفاعت كوونكى، نو آيا پند نه 

 اخلئ؟!

ږ په ښووني زموڅو مهمي الرې مبارك آيت كي په د -(4)

 ږي:ېړاندي ځلو

 ږل شوى چي ېد هغه هللا تعالى له لوري ل دا قرآن

ږو كي دي؛ په شپچي په دوى څه او هر  زمكه آسمانونه،

ټول عالم نه يوازي دا چي د ړل، پيدا كې ځو كي ئور

هم عماًل او ټولو چارو واگي خالق دئ بلكي د عالم د 
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ټول عالم واكمن او د ده په واك كي دي، هغه د مخامخ 

ې استوى ۍ پر هغه عرش ئې عالم د واكمندمالك دئ او د 

كوم پرته نه له ده الندي دئ، ې كائنات ترټول ړې چي ك

ټول عالم موال درته شته او نه كوم شفاعت كوونكى. په 

څوك نه مومئ چي د عالم د چارو په سمبالولو كي داسي 

ړي، د كوم څه د وركسره شريك وي، د كوم  تعالى كي له هللا

ې ختمولو، د ڼا راوستو، د تيارحالت د بدلولو، د ر

ې ېوې او ممصيبت دفع كولو، باران ورولو، د دان

اختيار ورسره وي، نو څه ډه ولري او څه ونكي  ټوكولورا

 آيا پند نه اخلئ؟!

 د مخلوقاتو له پيدا كولو  تعالى دلته ويل شوي چي هللا

ې آيت كي ويل شوي په ورپسړه، وروسته پر عرش استوى وك

چي )يدبر االمر: كارونه سمبالوي(، همدا د استوى على 

عرش العرش تفسير او تشريح ده، يعني د استوى على ال

ټولواك دئ، دلته د ې عالم د د تعالى معنى دا ده چي هللا

، د عالم د څه اداره كويده حكم حاكم دئ، د عالم هر 

 چارو تدبير د ده په واك كي دئ.

  پرته نه كوم موال له ده همدا راز دلته ويل شوي چي

درته شته او نه كوم شفاعت كوونكى، يعني د داسي چا 

ړاندي به ستاسو شفاعت په و لىتعا چي د هللاټه مه كوئ ل

تاسو ته كومه ږي به خواخووكولى شي او د هغه مرسته او 

 څوك نشئ موندلى. داسي ټه ورسولى شي، گ

د آيت په پاى كي ويل شوي: نو آيا پند نه اخلئ؟! 

يعني: آيا د پند اخيستو لپاره همدا مقدمه او همدا 

 دالئل كفايت نه كوي؟    

   

   

     

   

    

   

  

   

    

    



 

                                                                                                                       ېپلوش ند قرآ

 السجده

 

 

 

 

 

 

 

111 

     

    

     

     

   

   

     

چاري ې( ږي چي پرېوري )اوامر لپزمكي تر له آسمانه 

ځ كي د ده لوري ته بر سمبالوي، بيا په داسي ور

په اندازه دئ ې د هغو زرو كلونو چي مقدار ئدرومي 

څرگند پوه ټ او ېرئ. همدا په پې شمچي تاسو ئ

ړ ښكلى جوې څه ئمهربان عزتمن دئ، همغه چي هر هغه 

ې له ښت ئان پيداي، او د انسىړچي ده پيدا كړى ك

ې پكو اوبو له خالصې د ده نسل د سبيا ئړ، پيل كټي خ

په كي ې خپله روح ئړ او ې برابر كځاوو، بيا ئگرو

ړونه ږونه، سترگي او زې غوئړه، او تاسو ته پو ك

   ې كوئ! چي تاسو ئږ دئ هغه شكر ، لړلړ كجو

ټكي آيتونو په ارتباط بايد الندي ې مباركو د د -(1-9)

 كي ولرو: په پام

 پر عرش استوى على العرش: )ځم آيت كي د په پن

برابريدو( معنى او حقيقت توضيح شوى، يعني پر عرش د 

د عالم چاري  تعالى استوى معني او شرح دا ده چي هللا

په واك كي ټولو امورو تدبير د ده سمبالوي، د عالم د 

 ږي چي هللاېدئ. د زمكي چاري د هغو اوامرو مطابق ترسره ك

دلته ويل  ږي.ېپه لوري لې له آسمانه د زمكي ئ عالىت

ځ ې په داسي ورې فرشتشوي چي د دغو اوامرو پلي كوونك

ې د هغو چي مقدار ئبر درومي ه ېرتبكي د ده لوري ته 

ېرئ. يعني دوى ې شمپه اندازه دئ چي تاسو ئزرو كلونو 

ږل ېږي، د زمكي په لوري لېته زر كلنه منصوبه سپارل ك

ېرته د له بشپړولو وروسته ب تخپل مأموريږي او د ېك

ې كي ويل پل رب په لوري درومي. د المعارج په سورخ

  شوي: 

     

    

  :په د ده لوري ته بر درومي؛ روح او  ېفرشت
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 .دئ ځوس زره كالونهپنې دار ئي مقچي ك ې ورځيو يداس

سردار جبرئيل عليه ې او د دوى ساالر او فرشتيعني 

ې، د پارل شوورس چاريژوند متعلق د روح او  يچ السالم

ځوس زره پنلري،  جْ رَ عْ ړى او خاص مَ گځانپاره لوړ تلو ل

 يپاى كپه مأموريت پل ږي، د خېپارل ككلنه منصوبه ورس

څو د ر تږي، ېحضور مشرف كپه ړ درومي او د هللا تعالى لو

په  ې دندياو نو ډيړانمعلومات ومأموريتونو  ومخكني

 ږدمهالياو او يعني دلته هر كار د دقيقيړه واخلي، غا

د قيامت  ږي،ېترسره كپل وخت پل خپه خ ې له مخيمنصوب

عجله كوي او د الهي عذاب د فوري تلوار او  منكران هسي

ې كله ي دا منصوبچږي ېې معلومله د ښتنه كوي.راتلو غو

د حالت او موضوع له مهالي وي، دږډمهالي او كله اولن

 ې موده تغيير كوي.مخي ئ

 پالني، ساتني، ښت، پيدايې د هغه ذات چي تاسو ئ

آثار تل او هر لوري ې او ادار ېۍ، حاكميت، سلطاكلوټو

څرگند پوه او ټ او دئ چي په پ تعالى ته گورئ، هغه هللا

 مهربان عزتمن دئ.

  ې څه ئهمغه ذات دئ چي  تعالى ويل شوي چي هللادلته

ړ جواو بشپړ ې ښكلى نو په خپل خپل حد كي ئړي پيدا ك

ې . په دې نقص او عيب نشته، يعني په مخلوقاتو كي ئړىك

ږي چي د مخلوقاتو په يوه نوع كي ړېراوالښتنه پوړه ا

 وكله كله د داسي ژوو شاهد يو چي د خپلو نورو همنوع

ڼ، ړوند، كوعيب لري، لكه دا چي  په پرتله نقص او

ې گونگ، كمزورى او بيمار وي، دا استثنائي حالت به د د

ړى ښتني لومپوې څنگه توجيه كوو؟! د دڼا كي په رآيت 

ړه د اكثريت گوالي په اڅرندا دئ: تل د يوه شي د ځواب 

ښه وي نو ې كه اكثريت ئ، يېدى شاو قضاوت كله مخي حكم 

گه هغه ې توگړځانپه ائي حالت ې كوو، استنثپرښو حكم د 

 ې هم لږمهال چي دا استثناء په سلو كي يو او تر د

گڼو، ې نه ئړ احتوى كوي نه محاسبه كوو او د اعتناء و

دا استنثائي حالت داسي دئ لكه چي ځواب دا دئ: دوهم 

او نورو  ېوتوراپرړي له لوږي، ، لوۍحامله مور د بيمار

ږوي، ېناقص اوالد وز عواملو له كبله بيمار، كمزورى او

ېدى چي د راض هغه ذات ته نشي راجع كتې نقص اعد د

ې دقيقه، جامع او كامله ړه ئپه اښت انسان د پېداي

گه ړوند د سترځواب دا دئ چي ېيم ې، درړمنصوبه وضع ك
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هغه په خپل حد كي يو ي چدا ور په پرتله ناقص گڼو حال 

دى شي ېې تر نورو كم دئ خو كبشپړ مخلوق دئ، يو حس ئ

ړاندي وي، ېر وډپه خپلو نورو حواسو كي تر سترگه ورو 

په ړتيا ورپه بدل كي د ده نورو حواسو ته پياوې حس د د

يا ړانده همداسي وي، معمواًل گورو چي ې وي. برخه شو

ږونو او ې د غوې وي يا ئړى شوې حافظه وركړېره پياوډ

 ښي چي دا مطلبېردا راته مناسب ب ېر قوي وي.ډې حس المس

په كلي كي ږ ړم: زموالزيات واضح ككي څ ې په ترې قصد يو

حفظ ته مال  يوه مدرسه وه، معموالً به هغو كسانو د قرآن

ې عموميت دومره وو چي هر ړانده به ول، د دچي ړله ت

ې په دېدو، او حافظ په نامه ياد يقارد الب به طند وړ

ې مشهور ې كي د سكندر په نامه يو قاري وو، په دمدرس

عالوه د الس له پوستكي ږ ې له غڅوك به ئچي هر وو 

گرتيا ې ملپېژندو، زما له شهيد ورور اختر محمد سره ئ

ې پرڅو كاله ړ، ې ته والوه، څه موده وروسته بلي مدرس

ې ې ورا په ضمن كي له چهاردرېوچي د ځ ېر شول، يوه ورت

ټر مو د يوه كلي خوا ته راتلو، موامام صاحب ته 

ېر ږ تخوا ته يوه مدرسه وه، موړك ېدو، دلته د سودر

ږى شوى وو، د ېدلي وو، زما ورور تځاى ته رسې ښام دما

ې تر سترگو ورغى، همغه قاري ئته ې پاره مدرساوبو ل

ې د هغه پر سترگو ړاندي شو او تر شا ئشو، ورو ورو ورو

ږ ړ، له لش كپه شا خپل الس راكې د الس هغه ئېښود، الس ك

زما ورور ته دا  ې؟!تر محمد يې وويل: اخډ وروسته ئځن

ې له دومره كلونو گه ئڅنچي ې وه ېره حيرانوونكډ

پوستكي وپېژندو، له دومره ېدو وروسته دى د الس له ېرت

ثرًا په سترگو ليدلى كس هم ېدو وروسته خو اكېرې تمود

ړي، ې اشتباه وكپه پېژندو كي ئېر شي او له انسانه ه

ځواب څلورم ې د دگه د شپې له لوري. او ړې توگځانپه 

داسي ناقص االعضاء مخلوقات نه وى  تعالى چي كه هللادا دئ 

شپړ او كامل مخلوق په څوك به د بهيړي نو پيدا ك

      ېدو.   گوالي او اهميت نه پوهڅرن

 ټي له خښت د انسان پيداي تعالى دلته ويل شوي چي هللا

ې پكو اوبو له خالصې د ده نسل د سبيا ئړ، پيل ك

په كي پو ې خپله روح ئړ او ې برابر كبيا ئ ځاوو،گرو

ښت پيدايړني ې خوا د انسان لومې سره له يو. په دړهك

ټولو نورو ې، د زمكي پر سر د انسان او ته اشاره شو
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ړى هغه مهال پيل شو چي په زمكي كي لوم ښتژوو پيداي

ټه ورسته، توره او ټه پيدا شوه، دا خخاوره او بيا خ

پاره ښت لگه د ژوو د پيدايې توپه دبوى ناكه شوه، او 

مناسب او ضروري شرائط برابر شول. بيا د انسان د نسل 

چي انسان  ځاووگرې وداسي اوبو )مني( له خالص ې ددوام ئ

ړۍ نطفه يو د ده لوم .ې كركه لريښي او ترېته سپكي بر

پړ انسان نه وي چي ورو ورو وده كوي، بلكي يوه شداسي ب

ې څه مودږي او له ېكميل كچي ورو ورو تړه نطفه وي و

ېلو ي او د بړوروسته د يوه مكمل انسان صورت غوره ك

د ده په كالبوت  تعالى هللااء خاوند شي، ضړو او اعېلو غب

ي او د يوه ړخپله روح پو كې كي خاصي مرحلې كي په يو

چي انسان ې معنى دا ده ړي، د دڼه غوره كژوندي مخلوق ب

ې ړى ئاو روح، لوم او هر ژوى دوه برخي لري: كالبوت

ړى شي او بيا يو بشپړ ژوى ړ شي، بيا روح ورككالبوت جو

ډ چي د هارټر پيوڼئ لكه يو كمړ شي. دا داسي وگې جوتر

ې د ، يو ئې برخي لريټ وير په نامه دووير او ساف

ې هغه ې احتوى كوي او بل ئټولي پرزټر پيوكم

، كه دا ږيېټر كي نصب كپروگرامونه چي په كمپيو

څ كار نشي كولى، كه ټر هيمونه نه وي نو كمپيوپروگرا

ټر كي ې بشپړي وي، كله چي په كمپيوې ئټولي پرزڅه هم 

ړوند په توگه د تفسير كوم پروگرام او اد مثال 

د خپل ې وروسته كولى شو نصب شي نو له دې پروگرامونه ئ

يا كله چي په   د هر آيت تفسير ولولو.له الري ټر كمپيو

پروگرام نصب شي كولى شو د ړوند ضي اد رياټر كي كمپيو

  ړو. ټر له الري اجراء كپل كمپيوټول عمليات د خرياضي 

ړى ږي چي لومېځينو نورو له وينا معلومې آيت او د د

دلته ړ شي. ړه جوږونه، بيا سترگي او بيا زوانسان غد 

گو او ې تر سترئږونو يادونه د غوړي: دا خبره غور غوا

گو او ونه تر سترلي؟ آيا غوږړې، دا وړاندي كړونو وز

پوهانو ځواب له ساينسې ږي؟ راشئ د دړېړاندي جوړونو وز

ښت د پيدايچي د ماشوم د ړو ټرانو وغواډاكاو هغو 

ړې دي او كلونه ېړني كڅژوري ې ړه ئپه اگوالي څرن

ړي، نن هغوى ېر كگ ته تڅنپرمختللو وسائلو ې د كلونه ئ

ړې!! دوى ړاندي كېړۍ وپڅوارلس  چي قرآنهمدا خبره كوي 

ږونو د غوماشوم ړى د په رحم كي لوموايي: د مور 

ړه، او ې د زگو او بيا ئې د سترېدا پيل شي، بيا ئړجو
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پاى كي د په پېړۍ چي علم د شلمي دا هغه حقيقت دئ 

پوه شو. دوى ې پرپه مرسته وسائلو پرمختللو ېرو ډ

په داسي ژن له لوري ړي گځاند يوه ړى وايي: دا هر غ

ېر ړنى سلول وده كوي، شمړي لومچي د هر غږي ړېجو گهتو

ړېدا ړ شي، د جوې جوړى ترړ غپږي او ورو ورو بشېېرډې ئ

ورته  ټولو غوره صيغه همغه ده چي قرآنې تر پاره ئل

دلته د )جعل( او په نورو آيتونو كي د  ، قرآنړېغوره ك

پړ ې، ځكه د ورو ورو ودي له الري بش)أنشأ( صيغه كارول

  ي.ږړېړى جوغ

ږ د يادولو بله وجه ړاندي د غوگو وهمدا راز تر ستر

جاب او ږ د حېر حساس دئ، غوډگي ږ تر سترچي غوده دا 

ږ گي دا كار نشي كولى، غوږي خو سترېې له شا هم خبرپرد

پله په خگي به ته پرته تا خبروي خو سترستا له حكم 

اطالع چي ې نيسي ې به ئپرانيستې او ړويوه لوري ته ا

چي د د هغو معلوماتو له مخي وي ړه ېكپرد دماغ ړي، درك

ې كار تر ې ترالسه كوي، تل ئگو له الري ئستراو  ونوږغو

   ږي. ېپيل كړو وروسته دوى دوا

ښيي، ځان ړاندي په وږ دلته يوه بله موضوع هم زمو

چي آيا د انسان  نطفه په تسلسل سره د  نيكونو هغه دا 

تر مور او پالر او نياگانو په صلب او بدن كي د ده 

ړاندي سره له كوم رارسي، كه په خپل وخت كي او له و

ږي؟ آيا د هر انسان نطفه ېړيكي پرته پيدا كتعلق او ا

ځ پيدا ه ورپښت د آدم او حوا عليهما السالم د پيداي

ړۍ تر قيامت پوري همداسي دوام كوي او ې او همدا لشو

ځواب ې لپاره ښتنه د دږي؟ دا پوېله يوه بل ته انتقال

 ّـ هللا گمان كوي چي رسولځيني ړي چي په مسلمانانو كي غوا

ړاندي پيدا شوى، دى يو نور وو، دا نور د و ّـتر آدم 

د پالر  ّـ هللا صالح كسانو او مؤمنانو په سلب كي د رسول

، دوى ادعاء او مور بدن ته په تسلسل سره انتقال شوى

شرك او  پالر او مور مؤمنان ول، په ّـ هللا چي د رسولكوي 

چي ېري خرافاتو كي غرق جاهل شيعه او متصوفين داسي انگ

پوري مؤمنان وي او  ّـهم اجداد تر آدم  ّـد پيغمبرانو 

څليتا او پوري اوالد، دوى په نسبي سپېې تر قيامته هم ئ

د شيعه وو ناپوه آخوندان كله چي د تقدس باور لري، 

لب، ابوطالب او نورو نومونه اخلي نو وايي: حضرت ابوطا

حضرت عبدهللا، حضرت آمنه، حضرت هاشم او ... فقط دومره 
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پاته دي چي ووايي: حضرت ابوجهل، حضرت ابولهب او حضرت 

په گډه دعاء  ّـاو اسمعيل  ّـآزر!!  دوى وايي: ابراهيم 

ړه، ټولگى كځيني يو مسلم په اوالد كي ږ چي زموړې وه ك

ده ۍ ړگى همغه كټولگواكي د دغي دعاء له مخي دا مسلم 

پالر او مور(  ّـ هللا رسولې )د چي له دوى تر عبدهللا او آمن

پوري به همداسي دوام كوي!! ې او تر قيامت زېدلغ پوري

 په پام كي ولرئ: څو خبري ړه ې اپه د

  ر بَّن ا و  اْجع ْلن ا ُمسلهم ينه ل ك )ې دعاء د د ّـد ابراهيم

رهن ا م ن اسهك ن ا و  ُتب ع ل ْين ا و  مهن ُذرِّيَّتهن ا ُأمَّة  مُّسلهم ة  لَّك و  أ  

مهْن په )(، 428* البقره:  إهنَّك أ نت التَّوَّاب الرَّحهيمُ 

( كي من د تبعيض لپاره نه دئ او ُذرِّيَّتهن ا ُأمَّة  مُّسلهم ة  لَّك

گى ټولځيني اوالد مسلم ږ ًا دا نه ده چي زموې قطعمعنى ئ

ټولگى مؤمن يو ږ له اوالد چي زموې دا ده معنى ئړه، ك

ځينو ړې نه د ې دعاء كړه ئپه اټول اوالد ړه، د ړ كجو

چي قريشو ته ې پاره شوې للپاره. او دا يادونه د د

ووايي: ستاسو د جد دعاء دا وه خو تاسو د هغه د دعاء 

له دين د  تعالى مصداق نه يئ، تاسو د شرك او د هللا

 ړې.بغاوت الر غوره ك

  پيل تر ړۍ له د نسب ل ّـ هللا چي ادعاء كوي د رسولڅوك

پوري ې تر عبدهللا او آمن ّـيا له ابراهيم  ّـپاى، له آدم 

او ړۍ ده، د دين، علم او تر قيامت پوري د مؤمنانو ل

دالئل كافي دا ې عقل خالف خبره كوي، د ترديد لپاره ئ

والد  ّـېر صراحت سره وايي چي د ابراهيم ډپه  دي: قرآن

تر هغه ده ته  ّـابراهيم ښمن وو، )آزر( مشرك او د هللا د

 ښمن دئ: چي ورته معلومه شوه د هللا دښته ښنه غوبخ

   

    

    

     

     

                                                                                              

 111التوبه: 

ښتل خو يوازي د هغي ښنه غوپالر ته د ابراهيم بخپل او خ

ې وه، ړژمنه ك ېد هغې ئسره ده له چي ې له مخي وو وعد

ې رښمن دئ نو تچي هغه د هللا دچي ورته جوته شوه خو كله 

ړى او د زغم ېر نرم زډچي ابراهيم ې زاره شو، يقينًا ب
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 خاوند وو.

چي ته ويل شوي مسلمانانو ې مبارك آيت كي د په

پالر پل هغه مهال له خالسالم  عليهستاسو جد؛ ابراهيم 

ړ ې اعالن كې ترپل برائت ئې او خړيكي وشلولپلي اسره خ

ې ودې متر يوښمن دئ. چي ورته معلومه شوه هغه د خداى د

ې چي د همدښني دعاء كوله پاره هغه ته د بخې لې د دئ

پوه شو هغه چي خو كله  ،ې وهړورسره ك ېژمنه ئاستغفار 

پل پل شرك او كفر الس نه اخلي نو خښمن دئ او له خد هللا د

ېدى شي چي كې معنى دا ده د د  ړ.ې اعالن كې تربرائت ئ

ښمن د دپيغمبر پالر دومره ستر كافر وي چي د هللا د يوه 

يعني خبره داسي نه ده چي مؤمن به خطاب ورته كولى شو. 

 گه چي هللاڅنږي او كافر له كافر، لكه ېله مؤمن پيدا ك

ژوندي پيدا كوي همداسي ړى له ي او مړژوندى له م تعالى

كله ړي او كله له مؤمن كافر، كله له كافر مؤمن پيدا ك

 قرآنځي شپه، د او كله له ور يړپيدا كځ راله شپې ور

ټ نه لري، هر څ بنسهيڅلتيا له نظره نسبي تقدس او سپې

ږي، مور او ېانسان له روغ او سالم فطرت سره پيدا ك

ړي، كه داسي نه ې هغه يهودي، نصراني او مجوسي كپالر ئ

ېدو او له ُبت پيدا كبه كافر زوى نه  ّـوى نو له نوح 

 ّـځونكى آزر به د تاريخ ستر ُبت ماتوونكى ابراهيم لمان

 ېدو.نه پيدا ك

چي ښته اجازه وغو تعالى فرمايي: ما له هللا ّـ هللا رسول

ړه، بيا مي ې رانكړم، اجازه ئښته وغوامور لپاره بخد 

ې اجازه ړم؛ د دچي د مور د قبر زيارت وكښته اجازه وغو

 ړه. راكې ئ

ْن اسَْتْأَذْنُت َربِّى أَ  » ّـَعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َرسُوُل هللاَِّ 

َأسَْتْغِفَر ألُمِّى َفَلْم َيْأَذْن ِلى َواسَْتْأَذْنُتُه َأْن َأُزوَر َقبَْرَها 

 مسلمرواه  .«َفَأِذَن ِلى 

والدين  ّـ هللا چي د رسولعنى دا ده مې حديث د د

چي هغوى ته ې منع شوى وو له د ّـ هللا مشركان ول او رسول

 ړي.مغفرت وغوا

طفه له دوو برخو د انسان ن تعالى وايي چي هللا قرآن

پالر او بله ې د په مختلطه توگه پيدا كوي، يوه برخه ئ

ړو له اختالط او ږي، د دغو دواړېپه بدن كي جوې د مور ئ

د ړه برخي نه وي، ړه شي، دا دواېدو د ده نطفه جوگډ
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پل خپه اصطالح )لم يكن شيئًا مذكورا( وي، په خپل  قرآن

او دا له هغو  ږيېړجووخت كي د مور او پالر په بدن كي 

او نورو  وساب، ېېوې، مد دانې چي له خاوري ئړو خو

يعني د هر انسان د  خوراكي توكو په توگه ترالسه كوي، 

ړه خاوره د مور ړه خاوره ده، دغه مې اصلي ماده منطف

پالر په بدن كي په دوو داسي نطفو بدله شي چي له يو او 

دومره ړه شي، دا نطفه د انسان نطفه جوې ېدو ئځاى  ك

ږي، ورو ورو وده كوي ېړه وي چي په سترگو نه ليدل كو

ړي او ڼه غوره كې وروسته د يوه ماشوم بڅه موداو له 

شي او بشپړ ژوندى ړى بيا په خاص پړاو كي روح ورك

 ړ شي. ې جومخلوق تر

دئ،  ّـړى جد آدم ټولو انسانانو لوموايي چي د  قرآن

 ّـ هللا رسولا ي ّـد عيسى ې خالف خبره كوي او څوك چي د د

په ې گڼي وينا او ادعاء ئړاندي و ّـښت تر آدم پيداي

پلوه چي ې او عقل خالف ده، هم له د بشپړه توگه د قرآن

پلوه ې گڼي او هم له دړاندي تر جد و ښتد اوالد پيداي

وايي انسان له خاوري پيدا شوى او هغه ادعاء  چي قرآن

كي وو او د نور وو او دا نور په ازل  ّـ هللا كوي چي رسول

هغه له مخي نور مخلوقات پيدا شوي!! دا عقيده نه په 

صحيح اإلسناد احاديثو په ټ لري او نه كي كوم بنس قرآن

ړه په ا ّـپه بايبل كي ده، بايبل د عيسى ې ړه ئكي، جر

ړې د بايبل دا غلطه وينا اقتباس كهمدا خبره كوي، دوى 

ى، بايبل ړنوم راو ّـ هللا ې د رسولځاى ئپر  ّـاو د عيسى 

پيدا شي، )كلمه( څه چي ې له دمخكي  په ازل كي،)ليكي: 

په ژوندى وو او دى ، هغه تل وهپه خوا كي وه او د خداى 

 پيدا شوي، داسيپه وسيله څه شته د ده چي پله خداى دئ، خ

ژوندى خلكو  پاته، دا تلړيپيدا كنه وي ده  چيڅه نشته 

دا  چيږو ېلپيغمبر راوخداى يحيى ښي، ته نور او رڼا بخ

ړي، ... كه ې ايمان راوپرخلك  ړي اونور خلكو ته معرفي ك

چا هي دنيا ته راغى چيې وه خو كله ړپيدا كړۍ ده څه هم ن

پل قوم په خاو ټوبي كي پل ټاپه خژاندو، حتى ېپونه 

ې ايمان پرڅو كسانو  يهودانو كي چا ونه منلو، يوازي

ړ ې راوپرې ايمان ئ چيټولو هغو كسانو ته ړ، خو ده راو

ده دا كافي  د خداى زامن شي، هو؛ يوازي چيړ دا حق ورك

ومومي... د خداى كلمه ړي او نجات ايمان راوپر ده چي 

ې ئځ كي په من پر سر او زموږ زمكيې انسان شو او د د
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 ( !!ړژوند وك

ړه په ا ّـ هللا رسولځيني د متأسفانه په مسلمانانو كي 

نور ازلي  ّـعيسى  ې ته ورته خبري كوي، حال دا چي نهد

انجيل يا په ړه ، كه د دوى په اّـ هللا او نه رسولوو 

په مجازي څراغ الفاظ راغلي نو دا كي د نور او  قرآن

  معنى دي نه په حقيقي معنى. 

   

    

     

  

     

   

    

   

  

چي په زمكي كي ورك )او ې ويل: آيا كله او وئ

بلكي ښت كي وو؟! خاوري( شو بيا به په نوي پيداي

ورته ړه كافران دي، دوى د خپل رب د مالقات په ا

كوي )ستاسو روح  وفاتهغه فرشته تاسو ووايه: د مرگ 

په پل رب ، بيا د خېگمارل شوپر تاسو چي قبض كوي( 

 ى.ځول كېږگرلوري 

 گورو:ني وښومباركو آيتونو كي دا الر ېپه د -(10-11)

  :ږ دا ممكنه ده چي موآيا د آخرت منكرين وايي

جسدونه مو خاوري او په زمكي كي متالشي او ورك ومرو، 

ږو؟! د دوى په ېپيدا كښت كي نوي پيداي شي؛ بيا به په

په اصل كي له خپل رب سره په ړه ويل شوي: دوى ا

ې ې انكار له دله بيا ژوندون ئېدو باور نه لري، مخامخ

ېښي، كبله نه دئ چي دا كار ورته مستحيل او ناممكن بر

چي له خپل رب سره د مالقات ې دا ده د انكار اصلي وجه ئ

منل ورته ېدا ا سره د مخامخاو د خپلو جرمونو له سز

شوى چي ې باعث ړه د دوى كفر د دې اگران كار دئ، په د

 له بياژوندون انكار كوي.

  ستاسو مرگ كومه تصادفي ځواب كي ويل شوي: د دوى په

ستاسو د  تعالى چي هللاځكه دا او خپل سره پېښه نه ده، 
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او له خپلي خوا ئې  ړىحفاظت او ساتني بند و بست ك

گ تر ، دا ساتونكي د مرره ساتونكي موظف كړيپاستاسي ل

په رارسېدو  ستاسو ساتنه كوي او د دې نېټې نېټې يثابت

نو ستاسو د روح  ستاسو روح قبض كوي. ېفرشت ېټاكلسره 

ږي، بدن مو ېې له مخي ترسره كې دقيقي منصوبوتل د يو

ځ به هغه ور تعالى ږي. هللاېږي خو روح مو ساتل كېمتالشي ك

دغي روح  ؛ې دهټاكلې ېدو لپاره ئېرته ستنب چي ستاسو د

 .ړيته بيا بل كالبوت ورك

   

  

   

  

  

   

    

    

    

   

  

   

   

   

   

   

    

چي مجرمين د خپل رب په ې هغه مهال وگور او كاش

ونكي وي )او وايي(: كوز نيوپلو سرونو ړاندي د خو

ېرته مو ېدل، نو بږ ربه! ومو ليدل، واموورې زموا

ړو، يقينًا چي باور كوونكي ېك عمل وكچي نړه ستانه ك

ښتي وى نو هر كس ته به مو د ده يو!! او كه مو غو

دغه ما له لوري ړې وه، خو زښوونه ورپه برخه كالر

ېريانو او وينا محققه شوه چي حتمًا به دوزخ له پ

څكئ ې وڅه له كبله ئنو د هغه ځايي ډكوم. يو خلكو 

يقينًا ړى وو، ېر كځي مالقات مو هچي د خپلي دغي ور
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څه له پاتى عذاب د هغه ړي يئ، او تلېر كږ هچي مو

 څكئ چي تاسو كول. كبله و

كي د آخرت د منكرينو آيتونو ې مباركو په د -(12-14)

 تعالى هللاځ او د په ور چي د قيامتځور شوى هغه حالت ان

پل خې په برخه وي: به ئپه وخت ړاندي د قيام په و

ږه ړه به ئې كلي وي، د غرور غاې كوز نيوسرونه به ئ

الندي نيولو ټ سر، په ټيړولى، سترگي به نشي لوې وي، شو

ې وايي: ااندي ړپه و تعالى هللاږغ به د ټ ټيسترگو او 

حقائق مو هم په خپلو سترگو وليدل او ټول ږ ربه! زمو

ېرته نو باوس په حقائقو پوه شوي يو، ېدل، هم مو واور

چي ړه ، يو بل فرصت راپه برخه كړهستانه كته مو دنيا 

د  تعالى ړو، يقينًا چي باور كوونكي يو!! هللاېك عمل وكن

ته به چا  ښتي وى نو هركه مو غوړه فرمايي: دوى په ا

داسي حالت به مو ړې وه، ښوونه ورپه برخه كمو د ده الر

ورباندي راوستي وو لكه چي د آخرت منكرين به د قيامت 

په خپلو سترگو ږي، حقائق به ېځ ورسره مخامخ كپه ور

گه متيقن ړه توچي اوس په بشپې دا وي وگوري، وينا به ئ

بدو  شوي يو، د صالح عمل ژمنه كوو، له مخكني انكار او

چي خپل صداقت عمالً ړه عملونو نادم يو، يو بل فرصت راك

سنت داسي نه دئ چي  تعالى د هللاخو  ړو!!درته ثابت ك

ې پرداسي حالت او  ړيړ كړلو ته اانسان ايمان راو

بلكي انسانان ې سلب شي، چي د انكار اختيار ترراولي 

ې د ېوي چي له دوو الرو د ړپيدا كې داسي ئېريان او پ

دغه واك او اختيار ړى شوى، اب واك او اختيار وركانتخ

ړي د كفر او انكار الر غوره كځيني چي ې منتج شي په د

هغه وينا محققه شي چي  تعالى هللاړه د دوى په ااو د 

ځايي ډكوم. يو  انسانانوېريانو او دوزخ به حتمًا له پ

چي په دوزخ ې دا ده ځي وجه ئېوكه دوى په دوزخ كي پر

ې ړنالره ئې وه، تگالره او كړې غوره كو الر ئېوتكي د پر

ځ په ورد قيامت نو ې دوزخ ته ورسول، داسي وه چي دوى ئ

چي د څكئ ې وڅه له كبله ئد هغه به ورته وويل شي: 

ږ يقينًا چي موړى وو، ېر كځي مالقات مو هخپلي دغي ور

څكئ څه له كبله وپاتى عذاب د هغه ړي يئ، او تلېر كه

 چي تاسو كول. 
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ړي ايمان پر آيتونو يوازي هغه وگږ يقينًا چي زمو

ړى شي سجده كوونكي ې وركړي چي كله پند پرراو

تسبيح سره د هغه  ځي او د خپل رب له ستاينيېوپر

او كبر )ښتونكي په داسي حال كي چي لويي غوكوي، 

ې له بسترونو لري وي او ئړخونه انه وي.  (كوونكي

چي څه او له هغه ېري او طمعي سره خپل رب بلي، وله 

 ړي انفاق كوي. كروزي ږ ورمو

ړو دلته د منكرينو په مقابل كي د هغو وگ -(11-11)

يت او استعداد ړلو اهلچي د ايمان راوحالت بيان شوى 

 ې: ښودل شوړتياوي داسي گځانلري، د دوى 

 ړي چي ړي ايمان راوپر آيتونو يوازي هغه وگږ زمو

. دوى نه ځيېوپرړى شي سجده كوونكي ې ورككله پند پر

ډ ځنفورًا او له ېدو سره د آيتونو په اور يوازي د قرآن

خپل بشپړ ړاندي ړي بلكي د خپل رب په وايمان راوپرته 

گندوي چي د دغو څ كي څرپه ترې د هغي سجدانقياد 

ړاندي ې كوي، د خپل رب په وېدو سره ئآيتونو په اور

 ږدي.پر زمكه سجده كوي او تندى 

  ې كوي، له هر عيب ه ئستاينايي او تسبيح ود خپل رب

 ې گڼي.ړ ئاو د هري ستايني وړ ې لواو نقص ئ

  ده ته سجده كوي او تسبيح او تحميد په داسي حال كي

، بلكي د ښتونكي او كبر كوونكي نه ويچي لويي غووايي 

 ړاندي خاضع او خاشع وي. خپل رب په و

 په عبادت بوخت ويې له بسترونو لري ويئړخونه ا ، 

ړي چي ې غواپل رب په داسي حال كي بلي او مرسته ترخاو 

دلته د مؤمنانو حال  ږي او هم طمع ورته لري.ېېرهم و
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چي د شپې له خوائې اړخونه له مضجع او ښودل شوى داسي 

لري او كناره كېږي، خوب او آرام يه د پرېوتو له ځا

بستر پرېږدي، د شپې په خلوت كي خپل رب ته دعاء كوي، 

دعاء او عبادت مصروف شي، خوفًا په ړاندي وپه خپل رب د 

و طمعًا: له وېري او هيلي سره، له يوې خوا له هللا جل 

د كبله همدې له جالله او د هغه له عذابه وېرېږي او 

شي، خوب پرېږدي او شپې په زړه كي د هللا په عبادت لگيا 

تعالى ته طمع هللا  له آرام بستر كناره شي او له بلي خوا

او هيلي په وجه بستر  لري چي د همدې طمعياو هيله 

 پرېږدي، د هللا په وړاندي ودرېږي او د هغه عبادت كوي. 

  ړي انفاق كوي. كروزي ور تعالى هللاچي څه او له هغه 
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، د ړى شوي ږي چي ورته مخفي كېپوهنه  (ېئ گواليڅرن

چي دوى كول، نو آيا هغه چي مؤمن دئ د څه بدله هغه 

ېدى، ېر به وي چي فاسق دئ؟! نشي سره برابرڅهغه په 

؛ ړيې كېك عملونه ئړى او نې راواما هغه چي ايمان ئ

)په بدل څه ځى وي، د هغه شت ېنو دوى ته به د جنت م

ې ېلمستيا چي دوى كول، او هغه چي فسق ئمكي( يوه 

ې ترړي چي وغواې دوزخ دئ، كله ځى ئېشت ړى نو مك

ړى شي او ورته وبه ويل ېرته به ورستانه كځي بوو

او چي تاسو تكذيبولو. څكئ شي: د هغه اور عذاب و

ډ رالنړ )ووړاندي هرو مرو به تر لوى عذاب و

  ځي. څو راوگرڅكو؛ تر عذاب ورو دنيايي(

 ې:ښووني شوآيتونو كي دا الرې مباركو په د -(11-21)

 د خپلو بندگانو لپاره په جنت كي داسي  تعالى هللا

گي ې سترچي د هغوى په ليدو سره به ئړى نعمتونه تيار ك

ښكلي ښاد شي، دا نعمتونه دومره خوندور، ړونه يخي او ز

ن له زعم، خيال او تصور پوري دي چي د انساړه په زاو 

ېدى گوالي پوهڅرنپه ې ئڅوك چي هيدي او داسي ړ ېر لوډ

ړه ې اپه يوه مبارك حديث كي په د ّـ هللا د رسولنشي، 

 داسي راغلي: 

َعْن سَْهِل بن سَْعد ، َقاَل: َبيَْنا َنحُْن ِعْنَد َرسُوِل هللاَِّ َصلَّى هللاَُّ َعَليْهِ 

نََّة حَتَّى اْنَتَهى ِإَليَْها، ُثمَّ َقاَل:"ِفيَها َوسَلََّم َوُهَو َيِصُف اْلجَ 

َما ال َعيْن  َرَأْت، َوال ُأُذن  سَِمَعْت، َوال َعَلى َقْلبِ َبشَر  خَطََر"، ُثمَّ 

اْقَتَرَأ َهِذِه اآلَيَة: }َتَتجَاَفى جُُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاجِِع َيْدُعوَن 

ْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن{ ِإَلى َقْوِلهِ: َربَُّهْم خَْوًفا َوطََمًعا َوِممَّا َرزَ 

 . المعجم الكبير للطبراني اُنوا َيْعَمُلوَن{}جََزاًء ِبَما كَ 

په داسي حال ې ويل: چي وئروايت دئ  ّـله سهل بن سعد 

په خوا كي وو او هغه د جنت صفت  ّـ هللا رسولږ د كي چي مو

ې بيا ئېدو؛ ورسپاى ته ې چي د هغې بياناوو تر د

چي نه كومي سترگي څه دي : په جنت كي هغه وفرمايل

ړه ېدلي او نه د كوم بشر په زږ اورليدلي، نه كوم غو

}َتَتجَاَفى جُُنوُبُهمْ ړ: ې دا آيت قرائت كېدلي، بيا ئځگركي 

َعِن اْلَمَضاجِِع َيْدعُوَن َربَُّهْم خَْوًفا َوطََمًعا َوِممَّا َرَزْقَناُهمْ 

  }جََزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن{ ُيْنِفُقوَن{ ِإَلى َقْوِلِه: 

  ده چي څه بدله دا نعمتونه د مؤمنانو لپاره د هغه
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 دوى كول.

 ړنو كي ورته مؤمنان نه له فاسقانو سره په خپلو ك

په پايلو ړنو نه په خپلو تگالرو كي او نه د خپلو ك، وي

وي، پايله  ېكې نعملونه ئړى، ې راوكي، هغه چي ايمان ئ

ځى به وي، او دا به د هغه ېشت د دوى م جنت چيې هغه ئ

ېلمستيا په توگه ې مد دوى لپاره د يو په بدل كيڅه 

ېشت ړى نو مې كچي دوى كول، خو هغه چي فسق ئړى شي ورك

ېرته به ځي بې ووترړي چي وغوا، كله ويې دوزخ ځى به ئ

ړى شي او ورته وبه ويل شي: د هغه اور عذاب ورستانه ك

 و. چي تاسو دروغ گڼلڅكئ و

 په ړاندي دغو فاسقانو ته به د آخرت تر لوى عذاب و

او دا په ؛ ل شيڅكعذاب ورو ډ دنيايياو لنړ دنيا كي وو

او له كفر او  ځيچي د خپل رب لوري ته راوگرې موخه د

 عصيان الس واخلي. 

چي په ښيي دلته د فاسقانو د دنيايي عذاب يادونه 

م دنيايي مخكني آيت كي د مؤمنانو بدله هم عامه ده، ه

په دنيا ړى بدله احتوى كوي او هم اخروي. دوى به لوم

ښاد شي او  ېې پره ئونړكي داسي بدله ترالسه كوي چي ز

   بيا په آخرت كي.

    

   

     

  

    

هغه چا به ستر ظالم څوك وي چي د خپل رب پر او تر 

ړي، ډډه وكې تر)خو( بيا دى ړى شي آيتونو پند ورك

مجرمينو انتقام اخيستونكي دغو ږ له يقينًا چي مو

 يو.

هغه  ستر ظالمولو ټتر دا مبارك آيت وايي چي  -(22)

ړى شي مجرم انسان دئ چي د خپل رب پر آيتونو پند ورك

دغو له به حتمًا  تعالى هللاړي، ډډه وكې تردى  خو 

 .ليمجرمينو انتقام اخ
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، نو د ړاو يقينًا چي موسى ته مو هغه كتاب ورك

ې په شك كي مه اوسه، او هغه مو ړه ئپه اېدو مخامخ

او له دوى ځاوو، گرښود ود بني اسرائيلو لپاره الر

ږ د امر مطابق چي زموځول گرو نځيني داسي امامامو 

)دا( هغه مهال چي دوى ښوونه كوله، ې )د خلكو( الرئ

يقينًا . كولوې باور پر آيتونو ئږ او زمو ړصبر وك

ځ د ځ د دوى تر منچي همدا ستا رب به د قيامت په ور

ړه كوي چي دوى په كي اختالف ېكپرړه په اڅه هغه 

 و.كول

ښه د ښوونو آيتونو په مهمو الرې مباركو د د -(23-21)

 پاره بايد الندي خبري په پام كي ولرو:ېدو لپوه

  ړه د مخكنيو مطالبو ته د كتاب ورك ّـدلته موسى

ړاندي لپاره د يوه تاريخي مثال او يوه دليل په توگه و

موسى ړى شو همداسي ته كتاب ورك ّـ هللا ې، لكه چي رسولشو

ې ړ، د دراو ېپرايمان ځينو ، ى ووړى شووركته كتاب  ّـ

په الر كي د صبر له ښوونو د عمل او د ايمان په الركتاب 

 د هللاچي ړل ړ كجو نداسي اماماله دوى  تعالى كبله هللا

، يعني د ښوونه كولهد خلكو الرې سره سم ئامر له  تعالى

ې جليل ولسونو امامت او زعامت د دوى په برخه شو، د

ېدو دوه اساسي وجوهات ول: د ايمان په الر رسمقام ته د 

كي د دوى صبر او پر الهي آيتونو د دوى باور. په 

مغرور او مجرم مخالفين ځواكمن،  ّـې د موسى مقابل كي ئ

ډه ډا، مؤمنان بايد ړلله عبرتناك برخليك سره مخامخ ك

دوى ږي، ېځل بيا تكراراو مطمئن وي چي دا تجربه به يو 



 

                                                                                                                       ېپلوش ند قرآ

 السجده

 

 

 

 

 

 

 

111 

الو فكري زعامت او قيادت ورپه برخه ۍ وړته به هم د ن

ږي، دغه رفيع او جليل مقام ته د )ايمان( او )صبر( ېك

مخالفين  ّـ هللا قريش او د رسولېدلى شي، په نتيجه كي رس

بايد پوه شي چي دوى به هم له همغه برخليك سره مخامخ 

ورسره  فرعون او فرعونيانمخالفين،  ّـږي چي د موسى ېك

 مخامخ شول.

 ې په شك كي ړه ئپه اېدو د مخامخشوي چي  ) دلته ويل

؟ ېداسره مخامخڅه چي له ږي ړېښتنه راوالپو، (مه اوسه

او دا خطاب ته اشاره كوي؟ څه په لقائه كي ضمير چا او 

هر مخاطب ته؟!  ته متوجه دئ كه د قرآن ّـ هللا رسوليوازي 

ېر توجيهات او تعبيرونه مومو، په تفاسيرو كي گڼ شم

دا ړ تعبيرونه دولو نه ارزي، د اعتناء وپه ياې ځيني ئ

په ته د كتاب وركولو  ّـچي موسى څه ړى دا: كوم دي: لوم

 پر هللا ه شول، فرعون او فرعونيان چي نهځتنتيجه كي رامن

چمتو ول، ړو ته او د هغه پر آيتونو ايمان راو تعالى

غوره  تعالى د هللاې پر آخرت ايمان درلود او نه ئې نه ئ

د پيغمبر په توگه منلو، ستر ستر  ّـ پيغمبر موسى

 مجرمين ول، د دغه كفر، انكار او جرمونو له كبله د هللا

له سخت عذاب سره مخامخ او غرق شول، بني  تعالى

ۍ والو ړاسرائيل د )ايمان( او )صبر( له كبله د ن

لپاره امامان شول، د همداسي حالت د بيا تكرار او له 

او همداسي ېدو خامخهمداسي برخليك سره د قريشو د م

شك مه كوه، دا ړه په اېدو مقام ته د مؤمنانو د رس

ږي، قريش به د خپل سلف ېتاريخي تجربه به بيا هم تكرار

ږي. دوهم ېاو مؤمنان د خپل سلف له برخليك سره مخامخ ك

ږ تعبير دا دئ چي د مخكني آيت په پاى كي ويل شوي: مو

 ّـيو، موسى  رمينو انتقام اخيستونكيمجدغو هرو مرو له 

ې وه، همداسي ړى شوگه وركې توپه ليكلته هم دغه وينا 

وشول، ته هم د داسي حالت راتلو او له دغو مجرمينو د 

الهي انتقام د تحقق او په خپلو سترگو د هغه د ليدو 

ېيم تعبير دا چي دلته خطاب ړه شك مه كوه، درپه ا

ت او رسال ّـ هللا يوازي هغو قريشو ته متوجه دئ چي د رسول

ې نه منله ړه ئله لوري هغه ته د كتاب ورك تعالى د هللا

ې گه چي تر دڅنگواكي دلته هغوى ته ويل شوي: لكه او 

 هللا ړى شوى وو، همداسي رسولتورات وركته  ّـړاندي موسى و
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ړى لوم !!ئكوې كي شك مه ! په دړى شوىورك ته قرآن ّـ

تعبير له هره پلوه دقيق او صحيح دئ او د آيت له 

فاظو او سياق و سباق سره په بشپړه توگه تطابق لري ال

ړاو او نظم له ځ د تاو دوهم تعبير د آيتونو تر من

څو دالئلو كمزورى په ېيم تعبير ښي او درېپلوه دقيق بر

ړى شوى، عام خطاب له كوم دليل او وجهي پرته خاص كدئ: 

ږي چي خطاب يوازي ېد الفاظو له تركيب داسي نه معلوم

ه متوجه دئ، همدا راز دا تعبير د آيت له مخالفينو ت

ړاندي ويل شوي گوي، تر آيت ونه ل خړسياق و سباق سره ا

او ږ له دغو مجرمينو حتمًا انتقام اخيستونكي يو، چي مو

چي بني اسرائيل مو د )ايمان( او )صبر( ې ويل شوي ورپس

 ې سياق و سباقد دړل، ۍ والو امامان كړله كبله د ن

دلته به يوازي د همداسي حالت د بيا  چيښتنه دا ده غو

هر مخاطب ته به  ې وي او د قرآنړه خبره شوراتلو په ا

ړه په اېدو ويل شوي وي چي له همداسي حالت سره د مخامخ

چي ړ نه دئ او داسي تعبير د فهم او منلو وشك مه كوه، 

ې كي شك گواكي دلته يوازي قريشو ته ويل شوي چي په د

ېر كتاب څپه  ّـته هم د موسى  ّـ هللا چي رسولمه كوئ 

 !!ړى شوىورك

  نه يوازي دا چي په دنيا كي به مؤمنان او د دوى

او د  ّـږي چي موسى ېمخالفين له همغه حالت سره مخامخ ك

گري او فرعون او د ده پلويان ورسره مخامخ ده مؤمن مل

ې ده او هغه مهال به راتلونكځ شول، بلكي د قيامت ور

ړه كوي چي ېكپرړه په اڅه د هغه ځ د دوى تر منستا رب 

ځ به هم د حق او په كي اختالف كولو، د قيامت په وردوى 

كړه ېپرۍ الهي ځ وروستتر مناو د دوى د پلويانو باطل 

 ږي.   ېك
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ړه چي تر دوى ښوونه ونه ك)حقيقت( الرې آيا دوى ته د

په ې چي دوى ئړل مو څومره هغه نسلونه هالك كاندي ړو

 ېري()ډې كي چي په دځي، يقينًا گرځيو كي استوگن

ې دي ې اوري؟! او آيا نه ئښي دي، آيا نه ئگندي نڅر

ړي زمكي په لوري بيايو او ږ اوبه د شاچي موليدلي 

ې هم چي ځيني ئټي( راباسو )بوښت كې سره داسي په د

دوى په خپله، نو آيا نه  همڅاروي خوري او د دوى 

 گوري؟! 

آيتونو كي د هغو منكرينو او ې مباركو په د -(21-21)

 چي په دنيا او آخرت كي د هللاځواب كي مخالفينو په 

څرگندوي دوه مضبوط ړه شك د وعدو د تحقق په ا تعالى

 ړاندي شوي: دالئل و

گندي څرد وعدو د تحقق  تعالى دا چي د هللاړى لوم

آيا ړاوونو كي موندلى شئ، په مختلفو پ گي د تاريخېلب

د دوى د اقناع لپاره دا تاريخي حقائق كافي نه دي چي 

له الهي ځواكونه د كفر، شرك، ظلم او فساد ستر ستر 

په ستر عذاب اخته  تعالى هللاې سره مخامخ او د محاسب

څومره هغه نسلونه هالك ړاندي نه گوري چي تر دوى وي، شو

يقينًا  ؟!!ځيگرځيو كي ى په استوگنشوي چي نن دوى د هغو

ا ، آيښي ديگندي نڅر ېريد عقلمنو لپاره ډې كي چي په د

حقائق نه  وږدي اږ نه غوته ې د حق وينا سره له د

 اوري؟! 

ړي زمكي باران په شا تعالى دوهم دا چي عمالً گورئ هللا

ړي او داسي ۍ كژوندړه زمكه رامې سره او په د ووروي

د دوى ې هم چي ځيني ئ ټوكوياوپه كي رټي سمسور بو

همداسي جهل  تعالى هم دوى په خپله، هللاڅاروي خوري او 

د  ؛ړې زمكي ته ورته ويټولني چي مې ځپلې او شرك وهل

ښېرازه د بعثت او د وحي د نزول له الري  ّـپيغمبرانو 

افكارو او غوره ړېدلو ، نوى نسل، له نويو او غوكوي

  اخالقو سره په كي راپيدا كوي. 
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كله وي؟ ووايه:  ښتيني يئ دا فتح بهاو وايي: كه ر

ځ به هغو ته د دوي ايمان گټه ونه ورفتحي په ې د د

ړى شي، نو ړى او نه به مهلت وركې كرسوي چي كفر ئ

ړه چي دوى هم منتظر ړه او انتظار وكډډه وكله دوي 

   دي. 

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(21-30)

 ځ د الهي منكرين وايي: تاسو چي د حق او باطل تر من

څه وايئ دا به كله ړه د قيامت د راتلو په ااو ړي ېكرپ

نو يئ ښتيني كه رې؟ ېدلډځنولي ځ ږي؟ دا ورېتر سره ك

د الهي ې خوا دوى له يودا فتح به كله وي؟ ووايئ چي 

ډ داسي تعبيروي چي د عذاب دا ځنعذاب په راتلو كي 

ښونه هسي تهديدونه دي او حقيقت نه لري، له بلي گوا

نو ضعف او كمزوري او د دوى د مخالفينو خوا د مسلمانا

داسي تعبيروي چي د مسلمانانو د بريا او ځواك زور او 

ې دوى ئ ّـ هللا څ حقيقت نه لري چي رسولې هيبرالسي هغه وعد

ېر ژر دوى ډبه حتمًا او  تعالى چي هللاته وركوي او وايي 

  ځواكونو برى وركوي!!ته د كفر او شرك پر 

  د ووايه: ته ويل شوي:  ّـ هللا لرسوځواب كي د دوى په

ځ به هغو ته د دوي ايمان گټه ونه رسوي ورفتحي په ې د

ځ به . دا ورړى شيړى او نه به مهلت وركې كچي كفر ئ

مؤمنانانو له د ېرونو خالف او گراشي، ستاسو د ان

هغه مهال به تاسو په هغه حقيقت پوه انتظار سره سم، 

ايمان ال به دا ې انكار كوئ، خو هغه مهشئ چي نن تر

 ټه ونه رسوي.گڅ تاسو ته هي

 نو او د ده له الري مؤمنانو ته ويل شوي:  ّـ هللا رسول

 ړه چي دوى هم منتظر دي.ړه او انتظار وكډډه وك ىله دو

 ې د د ؛ړويآيتونه چي په گډه يو مضمون جوې دا در
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ټولو ې د ده او د سورع تتمه مې يوه جامباركي سور

ې اساسي ځوروي، درړاندي انپه وږ خالصه زمومطالبو 

وايي: د حق او منكرين  -1ږدي: ړاندي ږ په ومضامين زمو

د قيامت د راتلو په او ړي ېكپرځ د الهي باطل تر من

دا د خپلو د مؤمنانو ادعاء حقيقت نه لري، ړه ا

تهديدونه او ښونه پاره دروغجن گواېرولو لمخالفينو د و

ځ به راشي، ردا وويل شوي:  ځواب كيد دوى په  -2، دي

مؤمنانانو له انتظار سره د ېرونو خالف او گستاسو د ان

ې هغه مهال به تاسو په هغه حقيقت پوه شئ چي نن ترسم، 

ټه گڅ ايمان تاسو ته هيانكار كوئ، خو هغه مهال به دا 

او د ده له الري مؤمنانو ته ويل  ّـ هللا رسول -3 ونه رسوي.

ړه چي دوى هم كړه او انتظار وډډه وكنو له دوي شوي: 

  منتظر دي.

چي ېښي د شرحي په پاى كي دا راته مناسب برې د سور

 چي وايي: رسولېړو څړه هغه روايت هم وې په اې سورد د

دا سوره جمعې د ورځي د سهار په لمانځه کي به د  ّـ هللا

 لوستله. روايت دا دئ: 

  َكانَ  َقالَ  ّـ ُهَرْيَرةَ  َأِبى َعنْ 
 
 ِفى اْلجُُمَعةِ  ىفِ  َيْقَرأُ  ّـالنَّبِى

 َعَلى َأَتى َهلْ )  وَ (  السَّجَْدةَ  ،َتْنِزيلُ *  الم)  اْلَفجْرِ  َصالَةِ 

 (191)بخاري:    ( ْنسَانِ ِءاال

به د جمعې  ّـروايت دئ چي وايي: رسول هللا  ّـله ابوهريره 

په ورځ د سهار په لمانځه کي د )الم تنزيل، السجده( 

 تالوت کول.او )هل اتى على االنسان( سورتونه 

ړه دواچي ځلي راغلى، دا روايت په بخاري كي دوه 

له اميرالمؤمنين علي، ابن عباس او عبد  سره ورته دي.

 هم روايت شوى. ّـهللا بن مسعود 

په چي ړئ ېر كټول هغه روايات له نظره تكه تاسو خو 

ځينو خاصو سورتونو د تالوت يادونه ځونو كي د ځينو لمون

چي دا نه عموميت ږئ ېې ته به ورسې نتيجې نو دپه كي شو

ږي، ارجح خبره دا ېې ثابتلري او نه وجوب او لزوم تر

پام سره داسي سوره انتخاب په چي امام وضعيت ته ده 

هم د مطالبو له چي له روان او موجود حالت سره ړي ك

ډوالي له لي او لنږدوااو هم د او مناسبت ولريپلوه 

ې چي د سورده كوي وينا هم دا مطلب افا قرآند پلوه، 

كه د چي ى، داسي ېښودل شوپرځ كوونكي ته انتخاب لمون

چي د ټور وي نو غوره دا ده گڅه ويل ړه په امنافقينو 
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و څولمنافقينو سوره ولوستل شي، كه جهاد ته د خلكو د ه

د ړي، يوه برخه غوره كې دي وخت وي نو د التوبه له سور

كي  قرآنپه پاره مناسبه سوره هر وخت او هري موضوع ل

په ې نو د جمع ړه شوپه غاموندلى شئ، كه امامت در 

ې ې غوره كوئ، دځونو كي له حالت سره متناسبه سورلمون

چي تاسو به داسي مشهور او عزيز پام وي مو هم ه ت

ې ځونو كي د خاصي سورپه خاصو لمونچي ونه مومئ روايت 

ړه اكثر ې ادپه ڼلى وي. گې الزم او ضروري تالوت ئ

په صحابه وو او تابعينو كي يو يو چي ت داسي دي روايا

 . ې متعارض روايت شتهپه مقابل كي ئراوي لري او 

ې نظر دي په دچي ځيني محققين پام وي ته مو هم ې د

مقتديان چي او هغه مهال ځونو كي په لموند جماعت چي 

عوام او د شريعت له ې ېرى ئډدوى كي په ېر وي او ډ

ې داسي سورد چي غوره دا ده نو ې خبره خلك وي باحكامو 

ځكه دا چي د قرائت سجده ايجابوي، ډډه وشي له لوستلو 

په شك كي پاره خلك چي د يوه جائز يا مستحب كار ل

 ځه نظم مختل كول سم كار نه دئ.ځول او د لمانغور

 

 سُبْحَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإل َه ِإالَّ َأْنَت َأسَْتْغِفُركَ 

 َوَأُتوُب ِإَليْكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 حزاباال

 ژندنه:پېې د سور

ې حزاب( دئ، دا نوم د همد)األې نوم ي سورې مباركد د

د دوه ويشتم آيت له )يحسبون االحزاب لم يذهبوا( ې سور

و آيتونټولو د لري،  آيتونهاخيستل شوى، دري اويا 

( او )خبيرا ( ته دوهم آيت )حكيما  ړي او لومې د فواصل ئ

پاى ته  په )السبيل(ې رم آيت ئولڅورته دي، يوازي 

په حقيقت كي له وروستي سره داسي خو دا آيت  ،ېدلىرس

ږي او په )رحيما ( ړېې جوډه يو آيت ترچي په گړلى دئ ت

ې هغو سورتونو ته ږدوالى ئپاى ته رسي. د آيتونو او

ل شوي. كلونو كي نازځنيو مدني دور په منچي د ورته دئ 

چي دا سوره د ږ ته وايي په خپله مو ې مضاميند سور

ې او په حقيقت كي د ړي وروسته نازله شواحزاب له جگ

ړي يو دقيق گې جگ كي د دڅننورو مهمو قضاياوو په 

ځم هجري كال پنړه د ږدي. دا جگړاندي په وږ ځور زموان

 .ځته شوهد شوال مياشت كي رامن

ړه هم بحث شوى ه اپې بلي غزا يود ې كي ې سورده پ

ې ذي القعدې كال د او د همد ړه دهچي د بني قريظه جگ

ځته رامنړي وروسته متصل او د احزاب له جگپه مياشت كي 

 ې.شو

د نكاح  ّـزينب  سره د ّـ هللا ې كي له رسولې سورپه د

ستره او ې لويه چي منافقينو ترې ېړل شوڅقضيه هم 

 ړه.ړه كتبليغاتي وسيله جو

ۍ ې خوا كورنړو كي ماتي له يوجگ گه چي پهڅنلكه 

ورتوب باعث ه ړاو زجسارت د منافقينو ، د ږويېستونزي ز

ټو د خپلو پښمن سره ړولو او له دد فتنو راوال، ږيېك

گولو او په گډه الزياتو خطرناكو توطئو ټينړيكو مزيد ا

ټ ړه ور كوي، پښمنان زڅوي، همداراز بهرني دې هته ئ

پټه ښمني پله دې خندي ئړاې وښمنان او هغه چي تر دد
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او له  ړيڅرگنده كښمني څوي چي خپله دې ته هساتله د

هم د احد له ماتي وروسته ړي، الس يو كښمن سره گند دڅر

ښمنان ځته شوه، كورني او بهرني دې ته ورته فضاء رامند

په مدينه ښمنانو؛ منافقينو او ړه ور شول، كورنيو دز

ه چي كه پر قريشو ته بلنه وركولېشت يهودانو كي م

گرتيا او مرسته ې كلكه ملدوى به ئړي نو مدينه بريد وك

د ې ړاندي ئې وچي تر دې ېري مشركي قبيلډكوي، د عربو 

لو او ړ نه كوپه ضد د قريشو ملگرتيا او مالتمسلمانانو 

ې برخه نه اخيستله د احد ړو كي ئد مسلمانانو په ضد جگ

اطمئنان  ځينو  قريشو ته، ړه ور شولله ماتي وروسته ز

و كي به د دوى ملگرتيا ړچي په راتلونكو جگوركولو 

په خپله پر مدينه د بريد تيارى نيولو، ځينو كوي، 

ې او خدعي له الري مسلمانانو ته د ضرر او د دوك ځينو

ړ كي د احد له ې لې، په همدړولې جوتاوان رسولو توطئ

ې چي د نجد بني اسد ېري شوې تړي دوه مياشتي ال نه وجگ

ې د د ّـ هللا چي رسولړ ې تيارى وكې د حملپر مدينې لقبي

ې ږله، ورپسېپه موخه د ابوسلمه سريه ولوي نبريد د مخي

په مياشت كي د عضل او قاره څلورم هجري كال د صفر د 

چي د خلكو د دعوت او ښتل وغو ّـ هللا قبيلو له رسول

د  ّـ هللا رسولږي، ېڅو مبلغين ورولپه موخه ښووني الر

ږو، خو هغوى دوكه ېټولى ورسره ولږ كسيز شپ اصحابو يو

د رجيع ځ كله چي دا وفد د جده او رابغ تر منړه او وك

د هذيل له ې نو د دوى د وژلو لپاره ئ ېدسيمي ته ورس

څلور تنه ړه، چي په بريد كي ې سره مرسته وكقبيل

ې خبيب بن عدي او زيد بن الدثنه شهيدان شول او دوه ئ

پر ې ئپيسو په بدل كي څو  دل او تلوځان سره بله 

ړه بل روايت داسي دئ ې اپه دڅه هم كه ، وپلورلقريشو 

ږلى ېد استطالع په موخه لټولى دا  ّـ هللا چي گواكي رسول

هم په رواياتو كي اختالف تر ړه په اېر د شمټولي وو، د 

ې ورپسې لس بولي، ځيني ئږ او ې شپځيني ئږي، ېسترگو ك

يوه  ې دد بني عامر د قبيل ّـ هللا رسولې مياشت كي په همد

يا اويا  ېشتڅلويو بل تبليغي وفد چي ښتنه مشر په غو

ږل، له دوى سره هم غداري ېولكسان ول د نجد په لوري 

ل او َذْكوان؛ د عُعَصيَّه، رِ  :ې قبيلووشوه، د بني سليم در

پي څابئر معونه په سيمي كي دوى ته كمين ونيو او په نا

په ړل. ې شهيدان كټول ئړ او كپر دوى بريد وې توگه ئ
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ې بني نضير د ې يهودي قبيلد مديني يوې دوران كي همد

د شهيدولو  ّـ هللا په ربيع االول كي د رسولل ې كاهمد

په ې كال د همدې ړه چي بريالي نشول، ورپسړه كتوطئه جو

جمادي االولى كي د بني غطفان دوو قبيلو: بنو ثعلبه او 

پاره چمتو شول چي د دوى ارب پر مديني د بريد لحبنو م

په ښكر په خپله د يوه ل ّـ هللا پلو لپاره رسولځد 

 ړ. ملگرتيا هلته وال

په پاى كي او هغه مهال چي قريش د ړي د احد د جگ

ه آخوا  متوجه شول څو فرسخډگر په شا شول خو ړي له جگ

ې غلطي وه، بايد مسلمانان ئې ستره ئېدا چي تر شا ك

په ړى وى، ې بريد كې ئړي وى او پر مدينتعقيب ك

پر ېرته راستانه شي او ې بښتل ئالروحاء كي تم شول، غو

چي ېده ته اطالع ورس ّـ هللا ړي، خو رسولې بريد وكمدين

 چي كي حال داسي پهې د بريد اراده لري، پر مدينښمن د

له  ّـړي قائد حمزه پي شوى وو، د احد د جگټپه خپله 

اصحابو سره  گياليوړه ورو جناوياوو جليل القدرو ز

ړ چي ېر نور مجروح ول، اعالن وكشهيدان شوي ول او گڼ شم

ږ ې لپاره چمتو شئ، له شاوخوا شپښمن سره مقابلله د

ې ووتل او تر ځاى له مدينېرش مجاهدينو سره يو سوه د

، ړلوالړاندي په استقامت وښمن حمراء االسد پوري د د

د ړ، ابوسفيان د قريشو ځي انتظار وكې ورې درهلته ئ

ېده، له نورو ې اقدام اطالع ورسد دښكر ساالر ته ل

ېده ېښوروسته دا ورته مناسب وبرې مشورله مشرانو سره 

ې په لوري خپل سفر ته ړي او د مكچي خپل تصميم بدل ك

ته د يوه غيرمسلم خو د  ّـ هللا رسولړي، دوام ورك

چي قريش له ېد ږي له لوري دا خبر ورسمسلمانانو خواخو

ېدل، نو ځپه لوري وخوې ه شا شول او د مكپې خپلي اراد

ې حكيمانه ړه، دې وكړه ئېكپرېدو ې ته د ستنېرته مدينب

د ې ئې همت كمزورى او پر مدينتدبير نه يوازي د قريشو 

گندو څرپټو او  ونورړه بلكي ه كډاراده شنبريد د دوى 

چي د احد ماتي نه د مسلمانانو ښوده ې وښمنانو ته ئد

جذبه او  ۍد دوى د قربانې ئو نه پلى اځعزم او همت 

 ړې.ې كجنگي روحيه كمزور

تيارى ې د بريد همداراز كله چي بني اسد پر مدين

ږو له لوري اطالع ته د ده د خواخو ّـ هللا رسولړ، شروع ك

ړي ې بريد وكپر مدينښمن ړاندي چي دې وړى شوه، تر دورك
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اوخوا يو نيم سل شې ۍ الندي ئتر مشر ّـد ابوسلمه 

ښمن داسي پي بريد دڅاږل، د دوى ناېورول يېرسرت

ې څه ئهر ېدل او ښتې بلي خوا ته وتړ چي يوك ءوارخطا

غنيمت ې مسلمانانو ټولي شتمني ئېښودل او تر شا پر

 . ېړك

توطئه افشاء شوه  ېقبيل كله چي د بني نضير يهودي

 او صحابه وو ته جوته شوه چي دوى د رسول ّـ هللا رسولاو 

په همغه  ّـ هللا ړې وه، نو رسولړه كه جود قتل منصوب ّـ هللا

ځي ې وځو به له مدينړه چي تر لسو ورځ دوى ته اعالن كور

پاته وي څوك وروسته چي د دوى هر  ېې مودټاكلې دله او 

ږي، د منافقينو ساالر عبدهللا بن ابى بن ېهغه به وژل ك

ې ړي، له مدينپروا ونه كښ گواې ل چي د دڅوسلول هغوى ه

گياليو سره د دوى تيار دئ له دوو زرو جنځي، دى ونه و

ظه يهودي قبيله به د دوى مرسته يد بني قرړي، مرسته وك

كوي، د بني غطفان قبيله به د دوى مرستي ته رادانگي، 

ته  ّـ هللا ينو ته په پام سره هغوى رسولېډډادغو دروغجنو 

ې ې وئچي كولى شڅه ړ چي وتلو ته چمتو نه يو، ځواب ورك

په پاى كي د دوى ځني مهلت د دغه لس ور ّـ هللا رسول ړه!!ك

چي د دوى ړ چا دا جسارت ونه كړه، هيسيمه محاصره ك

بني نضير ې په پاى كي ړاندي شي، د محاصرمرستي ته راو

ې په داو هغه هم ځي ووې چمتو شول چي له مدينې ته د

ځان سره او دومره سامان له ښ يو اوې تنه چي هر درشرط 

ې گه د مدينې توپه د ړلى شي.ې وښ ئړى شي چي دا اوو

ټول هغه كلي، زمكي او باغونه د مسلمانانو الس شاوخوا 

     ېدل.ته ورغلل چي بني نضير په كي اوس

ې چي پر مدينړه د بني غطفان لوري ته مخه ك ېبيا ئ

و رڅلوله  ّـ هللا رسولې تيارى نيولى وو، پاره ئد بريد ل

و او په ذات ېدځگياليو سره د دوى په لور وخوسوو جن

پي څاالرِّقاع كي له هغوى سره مخامخ شو، د مسلمانانو نا

پل ې خپرته ئړي چي له جگړل بريد داسي وارخطاء ك

خواره ې بلي خوا ته او يوېښودل پرڅه كورونه او هر 

 شول. 

په پاى كي ابوسفيان مسلمانانو ته په ړي د احد جگ

كي خطاب كي ويلي وو: په راتلونكي كال كي به په بدر 

د يوه صحابي په  ّـ هللا ږو!! رسولېسره مخامخ كځل بيا يو 

ږ او : صحيح ده همدا دي زمووو خوله هغوى ته ويلي
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 ّـ هللا ځ موعد وي، له دغي ژمني سره سم رسولتاسو تر منس

ځه په مياشت كي له يو زر پنڅلورم هجري كال د شعبان د 

ي ې له لورد مكړ، مجاهدينو سره د بدر سيمي ته والسوو 

گياليو سره د بدر په لور ابوسفيان له دوو زرو جن

( ځاىنومي  ۍ فاطمههران )ننكله چي مر الظېدو، خو ځوخو

له خپلو مجاهدينو  ّـ هللا ېدو او خبر شو چي رسولته ورس

ړ او ې ونه كهمت ئتلو ړاندي سره د ده انتظار كوي، د و

ځو تر اتو ور ّـ هللا په لوري ستون شو، رسولې ېرته د مكب

ې داسي پرته ئړي وري هلته پاته شو، او له كومي جگپ

 ړه. ې جبران كپه برخه شوه چي يقينًا د احد ماته ئبريا 

ړل چي د عربو ې ته متوجه كښمنان دټول ددغو پېښو 

په شمول په يوازي توگه او د نورو څ قبيله د قريشو هي

له مرستي او ملگرتيا پرته د مسلمانانو مقابله نشي 

پرته بله چاره نه لري چي ټول په گډه او ې كولى، له د

ځ ځ په ورې ورد يوه ستر بريد له الري د مسلمانانو له د

د ښمنانو ځان د تل لپاره وژغوري. دښ ېدونكي گوازيات

چي ړ يوه گډ لوى بريد ضرورت هغه مهال الزيات احساس ك

ې سيمي دومة پرتځ د حجاز او شام تر من ّـ هللا رسول

ځپله چي دلته ډله وكه مارو هغه ېشت شومد الجندل كي 

ځم هجري كال د پن ّـ هللا رسول ې،ټلې لوقافلي تارجې تبه ئ

ې د ربيع االول په مياشت كي له زرو مجاهدينو سره د د

ېدو، هغوى ځټمارو د تأديب لپاره په هغه لوري وخولو

ستري د مسلمانانو دغي ېدل، ښتېښوده او وتخپله سيمه پر

او د دوى د خيرنو  ړلوهلي ك ښمنان الزيات هيبتبريا د

همدا د احزاب د ړه، تشديد كې الزياته كينه ئړونو ز

 او محركات ول. ړي شاليد تاريخي جگ

ړه يو په اې ته مو پام وي چي د االحزاب د سورې د

چي وايي: دا سوره په سر ېږي گو كداسي روايت هم تر ستر

لكه د البقره سوره، د رجم آيت هم ږده وه كي دومره او

ې حذف شوي او ې يو آيت وو، خو نور آيتونه ترې سورد د

پاتي شوي!! راشئ وگورو چي دا ې آيتونه ئ 73يوازي 

 ړ دئ، روايت داسي دئ: څومره د اعتبار وروايت 

كم تعدون  »عن زر بن حبيش قال : قال لي أبي بن كعب : 

فقلت : نعدها اثنتين أو ثالثا وسبعين  «سورة األحزاب ؟ 

إن كانت لتوازي سورة البقرة ، ولقد كان  »آية قال : 
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 فيها : الشَّيُْخ َوالشَّيْخَُة ِإَذا َزَنيَا، َفاْرجُُموُهَما اْلبَتَّةَ 

 مسند احمد 24معتلى  22تحفة  « َنكَاال ِمْن هللاَِّ َوهللاََُّ َعِزيز  حَِكيم  

له زر بن حبيش روايت دئ چي وايي: ابى بن كعب راته 

گڼئ؟ ومي ويل: دوه اويا څومره ه وويل: د االحزاب سور

له ه چي دا د بقرې ويل: يقينًا يا دري اويا آيتونه، وئ

ې كي دا هم وو: ې سره برابره وه، او يقينًا چي په دسور

ړه حتمًا ړي نو دواچي زنا وك ېپين سرږيرى او سسپين 

، د هللا له لوري يوه عبرتناكه سزا، او هللا ړئسنگسار ك

 باحكمت عزتمن دئ.

ځينو ځينو نورو رواياتو كي هم له مطلب په  دا

 توپيرونو سره راغلى، لكه دا روايت:

 هللاَُّ َعْنـُه : َقـْد خَِشــيُت َأْن 
َ
َعنِ اْبنِ َعبَّاس  َقاَل َقاَل ُعَمُر َرِضـى

َيطُوَل ِبالنَّاسِ َزَمان  حَتَّى َيُقوَل اْلَقاِئُل َما َنجُِد الـرَّجَْم ِفـى 

َوجَلَّ َفيَِضل وا ِبَتْركِ َفِريَضة  َأْنَزَلَها هللاَُّ عز َوجَلَّ َأالَ ِكَتابِ هللاَِّ َعزَّ 

َوِإنَّ الرَّجَْم حَق  ِإَذا َأحَْصَن الرَّجُُل َوَقاَمـتِ اْلبَيَِّنـُة َأْو َكـاَن 

اْلحَْمــُل َأِو ااِلْعِتــَراُف َفَقــْد َقَرْأَناَهــا : الشَّــيْخُ َوالشَّــيْخَُة 

 -صلى هللا عليـه وسـلم-َة َوَقْد َرجََم َرسُوُل هللاَِّ َفاْرجُُموُهَما اْلبَتَّ 

 ْبنِ َعبْـِد 
ِّ
َوَرجَْمَنا َبْعَدُه. َرَواُه اْلبُخَاِرى  ِفى الصَّحِيحِ َعْن َعِلى

هللاَِّ َوَرَواُه ُمسِْلم  َعْن َأِبى َبكِْر ْبنِ َأِبى شَيْبََة َوَغيِْرِه َعـنِ اْبـنِ 

 السنن البيهقي  ُعيَيَْنَة.

ې وويل: له د ّـچي عمر روايت دئ  ّـعبدهللا بن عباس  له

چي يو ږده شي تر هغه ېدم چي پر خلكو زمانه اوېروو

ويونكى ووايي: د هللا په كتاب كي د رجم حكم نه مومو، نو 

ې الري شي چي هللا تعالى ړه بې په اې داسي الهي فريضد يو

ړي واده پام چي رجم حق دئ، هغه مهال چي س، ېړنازله ك

واقع شي، يا اعتراف ړى شي، حمل ى وي، گواهي وركړك

ږيرى او سپين ږ دا )آيت( لوستلى: وشي، يقينًا چي مو

، ... ړئړه حتمًا سنگسار كړي نو دواچي زنا وك ېپين سرس

او تر ده  ړىد رجم حكم اجراء ك ّـ هللا او يقينًا چي رسول

 ړى. كحكم اجراء رجم د ږ وروسته مو

څ په هيښيي چي ستونزي لري ېر داسي دا روايات گڼ شم

 ې دا دي: ځيني ئنه دي، ړ گه د اعتبار وتو

 ( الشَّيُْخ َوالشَّيْخَُة ِإَذا َزَنيَا، َفاْرجُُموُهَما وايي: دا

ې يو ( د االحزاب د سورَنكَاال ِمْن هللاَِّ َوهللاََُّ َعِزيز  حَِكيم   اْلبَتَّةَ 

ال دا حې حذف شوي!! پاته او الفاظ ئې چي حكم ئآيت وو 
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ځكه د ټه ده، ې بنسچي دا ادعاء په بشپړه توگه ب

دوهم ړي او لومد و فواصل ټولو آيتونې د االحزاب د سور

رم آيت ولڅآيت )حكيمًا( او )خبيرًا( ته ورته دي، يوازي 

په حقيقت خو دا آيت  ،ېدلىپاى ته رس په )السبيل(ې ئ

ې ډه يو آيت ترچي په گړلى دئ كي له وروستي سره داسي ت

 مضمون ىږي او په )رحيمًا( پاى ته رسي. خو پورتنړېوج

 مضمونې !!! او د دىېدلپاى ته رس َوهللاََُّ َعِزيز  حَِكيم  په 

ۍ آيت وروست 38ې د ې د سورآخري برخه په اصل كي د مائد

غو صيغو ته ورته دد آيتونو فواصل ې د المائد، فقره ده

و عقاب، دي: خاسرين، رحيم، قدير، يريد، تشكرون، صدور ا

 ېدليپاى ته رسپه ورته صيغو ې خاسرين ته ئ آيتونهاكثر 

 ې دي.ږدهم ورنته رحيم، قدير او يريد حكيم، چي 

 ړي او د نكاح شوي سړي اصطالحات لري، گځانخپل  قرآن

پاره د محصن او محصنة الفاظ كاروي، د دوى لپاره ځي لښ

څ آيت كي د الشيخ او الشيخة الفاظ نه دي په هي د قرآن

كي نه دي راغلي  دا الفاظ نه يوازي په قرآناغلي، ر

ځكه ځته كوي، كارول جدي التباس رامنې بلكي دلته ئ

ړښت كي ځينه په زښچي كه نارينه او ېږي سي كې دامعنى ئ

ږي به!! يعني رجم په زړښت پوري ېړي نو رجم كزنا وك

سره تعارض  په نكاح پوري!! او دا هم له قرآنړي نه ت

 دل او عقل سره.لري او هم له ع

 لفظ نه د )البتة( څ آيت كي په هي همدا راز د قرآن

 .ېږيگو كتر ستر

  د  د هغي ژمني خالف ده چي د قرآن تعالى هللاد دا رأيه

 قرآنښايي د چي ړوي ې، دا شك راوالړې كړه ئحفاظت په ا

صحيح او دقيقه رأيه دا ده  ې وي!!ډېري برخي به حذف شو

حذف شوى، يوه برخه يا گڼ  يو حرف هم نه دئ چي د قرآن

 ېږدئ. پرځاى پرې آيتونه خو ئېر شم

 ړاو ژور نظم او تځ دومره د آيتونو تر من د قرآن

نظم او ې حذف يا بدل شي مراعات شوى چي كه يو لفظ ئ

چي ښكلى هار گوري، داسي لكه د مرغلرو يو ې صدمه ئښكال 

 څوك چي له قرآنې شي، خورې ېږي او مرغلري ئې وشلتار ئ

څه حذف شوي او نه  چي نه له قرآنېږي ه آشنا وي پوهسر

له آيتونو سره د محتوى، ادبي  قرآند  مضمون ىپورتن

ښايست له پلوه ورته والى او شباهت ښكال او تركيب، 

پوه انسان به دا ادعاء ونه مني چي  په قرآنڅ لري. هي
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 څه حذف شوي. له قرآن

 ّـ هللا ې چي پر رسولړكاجماع ې وو پر دصحابه ولو ټ 

ډ كي راغونمصحف همدغه دئ چي په اوسني  نازل شوى قرآن

ده چي ووايو داسي روايات كافى شوى، د دوى دا اجماع 

كومه  چي وايي د قرآنې اعتبار دي توگه بړه په بشپ

 ې.برخه حذف شو

 ابوعبدالرحمن رأيه هم واورئ ړه د په اې روايت د د

الشيخ ال أعلم أن أحدا ذكر في هذا الحديث چي وايي: 

والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهم 

پېژنم چي په څوك نه : له سفيان پرته بل داسي وهللا أعلم

ډا او بوكه چي ړې وي ې دا خبره هم ذكر كې حديث كي ئد

ړى ښايي ده به وهم كړئ، ړه رجم كړي دوازنا وك ۍډبو

 ېږي.  ښه پوه تعالى وي، هللا

 مفسرين او فقهاء په دې ټول مو هم پام وي چي ته ې د

اړه متفق دي چي د محصن زناكار سزا رجم )سنگسارول( 

منشأ ې حكم ددي. خو په دې اړه بېل بېل آراء لري چي د 

دې ته په پام  ّـڅه ده، دقيقه رأيه دا ده چي رسول هللا 

چي د مجرد  ړىك ن زناكار د رجم په سزا محكومصمحسره 

ده چي د متأهل زناكار زناكار سزا سل درې ده نو طبيعي 

چي په  ويسزا او دا به همغه سزا به تر دې زياته وي، 

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 

خه شوې نو سزا دي، د خپلي خوښي نكاح ئې نه ده په بر

ې تفصيل د النور د د د ئې تر آزادي نيمه ټاكل شوې.

 ې د دوهم آيت په تفسير كي وگورئ.سور
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هللا پروا لره او د كافرانو او منافقينو ې نبي! د ا

پوه دئ. او ه ښه باحكمتاطاعت مه كوه، يقينا  چي هللا 

متابعت كوه چي ستا د رب له لوري درته څه  هغهد 

ښه خبر دئ چي څه ږي، يقينا  چي هللا په هغه ېوحي ك

كيل )ذمه واو پر هللا توكل كوه چي هللا د ې كوئ. تاسو ئ

 وال( په توگه كافي دئ.

ښوونه ته الر ّـ هللا آيتونو كي رسولې مباركو په د -(1-3)

پروا  تعالى د هللااو هر حال كي  څهچي تل او په هر ې شو

ې ناراض پر تعالى ساته چي هللاځان كوه او له داسي څه 

ده چي د كافرانو او ې تقوى تقاضاء دا د دږي. ېك

ړنالري مه منافقانو خبري مه منه، د دوى تگالري او ك

ې ه. ستا رب )عليم( او )حكيم( دئ، تا ته ئغوره كو

د ده پر كامل او ې ټ ئچي بنسړې دي ښووني كداسي الر

څه نو د هغه  .ىېښودل شوبشپړ علم او پراخ حكمت ا

ږي، هم ېمتابعت كوه چي ستا د رب له لوري درته وحي ك

څنگ او په ښكاره، هم د نورو تر په پټه او هم په 

يقينًا چي ۍ كي، په خپلي كورنټولني كي او هم يوازي يا 

سو له ، هم ستاې كوئښه خبر دئ چي تاسو ئڅه هللا په هغه 
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څرگندو كارونو له ټو كارونو خبر دئ او هم د پ

گوالي، موخو او محركاتو، او پر هللا توكل كوه چي هللا د څرن

كفيل )ذمه وال( په توگه كافي دئ، د هللا د حكم مطابق 

ډه ډاپل رب ته محول كوه او ې خعمل كوه او نتائج ئ

 د كفيل په توگه درته كافي دئ. تعالى اوسه چي هللا

     

     

   

  

    

 

   

   

    

   

   

      

  

   

   

   

    

    

        

ځولي، گر يړونه نه دټر كي دوه زټپه ړي سڅ هللا د هي

ې ځولگرې ستاسو ميندي نه دي ېرمني ئاو ستاسو هغه م

ېر څچي زما د مور په ې ظهار كوئ )ورته وايئ چي تر

امن نه دي زې ستاسو بوللي ئې(، او ستاسو زوى شو

 حقه دا ستاسو د خپلو خولو وينا ده، او هللاځولي، گر

خپلو پلرونو ته  ښيي،وينا كوي او هغه سمه الر 

ې ياد په نامه ئ د خپلو پلرونو ) ې دروبلئمنسوب ئ

ېره عادالنه ده، او كه ډړاندي وړئ(، همدا د هللا په ك

او ڼه پلرونه نه پېژنئ نو په دين كي ستاسو وروې ئ

گناه څه كي كومه ستاسو دوستان دي، او په هغه 
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څه په كي خطاء شئ، ليكن په هغه درباندي نشته چي 

او ړى وي، ې قصد كئ وړون)گناه شته( چي ستاسو زكي 

    ښونكى دئ.هللا مهربان بخ

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(4-1)

 ړه به ړى، دا زړه وركهللا تعالى هر چا ته يوازي يو ز

او  ډكوي او يا له شرك، كفر، صدق او اخالص يا له ايمان

چي څوك دي مؤمن هم وي او داسي ېدى سي نشي كدانفاق، 

كفر او نفاق ې افكار او عقائد دي هم ولري چي منشأ ئ

چي عمل ېدى داسي نشي كښايي، وي او له ايمان سره نه 

ړه كي ې دا چي په زې د كافر او منافق وي خو دعوى ئئ

ړه له د يوه ز ږي!!ېېرو تعالى ې ايمان دئ او له هللائ

داسي ښايي، ي او غبرگ معيارونه نه گونخاوند سره دوه 

ې داسي عقيده ئښمن، گڼي او هم دڅوك هم دوست وچي يو 

گڼي خو دى ورسره ډله ښمنانو ډله ورته د دچي يوه وي 

گڼي خو دى څه ورته حالل او جائز دوستي كوي، ايمان يو 

 د حرام په سترگه ورته گوري. 

 ځلي ووايئ چي زما د ېرمني ته سل تاسو خپلي مه ك

ې وينا سره هغه په دې، ېر راباندي حرامه شوڅور په م

ې چي تاسو ئځي، مور مو يوازي هغه ده گرستاسو مور نه 

ې سره په دۍ ونيسئ څوك په زوى ولږولي يئ، كه تاسو ېز

ېدلى، اصلي زوى مو ځنه دئ گرهغه ستاسو اصلي زوى 

ې پالر يئ او ستاسو له نطفې يوازي هغه دئ چي تاسو ئ

دغو مواردو كي به نه دود دستور معتبر پيدا شوى. په 

 ې ويناوي، يوازي د هللاې وتلگڼئ او نه ستاسو له خول

 د هللاڼئ. گښووني به معتبر احكام او د خپل دين الر تعالى

 ښيي. سمه الر ته هره وينا حق ده او تاسو  تعالى

  ځان ته نه بلكي هغه ۍ نيسئ چي تاسو په زوى ولڅوك

په نامه  وئ او د خپلو پلرونو پل اصلي پالر ته منسوبخ

ېره عادالنه ډړاندي وپه ړئ، همدا د هللا تعالى ې ياد كئ

وينا او د حقيقت مطابق انتساب دئ. كه احيانًا د هغه 

پالر نه پېژنئ نو د ورور او دوست په نامه ورته خطاب 

 كوئ، هغه په دين كي ستاسو ورور او دوست دئ. 

 ښوونه هي الراو دا الړئ كه احيانًا اشتباه وك

چي خطاء كي په هغو مواردو ړئ نو اشتباهًا مراعات نه ك

څه كي گناه درباندي نشته، خو په هغه كومه شوي يئ 
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او عمدًا مو ړى وي، ې قصد كئ وړونگناه شته چي ستاسو ز

 هللاې خو سره له د. ى ويړكعمل ښووني خالف الرالهي ې د د

طي او ، اميد دئ ستاسو غلښونكى دئمهربان بخ تعالى

    ړي.گناه معاف ك

 په پام كي ولرو: څو خبري دلته بايد 

 د دور يو جاهالنه دود ړاندي او د جاهليت تر اسالم و

ېرمنو ته د دائمي طالق وركولو دا وو چي خلكو به خپلو م

پله ې لكه خپاره دا الفاظ كارول چي پر ما داسي شول

مور، ستا شا راته داسي شوه لكه د خپلي مور شا، 

نه نو  لوۍ ونيوپه زوى ولڅوك اراز كه به چا كوم همد

ې نامه په همدېدو او يوازي دا چي د ده زوى به گڼل ك

برخه د اصلي ې هم ېدو بلكي په ميراث كي به ئبه ياد

زامنو په اندازه وه، اسالم د جاهليت دا دودونه هم د 

ې مباركي او د د لړېر لغو كڅپه نو وړه دودنورو ناو

ړې چي په داسي ښووني وكې دغه الرئڅ كي په ترې سور

ښت نه لري څه ارزمواردو كي ستاسو د خپلو خولو ويناوي 

ېرمني او حقيقت نه شي بدلولى، داسي ويناوي نه له م

ړولى شي او نه پردي زوى اصلي زوى. د طالق او مور جو

كه  ړل.دودونه لغو كې دا ميراث په جامع احكامو سره ئ

چا ته د ورور، خور، مور  څوك د شفقت او ترحم له كبله

كي څه حرج نشته، د پورتني ې په دړي، او پالر خطاب وك

آيت مراد دا نه دئ چي دا راز خطاب منع كوي، بلكي 

چي دا الفاظ به په حقيقي معنى نه ې دا دئ مراد ئ

پلوان نه ې الفاظو سره هغوى ستاسو اصلي خكاروئ، په د

ې شي او نه ئېدى ې كږي، نه د اصلي خپلوانو حكم پرړېجو

 ېدى شي. ېر كڅحقوق د هغوى په 
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ړى ځانونو لوممؤمنانو ته دا نبي د دوى تر خپلو 

ې د دوى ميندي دي، او د هللا په ېرمني ئتوب لري، او م

ځينو نورو ځيني تر خپلوان مؤمن او مهاجر كتاب كي 

له خپلوانو سره مو په  مگر دا چيړى توب لري، لوم

ې كتاب كي همدا په دړئ، گڼه وكښېمعروفه توگه كومه 

  ليكل شوي.

څو آيتونو كي مؤمنانانو ته ې مباركو په د -(6)

 ې:ښووني شوالر

 ته به تر  ّـ هللا د دوى د ايمان تقاضاء دا ده چي رسول

ړى توب او ترجيح وركوي، د ده وينا به تر ځان لومخپل 

د ده له لوري بلنه به د خپل نفس ڼي، خپلي وينا غوره گ

له بلني مقدمه گڼي، د ده ژوند به تر خپل ژوند مهم 

 تعالى چي له هللاې مينه دومره وي گڼي، له ده سره به ئ

پرته له هيچا سره دومره مينه ونه لري، تر مور، پالر، 

ې له پلوانو او دوستانو به ئې خږدېرمني او ناوالد، م

چي انسان له هغه چا ځكه دا ي. هغه سره مينه زياته و

 يې له ده سره زياتسره زياته مينه كوي چي تر نورو ئ

 د بعثت له كبله چي هللا ّـ هللا ې وي، د رسولړكېرزويني پ

ې ې او د هغه په الس ئړدوى كومه پېرزوينه كپر  تعالى

پكاوي او رسوايي له شرك، كفر، ظلم، جهل، فساد، س

په ې ورآخرت سعادت ئ ژغورلي او او د دنيا عزت او د

پېرزويني عظمت ته په پام سره  يې سترړى، د دبرخه ك

سره د دوي مينه پر بلي هري ميني  ّـ هللا بايد له رسول

 غالبه وي. 

 به داسي گڼي لكه خپلي ميندي، ېرمني م ّـ هللا د رسول

معنوي پالر ښځو ټولو مؤمنانو؛ نارينه او د  ّـ هللا رسول

ې د عزت ېرمني ئات او د ده مپالر زيې تر دئ او حقوق ئ

او درناوي له پلوه داسي دي لكه د دوى ميندي. دلته 

چي دا حكم ړى دا بايد دوه خبري په پام كي ولرئ: لوم

ټولو ړه دئ او يوازي د درناوي او احترام په ا

ړه ځو ته راجع دئ، د حجاب په اښمؤمنانانو؛ نارينه او 
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ي مجازي ړاندي ويل شوي چي داسې وه تر دځكنه دئ، 

د بل  قرآند نسبتونه حقيقت نه شي بدلولى. دوهم دا چي 

له رحلت  ّـ هللا ې چي د رسولښوونه شودا الرڅ كي آيت په تر

، دا ډډه كوئله نكاح ېرمنو سره وروسته به د هغه له م

ړاندي ستر قبيح په و تعالى درباندي حرام ده او د هللا

واجه )و ازې ې فقرځينو درنو مفسرينو له همدعمل، 

امهات المؤمنين سره د نكاح د حرمت حكم امهاتهم( له 

ې حرمت خبره نه يوازي راايستلى حال دا چي دلته د د

له مخكني آيت سره تعارض مطرح نه ده بلكي داسي تعبير 

ې وينا ځكه هلته ويل شوي چي ستاسو د خولځته كوي، رامن

ځ يوازي هغه ړو فقرو تر مند دوا حقيقت نه شي بدلولى.

ېدى شي چي مجازي حرمت )درناوى( ځته كرامنږي ل همغمها

حجاب د عدم مراعات په معنى تعبير نشي، په ستر او د 

مخي خو ڼي كي او د دغو درنو مفسرينو د تعبير له بلي ب

ې مجازي حرمت د حقيقي حرمت په معنى تعبير شوى نو په د

 گڼل شي. صورت كي خو د حجاب حكم هم بايد منتفي و

  پلوانو سره په ې ته متوجه وي او له خدمؤمنان بايد

ې او چلن كي دا خبره په پام كي ولري چي د خپلوانو درج

تر او حقوق  ېځينو درجپير لري، د حقوق يو تر بل تو

نورو زيات دي، خو د )ايمان( او )هجرت( په شرط، د هللا 

ځينو نورو ځيني تر خپلوان مؤمن او مهاجر په كتاب كي 

ښووني معنى دا نه ده چي له ې الرد خو دړى توب لري، لوم

ۍ پلوډول خغيرمؤمن او غير مهاجر خپلوانو سره له هر 

گڼي كولو منع شوي يئ، داسي نه ده؛ له ښېپاللو او 

داسي خپلوانو سره كولى شئ چي په معروفه توگه كومه 

  ې كتاب كي ليكل شوي.په د تعالى همدا د هللاړئ، گڼه وكښې

  يت دا برخه )ې آدرنو مفسرينو د دځينو 

   

     

  

 ې: )او د هللا ړل( داسي ژبا

 ؛ړى توب لريځينو نورو لومځيني تر په كتاب كي خپلوان 

ړه هم له ادبي ينو(، دا ژبااو مهاجر انومؤمنتر نورو 

ركاكتونه او ستونزي لري او هم د آيت له سياق پلوه 

دغه ې ې وروسته راغلې فقرگوي. تر دړخ نه لسره ا

    استثناء )
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    نه يوازي )

گوي بلكي په واضح توگه ړخ نه لد دوى له تعبير سره ا

او مهاجر  چي دلته هغه خپلوان مستثنى شوي چي مؤمنښيي 

   ۍ فقره )نه دي. د آيت وروست

  هم د دوى له تعبير )

ړاندي دا ې وكي تر د په قرآنځكه سره مناسبت نه لري، 

چي خپلوان )كه كافر او غير مهاجر هم ښوونه نه مومو الر

ى دي او مؤمنان بايد وي( تر مؤمنانو او مهاجرينو َاْول  

ښوونه كي دا الر خو په قرآنړي، وركړى توب ه لومدوى ت

سره كه خپل وي او چي له غير مؤمن او غيرمهاجر  وموم

 فرمايي:  گڼه كولى شو. قرآنښېپه معروفه توگه كه پردى 

     

    

    

   

     

                                                                                        

 1الممتحنه: 
چي له تاسو سره نه دي ړي هللا له هغو نه يئ منع ك

، چي ليتيئ ايس ېنو نهې له خپلو مېدلي او تاسو ئجنگ

ړئ، يقينًا او عادالنه چلن ورسره وك ړئگڼه ورسره وكښې

 ښوي.چي هللا مقسطين خو

په دغه مبارك آيت كي ې په حقيقت كي د االحزاب د سور

 ې د اتم آيت مزيد وضاحت شوى.د الممتحنه د سور

الهي ارشاد له ې ته مو هم بايد پام وي چي د دې د

د احترام او درناوي له  ېرمنيټولي م ّـ هللا مخي د رسول

 هللا رسولڅوك د پلوه د مؤمنانو د ميندو حيثيت لري، كه 

ې نه خپلي معنوي ميندي ئېرمنو درناوى نه كوي، د م ّـ

وي، ځږه خوله خوړه كگڼي، د هغوى د شأن او حيثيت په ا

د صريح حكم خالف عمل كوي،  تعالى هغه نه يوازي د هللا

ړه داسي په ا ّـپيغمبر بلكي د اسالم او د اسالم د ستر 

ۍ سخته، قبيح او ښمنښمني كوي چي تر بلي هري دستره د

ۍ اخته شوي، مارېې بكركجنه ده، خداى وهلي شيعه په همد

ناروا ړه ېر د هغه ستر شخصيت په اڅپه  ّـې هغوى د عائش

په دفاع ې يوه مكمله سوره د هغ تبليغات كوي چي د قرآن

تر پايه د هغه د النور سوره له سر ې، كي نازله شو
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ې چي د منافقينو ړه نازله شواتهام د رد او غندلو په ا

ې پلوه له له دپه ضد وارد شوى وو.  ّـې له لوري د عائش

وروسته هيچا ته دا شرف او افتخار نه دئ په  ّـ هللا رسول

كي دي په دومره صريحو الفاظو د  برخه شوى چي په قرآن

ه او بدطينته ځيني بدمغزد شيعه هغه برائت اعالن شي، 

ته  ّـړاندي علي تر رحلت و ّـ هللا وايي چي رسول ندانوآخ

د كومي  ّـ هللا چي كولى شي د رسولړى وو دا واك ورك

ړي او حذف كد امهات المؤمنين له فهرست ي نوم ېرمنم

 ې فهرست وايستله!! ې له دئ ّـړ او عائشه هغه دا كار وك

ټولي  ّـ هللا د رسول گوري چي قرآنې ته دا بدبختان نه د

يوه مكمله  د قرآنې دي او ېرمني د مؤمنانو ميندي گڼلم

ۍ شهادت وركوي او په برائت او پاك لمن ّـې سوره د عائش

ې ته چي په داسي كركجنو ادعاگانو او جعلي نه د

ې او متقي او د هغه د درن ّـ هللا رواياتو سره د رسول

!! آيا دا ممكنه ده چي د چا په ۍ هتك حرمت كويكورن

د  ّـ هللا رسولكي دي يوه ذره ايمان وي او هغه دي د  ړهز

  ړي؟!ړه داسي هتك حرمت وكپه اټبر 

   

  

   

  

    

   

   

    

  

    

واخيست، ړون او هغه مهال چي له انبياوو مو د دوى ت

له تا، له نوح، ابراهيم، موسى او عيسى د مريمي 

څو له ړون واخيست، تر زوى، او له دوى مو كلك ت

او كافرانو  ړي،ښتنه وكپوۍ ښتينولښتينو د دوى د رر

 ړى.ذاب تيار كړى دردوونكى عځانگې ته ئ

د يوه  ّـپيغمبرانو ې مبارك آيت كي له په د -(1-1)

چي له ې او ويل شوي ړون اخيستلو موضوع ته اشاره شوت
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ښتنه پوۍ ښتينولښتينو د دوى د رله ر تعالى هللاې الري د

ړى ځانگې كافرانو ته ئ چي كي حال داسي ي، پهوك

چي دا ږي ړېښتنه راوالدا پو ړى.تيار ك ذابدردوونكى ع

ته په واضحو الفاظو اشاره ړون څه دئ؟ دلته دغه تړون ت

ې ميثاق په نورو آيتونو كي د د قرآنې، د نه ده شو

پرته  تعالى ه توضيح شوي، لكه دا چي له هللامختلف بندون

ۍ به به د بل چا عبادت نه كوي، د دين په مضبوطي رس

پيغام به په پشړه  تعالى ي، د هللاپلي منگولي كلكي ساتخ

توگه او په امانت سره خلكو ته رسوي، په دين كي به له 

به  ړ او تأييدد نورو پيغمبرانو مالتډډه كوي، تفرق 

ېره نه لري، د پرته به له بل چا و تعالى كوي، له هللا

پيغام په رسولو كي به د خلكو د مخالفتونو پروا نه 

ې الري گه له دڅنښتينولي ښتينو ركوي، خو دا چي د ر

ړي او هغه دا ږ وضاحت غواېدل لپوهې ېدى شي په دمعلوم

د ايمان دعوى كوي، كله په  تعالى ېر خلك پر هللاډچي 

چي مؤمن او متقي ېري ه داسي انگړپه اځان خپله د خپل 

گمان كوي، خو په ړه همدا دئ او كله نور د ده په ا

نه مؤمن وي نه حقيقت كي او د الهي معيارونو له مخي 

د پيغمبر اطاعت د ايمان او تقوى  صالح او متقي، قرآن

څوك د ايمان، تقوى او لپاره معيار او مالك گڼي؛ هغه 

چي ښتينى بولي سره د ميني په ادعاء كي ر تعالى هللاله 

ډگرونو كي د پيغمبر اطاعت ټولو عماًل او د ژوند په 

 چي هللاالري  ړون لهد پيغمبرانو د بعثت او د هغه تړي، وك

ږي چي د ايمان ېڅرگندړي گوله دوى اخيستى هغه  تعالى

ړه په اې الري د كافرانو ، له همدښتيني ديپه دعوى كي ر

 چي هللاځي ږي او د هغه دردناك عذاب مستحق گرېپړ كحجت بش

كه دلته د آيت سياق و ړى. د دوى لپاره تيار ك تعالى

ي له چړو سباق ته په پام سره دا مطلب توضيح ك

ښتينو د دوى د ړون اخيستل او له رپيغمبرانو د ت

څنگه دئ نو د وروستي ړاو ځ تښتلو تر منپو ۍښتينولر

چي د الهي ميثاق ږي ېڼا كي دا مطلب راته جوتآيت په ر

له مخي پر پيغمبرانو او د دوى پر صادقو پلويانو داسي 

ې صادق او كاذب ئڅ كي ځي چي په ترېښتونه راسخت آزم

ي، په وروستي آيت كي به وگورئ چي مسلمانان ږېېلسره ب

سختي آزمويني سره مخامخ شوي وو چي په ې له همداسي يو

ې ړونو كي ئچي په زښتيني مؤمنان او هغه ركي نتيجه 
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ژمني ته ې آيت كي د 11بيماري او نفاق وو جوت شول. په 

په دوران كي به ې سره د مقابلښمن چي له دې اشاره شو

او د آيت په ، ئړوښمن ته به شا نه ااو د ئېښته نه كوت

ې ږي، له دېښتنه كژمني پوالهي پاى كي ويل شوي چي د 

ږي چي په آيت كي له ېېر صراحت سره معلومډپه 

 دقيق تعبير همدا دئ.   و لړون اخيستتد  ّـپيغمبرانو 
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ړى! پر تاسو د هغه مهال ې راوچي ايمان ئې هغو ا

ې نو ښكري درته راغلچي ل ړئالهي پېرزوينه درياد ك

ښكري چي تاسو ونه ږله او داسي لېې ولۍ پرږ سيلمو

ښه ليدونكى وو چي تاسو كول، څه د هغه ې، او هللا ليدل

ستاسو او  لهغه مهال چي له بره مو هم درباندي راغل

ې ې وشوتتي هغه مهال چي سترگي له كوز لوري هم، او 

ړه مو او د هللا په ا ېدلي ووړونه ستونو ته رساو ز

گمانونه كول، هملته مؤمنان وآزمويل شول ډول ډول 

، او هغه مهال ړزول شولېدا سره ولړزاو په سختي ل

مرض دئ ې ئړونو كي چي منافقينو او هغو چي په ز

ه د بل غولولو پرتډول ويل: هللا او د ده رسول له يو 

او هغه مهال چي د دوى ړې، وعده نه وه راسره كڅه 

ځاى ېكي ټگنو! د ې د يثرب استوډلي وويل: اې يو

ې لويي ېرته ستانه شئ، او د دوى يونو ب ؛درته نشته

 چيښتله له پيغمبر اجازه غو كي حال داسي ډلي په

دا  نامحفوظ دي، حالږ كورونه ې: يقينا  چي زموويل ئ

نه څه  ې بلپرته ئېښتي له ت نامحفوظ نه ول، چي

ورننوتي وى بيا ې پرې او كه له اطراف ئښتل، غو

ې وى؛ حتما  به ورغلي وو او د ښتل شوغوې فتنه تر

له معمولي درنگ پرته نه وو تم شوي. ړه به په اې هغ

له هللا سره ژمنه ې ړاندي ئې وتر د چي كي حال داسي په

داسي  ژمنه خوړوي، او الهي وه چي شا به نه اړې ك

  .ږيېې كنه ئښتده چي پو

ړي يو آيتونو كي د احزاب د جگې مباركو په د -(9-11)

څ كي چي په تر ړاندي شوىځور وښكونكى انړه رادقيق او ز
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ا كي يتپه ملگر ّـد ايمان په الر كي او د پيغمبرانو ې ئ

ړاندي په وږ گه زموېلد مؤمنانو د آزمويلو يوه ب

د ستر خوا ې ي كي له يوېلگبتاريخي ې ې، په دښودل شوېا

مرسته، په  تعالى هللاړاندي له مؤمنانو سره د په وبريد 

د صبر او استقامت ښت، ېډېر سخت حالت كي د مؤمنانو آزم

گډ لوى ښمنانو د ټولو دښمن او د په نتيجه كي پر ستر د

انو ې بريا، د مسلمانړاندي د دوى حيرانوونكبريد په و

د څه، ه ېداېلبد و ړمارزېله ليكو د منافقينو او ب

ړه د دوى د عدم باور او اعتقاد الهي وعدو په ا

او د  ېداپلو مخكنيو ژمنو تر شا كېدا، له خڅرگند

ېر ستر ستر مسائل څكافرانو لوري ته د دوى د تمايل په 

پيل ې الهي خطاب ېړل شوي. بحث مؤمنانو ته په دڅپه كي 

 تعالى ړى! پر تاسو د هللاې راوچي ايمان ئې هغو شوى: ا

ښكري ستاسو خوا ته لېري ډچي ړئ هغه پېرزوينه درياد ك

ښكري ړه او داسي لې مسلطه كپرۍ سيل تعالى ې، هللاېدراورس

چي تاسو په خپلو ې ږلېې د دوى د خورولو لپاره ولئ

تاسو چي هغه مهال په كوم وضعيت كي ې، سترگو نه ليدل

ړى ځ غوره كهر يوه مو كوم دري څه كول،وئ، هر يوه مو 

ښه ليدونكى وو، څه ليدلئ، ستاسو د هر  تعالى وو؛ هللا

كري درباندي ښمن لښهغه مهال چي له بره مو هم د د

ځيني د نجد او خيبر او ستاسو له كوز لوري هم،  ېراغل

ځيني ېده او گڼل كې بر سيمه چي تر مدينله لوري راغلل 

هغه ېده، گڼل كې لر سيمه چي د مدينې له لوري د مك

ړي سترگي خېرو ډېري له كبله د يبت او ومهال چي د ه

ړه او د هللا په ا ېدلي ووستونو ته رسې ړونه ئز، ېې وشو

گمانونه كول، هملته مؤمنان وآزمويل شول ډول ډول ې ئ

. همدا هغه مهال وو ړزول شولېدا سره ولړزاو په سختي ل

مرض دئ ويل: د ې ئړونو كي چي منافقينو او هغو چي په ز

ږ ته چي موې رسول هغه د بري او برالسي وعدهللا او د ده د 

نه وو، هغه څه غولولو پرته بل ډول له يو ې ې راكولئ

گنو! د ې د يثرب استوډلي وويل: اې مهال چي د دوى يو

ې يا مراد دا وو ې خبري ئچي له د ؛ځاى درته نشتهېكي ټ

ا د خندق خوا ته تم ېدى شئ او نه دچي نه دلته تم ك

 غوره دا ده چي اسبه او گټوره ده،ستاسو لپاره منېدا ك

چي په اسالم ې مراد دا وو ېرته ستانه شئ، او يا ئب

پل پلرني ېرته خگټه درته نه لري راشئ بڅ گار هيټين
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 كي حال داسي ډلي پهې لويي او د دوى يوړئ، دين ته واو

ږ ې: يقينًا چي زموويل ئ چيښتله اجازه غو ّـله پيغمبر 

و خپلو كورونو ته ستانه نامحفوظ دي، مجبور يكورونه 

كورونه  دا چي حالړو، ې وكڅه انتظام ئشو او د حفاظت 

 ښتل،غونه څه  ې بلپرته ئېښتي نامحفوظ نه ول، له تې ئ

ې قصد او اراده يوازي دا وه چي خپلي ې خبري ئله د

ې حالت كي ړي، او كه په همدړه كښتي ته يوه بهانه جوېت

له دغو منافقينو وى او  ېې ته ننوتښكري مدينښمن لد د

ړې وى نو ښتنه كې كي د برخي اخيستو غوكومي فتنپه ې ئ

پاره ېوتو لې كي د پرې فتنډ پرته به په دځنله كوم 

چمتو شوي وو، يعني كه دوى ته د كفارو له لوري د اسالم 

او مسلمانانو په ضد د كوم كار او د كافرانو د 

ې ه ئډ پرته بځنې وى نو له كوم ړى شوملگرتيا بلنه ورك

ړه به په اېوتو پرې كي د ې وه او په فتندا بلنه منل

 داسي . دا پهړىډ نه وو كځنله معمولي درنگ پرته ې ئ

ړې له هللا تعالى سره ژمنه كې ړاندي ئې وتر د چي كي حال

ژمنه خو داسي ده چي ړوي، او الهي وه چي شا به نه ا

ړوي او نه به له ښمن ته شا انه به د .ږيېې كنه ئښتپو

 ړي.الم د كفر لوري ته اواس

 هپلته شا كول او خښمن مباركو آيتونو كي د ېپه د

گڼل شوى چي ژمني خالف كار  د هغي ښودلپرېچل ورته مور

پر  چيژمنه هغه  ؛پل رب سره لريهر مسلمان ئې له خ

څه دا  ښتنه ده.په قرآن د باور غوخداى د ايمان او 

له  ښتنه كوي.پو ېحتمًا د هغ تعالى ژمنه نه ده، هللا يعاد

گ ښودل، نه تا له مرپرېگر ورته او سنته تېښښمن د

په  كه فرضًا د تېښتي ژل كېدو.ژغورلى شي او نه له و

چي ، ما ته ووايه ېل شرژغوژل كېدو ونتيجه كي له و

!  ړى؟!چا دا تضمين درك، ېژوندى و رڅومره وخت به نو

چي ځي په نظر درڅوك او يا داسي كوم تدبير آيا داسي 

پاره د كوم ستا ل خداى؟ كه يدي وساتلى ش تعالى ه هللال

ضرر مخه ونيسي؟  چي د دېهغه څوك دئ  ضرر اراده وكړي

څوك وي هغه  ېړاراده ك ياو كه خداى ستا د بري او فتح

او  پرته نه كوم موالله هللا تعالى  چي د دې مانع شي.دئ 

 او نه كوم مرستندوى.  ېچاري سمبالوونكى لر

آيتونو كي د احزاب د ې مباركو په د لكه چي گورئ

وروستي ستر د مخالفينو له لوري د دوى د ړي او ستري جگ
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، ږيېځلږ مخي ته ځور زموېر جامع او دقيق انډگډ بريد 

ي سره ړچي د ايمان په الر كي د احزاب له جگښيي او 

چي ړون يو بند دئ يو طبيعي بهير او د هغه تېدل مخامخ

ه پيغمبرانو او د دوى له الري له له اولوالعزم تعالى هللا

ې ټول بايد ذهنًا او عمالً دټولو مسلمانانو اخيستى دئ، 

په بهير كي به حتمًا له ې ته چمتو وي چي د خپلي مبارز

ږي چي د كفر، شرك، نفاق او ېداسي حالت سره مخامخ ك

ځواكونه د دوى په ضد گډه جبهه پرانيزي او د ټول فساد 

پړاو سره ې طبيعي ، كه له دړيړه وكېكگډ ستر بريد پر

ډه وي چي د صبر، استقامت او پر ډامخامخ شول نو بايد 

په خپلو غيبي  تعالى خپل رب د توكل په نتيجه كي به هللا

، دوى ته به بريا وركوي او دا ښكرو د دوى مرسته كويل

ښمن وروستى ناكام بريد د بريد به د دوى په ضد د

ړه كي گياليو په زد جنښمن ۍ، د دړه سيليوه س ږي.ېثابت

ناهيلي كول، د دوى تر ې ېره او يأس اچول، له بريا ئو

 چي هللاې ته ورته هغه كارونه ړول او دځ اختالف راوالمن

ترسره كوي؛ كافي دي چي لوى ښكرو په غيبي لې ئ تعالى

ړي له گځونه خواره واره شي او تش الس د جلوى مجهز فو

ې د دړه ريخي جگډگر په شا شي، آيا د احزاب ستره تا

گڼد او انكار نه منونكى ثبوت نه څرپاره يو حقيقت ل

 دئ؟!! 

چي د احد ى ې په مقدمه كي دا مطلب واضح شوې سورد د

ځته شوه چي كورني او فضاء رامنله ماتي وروسته داسي 

ښمنانو؛ منافقينو ړه ور شول، كورنيو دښمنان زبهرني د

نه وركوله قريشو ته بلېشت يهودانو په مدينه كي ماو 

گرتيا ې كلكه ملدوى به ئړي نو چي كه پر مدينه بريد وك

ې چي تر دې ېري مشركي قبيلډاو مرسته كوي، د عربو 

په ضد د قريشو ملگرتيا او مسلمانانو د ې ړاندي ئو

ې برخه ړو كي ئلو او د مسلمانانو په ضد جگړ نه كومالت

ځينو  ، ړه ور شولنه اخيستله د احد له ماتي وروسته ز

و كي به ړچي په راتلونكو جگقريشو ته اطمئنان وركولو 

د بريد  ېپه خپله پر مدينځينو د دوى ملگرتيا كوي، 

ې او خدعي له الري مسلمانانو د دوك ځينوتيارى نيولو، 

د  تعالى ې، خو هللاړولې جوته د ضرر او تاوان رسولو توطئ

ښمن ته هر د ّـ هللا رسولړې، ډي كې شنټولي توطئښمنانو د

ډ ې شنړى او د هغه بريد ئځواب وركه خپل وخت مناسب پ
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ړل چي د عربو ې ته متوجه كښمنان دټول ددغو پېښو ړى، ك

په شمول په يوازي توگه او د نورو څ قبيله د قريشو هي

له مرستي او ملگرتيا پرته د مسلمانانو مقابله نشي 

پرته بله چاره نه لري چي ټول په گډه او ې كولى، له د

ځ ځ په ورې وربريد له الري د مسلمانانو له د د يوه ستر

د ښمنانو ځان د تل لپاره وژغوري. دښ ېدونكي گوازيات

چي ړ يوه گډ لوى بريد ضرورت هغه مهال الزيات احساس ك

ې سيمي دومة پرتځ د حجاز او شام تر من ّـ هللا رسول

ځپله چي دلته ډله وېشت شوكه مارو هغه مد الجندل كي 

ځم هجري كال د پن ّـ هللا رسول ې،ټلې لوقافلي تارجې تبه ئ

ې د ربيع االول په مياشت كي له زرو مجاهدينو سره د د

ېدو، هغوى ځټمارو د تأديب لپاره په هغه لوري وخولو

ستري د مسلمانانو دغي ېدل، ښتېښوده او وتخپله سيمه پر

او د دوى د خيرنو  ړلښمنان الزيات هيبت وهلي كبريا د

همدا د احزاب د ړه، تشديد كه ې الزياتكينه ئړونو ز

ړي كي د جگ ېاو محركات ول. په دړي شاليد تاريخي جگ

ڼي كي برخه ې او بلي بپه يوښمنانانو ټولو دمسلمانانو 

ښمن په مياشت كي د د شوالځم هجري كال د واخيسته، د پن

ې د قريشو د له مكې، ېدځښكري د مديني په لور وخول

ې له الندي د مدين ښكرۍ الندي لوى لنو تر مشرراسردا

لوري او له نجد او خيبر د دغو سيمو د يهودانو او 

مشركانو د مذهبي او قومي مشرانو تر قيادت الندي د 

په شمال كي سره ې ېدل او د مدينځوخوې له بر لوري مدين

دا مخالفين د بني نضير د هغي يهودي ځاى شول. يو 

مي ې ناكاڅولي ول چي د يوړي ته هگې جدې مشرانو قبيل

ړى قريشو ړل شوه، دوى لومې وشې له كبله له مدينتوطئ

ي ورغلل او ننواتپه ته او بيا د عربو نورو قبائلو ته 

ښكر دومره دا لړل. گډ لوى بريد ته چمتو كې يو هغوى ئ

دومره ستر  هيڅكلهېر تاريخ كي چي د عربو په تستر وو 

د مسلح ې، په يوه بريد كي برخه نه وه اخيستښكر ل

چا دا گمان ې تر لس زره زيات وو، هيئېر و شمجنگيالي

ړاندي مقاومت په وې بريد نه كولو چي مسلمانان به د د

ځل به مدينه د چي دا ېرنه دا وه ړى شي، د هر چا انگوك

ږي او ېځي او مسلمانان به يا وژل كېوښمن په الس كي پرد

ږي. خو داسي ونه شول، ېړ كېښودو ته اپرې د مدينبه يا 

پي څاپه نا وېدډي ته ورسڅنې شمالي مديند ن ښمكله چي د
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ې نه ړاندي ئې وتر دچي څه سره مخامخ شو توگه له داسي 

له اوبو احتماالً او )ژور  ه، يوىېدلليدلى وو او نه اور

ښتى شي او نه د ې او، نه ترېړډب كې مخه خندق ئ (ډك

په لوري د پرمختگ لپاره بله الر او گودر مومي، ې مدين

 ّـد سلمان فارسي  ّـ هللا ړه رسولېككيندلو پرخندق د ې د د

چي د ېدلى ښمن سيمي ته نه وو رسړې وه، ال دپه مشوره ك

ځو كي د ږو ورخندق كيندلو كار بشپړ شوى وو، په شپ

ړه ورو ې زرو زله در ّـ هللا خندق كار بشپړ شو، رسول

ې، مجاهدينو سره د خندق په امتداد كي مورچلي ونيول

ې د بريد امكان لوري پر مدينې ښمن يوازي له همدد

ډونه او موانع ول طبيعي خنداسي درلود، نورو لوريو ته 

ې وه، مجبور شول همدلته ې نيولچي د دوى د بريد مخه ئ

ې ړي، دا كلكه محاصره تر يوړوي او مدينه محاصره كوا

تيار وو او نه تگ ته ښمن شاږده شوه، نه دمياشتي او

ښمن دا ه، په پاى كي دمسلمانان له مقاومت الس اخيستو ت

ي يهودد بني قريظه ېشت چي په مدينه كي مړه څه وكه

په ړي، سره الس يو كدوى چي له ړي چمتو كې ته د قبيله

ې ويل چي ړ او ورته وئځواب وركړي سر كي هغوى منفي لوم

تر نن ړ يو، ې والله مسلمانانو سره په خپلي معاهدږ مو

عمل ليدلى او نه پوري مو نه له دوى د معاهدي خالف كوم 

ېز الندي ې وينا تر اغښمن د دكوم تاوان، خو وروسته د د

ې: داسي مناسب فرصت له السه مه چي ورته ويل ئراغلل 

ېدى، همدا د ډښكر بيا نشي راغون، دومره ستر لئوركو

ه ظد بني قري پلو وروستى فرصت دئ... ځمسلمانانو د 

نو په چي له دوى سره به د مسلماناړ مشرانو توافق وك

موضوع اطالع ې ته د د ّـ هللا ضد ملگرتيا كوي، رسول

سعد بن معاذ او سعد بن د ې د انصارو مشران ئېده، ورس

ړي، ږل چي حقيقت معلوم كېعباده په شمول دوى ته ورول

ې ړي، دوى ته ئې تشويق كېدو ته ئپه خپلو ژمنو ودر

يوازي ده ځواب منفي وو نو بني قريظه د ويلي وو چي كه 

ښمن مثبت وو او له دې ځواب اطالع وركوي او كه ئ ته به

ږغ دي ړ په لوې نو ړې نه وه كړه ئېكگرتيا پرسره د مل

و وفد له دوى خړي، ټولو مسلمانانو ته دا خبره اعالن ك

سره له خبرو وروسته متوجه شو چي د خيانت اراده لري، 

ې ړ بلكي دا ئسه كالځواب ترنه يوازي منفي ې له دوى ئ

ځ نه كوم ږ او محمد تر من: زموېئ چي ويلدل ېې واورتر
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ې پالوي خبره څه هم دكه ، او نه كومه ژمنه ړون شتهت

ړ څرگند كې حقيقت ته ئ ّـ هللا رسول ټه وساتله او يوازيپ

ژر هر لوري ته خوره شوه، د دوى غداري ېر ډخو دا خبره 

ړل، منافقينو ته دا فرصت په ېښمن كمسلمانان سخت اند

ړي او د مسلمانانو د پل تبليغات تشديد كالس ورغى چي خ

ړي، مسلمانان د ې استفاده وكهمت كمزوري كولو لپاره تر

هغه لوري ته  ّـ هللا ډه ول او رسولډابني قريظه له لوري 

ځينو ړى، حتى ړى انتظام نه وو كگځاند دفاع كوم 

ې، منافقينو ې وږلېې لوري ته لۍ دپلي كورنمسلمانانو خ

ېري راكول وم او فارس د فتحي زږ ته د ربه ويل: مو

داسي دئ چي له خپلو مورچلو بهر  لتاېدل خو اوس مو حك

ږ د ېري هسي زموفتحي او برياوو زد نشو وتلى، دا 

چي غوره دا ده قريشو ته ځينو ويل غولولو لپاره ول، 

ۍ الس تسليم شو، د هغوى شرائط ومنو، له اسالم او مسلمان

ځينو ال دا هم نه شو، پل مخكني دين ته ستاواخلو او خ

( ّـچي محمد )ې ستونزي حل يوازي دا دئ چي د دويل 

دا مهال د بني غطفان  ّـ هللا ړو!! رسولقريشو ته تسليم ك

ې ته دې هغوى ښتل ئ، غوېو ړېپيل كې سره خبري له قبيل

گرتيا ړي الس واخلي او د قريشو ملچي له جگړي چمتو ك

ېيمه اصالتو درې د حې د مدينږدي چي په بدل كي به ئېپر

ړه د انصارو ې اپه دې ړي، خو كله چي ئبرخه دوى ته ورك

له مشرانو سعد بن معاذ او سعد بن عباده وپوښتل هغوى 

هللا! دا ستا خپله رأيه ده او پر  ورته وويل: يا رسول

له  تعالى هللاې كه د ړاندي كوې وړه سوي لپاره ئږ د زمو

ځواب نه بل  پرتهږ له اطاعت لوري وحي؟ كه وحي وي مو

ړه سوي له كبله وي نو په خداى ږ د زپر مو لرو خو كه 

په حالت كي دوى ته جزيه نه وه ږ د شرك قسم چي مو

ږ ته عزت په اسالم سره مو تعالى چي هللااوس ړې نو ورك

څنگه به هغوى ته جزيه وركوو؟!!، اوس به ړ په برخه كرا

 سولږي!! رېړه په توري سره كېكځ پرږ او دوى تر منزمو

ۍ ړېدو وروسته دا لله اورځواب د دوى د همتناك  ّـ هللا

ې ې مسوده ئاو حتى ويل شوي چي د معاهد هړك همتوقف

 وشلوله.   

گي يو كس د څاند اشجع ې دغه مهال د غطفان د قبيل

نعيم بن مسعود په نامه چي نوى مسلمان شوى وو او 

غى ته را ّـ هللا وو رسولنه ېدو خبر څوك د ده له مسلمانهي
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څوك زه نوى مسلمان شوى يم، هي هللا! رسوليا ې ويل: او وئ

كولو امر څه ېدو خبر نه دئ، كه ما ته د زما له مسلمان

ځ تفرقه او اختالف چمتو يم، كولى شم د دوى تر منې كو

ړ ړانديز سره توافق وكد ده له و ّـ هللا رسول، مړړ كراوال

ى او ړى بني قريظه ته ورغهغه لومړي، چي همدا كار وك

ې له قريش او غطفان د محاصرېدى شي ې ويل: كورته وئ

دا كار هغوى ته نه ېرته ستانه شي، گ او بېدو تنږداو

گران دئ او نه كوم تاوان وررسوي، خو تاسو به همدلته 

په مدينه كي له مسلمانانو سره يوازي پاته يئ، نه به 

مرسته كولى شي او تاسو سړاندي په ومسلمانانو قريش د 

چي هغوى ته ښه به دا وي طفان او نوري قبيلي، نه غ

ړي كي به يوازي په جگړئ او ورته ووايئ: همدا خبره وك

د يرغمل ته ږ څو كسان موهغه مهال برخه اخلو چي تاسو 

ږ يوازي نه چي مطمئن شو تاسو به موړئ په توگه راك

ړه ې وكړه ئېكړ او پرښ كخوړانديز ږدئ، هغوى دا وېپر

ې شرط به قريشو ته وايي، نعيم له د چي خپله مطالبه او

وروسته د قريشو او غطفان مشرانو ته ورغى او هغوى ته 

ږي چي قريظه له خپلو ژمنو په شا ېې وويل: داسي معلومئ

( ّـاو محمد )ړي ځيني كسان يرغمل كړي ستاسو شوي او غوا

ېرته د هغه باور بتوگه ې په دړي او ې تسليم كته ئ

ې كي محتاط سره په خپلي معامل بايد له دوىړي، ترالسه ك

چي ړه كله چي هغوى د قريظه مشرانو ته دا خبره وكوو، 

گيالي تنگ شوي، بايد گډ بريد ږده شوه، جنمحاصره او

د ړه، وكې ترښتنه ړو، هغوى د يرغمل كسانو غوپيل ك

متحده محاذ مشران پوه شول چي د نعيم وينا دقيقه وه، 

قريظه هم متوجه شول ړ، بني ې قبول نه كد دوى دا شرط ئ

چي د نعيم مشوره سمه وه او د متحده محاذ مشران دوى 

ږدي!! په ېپرې يوازي ېلوي او بيا ئښككي ړي گې جپه د

ځه ويشت ې پنږدن ېله محاصرېدو، ډځنگه گډ بريد وې تود

ې ظروفو او شرائطو كي يوه په همدې، ې وېري شوځي تور

شوه چي چا  ۍ راغله، داسي تياره خورهړه سيلپه سخته سش

پخلي ې، د ړولې ونې ئښمن خيمخپل الس نشو ليدلى، د د

وشلول  ړيې پښانو او آسونو ئړل، اوې نسكور كديگونه ئ

ې داسي هر جنگيالي همت ئ ښمن دد دېښته شول، په تاو 

ړه نه ېكپرې بله پرته ئېښودو ځپلو چي د سيمي له پرو

ر ښكڼا خوره شوه او مسلمانانو د لشوى كولى، سحر چي ر
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په بشپړه توگه تشه ې ئټوله سيمه مورچلو ته وكتل 

ې وفرمايل: دوى به له د ّـ هللا وموندله!! دغه مهال رسول

ې پربه تاسو ړى شي پر تاسو بريد ونه كوروسته بيا 

  بريدونه كوئ.

قال يوم  ّـوعن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا 

    "ال يغزوكم بعدها أبدًا ولكن تغزوهم".... األحزاب 

 مجمع الزائد

ژور او دقيق  ّـ هللا رسولړه د په اښمن د وضعيت دا د د

معلومات، د جزيرة العرب د هغه مهال د حالت په ارتباط 

ړاندوينه د ده صحيح پېژندنه او تحليل او يوه دقيقه و

ې ثابته شوه، همداسي وشول، ښتينوه چي په بشپړه توگه ر

د بريد قريشو او نورو مشركينو بيا پر مسلمانانو 

 .ړامكان ترالسه نه ك

   

    

   

    

     

    

    

     

     

    

 

تاسو ته له  هيڅكلهېښته به تښتئ دا ووايه: كه وت

( گټه درونه رسوي، او په كومه)ېدو ژل كړيني او وم

ړى شئ، اني پرته برخمن نه كشږ هغه صورت كي به له ل

څوك دئ چي له هللا مو خوندي وساتي كه كوم ووايه: هغه 

او يا كومه پېرزوينه درته ړي ى درته وغوابدوال

موال كوم ځان ته او له هللا پرته به نه  ړي؟!وغوا

   رستندوى. منه كوم او ومومي 

ښوونه ته الر ّـ هللا آيتونو كي رسولې مباركو په د -(16-11)

په دوران كي ړي گې جې چي منافقينو او هغو ته چي د دشو

ې چي ې مسلطه شوپرېره ړې، داسي سخته وې همتي كبې ئ
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او ښتئ ووايي: كه وت ؛ښتيږدي او وتېگر پرې سنئښتل غو

ژغورلى ړيني نه تاسو له مېښته تدا ړئ نو ښمن ته شا كد

ېښتي غلط تدبير ، ستاسو دا د تېدوژل كونه له او شي 

گټه نه دررسوي، كه احيانًا ستاسو مرگ څ ړه هيې اپه د

څه رته بل پې دا ژوند به له دږي نو ېډځنېدا واو وژل ك

ع برخمن مال متاځي د دنيا له ډي ورچي څو لننه وي 

چي ړې وي ړه كېكپرړه دا ستاسو په ا تعالى شئ!! كه هللا

ړاو سره مخامخ شئ آيا ږي او له كوم كېتاوان درورس

داسي څوك مومئ چي له هللا تعالى مو خوندي وساتي او له 

د  ېدو مو وژغوري؟! او كهړاو سره له مخامخستونزي او ك

په ښكر ستاسو جنگ په ميدان كي او هغه مهال چي ستر ل

په ېرزوينه درخپله پړي وغوا تعالى هللاډ شوى ضد راغون

ړي ېكد پر تعالى چي د هللاڅوك شته ؛ آيا داسي ړيبرخه ك

ږئ چي له هللا تعالى ېمگر نه پوهې مخه ونيسي؟! او اراد

موندلى شئ او نه كوم موال كوم ځان ته پرته نه 

   دوى؟! رستنم
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ړي او هغه ښه دونكي وگډ كېستاسو خنچي هللا بې شكه 

نكي وې وينا( ويو)د دڼو ته پلو وروچي خژندلي پي

جگړي په لوري ته راشئ په داسي حال كي چي  : زموږوو

د هري )تاسو ر پږ، ډېر لگر كي برخه نه اخلي م

كله چي د وېري حالت ړه بخل كوونكي، گڼي( په اښې

به داسي په لوري  تاچي س ېراشي نو دوى به ووين

چي د څېر په چا ړي، د هغه گى به ئې رغچي سترگوري 

شوى، خو كله سده بې  ( له كبلهوېري او هيبت )دگ مر

ړ شي له تاسو ځه والد خوف حالت( له منېره )او چي و

ېر حرص ډد مال ، ژبو مخامخ كېږيپه تېرو سره به 

ړى، نو هللا د دوى لرونكي، دوى ايمان نه دئ راو

ړل او دا كار هللا ته آسان دئ. داسي حبط ك عملونه

ې او كه ډلي ال نه دي تللښمنانو( چي )د دېري انگ

چي د كوچيانو په ښوي دا به خواحزاب )بيا( راشي 

ه ل)ې خبري ئېدى او ستاسو كي په بيديا كي اوسډلي 

او كه )احيانا ( په تاسو كي وى  ښتلى،يوه او بل( پو

  ږ. لېر ډگر ېدلي منو نه به وو جنگ

مخالفين جهاد مباركو آيتونو كي د ې په د -(11-20)

 داسي معرفي شوي: 

  وكړي ېڅومره بهانژني، كه هرپيښه هللا جل شأنه دوى ،

پاره غولوونكي دالئل ځ لپل ناروا دريخلك وغولوي، د خ

، هللا تعالى ته هم د دوى عملونه معلوم دي او كړي وړاندي

 ړه كيفيت.هم ئې د ز

  او  ږډېر لگر جهاد كي برخه نه اخلي مپه عملي دوى

 .د مجبوريت له كبلههم هغه 

 ړو كي له او په جگهم له جهاد او خپلوان  ملگريپل خ

 برخي اخيستو منع كوي.
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  مجاهدينو ئې برى او فتح نه لورېږي. رپد هللا د الري 

  په حالت كي ئې وضعيت داسي وي لكه د خوف او وېري

ې بال دوى ته ېرونكو گگوري او د مرگو په سترچي گ مر

 ې وي.خپله خوله پرانيست

  ژبو  وتېر وپلد وېري حالت ختم شي نو د خچي كله

شديد په خالف راوباسي او د مجاهدينو  كوېتوري له ت

 پيل كړي.تبليغات 

 ئې مال او مقام اصلي وجه او موخه  د تبليغاتو

 ترالسه كول وي.

 د  ، د الهي معيارونو له مخيړىدوى ايمان نه دئ راو

د دوى د  تعالى دوى ايمان حقيقي ايمان نه دئ او هللا

 ايمان دعوى نه قبلوي.

 ې حبطوي، پر ځلي ئډوي، هلي څي شند دوى ه تعالى هللا

ږي چي په ظاهر كي ښه راكاد بطالن كرې هم هغو عملونو ئ

تعالى اهري نيك عملونه د هللا د دوى ظېښي، ېك برښه او ن

 ي.څ قدر او قيمت نلرهي په وړاندي

  په ضد د دغو چي د مسلمانانو هللا ته دا آسانه ده

  .حبط كړي يڅمنافقينو ه

 ړ دي او خپلي ې سر ته والئ ښمنانچي دېري داسي انگ

ېدو ښمن د خورې دي، د دېولې د دوى پر سر نئي تورې ېرت

ال د دوى جنگيالي نه چي خت كي هم داسي گمان كوي وپه 

 دي تللي.

  چي له ښوي دا به خو ېرته راستون شي نوښمن بدكه

گر لري په بيديا كي له ډمسلمانانو او د جنگ له 

ې د جنگ حال ېبه ئپه شېبه شېدى او كوچيانو سره اوس

گ او په جنگ كي د ې د جنمعلومولى او له يوه بل ئ

 ني كولى.ښتمسلمانانو له وضعيت پو

  كه احيانًا د جنگ په دغسي يوه حالت كي د مسلمانانو

ړ شي نو په جنگ كي به برخه دو ته اېگ كي پاته كڅنپه 

 ږ.ېر لډوانه خلي مگر 
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گه او ېلتاسو ته د هللا په استازي كي نېكه بچي يقينًا 

ته چي هللا او د آخرت ورځي ته اميد  اسوه ده. هغه چا

 ساتي او هللا زيات يادوي. 

چي ې ښوونه شوږ ته الرمبارك آيت كي موې په د -(21)

قدوه دئ چي پر ځالنده د مؤمنانو لپاره داسي  ّـ هللا رسول

او آخرت  تعالى او آخرت باندي د ايمان او هللا تعالى هللا

ه په سنت او گوالى د هغڅرنته د اميد او هيلي ساتلو 

پېژندى شي، يعني څوك چي غواړي هللا تعالى ته ړنالري كي ك

د هيلي درلودو په څرنگوالي وپوهېږي او هغه عملونه 

، رعايت او د هللا د مرستيې انسان له كبله ئچي وپېژني 

 ّـعنايت طمع او هيله كولى شي، نو دا دي له پيغمبر 

ه او اميد ږي آخرت ته هيلېپوهزده كړي، څوك چي غواړي و

چي په ژني ېپاو غواړي هغه عملونه و ؛څهدرلودل يعني 

ېك د نې الري كولى شي او له درسوي ورټه گآخرت كي به 

ولري نو هغه دي آخرت ته د طمعي او هيلي  آخرت طمع

زده كړي او څوك چي غواړي د هللا د  ّـڅرنگوالى له پيغمبر 

غمبر كي د پيې په دزيات ذكر په څرنگوالي پوه شي بايد 

بايد د ده لپاره اسوه او قدوه پيغمبر متابعت وكړي،  ّـ

په و نړوي او د هغه په شخصيت كي او د ده د اخالقو او ك

پوه كړي، د ژوند په ځان په حقيقت د دې خبرو ڼا كي ر

گه، اسوه او ېلموږ ته ب ّـټولو مسائلو كي بايد پيغمبر 

آخرت  قدوه وي، هللا ته د هيلي درلودو په څرنگوالي كي، د

ړه په اپه نسبت ايمان درلودلو، د اعمالو د نتائجو 

او هيله ساتلو او د هللا د زيات يادولو او  آخرت ته طمع

ذكر په څرنگوالي كي بايد پيغمبر زموږ قدوه او اسوه 

 وي. 

 په پام كي ولرو:څو مهمي خبري دلته بايد 

 ې چي يو ستر څ كي راغلدا موضوع د داسي بحث په تر

ېړل شوي، څځونه ډلو دريېلو ېلو بهغه كي د بجنگ او په 

ايمان او هغه ته  تعالى چي دلته پر هللاې معنى دا ده د د

طمع او هيله درلودل، په آخرت باور او اخروي سعادت ته 

ځاى طمع او هيله درلودل هغه مهال حقيقي ايمان او پر 

ځ داسي چي د جنگ په سخت حالت كي د انسان دريهيله ده 
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او آخرت  تعالى څوك چي پر هللاځ، دري ّـ هللا سولروي لكه د 

چي ې دا وي ئېرنه د ايمان دعوى كوي، گمان او انگ

ې پر ړاندي مقبول او هيله ئپه و تعالى هللاې د ايمان ئ

څه كوي په ضد هغه ځواكونو  ښمنونه د دين دځاى ده خو 

په سختو حالتونو كي ړو د جگړي او نه ك ّـ هللا چي رسول

ې د نه ئړى؛ غوره ك ّـ هللا چي رسولوره كوي ځ غداسي دري

گمانونه صحيح ې هيلي او ښت لري او نه ئايمان دعوى ارز

ېري داسي ډېر داسي اشخاص او ډتاسو به  ځاى دي.او پر 

تعالى، آخرت او  وگورئ چي پر هللاې او ډلي مذهبي فرق

په ستايني كي  ّـ هللا د ايمان دعوى كوي، د رسول ّـ هللا رسول

ړه په ا ّـه مبالغه كوي چي مسيحيانو د عيسى به دومر

ې د خداى زوى، د خداى ئ ّـوله، دومره غلو چي عيسى ك

په خپله خداى م خداى او يېدرځاى ناستى او حتى 

 هغوى ته وفرمايل:  تعالى وگڼلو!! دومره غلو چي هللا

     

     

     

     

   

    

    

    

     

     

       

    

      

                                                                :111النساء 

په غلو مه كوئ او د هللا پل دين كي خپه اهل كتابو!  اې

د مسيح  چيې شكه څه مه وايئ، ببل اړه له حق پرته 

 وو چيد هللا رسول او د ده هغه كلمه  يوازيخو مريمي زوى 

پر هللا ې وه او د ده يوه روح، نو ړې القاء كمريمي ته ئ

، ديې در چي مه وايئړئ او ې ايمان راوپيغمبرانو ئاو 

دا درته غوره دئ، هللا خو يوازينى اله دئ،  چيړئ، ډډه وك

په آسمانونو  چيڅه ې وي، زوى ئكوم  چيې منزه دئ له د

ټول د ده دي او هللا د دي كي  زمكيپه  چيڅه دي او كي 

 كافي دئ. په توگهوكيل 
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پاره ې مبارك آيت كي د محرف مسيحيت د ترديد لپه د

كنده او قاطع پرې سره داسيلفاظو موجزو او مختصرو اپه 

جعلي مذهب د ترديد او هر هغه ې د د چيشوى  اللداست

، ړېې غلو كړه ئچي د پيغمبرانو په ا كفايت كويپاره ل

 :دا آيت وايي

  ې.ړغلو كپه دين كي دوى 

  په اړه د دوى وينا د حق خالف ده.د هللا 

  پيغمبر هغه  چيشريكوي، حال دا په الوهيت كي مسيح

پيدا شوى انسان، د هللا غه يو انسان وو، له مريمي هوو، 

ړه پالر پرته پيدا شو، هللا ورته روح وركپه يوه امر له 

 ړ.ې كژوندى ئاو را

  په دوى باور ناسم دئ او هم  د په هللا بانديهم

 پيغمبرانو.

  په دريو خدايانو باور لري. حال دا  پر ځاىد يوه هللا

 نه زوى.هللا يو دئ، نه شريك لري او  چي

 ذريعه  ءزوى درلودل خو د فناء كېدونكي مخلوق د بقا

ړتيا ده او شريك درلودل خو د ضعيف او ناتوانه واكمن ا

ځاى ناستى يا شريك زوى،  چيې منزه دئ ده، هللا خو له د

 ولري.

  څه د ده وي ولي او آسمانونو هر  زمكيد  چيهغه ذات

 !! ځاى ناستى نيسي؟، زوى او شريكځان ته به 

 ان ته وكيل او د بل خيالي معبود ځپرته وى له هللا د

په توگه هللا د وكيل  چيچارو سنبالوونكى نيولى، حال دا 

 كافي دئ.

مذهبي ځينو گه د اهل كتابو څن چيڼئ گدا عجيبه مه 

ې پر داو كوله  ىژلو دعود و السالم عليهد عيسى مشرانو 

ستى ځاى نازوى او  اىهغه د خدې فخر كاوو او بلي ډلي ئ

دوى د طاغوت د دربار سركاري مفتيان  چيځكه دا  ړ،ك

پيغمبر ته باغي ويل او د ې پاره ئ، د يوه طاغوت للو

د ، ړولووجباغي )اله( مزعوم ې له هماغه پاره ئبل ل

پلورونكو سركاري مفتيانو تل دين ږدو كي په اوتاريخ 

د اهل  ّـ هللا . د عباسيانو په دور كي د رسولړيهمداسي ك

ړ شول ډك جعلي روايات جوړه دومره له مبالغو ه ابيت پ

ډ كي ډنپه ې د شرك ئې خبر خلك ېر د دين له روح بډچي 
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ړل، د هر روايت په بدل كي دغو جعلكارانو له ې غرق كپر

ړې!! همدغه ړي ترالسه كڅوډكي كعباسي حكامو له درهمو 

ټ جعلي روايات نه يوازي د شيعه خرافي مذهب بنس

ي نوري په خرافاتو او مبالغو كي ېرډېدو بلكي ځگرو

گڼئ كه ې مه ړې!! نامناسبه ئځته كې رامنډلي ئغرقي 

ړم: يوه ډلو يوه تاسو ته معرفي كدلته له دغو 

په بريتانيا كي دئ، ې چي مركز او مشر ئډله پاكستاني 

په واك كي ټلويزيوني شبكه د بريتانيا حكومت يوه 

د عرس ا دي: ې د نشراتو محوري برخي دې شبكړې، د دورك

و او ډغونمسخره شوو  وړپه نامه په زيارتونو كي د جو

ډك ېرو مبالغو ډفيلمونه، داسي نعتونه چي له فلونو حم

نه دئ  تعالى په داسي صفاتو ستايل چي هللا ّـ هللا رسولوي، 

ږ او تصوير كي غلو په غېد سينگار شوو پې ستايلى، پر

 د قرآنې ئ د خپل مشر هغه ويناوي خپرول چي همنعتونه، 

په آيتونو استناد دومره ناسم وي چي د صريح تحريف نوم 

په رواياتو استناد داسي وي چي ې وركولى شو، هم ئ

سره متضاد او  اكثرًا پر جعلي، ضعيف، غريب او له قرآن

متصادم او له صحيح احاديثو سره متعارض رواياتو باندي 

بت، د سره د مح ّـ هللا له رسولې ته استناد كوي، خو همد

جناب او د ده ې سنت حُجِيَّت او ... نوم وركوي!! د

سره د ميني او د ده  ّـ هللا پلويانو ته وايو: له رسول

سنت ته د حجت په سترگه د كتلو معنى دا ده چي عماًل د 

ږ ته ړو، موې عمل وكسنتونو ئپر ړو او هغه اطاعت وك

ووايئ چي تاسو له دغو مهمو مهمو سنتونو په كوم يوه 

ژوند كي، له بعثت تر ټول په خپل  ّـ هللا رسولړى؟ ك عمل

ځواكونو له سردارانو او رحلت پوري، د كفر او شرك 

د  هيڅكلهړې خو تاسو نه يوازي ساالرانو سره مقابله ك

ړى او ړ كړې بلكي تل مو د هغوى مالتدوى مقابله نه ده ك

ې د همد ّـ هللا مشري او زعامت مو منلى!! رسولد هغوى 

وده او ښكبله پرېې ه يوه پړاو كي مكه له دې پمقابل

ې نه منله چي د ابوجهل واكمني ئړ ې هجرت وكې ته ئمدين

ځى ورته ميسر شو له ېر پناه څپه ې مديند كله چي او 

ړ، خو ستاسو مشر د پاكستان له ې هجرت وكپرته ئډ ځن

ېر د اسالم او مسلمانانو څپه ېواد د بريتانيا اسالمي ه

د مدني  ّـ هللا رسول ړې!!پناه ومن ته ښستر او تاريخي د

ښمن ښتي له دژوند په لسو كلونو كي تر اويا زياتي ن
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او ستاسو تاسو آيا ې خو ما ته ووايئ: سره درلود

ېره په سنگر كي تېبه ژوند كي يوه شټول مشرانو په خپل 

ځان لپاره څ نامه د له هيچا په هي ّـ هللا ړې؟!! رسولك

ې ۍ ئپر خپلي كورنړى او ه كصدقه او خيرات نه دئ ترالس

ړي، دا تاسو او ستاسو مشران د صدقاتو اخيستل حرام ك

ېروئ؟! ټول ژوند د نورو په صدقاتو او خيراتونو تولي 

ړولو اجازه نه ده گنبدي جوڅ قبر د په هي ّـ هللا رسول

ړ ې د عرس محفل نه دئ جوړي لپاره ئڅ مړې، د هيورك

ړ ر نه زيارت جوپر قبڅ صحابي په مدينه كي د هيړى، ك

نه گنبده، تر هغه مهاله چي پر قبرونو شوى او 

ې درلودل، نو مجاوران ئ ې،درلودې ې ئډزيارتونه ول، جن

ېرو ته له تلو ممانعت كولو، قبرونو او هد ّـ هللا رسول

چي د قبرونو ليدو او هغوى ړه ې اجازه وركهغه مهال ئ

وخه پند اخيستلو په مې د ته د دعاء كولو او له ليدو ئ

ې، نه گنبدي او ېدې ليدل كډورشو چي پر قبرونو نه جن

په طمع ناست مجاورين، دا تاسو ې خوا ته د صدقاتو نه ئ

ړي او هغه مو هم دكان ړ كولي له قبرونو زيارتونه جو

وايي: كله چي به  دئ، هم دفتر او هم آدرس؟!! قرآن

په ې حضور ته ورغلل نو هغه به ئ ّـ هللا منافقين د رسول

ې ستايلى، نن نه دئ پر تعالى ستايو چي هللاالقابو  داسي

په داسي القابو ستايئ  ّـ هللا رسولتاسو همدغه كار كوئ!! 

فرمايي چي  تعالى هللاې ستايلى!! نه دئ پر تعالى چي هللا

ړى ړى انسان او لومټولو انسانانو جد او لومد  ّـآدم 

ندي ړاو ّـتر آدم  ّـ هللا پيغمبر دئ خو تاسو وايئ چي رسول

فرمايي چي انسان مي له خاوري  تعالى پيدا شوى!! هللا

په خوا كي  تعالى د هللا ّـ هللا رسولړى تاسو وايئ: پيدا ك

ېدو پيدا كټولو مخلوقاتو له او په ازل كي او د 

ټول عالم له دغه نور يا د دغه نور ړاندي يو نور وو، و

چي مسيحيانو د څه دي پيدا شوى!! او دا همغه له طفيله 

د دوى وينا او ادعاء  قرآنړه ويلي او په ا ّـعيسى 

او  يو انسان وو ّـې دي چي عيسى ړې او ويلي ئتكذيب ك

 ّـ هللا پلي مور پيدا شوى، تاسو ادعاء كوئ چي د رسولله خ

پوري د عبدهللا  تر پالر ّـ هللا رسولبيا د  ّـدا نور له آدم 

 صالح او مؤمنو شخصيتونو په صلب او رحم كي له يوه بل

دا خرافي باور له  حال دا چي قرآن !!ته انتقال شوى
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ې يوه ۍ نطفړند لومهر انسان د ټه ردوي او وايي: بنس

پالر په بدن كي له ې د په بدن كي او بله ئبرخه د مور 

ړه ېدلي، دا دواټوكږي چي له خاوري راړېهغو موادو جو

ځاى شي، ورو ورو وده په رحم كي سره يو برخي د مور 

ړ شي ې جوپړ ماشوم ترې وروسته يو بشڅه مودكوي او له 

ړي، داسي نه هغه ته روح ورك تعالى هللاې وخت كي او په د

ړه ړاندي جوپه بدن كي له وې د اجدادو فه ئطچي ندي 

 وايي: د رسول ې!! قرآنې او له يوه بل ته انتقال شوشو

پالر آزر؛ دومره ستر كافر او  ّـيو جد؛ د ابراهيم  ّـ هللا

ې ورته ښمن نوم ئد )عدو هلل( يعني د هللا د مشرك وو چي

ې وويل: ئته  ّـچي خپل زوى ابراهيم ړى، همغه غوره ك

 اْهجُْرنى ألَْرجَُمنَّك وَ  َتنَتهِ  لَّمْ  َيِإْبَرِهيمُ َلئن َءاِلَهتى َعنْ  َأنت َأَراِغب  
ېر شوى ! آيا زما له معبودانو تې ابراهيمه* اَمِليًّا

حتمًا به دي رجم نو  ېړنه كډډه وې؟ كه گ ته شوى( يڅن)

له ما لري شه!! ما ته ه پارلد تل ړم، او گسار( ك)سن

تاسو د ړى؟! په كوم سنت عمل ك ّـ هللا ووايئ: تاسو د رسول

تا  ړې؟كومي وينا ته اعتناء ك قرآنړه د په ا ّـ هللا رسول

څوك په ستايلو سره ې او هغه شخصيت ته چا ويلي چي د د

رضاء ترالسه كولى شي،  تعالى ېدى شي او د هللاجنت ته رس

، ّـ، اسمعيل ّـد ابراهيم  قرآن چي كي حال داسي په

ړه ېر سترو  شخصيتونو په اڅپه  ّـيعقوب او  ّـاسحاق 

 ږ ته وايي:مو

       
      

   
   

 134البقرة: 

پله السته دوى لره به خ چي ،هدې ډله دا خو يوه تېره شو

ه او تاسو به د پله السته راوړنسو ته خاه وي او تراوړن

  ئ.ښتل كېږپونه ړنو ك لهدوى 

بنيادي اصل د دين يو  نه يوازيكي مبارك آيت  په دې

مذهبي انحراف يوه اساسي او بنيادي توضيح شوى، بلكي د 

 چي، د دين اساسي خبره دا ده ېگوته نيول شو همړخ ته ا

ى نشي پېټ، يو د بل يگورپل عمل سزا څوك به د خهر 

په پالر د زوى ، نه پاره نه مجازات كېږيړى، يو د بل لو

په وجه ښو عملونو پالر د او نه زوى د  گناه نيول كېږي
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په ى پېټپلو السته راوړنو خد څوك به جنت ته درومي، هر 

ستره او اساسي ټولو د مذهبي انحراف تر  ړي. اوږو واو

گانو ته د انتساب تر بند وصالحد هللا  چيخبره دا ده 

 گڼيځان د جنت مستحق او د مذهب وارث وڅوك نامه الندي 

 ټه كيلپه الري د امتيازاتو د ترالسه كولو  ېاو له د

تعصب ته د مذهب  ي، قومگ غوره كړيرن يمذهب قوموي، 

ې ځان د و مذهبي مشران ئا شي ستلجامه ورواغو

نه د دوى د  گڼيپيغمبرانو د امتيازاتو وارث و

 چي مسئوليتونو او دندو وارث. هللا تعالى دا نه خوښوي

ناسمه ړه عمل او پل ناوگانو ته خڅوك د ده صالحو بند

او هم د هللا د  منسوب كړي، هم د مذهب نوم بد كړي عقيده

 گانو نوم.بند وصالح

ښوونه كوي مسلمانانو ته الر يت كيپه دې آهللا تعالى 

ړو په شخ له جاهالنو سرهړه په اد مخكنيو صالحانو  چي

پل عمل خ پر ځاىې د د ځان مه مصروفوئ، او منازعاتو كي

ژغورلى شي تاسو له عذاب  چيڅه ، هغه ړئپام وكته 

ښتنه نه ، له تاسو دا پوڅهئ نه بل پل عمل دستاسو خ

ې څنگه وو او عملونه ئت ېك او صالح شخصيچي فالن نږي ېك

 ئږېل كښتپوړه څنگه ول، تاسو به د خپلو عملونو په ا

سره نه ستايلو و په ړه، د نورنه د نورو د عملونو په ا

رضاء، خپله عقيده  تعالى جنت ترالسه كولى شئ او نه د هللا

 او خپل عمل مو جنت ته رسولى شي.  

   

   

   

   

    

   

  

ډلي )لښكري( وليدلې ډلي او كله چي مؤمنانو هغه 

دا همغه څه دي چي هللا او پيغمبر ئې له موږ ې ويل: وئ

يغمبر رښتيا كړې وه، او هللا او د هغه پژمنه سره 

او  گر د دوى ايمانړ مې نه كويلي، او زيات ئ

 .انقياد

د احزابو جنگ ته اشاره ې مبارك آيت كي دپه  -(22)
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ښمنان ټول دهغه مهال ته چي د مسلمانانو په خالف ې، شو

ړاندي د ې ووو، مدينه محاصره وه، تر د راغونډ شوي

الف دومره ستر لښكر د چا په خڅكله عربو په تاريخ كي هي

 ېستر لښكر د مخامخ مقابلې د د ونه وو وتلى، مسلمانان

توان نه درلود، مجبور شوي وو چي د مدينې منورې شا و 

خوا خندق وكيني، خو كله چي مؤمنان گوري چي د دوى په 

ېكنده ستر بريد پرې باندي د په مدينښمنان خالف ټول د

په ليدو ې حالت پاره راغونډ شوي، راشئ وگورو چي د دل

دوران كي د په ېدو ښكر سره د مخامخو له دغه ستر لا

ږ ته د دوى مو قرآنڅه وه؟ ې گه او وينا ئڅندوى حالت 

وى وويل: په ليدو سره هغښكر ړى: د لځور كحالت داسي ان

ې ړږ سره وعده كې له موئتعالى  چي هللاه دي څدا همغه 

پر دوى به فتح او غلبه راكوي، ډاډه چي وه، دا وعده 

دي چي د هللا تعالى دا وعده رښتينې ده، د دې  او مطمئن

ېره او په دوى كي وراغونډېدل ښكر په ځاى چي د ستر ل

پيدا كي شك او ريب راړونو ه زپد دوى ړي، ړ كخوف راوال

، د دوى د اضطراب او پرېشانۍ باعث شي، برعكس ړيك

مطمئن دي چي هللا او د هغه پيغمبر په خپلو وعدو كي 

له چي ې وعده ده نيښته د هللا تعالى ررښتيني دي، دا همغ

ده، حتمًا به موږ ته په دوى باندي فتح ې ړې كموږ سره ئ

څه په دوى كي ېدا ډښمنانو راغوناو غلبه راكوي، كه د د

 هللاپه پوخ باور ړى وي نو هغه د دوى ايمان او زيات ك

ال إِ  َزاَدُهمْ  َما وَ څه: په وعدو وو نه بل او د ده تعالى 

گر ړ مڅه زيات نه ك ې بلپه دوى كي ئ:  َتسِليماً  وَ  ناً ايمَ إِ 

، يعني دغه حالت ړاندي انقيادپه وتعالى  ايمان او د هللا

پر هللا جل شأنه د دوى اعتماد او باور مزيد چي باعث شو 

گي شي، ټينالزياتي پل رب سره ې له خړيكي ئمضبوط او ا

ې انقياد او ړاندي ئپه ود اوامرو تعالى  هللااو د 

چي په سختو حاالتو كي، د گورئ سليمي الزياته شي، ت

په ځاى چي د ې اضطراب او پرېشانۍ په وخت كي، د د

خوف، وېره، جبن او پرېشاني ړونو كي مؤمنانو په ز

راپيدا شي، برعكس د هغوى ايمان تقويه كېږي، داسي 

حاالت په دوى كي نه راپيدا كوي مگر د ايمان ټينگوالى 

په دغسي سختو چي ى. دا دئ گورئ او د انقياد زياتوال

حاالتو كي به د ايمان په وجه د انسان په زړه كي 

نان او ډاډ راپيدا كېږي او د عدم ايمان له كبله ئاطم
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 به انسان مضطرب او پرېشان وي. 

   

    

     

    

    

   

  

  

    

     

   

ې ړېړني داسي دي چي له هللا سره كځيني مله مؤمنانو 

د دوى ځيني هغه دي چي خپل ړې، نو ښتيني كې رژمني ئ

ځيني هغه چي انتظار كوي او ړ، او ترسره كې نذر ئ

ې )د خپلي ژمني( بدلون نه ئسره بدلون ډول څ په هي

ۍ بدله ښتينولښتينو ته د خپلي ررهللا څو تر ، ىړدئ ك

تعذيب له خپل مشيت سره سم ړي او منافقين يا ورك

ړي، يقينًا چي هللا مهربان له كې توبه قبوړي يا ئك

  ښونكى دئ. بخ

آيتونو كي د الهي ميثاق يو بل ې مباركو په د -(23-24)

اېښودل شوى او د هغو مؤمنانو په ږ مخي ته بند زمو

د دغه الهي ې شوى چي يا ئځور ېرو او تگالري كي انڅ

پل سر او ويني د هللا په الر كي خ ميثاق له تقاضاء سره سم

چي ړي منتظر دي داسي فرصت ترالسه كاو يا  يړنذرانه ك

، خپل سر په رغوي كي ونيسي او ړيپر خپلي ژمني عمل وك

 ړي:دوى داسي معرفي ك ، قرآنړيړاندي كې وخپل رب ته ئ

ې ېړني داسي دي چي له هللا تعالى سره ئځيني مله مؤمنانو 

ړ، خپل نذر ترسره كې ځينو ئ، دي ړېښتيني كرخپلي ژمني 

چي پر خپلو ژمنو د وفا كولو منتظر دي ې ځيني ئاو 

په بشپړه ې د ميثاق پر نورو بندونو ئړي، فرصت ترالسه ك

ړى يوازي دومره توگه او له بدلون او تغيير پرته عمل ك

په الر كي د شهادت مقام ترالسه  تعالى پاته دي چي د هللا

گه د ميثاق په وروستي بند د عمل كولو ې تواو په دړي ك
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د الري او د  تعالى برخه شي. همدا د هللاپه ې سعادت ئ

ې گه او له همدې توالهي ميثاق تقاضاء ده او په همد

ې خوا صادقان معلوموي او د دوى د صداقت او له يوالري 

منافقين معلوموي ۍ بدله وركوي او له بلي خوا ښتينولر

ې وي او يا به ئتعذيبله خپل مشيت سره سم ې به ئيا چي 

ړاندي په وځكه د دوى ې ې دروازه ئوي، د توبتوبه قبل

  ښونكى دئ. ې چي هغه مهربان بخېښپرې پرانيست

    

   

    

  

    

     

   

   

   

   

   

   

  

    

    

      

په شا سره  (ړونوزډكو له خپلو غصو )ړي او هللا هغه وگ

په  چي كي حال داسي ړى وو پهې كوتمبول چي كفر ئ

جنگ ې ښېگڼي نه وو نائل شوي، او هللا د دڅ خير او هي

ځواكمن كافي شو، او هللا عزتمن ړه مؤمنانو ته په ا

ې له خپلو كالگانو ړي ئگدئ، او د اهل كتاب هغه و

ې رعب واچولو چي ړونو كي ئپه زوى ړل او د دراكوز ك

ځيني مو ژل او  ځيني مو و، ړې وكړ ئد هغوى مالت

اسيرول، او د دوى زمكه، كورونه او اموال مو تاسو 

هغه زمكه هم چي ال تراوسه مو ړل او ته په ميراث درك

 څه توانمن دئ. په هر ښى، او هللا ېې اگام نه دئ پر

ې ې خوا د ده يوآيتونو كي لې مباركو په د -(21-21)
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دوى  تعالى چي هللاړه ويل شوي لوى بريد د اصلي لوري په ا

ډك او تش الس په شا وتمبول، د دوى په ې نامراد، له غص

د بل له مرستي ړ، مؤمنانو ته كفايت وك تعالى هللاړاندي و

ې دړه، ړيا بريا د دوى په برخه كې ستره او وپرته ئ

چي ښوده و م عمالً بريا مؤمنانو ته هم او كافرانو ته ه

له بلي خوا د  هغو يهودانو ځواكمن دئ، هللا تعالى عزتمن 

ښمن چي له يرغلگر دړې ك ځورانې ئد خيانت بده پايله 

ې، ړپښو الندي كې تر ژمني ئلي پړ، خې الس يو كسره ئ

ړي او گړي كي مرسته وكې جپه دې له قريشو سره ئښتل غو

ړه د دوى په اړي، پر مسلمانانو بريد وكد شا له لوري 

څو جامع فقرو كي داسي ويلي: د اهل كتاب هغه ې په ئ

چي د يرغلگرو ړل ې له خپلو كالگانو راكوز كړي ئگو

ې رعب واچولو، ړونو كي ئپه زدوى د ې وه، ړې كملتيا ئ

ځان خوندي نه گڼلو او د ې په خپلو مضبوطو كالگانو كي ئ

 عالىت هللاټو كي نه ليدلو، په خپلو مې مقاومت توان ئ

ژل او  ځيني وچي مسلمانانو د دوى ې راوست داسي حالت پر

ې اسيرول، د دوى زمكه، كورونه او اموال ئې ئځيني 

په نتيجه ې بريا ، د همدړلمسلمانانو ته په ميراث ورك

ړه، ېرو نورو فتوحاتو الر ورته آواره كډد  تعالى كي هللا

ه ې مهالې چي التر دېوتې هم په الس كي پرداسي سيمي ئ

 هللاښوده چي يقينًا ښو وښى. دغو پېېگام نه وو اې پردوى 

 څه توانمن دئ. په هر  تعالى

له غدارو بني قريظه  اتي وروستهمځ له د يرغلگر فو

 ّـ هللا ېدلى وو، رسولې وخت رارساو تصفيې وو سره د محاسب

په داسي ېدو وروسته او له خندق د كور په لور له ستن

ې ړي له سر او بدن نه ودوې د خندق حال كي چي ال ئ

ړه مسلمانانو ته واوروله چي د مازديگر ېكې دا پرډلڅن

، سيمه محاصره ځ د بني قريظه وو سيمي ته ورسوئلمون

چي خپلي ېرله داسي انگښمن دړي سر كي شوه، په لوم

له يوه او بل لوري به ې وساتي، مضبوطي كالگاني به ئ

د  ړي،پيدا شي چي د دوى مرسته وكڅوك راداسي 

 ږي ومومي چي رسولوپه ليكو كي به داسي خواخمسلمانانو 

ړي، دغي طمعي فوري ښتنه وكپارښني سدوى د بخ ته د ّـ هللا

ږده شوه او ځكه محاصره اوپرېښودل، نو نه ته ېدو تسليم

ړ، خو كله چي متوجه شول دا ې دوام وكځي ئځه ويشت ورپن

اره ېدو پرته بله چږي او له تسليمېې نه ترسره كهيلي ئ
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چي د انصارو ستر ساالر ې شرط تسليم شول نه لري نو په د

ړه لوري به د حكم په توگه مني او دوا ّـسعد بن معاذ 

ږدي، دوى گمان كولو چي سعد ړه ړي ته غاېكپربه د هغه 

په ۍ دوستي له كبله د دوى مخكنبه د هغي  ّـبن معاذ 

او  ّـړاندي د دوى او سعد ړه كوي چي تر اسالم وېكگټه پر

د دوى شرط او  ّـ هللا ځ وه، رسولې تر منده د قبيل د

ړي كي سخت چي د احزاب په جگ ّـړ، سعد ړانديز قبول كو

د حكميت ې جراحت وفات شو، ټپي شوى وو، او له همد

ۍ په واسطه راوستل شو، ټ كي د سورللپاره په ك

ې ړو لوريو ئله دواېدل، مسلمانان د ده په درناوي ودر

ړه به مني، د ده د قوم ېكد ده پرچي ړ ډ ترالسه كډادا 

ښت ړه نرمچي د بني قريظه وو په اښتل ې وغوځينو تر

پاس وساتي، خو سعد ۍ دوستي له دوى سره د مخكنښيي او و

دومره ستر شخصيت او د داسي مضبوط ايمان خاوند وو  ّـ

رضاء او د اسالم او مسلمانانو  تعالى هللاڅه د چي  تر هر 

ې نه د پرته ئې وو او له د ورته مهمړي عزت او سر لو

چي ې داسي وه ړه ئېكپرېښنه، څه پروا وه او نه اندبل 

لو ږ هللا اكبر وويغړ په لو ّـ هللا ې رسولېدو سره ئپه اور

ِفيِهْم بحُكِم هللاِ ِمْن َفْوِق سَبَْعِة  "َلَقْد حَكَْمتَ ې فرمايل: او وئ

له  لىتعا يقينًا چي له اوو آسمانونو بر د هللا: أْرِقَعة "

ې دا ړه، فيصله ئړه فيصله وكحكم سره سم دي د دوى په ا

گيالي دي ووژل شي، د دوى پاته شوني وه: د دوى جن

د دوى زمكي دي يوازي ړى شي، ځي( دي مريان كښ)اوالد او 

چي انصار ځكه و ته، دا انصارنه  ړى شيمهاجرينو ته ورك

رواياتو كي ځينو په  ې نه لري.زمكي لري او مهاجرين ئ

جنگيالي ووژل شول، ږ سوه راغلي چي د بني قريظه وو شپ

 ېر له اوه سوو تر نه سوو پوري گڼي.  دا شمنور ځيني 

ېر ړه هغه روايت هم له نظره تبه وي چي په دي اښه 

   چي په بخاري كي راغلى او وايي: ړوك

  َقالَ  َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ 
 
 َزابِ األَحْ  ِمنَ  َرجَعَ  َلمَّا َلَنا ّـ النَّبِى

 َبْعُضُهمُ  َفَأْدَركَ ". ُقَرْيظَةَ  َبِنى ِفى ِإالَّ  اْلَعْصرَ  َأحَد   ُيَصلِّيَنَّ  الَ "

 َوَقالَ ، َنْأِتيََها حَتَّى ُنَصلِّى الَ  َبْعُضُهمْ  َفَقالَ  الطَِّريقِ  ِفى اْلَعْصرَ 

  َفُذِكرَ . َذِلكَ  ِمنَّا ُيَردْ  َلمْ  ُنَصلِّى َبلْ  َبْعُضُهمْ 
ِّ
 ُيَعنِّفْ  مْ َفلَ  ّـِللنَّبِى

 (941)بخاري:   .ِمْنُهمْ  َواحًِدا

د  ّـرسول هللا كله چي روايت دئ چي وايي:  ّـله ابن عمر 
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احزاب له غزا راستون شو راته وئې فرمايل: )هيڅوک دي 

د مازديگر لمونځ له بني قريظه پرته بل ځاى کي نه 

کوي(. پر ځينو د الري په اوږدو کي د مازديگر وخت 

وويل: تر څو چي بني قريظه ته نه وو  راغى، ځينو ئې

رسېدلي لمونځ نه کوو، او ځينو نورو وويل: لمونځ 

ځ چي لمونښتل شوي )دي غونه ږ دا همدلته کوو ځکه له مو

ته ياده شوه او هغه هيڅ  ّـدا خبره رسول هللا ړو(، قضاء ك

 يوه ته عتاب ونکړ.

ې ېرې شمپه دځل بيا هم دا روايت په بخاري كي يو 

چي ې دا دئ ړه سره ورته دي، مطلب ئدوااغلى، ر 4119

گر د مازديچي ړ پر هغو خلكو اعتراض ونه ك ّـهللا رسول

 ډولو.ځنپاره وگ لې د جنئځ لمون
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د دنيوي ېرمنو ته دي ووايه: كه خپلو مې نبي! ا

چي ټه كي يئ نو راشئ ژوند او د هغه د سينگار په ل

مو ې كولو سره گه خوشښه توړم او په څه متاع درك

ړم، او كه داسي يئ چي هللا، د هغه رسول او د ې كخوش

ېكو ته ستر چي هللا ستاسو نړئ نو يقينًا آخرت كور غوا

څوك ېرمنو! كه له تاسو نبي مې د ړى. ااجر برابر ك

ې عذاب به ئنو ړي گند فحش كار ته اقدام وكڅركوم 

ي، او هللا ته دا ى شړځلي زياتوالي سره زيات كپه دوه 

څوك هللا او د هغه رسول كار آسان دئ، او له تاسو چي 

ځلي ې دوه ړي اجر به ئېك عمل وكاو ن منقاد شيته 

ې د ا ړو.ړو او غوره رزق به ورته برابر كورك

ېر نه يئ څپه ځي ښڅ بلي تاسو د هيېرمنو! پيغمبر م

، نو په وينا كي پوستوالى مه كوئ ړئكه تقوى وك

ې كوم ړه كي ئچي په زړي څه طمع وكڅوك داسي چي هغه 
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مرض وي، او په معروفي غوره وينا سره خبري كوئ، په 

خپلو كورونو كي تم شئ او د مخكني جاهليت د دور 

ړئ، ځ اقامه كږئ، لمونېگندڅر ېر مهڅپه ېدو گندڅر

ړئ، ړئ او د هللا او د هغه د رسول اطاعت وكزكات ورك

كوروالو؛ ې چي له تاسو اړي هللا خو يوازي دا غوا

پاكولو سره مو ړي گځانناپاكوالى لري وساتي او په 

ړئ چي ستاسو په څه ياد كپاكي وساتي، او هغه 

ندي درباڅه كورونو كي له الهي آيتونو او حكمت كوم 

ېر باخبر د لطافت خاوند ډږي، يقينًا چي هللا ېلوستل ك

 دئ.  

پلو ته د خ ّـ هللا آيتونو كي رسولې مباركو په د -(21-34)

ې او شو يښوونښتناكي الرړه څو مهمي او ارزپه اېرمنو م

 ړي: خبري وكورته ويل شوي چي هغوى ته دا 

  ټه د سوكاله دنيوي ژوند او د هغه د سينگار په لكه

گه طالق ښه توړم او په څه متاع دركچي يئ نو راشئ  كي

او كه داسي يئ چي هللا، د هغه رسول او د آخرت ړم، درك

ېكو ته ستر اجر چي هللا ستاسو نړئ نو يقينًا كور غوا

ړى. يعني زما په ملگرتيا كي به د قناعت او برابر ك

ږ صبر الر غوره كوئ، په هغه محدود رزق او روزي او ل

په واك كي لرم، زما ې ه اكتفاء كوئ چي زه ئبمال متاع 

په شان ساده او له تكلف لري فقيرانه ژوند به غوره 

چي له وافرو نعمتونو ښتنه نه كوئ كوئ، له ما به دا غو

، له نورو سره د ړمژوند درته برابر ك كډاو سوكاليو 

ې ته په درلودو كي سيالي بايد تاسو دڼو سينگار او گا

ې په دړئ، كه د سينگار سامان وغوا څوي چي له ماونه ه

گه طالق ښه توپه حالت صبر او قناعت نشئ كولى نو راشئ 

ړئ: يا قناعت يا طالق، ړو يو غوره كړم، له دغو دوادرك

بايد متوجه وئ چي كه د هللا تعالى رضاء او د هغه د رسول 

ړئ چي جنت او اخروي سعادت مو په ښوئ او غواملگرتيا خو

ېرمنو ته مېكو چي هللا تعالى داسي ن نو يقيناً برخه شي 

 ړى.ستر اجر برابر ك

 دي پوه وئ چي كه له ې ېرمنو! په دمد پيغمبر ې ا

عذاب نو ړي گند فحش كار ته اقدام وكڅركوم څوك تاسو 

وي، گمان مه كوئ چي  ځلي زياتې تر نورو دوه به ئ
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ستاسو حيثيت او مقام به تاسو له الهي عذاب وژغوري او 

وژغورل شئ چي د پيغمبر ې ذبه له الهي مؤاخ ې كبلهله د

هللا تعالى ته دا كار آسان دئ چي تاسو ته په ېرمني يئ، م

چي د نورو په پرتله  ړيدنيا او آخرت كي داسي عذاب درك

دا دئ چي ې دوه برابره زيات وي، د زياتوالي سبب ئ

د مصاحبت او ملگرتيا له كبله  ّـ هللا تاسو بايد د رسول

، د ده د مسلسلي روزني له كبله ئي لري وېرډله گناه 

چي شيطان ستاسو  ئې وېدلبايد د تقوى هغه پړاو ته رس

او د خپلو وسوسو په دام كي ېدو ې كږدخوا ته له ن

داسي چا ته بايد هم د ځولو عاجز وى، ستاسو له غور

مسلسلو ښود د خپل الرړى شي او هم خپلي گناه سزا ورك

، له بلي خوا ستاسو اءې اعتنائي سزښوونو ته د بالر

دعوت ته صدمه رسوي،  ّـ هللا غلطي او گناه اسالم او د رسول

ې غلطه كسان له دړلي ناپوه او په غرض او مرض ل

ړونو كي شكوك او په زړو گد ساده و او استفاده كوي

 ړوي.  شبهات راوال

  او منقاد ته څوك هللا او د هغه رسول او له تاسو چي

 تعالى ړي؛ نو هللاېك عمل وكاو ن په بشپړه توگه تسليم وي

مهيا او غوره رزق به ورته  يړځلي وركدوه  اجرې به ئ

په آخرت ښه رزق او هم ړي، هم په دنيا كي برابر كاو 

په ملگرتيا كي  ّـ هللا كي. داسي گمان مه كوئ چي د رسول

څو به تل له دغو ستونزو سره مخامخ يئ، دا د امتحان 

ې تر ېړه نتيجه كي به سرلوځي دي، د صبر او قناعت پور

او د رزق او روزي د پراخوالي پړاو به  شئ يېرت

 ېږي. راورس

 كه د تقوى لمن كلكه ونيسئ نو ېرمنو! پيغمبر مې د ا

ړ له به دومره ستر او لوبد مصاحبت له ك ّـ هللا د رسول

ېرمن به له تاسو سره څ مستاسو په برخه شي چي هيمقام 

تاسو د دغه مقام تقاضاء سيالي او برابري نشي كولى، س

ړئ، حتى له داسي دا ده چي په بشپړه توگه احتياط وك

ې د هغو ټوالى ئټيچي پوستوالى او ړئ ډډه وكوينا هم 

ې ړونه ئپاروي چي زړونو كي شيطاني طمع راپه زړو گو

ستاسو وينا بايد ړ وي، او په غرض او مرض ككېمار ب

زوى ته  ستاسو له شأن سره ورته وي، داسي لكه مور چي

ښوده وينا كوي، لكه مؤمنه داعي خپل مخاطب ته، لكه الر



 

                                                                                                                     ېپلوش ند قرآ

 االحزاب

 

 

 

 

 

 

 

221 

 پلو شاگردانو ته.او معلمه خ

  په خپلو كورونو كي تم شئ، بهر ته په هغه توگه مه

ځي له خپل ښچي د مخكني جاهليت په دور كي به ځئ و

پرديو ته ې ځان به ئ او ېجلبوونكي سينگار سره بهر وتل

ئ او د هللا او د هغه د رسول كوئ، زكات وركوځ ، لمونښودو

يوازي دا ښوونو سره وئ، هللا تعالى په دغو الراطاعت ك

كوروالو؛ ناپاكوالى لري وساتي ې چي له تاسو اړي غوا

پاكولو سره مو پاكي وساتي، د دغو ړي گځاناو په 

پايله دا ده چي ستاسو لمن به له ښوونو موخه او الر

والى به مو په ږي او معنوي پاكېگناهونو پاكه ساتل ك

ړئ رصت اعظمي استفاده وكېكمرغه فُ ې نږي. له دېبرخه ك

مصاحبت مو په برخه شوى، د هغه د كور  ّـ هللا چي د رسول

ې مهربان او د همدكي واكمني يئ او ستاسو په خپل كور 

آيتونه او د حكمت خبري  ښود له لوري د قرآناو حكيم الر

ويناوي زده  ږي، دا الهي آيتونه او د حكمتېدراورول ك

 . ړئاو حفظ ك

  څه مو ستاسو معامله له هغه رب سره ده چي له هر

ې، نه ېدى شي او نه تيارحجابونه مانع كې نه ئخبر دئ، 

گند څرړي ويناوي او ټ كارونه او نه لوپټي خبري او پ

 چي هللا تعالى )لطيف( او )خبير( دئ.ځكه كارونه، دا 

مهمي خبري  څوآيتونو په ارتباط بايد ې مباركو د د

 په پام كي ولرو:

 ېرمنو ته د )اهل البيت( نوم م ّـ هللا دلته د رسول

په يوه بل آيت كي د  ړى شوى، دا لقب د قرآنورك

پاره هم كارول شوى، او له ل ّـېرمني سارا م ّـابراهيم 

ښكلى لقب پاره دغه ېرمنو لد م چي قرآنږي ېې معلومد

نى دا ده ې لقب معد د ښايي،ړى او همدا ورسره غوره ك

ړه د كور واكمنه او ېېرمن د مله نظره م چي د قرآن

ځى( كار)ېرمني اصلي گواكي كور د م ې،ېرل شوخاونده شم

گ نور فرعي كارونه څناو )دفتر( دئ، د اصلي كار تر 

كولى شي، د ضرورت په صورت كي له خپل اصلي مقر وتلى 

پاره له ړي لشي، جومات ته تلى شي، د تعليم او زده ك

ږد د حج په موخه اوې ته تلى شي، كور وتلى او مدرسخپل 

گه هغه مهال ړې توگځانپه جهاد كي په سفر كولى شي، 

ټولو فرض شوى برخه اخيستى شي چي نفير عام او جهاد په 
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په وخت كي  ّـ هللا ، او دا هغه كارونه وو چي د رسولوي

ېرمنو امهات المؤمنين او د صحابه وو مؤمنو او متقي م

هغه مهال هيچا دا آيت داسي نه دئ تعبير ول، ڼو كاو لو

څ صورت گه او هيڅ توپل كور په هيېرمني له خچي م ىړك

ې ته مو هم پام وي چي د دې دنه شي وتلى. بهر كي 

ېر صراحت سره ډآيتونو له سياق و سباق او فحوى په 

پوري مختص ېرمنو تر م ّـ هللا رسولې د ږي چي حكم ئېمعلوم

 ېرمنو ته نه دئ راجع. ورو مؤمنو مگه نڅ تودئ او په هي

 ېره كركجنه ده چي د ډځ او تگالره ړيو دريد هغو ك

څرگند او واضح اصطالحات په غلطه توگه تعبيروي،  قرآن

د ايمان تقاضاء دا ده چي قرآني اصطالحات په  پر قرآن

، كه معنى وكارووپه خپلي خپلي او كي ځاى خپل خپل 

ې نو بيت( اصطالح كارولېرمنو ته د )اهل اليوازي م قرآن

عجيبه ده چي ې معنى كاروو، ې هم يوازي په همدږ به ئمو

ېرمنو يوه مذهبي فرقه د )اهل البيت( قرآني اصطالح د م

ېرمني د زوم، لور او لمسيانو لپاره كاروي او مځاى پر 

اهل البيت يوازي علي،  ّـ هللا ې باسي، وايي: د رسولتر

ېرمني او م ّـ هللا رسول !! نه دّـ فاطمه، حسن او حسين دي

ڼي او نور خپلوان په كي شامل نه بل زوم او نوري لو

هم فقط د جاهالنه تعصب په حكم، نه د كوم دا گڼي!! او 

ړه پر داسي ې اعقلي او نقلي دليل له مخي، په د

رواياتو استناد كوي چي يا په بشپړه توگه جعلي دي، يا 

ورو سره له نيا ، دينه ړ د سند له مخي د اعتبار و

ېرمنو م خالف خبره كوي. قرآن تعارض لري او يا د قرآن

اوالد ته د او لمسيانو ڼو زامنو، لو ،ته د اهل البيت

او ذرية، پلويانو ته د )آل(، خپلوانو ته د عشيره، 

ړي، ټبر ته د قبيله ... اصطالحات غوره كته د قوم، قوم 

ې اصطالحات به په همددا ايمان لرو نو  كه پر قرآن

او په بلي  ې لروكاروو او بل تعبير به نه ترعانيو م

ښتي، دا د شيطان په لومي كي ن ې نه كاروو.معنى به ئ

الروركي او په خرافاتو كي غرق؛ په جهل او تعصب كي هغه 

ته دا واك  ّـعلي  ّـ هللا چي وايي: رسولېدلي پړاو ته رس

ېرمني نوم د د كومي م ّـ هللا چي كولى شي د رسولړى وو ورك

ې ړي او هغه هم د عائشړ حذف كمهات المؤمنين له نوم لا

د  ړ!! دا په داسي حال كي چي قرآنې حذف كنوم تر ّـ
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ېرمني بالاستثناء د دومره درناوي او ټولي م ّـ هللا رسول

گڼي، او د ټولي د مؤمنانو ميندي گڼي چي ړ احترام و

ړې او پړه سوره مختص كې يوه بشئړه خو په ا ّـې عائش

ې په داسي صفاتو نه څ صحابي ئچي هيې تايلې سدومره ئ

 دئ ستايلى. 

  لپاره ېرمنو د ماهل بيت لفظ د  كريم كيقرآن په

په ارتباط  السالم پېغمبر عليهكارول شوى، كه دا د 

په ارتباط.  السالم استعمال شوى او كه د ابراهيم عليه

ې نه ئمراد دي،  يمېرمنمواردو كي يوازي ړو په دوا

په سوره احزاب  دمل دي او نه اقرباء. شا يابناء په ك

 السالم پېغمبر عليهي د مراد يوازد اهل البيت  يك

په ې مخكي د يا نساء النبي چي تر دځكه مېرمني دي، 

د اهل البيت په ې صيغه هغوى ته مكرر خطاب شوى او ورپس

 او ورته ويل شوي:  ېنامه يادي شو

...     

    

    ... :

پاكي لري هللا له تاسو اې اهل بيتو نا يچخبره دا ده 

 ړي.پاكول غواښه ساتل او ستاسو 

په عربي پوه څوك ږده چي ېمعمولي فهم خو پرقرآن د 

دلته له )اهل البيت( ږ ادبي سليقه ولري نو وي او ل

 .څ معنى نشي اخيستىالنبي( پرته بله هي له )نساءځني 

دا لفظ د ابراهيم  آيت كي 13 هپې سوراو د هود د 

 گه راغلى:ې تواره په دپي لب يد ب السالم عليه

    

    

   

     

 : تعجب كوئ، د  يپه كار كويل: آيا د هللا ې وئ

پر تاسو وي اې اهل البيتو،  يهللا رحمتونه او بركتونه د

 .ئهغه ستايلى د مجد خاوند د چيې شكه ب

: آيا وښتنه كوگندو آيتونو ته په پام سره پوې څرد

ړي چي زما اهل بيت زما كوم عاقل انسان به دا خبره وك

، لور او لمسيان دي، هغه هم نه ېرمن نه بلكي زما زومم

گه څنتاسو ې؟!! ځيني ئڼي او نه بل زوم، بلكي ټولي لو

ته د عقل او عرف خالف خبره عليه السالم  پيغمبر
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ازواج عليه السالم  پيغمبرد هللا تعالى منسوبوئ؟!! 

عليه  پيغمبرمطهرات د اهل بيت په نامه يادوي او تاسو 

د قرآن واكي هغه د ته داسي قول منسوبوئ چي گالسالم 

ې دي!! ېرمني له اهل بيت ايستلصريح وينا خالف خپلي م

ايمان لري هغه روايت په قرآن چي په څوك زه او هر هغه 

ته داسي غلطه او د عليه السالم  پيغمبرچي  وېوال وهد

  خالف وينا منسوبوي!! قرآن عقل، عدل، عرف او 

ه چارو به كله د دعوت، ارشاد او تبليغ پ ّـ هللا رسول

كارونو كي ړوند كي سخت مصروف وو، كله په جهاد پوري ا

ې او كله په عبادت كي، په فارغ فرصتونو كي به ئ

ږ وخت ېر لې ډپاره ئې لد دړولو، چارو ته پام اكورنيو 

گ او امكانات تنې الس ډېرو كلونو كي ئد ژوند په مومو، 

په داسي ژوند ې درلود، محدود ول، فقيرانه ژوند ئ

ېرمنو ښتو، مغوړه او زيات صبر او زغم كول لوى ز قناعت

ې دا حالت ئډېرو كلونو ، تر ې دا حالت ورسره منلى ووئ

د مسلمانانو اقتصادي حالت  وزغملو، خو ورو وروورسره 

ېرمنو د نورو مسلمانو مېرمنو م ّـ هللا رسولښه شو، د 

چي د دوى په اقتصادي حالت ښتل په پام سره وغوحالت ته 

 ښهيد تبديلي راشي او تر مخكي په نسبي توگه كي هم با

په وار وار په ويناوو او ې دا هيله او تلوسه ئ، شي

ېدلى، ځورې پر ّـ هللا ، دومره چي رسولېشو هگندڅرچلن كي 

خبره ځور شوى. په دغو مباركو آيتونو كي دغه حالت ان

ټولو يوه مياشت له  ّـ هللا وه چي رسول ېسېدلې حد ته رد

د  تعالى ېره شو، هللاخوني كي دجال ې و په يوېل اېرمنو بم

ېرمنو ته چي م ړهوك هښووند حل لپاره دا الرې ستونزي د

ړئ او يا ژوند قناعت وكې ساده پر ددي ووايه: يا 

چي د قناعت او منله وټولو ورسره ړئ، ېدا غوره كېلب

ړوند يو روايت پېښي اې به وي چي د دښه صبر الر نيسو. 

 و. ړېر كهم له نظره ت

 ِمنَ  ِلي َوجَار   َأَنا ُكْنتُ  َقالَ  ُعَمرَ  َعنْ  عَبَّاس   ْبنِ  هللا َعبْدِ  َعنْ 

 ، َزْيد   ْبنِ  ُأَميَّةَ  َبِنيِفي  األَْنَصارِ 
َ
، اْلَمِديَنةِ  َعَواِلي ِمنْ  َوْهى

 َوَأْنِزلُ  َيْوًما َيْنِزلُ  ّـهللا َرسُولِ  َعَلى الن ُزولَ  َنَتَناَوبُ  َوُكنَّا

 اْلَوحْىِ  ِمنَ  اْليَْومِ  َذِلكَ  ِبخَبَرِ  جِْئُتهُ  َنَزْلتُ  َذاَفإِ ، َيْوًما

 األَْنَصاِري   َصاحِبِى َفَنَزلَ ، َذِلكَ  ِمثْلَ  َفَعلَ  َنَزلَ  َوِإَذا، َوَغيِْرهِ 

 َفَفِزْعتُ  ُهوَ  َأَثمَّ  َفَقالَ . شَِديًدا َضْرًبا يَبابِ  َفَضَربَ ، َنْوَبِتهِ  َيْومَ 

 َعَلى َفَدخَْلتُ  َقالَ . َعِظيم   َأْمر   حََدثَ  َقدْ  َفَقالَ  ِإَليْهِ  َفخََرجْتُ 
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  َفِإَذا حَْفَصةَ 
َ
. َأْدِرى الَ  َقاَلتْ  ّـهللا َرسُولُ  طَلََّقكُنَّ  َفُقْلتُ  َتبِْكى ِهي

  َعَلى َدخَْلتُ  ُثمَّ 
ِّ
 َقالَ  ِنسَاَءكَ  َأطَلَّْقتَ  َقاِئم   َوَأَنا َفُقْلتُ  ّـالنَّبِي

 (19)بخاري:   .َأْكبَرُ  هللا َفُقْلتُ ". الَ "

وايي: ما او زما يوه انصاري چي روايت دئ  ّـله عمر 

د عوالي چي ې وو قبيلگاونډي چي د بني اميه بن زيد د 

چي د ېدو ځكه ورته ويل ك)عوالي ېدله، په نامه ياد

حضور ته  ّـپرته وه(، د رسول هللاۍ برخي كي په برنې مدين

ورتلو يوه ورځ به هغه  ،ټاكلى وود ورتلو لپاره نوبت 

او بله ورځ به زه ورتلم، كله چي به زه ورغلم نو خپل 

گاونډي ته به مي د هغي ورځي د وحي او نورو مسائلو 

هغه ورغى نو هغه به همداسي چي به او کله ړ، خبر ورو

، نو يوه ورځ زما همدا انصاري ملگرى پخپل وار ړلوك

ورغلى وو، نو زما د کور دروازه ئې په زوره وټکوله او 

ويل: فالنى شته؟ زه وارخطا شوم او ورووتلم، نو وئې 

وايي: زه  ّـده. عمر ې ښه شوېراته وئې ويل: لويه پ

 ّـلور او د رسول هللا ّـته ورغلم )حفصه د عمر  ّـحفصې 
رمن وه(، ومي ليدل چي هغه ژاړي، ورته ومي ويل: آيا ېم

راته وويل: نه يم  ېتاسو ته طالق درکړى؟ هغ ّـرسول هللا

په داسي حال حضور ته ورغلم، او  ّـرسول هللا خبره، بيا د

ې رمني دي طالقي کړېومي ويل: آيا خپلي مړ وم چي والكي 

 فرمايل: )نه(، نو ما وويل: هللا اکبر! ې دي؟ وئ

ېرو په دغو شمځلي نور دا روايت په بخاري كي نه 

، 1211، 1191، 4911، 4914، 4913، 2411تكرارًا راغلى: 

1143 ،1211 ،1213 

پيرونه شته، ما دوه ېر توډښه ې رواياتو كي دپه 

  ې دا دئ:چي دوهم ئړي ې غوره كتر

 ْبنَ  ُعَمرَ  َأسَْألَ  َأنْ  حَِريًصا َأَزلْ  َلمْ  َقالَ  ّـَعبَّاس   ْبنِ  هللا َعبْدِ  َعنْ 

  َأْزَواجِ  ِمنْ  اْلَمْرَأَتيْنِ  َعنِ  اْلخَطَّابِ 
ِّ
 هللا َقالَ  اللََّتيْنِ  ّـالنَّبِي

 حَجَّ  حَتَّى(  ُقُلوُبكَُما َصَغتْ  َفَقدْ  هللا ِإَلى َتُتوَبا ِإنْ ) َتَعاَلى

 جَاءَ  ُثمَّ ، َفَتبَرَّزَ ، بِِإَداَوة   َمَعهُ  َوَعَدْلتُ  َوعََدلَ ، َمَعهُ  َوحَجَجْتُ 

 اْلُمْؤِمِنينَ  َأِميرَ  َيا َلهُ  َفُقْلتُ  َفَتَوضَّأَ  ِمْنَها َيَدْيهِ  َعَلى َفسَكَبْتُ 

  َأْزَواجِ  نْ مِ  اْلَمْرَأَتانِ  َمنِ 
ِّ
 ِإنْ ) َتَعاَلى هللا َقالَ  اللََّتانِ  ّـالنَّبِي

 اْبنَ  َيا َلكَ  َواَعجَبًا َقالَ (  ُقُلوُبكَُما َصَغتْ  َفَقدْ  هللا ِإَلى َتُتوَبا

 َيسُوُقهُ  اْلحَِديثَ  ُعَمرُ  اسَْتْقبَلَ  ُثمَّ . َوحَْفَصةُ  َعاِئشَةُ  ُهَما، َعبَّاس  

، َزْيد   ْبنِ  ُأَميَّةَ  َبِنيِفي  األَْنَصارِ  ِمنَ  يلِ  َوجَار   َأَنا ُكْنتُ  َقالَ 



 

                                                                                                               االحزاب      

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

230 

 َعَلى الن ُزولَ  َنَتَناَوبُ  َوُكنَّا، اْلَمِديَنةِ  َعَواِلي ِمنْ  َوُهمْ 

 
ِّ
 ِبَما جِْئُتهُ  َنَزْلتُ  َفِإَذا، َيْوًما َوَأْنِزلُ  َيْوًما َفيَْنِزلُ  ّـالنَّبِي

 َنَزلَ  َوِإَذا، َغيِْرهِ  َأوْ  ىِ اْلَوحْ  ِمنَ  اْليَْومِ  َذِلكَ  خَبَرِ  ِمنْ  حََدثَ 

 َفَلمَّا، النِّسَاءَ  َنْغِلبُ  ُقَرْيش   َمْعشَرَ  َوُكنَّا، َذِلكَ  ِمثْلَ  َفَعلَ 

 َفطَِفقَ ، ِنسَاُؤُهمْ  َتْغِلبُُهمْ  َقْوم   ِإَذا األَْنَصارِ  َعَلى َقِدْمَنا

 اْمَرَأِتى َلىعَ  َفَصخِبْتُ ، األَْنَصارِ  ِنسَاءِ  َأَدبِ  ِمنْ  َيْأخُْذنَ  ِنسَاُؤَنا

 ُأَراجَِعكَ  َأنْ  ُتْنِكرُ  َوِلمَ  َقاَلتْ  ُتَراجَِعِنى َأنْ  َفَأْنكَْرتُ  َفَراجََعْتِنى

  َأْزَواجَ  ِإنَّ  َفَوهللا
ِّ
 َلَتْهجُُرهُ  ِإحَْداُهنَّ  َوِإنَّ ، َليَُراجِْعَنهُ  ّـالنَّبِي

 َمنْ  خَابَ  َقدْ وَ  َلَها َوُقْلتُ  َذِلكَ  َفَأْفَزَعِنى. اللَّيْلِ  حَتَّى اْليَْومَ 

  جََمْعتُ  ُثمَّ . ِمْنُهنَّ  َذِلكَ  َفَعلَ 
َّ
 َعَلى َفَدخَْلتُ  َفَنَزْلتُ  يِثيَابِ  َعَلي

  ِإحَْداُكنَّ  َأُتَغاِضبُ  حَْفَصةُ  َأىْ  َلَها َفُقْلتُ  حَْفَصةَ 
َّ
 اْليَْومَ  ّـالنَّبِي

 َأنْ  َتْأَمِنينَ َأفَ ، َوخَِسْرتِ  خِبْتِ  َقدْ  َفُقْلتُ . َنَعمْ  َقاَلتْ  اللَّيْلِ  حَتَّى

  َتسَْتكِْثِرى الَ  َفَتْهِلِكى ّـَرسُوِلهِ  ِلَغَضبِ  هللا َيْغَضبَ 
َّ
 َوالَ  ّـالنَّبِي

ء  ِفي  ُتَراجِِعيهِ 
ْ
 َوالَ ، َلكِ  َبَدا َما َوسَِليِنى، َتْهجُِريهِ  َوالَ ، شَى

  ِإَلى َوَأحَبَّ ، ِمْنكِ  َأْوَضأَ  جَاَرُتكِ  َكاَنتْ  َأنْ  َيُغرَّنَّكِ 
ِّ
 - ّـالنَّبِي

 ُتْنِعلُ  َغسَّانَ  َأنَّ  َتحَدَّْثَنا َقدْ  َوُكنَّا ُعَمرُ  َقالَ  -َعاِئشَةَ  ُيِريدُ 

 َفَرجَعَ ، َنْوَبِتهِ  َيْومَ  األَْنَصاِري   َصاحِبِى َفَنَزلَ ، ِلَغْزِوَنا اْلخَيْلَ 

 َفَفِزْعتُ  ُهوَ  َأَثمَّ  َوَقالَ  شَِديًدا َضْرًبا يَبابِ  َفَضَربَ  ِعشَاءً  ِإَليَْنا

، ُهوَ  َما ُقْلتُ . َعِظيم   َأْمر   اْليَْومَ  حََدثَ  َقدْ  َفَقالَ ، ِإَليْهِ  َرجْتُ َفخَ 

  طَلَّقَ ، َوَأْهَولُ  َذِلكَ  ِمنْ  َأْعظَمُ  َبلْ  الَ  َقالَ  َغسَّانُ  َأجَاءَ 
 
 ّـالنَّبِي

 ُيوِشكُ  َهَذا َأظُن   ُكْنتُ  َقدْ ، َوخَِسَرتْ  حَْفَصةُ  خَاَبتْ  َفُقْلتُ . ِنسَاَءهُ 

  َفجََمْعتُ ، كُونَ يَ  َأنْ 
َّ
  َمعَ  اْلَفجْرِ  َصالَةَ  َفَصلَّيْتُ  يِثيَابِ  َعَلي

ِّ
 ّـالنَّبِي

  َفَدخَلَ 
 
 حَْفَصةَ  َعَلى َوَدخَْلتُ ، ِفيَها َفاْعَتَزلَ ، َلهُ  َمشُْرَبةً  ّـالنَّبِي

  َفِإَذا
َ
 َهَذا حَذَّْرُتكِ  َأُكنْ  َأَلمْ  ُيبِْكيكِ  َما َفُقْلتُ  َتبِْكى ِهي

  َأطَلََّقكُنَّ 
 
ِفي  ُمْعَتِزل   َذا ُهوَ  َها َأْدِرى الَ  َقاَلتْ  ّـالنَّبِي

 َيبِْكى َرْهط   حَْوَلهُ  َفِإَذا اْلِمْنبَرِ  ِإَلى َفجِْئتُ  َفخََرجْتُ . اْلَمشُْرَبةِ 

 َفجِْئتُ ، َأجِدُ  َما َغَلبَِني ُثمَّ  َقِليالً  َمَعُهمْ  َفجََلسْتُ ، َبْعُضُهمْ 

  ِفيَها الَِّتى اْلَمشُْرَبةَ 
 
 اسَْتْأِذنْ  َأسَْودَ  َلهُ  ِلُغالَم   َفُقْلتُ  ّـالنَّبِي

  َفكَلَّمَ  اْلُغالَمُ  َفَدخَلَ . ِلُعَمرَ 
َّ
 َكلَّْمتُ  َفَقالَ  َرجَعَ  ُثمَّ  ّـالنَّبِي

 
َّ
 الرَّْهطِ  َمعَ  جََلسْتُ  حَتَّى َفاْنَصَرْفتُ . َفَصَمتَ ، َلهُ  َوَذَكْرُتكَ  ّـالنَّبِي

 ِلْلُغالَمِ  َفُقْلتُ  َفجِْئتُ  َأجِدُ  َما َغَلبَِني ُثمَّ  ،اْلِمْنبَرِ  ِعْندَ  الَِّذينَ 

. َفَصَمتَ  َلهُ  َذَكْرُتكَ  َقدْ  َفَقالَ  َرجَعَ  ُثمَّ  َفَدخَلَ . ِلُعَمرَ  اسَْتْأِذنْ 

 َما َغَلبَِني ُثمَّ ، اْلِمْنبَرِ  ِعْندَ  الَِّذينَ  الرَّْهطِ  َمعَ  َفجََلسْتُ  َفَرجَْعتُ 

  َرجَعَ  ُثمَّ  َفَدخَلَ . ِلُعَمرَ  اسَْتْأِذنْ  ُقْلتُ فَ  اْلُغالَمَ  َفجِْئتُ  َأجِدُ 
َّ
 ِإَلي

 ِإَذا -َقالَ  -ُمْنَصِرًفا َولَّيْتُ  َفَلمَّا. َفَصَمتَ  َلهُ  َذَكْرُتكَ  َقدْ  َفَقالَ 
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  َلكَ  َأِذنَ  َقدْ  َفَقالَ  َيْدُعوِنى اْلُغالَمُ 
 
 َرسُولِ  َعَلى َفَدخَْلتُ  ّـالنَّبِي

 َوَبيَْنهُ  َبيَْنهُ  َليْسَ ، حَِصير   ِرَمالِ  َعَلى ع  ُمْضطَجِ  ُهوَ  َفِإَذا ّـهللا

 َأَدم   ِمنْ  ِوسَاَدة   َعَلى ُمتَِّكًئا ِبجَْنبِهِ  الرَِّمالُ  َأثَّرَ  َقدْ ، ِفَراش  

 هللا َرسُولَ  َيا َقاِئم   َوَأَنا ُقْلتُ  ُثمَّ  َعَليْهِ  َفسَلَّْمتُ ، ِليف   حَشُْوَها

 ِإلَ  َفَرَفعَ . ِنسَاَءكَ  َأطَلَّْقتَ 
َّ
. َأْكبَرُ  هللا َفُقْلتُ ". الَ " َفَقالَ  َبَصَرهُ  ي

 َوُكنَّا، َرَأْيَتِنى َلوْ  هللا َرسُولَ  َيا َأسَْتْأِنسُ  َقاِئم   َوَأَنا ُقْلتُ  ُثمَّ 

 َقْوم   ِإَذا اْلَمِديَنةَ  َقِدْمَنا َفَلمَّا النِّسَاءَ  َنْغِلبُ  ُقَرْيش   َمْعشَرَ 

  مَ َفَتبَسَّ ، ِنسَاُؤُهمْ  َتْغِلبُُهمْ 
 
 َلوْ  هللا َرسُولَ  َيا ُقْلتُ  ُثمَّ  ّـالنَّبِي

 َكاَنتْ  َأنْ  َيُغرَّنَّكِ  الَ  َلَها َفُقْلتُ  حَْفَصةَ  َعَلى َوَدخَْلتُ  َرَأْيَتِنى

  ِإَلى َوَأحَبَّ  ِمْنكِ  َأْوَضأَ  جَاَرُتكِ 
ِّ
 َفَتبَسَّمَ  َعاِئشَةَ  ُيِريدُ  ّـالنَّبِي

 
 
 َفَرَفْعتُ ، َتبَسَّمَ  َرَأْيُتهُ  حِينَ  َلسْتُ َفجَ ، ُأخَْرى َتبَس َمةً  ّـالنَّبِي

 اْلبََصرَ  َيُرد   شَيًْئا َبيِْتهِ ِفي  َرَأْيتُ  َما َفَوهللا، َبيِْتهِ ِفي  َبَصِرى

 َعَلى َفْليَُوسِّعْ  هللا اْدعُ  هللا َرسُولَ  َيا َفُقْلتُ ، َثالََثة   َأَهبَة   َغيْرَ 

 الد ْنيَا َوُأْعطُوا، َعَليِْهمْ  ُوسِّعَ  َقدْ  َوالر ومَ  َفاِرسًا َفِإنَّ ، ُأمَِّتكَ 

  َفجََلسَ . هللا َيْعبُُدونَ  الَ  َوُهمْ 
 
 َفَقالَ . ُمتَِّكئًا َوَكانَ  ّـالنَّبِي

 ُعجُِّلوا َقْوم   ُأوَلِئكَ  ِإنَّ ، اْلخَطَّابِ  اْبنَ  َيا َأْنتَ  َهَذا َأَوفي"

 اسَْتْغِفرْ  هللا سُولَ رَ  َيا َفُقْلتُ ". الد ْنيَا اْلحَيَاةِ ِفي  طَيِّبَاِتِهمْ 

 (1191)بخاري:      ....ِلي

 هچي وايي: تل مي دا تلوسه وروايت دئ  ّـله ابن عباس 

په ېرمنو د هغو دوو م ّـهللا رسولچي له عمر بن الخطاب د 

رمايي: فړه په اد هغوى تعالى  چي هللاړم ښتنه وكپوړه ا

ړه : كه تاسو دوااُقُلوُبُكم   ص غ تْ  ف ق دْ  هللا إهل ى ت ُتوب ا إهنْ )

ړونه چي ستاسو ز)درته غوره ده(، يقينا  ړئ توبه وك

سره حج ورړ او زه هم چي حج ته وال، تر هغه ږه شوي(كا

ږ شو او ې خوا ته كوله الري يوځاى دى هم ړم، يو ته وال

صحرا ښي سره، هغه د اوبو له لوږ شوم، زه هم ورسره كو

ې اوبه ترپر السونو مي ېرته راغى چي بړ بيا ته وال

ې ړ نو ورته ومي ويل: اې وكپرې ې، اودس ئړورتوى ك

چي كومي دي  ېرمنيهغه دوه م ّـهللا رسولد اميرالمؤمنين! 

 ف ق دْ  هللا إهل ى ت ُتوب ا إهنْ ړه فرمايي: )په اد هغوى تعالى  هللا

ې ابن عباس! تا ته ې ويل: ا؟ وئ( ُقُلوُبُكم ا ص غ تْ 

بيا عمر خبره ې، و حيرانتيا ده! دوى عائشه او حفصه

ې ويل: زه او زما يو گاونډى چي د او وئ هېولمخكي ب

انصارو د بني اميه بن زيد د قبيلې وو او دا د مدينې 

له قبيلو يوه قبيله وه، موږ دواړو د ۍ سيمي د برن

يوه  ،ټاكلى ووحضور ته د ورتلو لپاره نوبت  ّـرسول هللا
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كله چي به ورځ به هغه ورتلو او بله ورځ به زه ورتلم، 

زه ورغلم نو خپل گاونډي ته به مي د هغي ورځي د وحي 

هغه ورغى نو چي به او کله ړ، او نورو مسائلو خبر ورو

ېرمنو برالسي پلو مپر خږ قريش ، موړلهغه به همداسي وك

ېرمني چي مچي انصارو ته راغلو دوى داسي ول ، كله وو

و د ېرمنو د انصارږ مې، نو ورو ورو زموې غالبي وپرې ئ

چيغه ېرمني پلي ممي پر خځل ول، يو پلخصلتونه خېرمنو م

ځواب راباندي بد ې ړ؛ نو د دځواب راكې همداسي ړه، هغك

 ؟!ېدوگځواب درباندي بد ولولي زما  ې وويل:هغ، وېدگول

ځواب همداسي ېرمني هغه ته م ّـهللا رسولد چي په خداى قسم 

 ېپاتلري ې ترپه ځ حتى شې يوه ورځيني ئځوي، گرور

چي ېرولم او ورته ومي ويل: له دوى ې خبري ووږي، دېك

ډي دا كار كوي تباه شوه، بيا مي جامي راغونڅوك هر 

ښتله: پوې ته ورغلم، او ومي راكوز شوم او حفص ،ېړك

ې پشتر ځ حتى ږئ، يوه ورېمروري ك ّـهللا رسولآيا تاسو له 

ويل: هو؛ ورته ومي ويل: يقينا  تباه او ې پوري؟! وئ

د  ّـهللا چي د رسولپروا نه كوئ ې آيا د دې، شوتاواني 

ي او هالكي ړپر تاسو غضب نازل كتعالى  هللاغضب له وجهي 

ځواب مه ښتني كوه، زياتي غو ّـهللا رسولشئ؟! مه له 

ړي ړه غواچي دي زڅه ږه، ېې مروره كځوه او مه ترگرور

ۍ )بن( ډگاونچي ړه، دا دي تا ونه غولوي ې وغواله ما ئ

ې )مراد ئگرانه ده، ته  ّـيسته او رسول هللاښادي تر تا 

ړه خبري په اږ د غسان وايي: مو هلالج لجوه(، عمر  ّـعائشه 

)د بريد  تيارولپاره ږ لې زموپل آسونه ئچي خې كول

، يوه ورځ زما همدا انصاري ملگرى ې نيولو(تيارى ئ

ورغلى وو،  ( تههللا صلى هللا عليه و سلم رسولپخپل وار )

و زما د کور دروازه ئې په زوره ېدو، نځگرماخستن راو

وټکوله او وئې ويل: فالنى شته؟ زه وارخطا شوم او 

ده. ما ې ښه شوېورووتلم، نو راته وئې ويل: لويه پ

ې ويل: دي؟ آيا غسانيان راغلي؟ وئڅه ورته وويل: هغه 

ېرمني پلي مخ ّـهللا رسولې هم ستر او هيبتناك! تر د ؛نه

اه او هالكه شوه، ما ومي ويل: حفصه تبې دي، ړك يطالق

پر ې مي چي دا كار به وشي، نو جامگمان كاوو همداسي 

سره  ّـځ مي له رسول هللااو د سحر لمون ېړځان برابري ك

خوني ته سر پر ې پل كور د دروازد خ ّـهللا رسول، بيا ړوك
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ته ورغلم  ّـپاته شو، زه حفصې ښى گوې كي په هغننوت، 

رمن وه(، ومي ليدل ېم ّـلور او د رسول هللا ّـ)حفصه د عمر 

ې ې مي نه وې، آيا له دړژاچي هغه ژاړي، ومي ويل: ولي 

راته  ېتاسو ته طالق درکړى؟ هغ ّـې؟ آيا رسول هللاېرولو

ښه شوى، گوخپلي خوني كي په وويل: نه يم خبره، هغه دئ 

په خوا چي گورم بيا راووتم او د منبر خوا ته راغلم، 

ډه لنړي، ژاې ئ ځينيډه ده او ډله راغون هې يوكي ئ

ړ، بيا هغي ړه مي طاقت ونه كښېنستم، زكورسره  بهېش

وستي پكي وو، د ده تورپه  ّـرسول هللاچي خوني ته راغلم 

هغه ړه، پاره اجازه وغواخادم ته مي وويل: د عمر ل

ېرته راغى او ړه او بې خبره وكسره ئ ّـهللا رسولورغى، له 

ړه او ستا وكسره مي خبره  ّـهللا رسولې ويل: له راته وئ

ې ونه ويل، تر شا شوم او د څه ئړه خو يادونه مي وك

ړه طاقت ونه گي ته راغلم، بيا مي زټولمنبر خوا ته 

پاره اجازه ړ، خادم ته راغلم او ومي ويل: د عمر لك

ې ويل: ورته ياد مي ېرته راغى او وئننوت، بړه، وغوا

گي ته ټولې ونه ويل، د منبر خوا ته څه ئې خو ړك

ړ، خادم ته راغلم او ړه طاقت ونه كبيا مي ز راغلم،

ېرته ننوت، بړه، پاره اجازه وغواومي ويل: د عمر ل

ې ونه ويل، څه ئې خو ړې ويل: ورته ياد مي كراغى او وئ

ې ويل: ړل او وئږ كپه خادم راغڅانو راستون شوم خو نا

گورم ته ورغلم كه  ّـهللا رسولنو ړه، اجازه درك ّـرسول هللا

چي د ده ې گولډه لډپوزي باندي وبدل شوي په اچي هغه 

پر ښو د ده پوزي كرد ځ كوم فرش نشته، پوزي تر مناو 

ې ړې تكيه كښت ئپر داسي بال پوستكيد ې، ښېپرښي ړخ نا

چاوو ې واپربيا مي سالم ، ووډك پوسته د خرما له چي وه 

ومي ويل: يا رسول هللا! ړ وم چي والپه داسي حال كي او 

ې زما گي ئدي؟ نو سترې دي طالقي کړ رمنيېآيا خپلي م

فرمايل: )نه(، نو ما ې ې او وئړړي كلوري ته رالو

ړ وم ومي چي ال والپه داسي حال كي وويل: هللا اکبر! بيا 

ږ خبري درسره كوم، موڅو ې ڼگې راته مناسبه ويل: كه ئ

چي انصارو ته ، كله ېرمنو برالسي ووپلو مپر خقريش 

 رسولې، ې غالبي وپرې مني ئېرچي مراغلو دوى داسي ول 

راته ې بيا مي وويل: يا رسول هللا! كه ئړ، تبسم وك ّـهللا

چي دا دي تا ونه غولوي ې ته مي وويل: ې حفصڼگمناسبه 
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 گرانه ده،ته  ّـښايسته او رسول هللاۍ دي تر تا ډگاون

ځل بيا تبسم يو  ّـهللا رسول، نو (وه ّـې عائشه مراد ئ)

په حالت كي وليد نو  د تبسمچي مي هغه ړ، كله وك

په ې، ړولكي وغ ټهپه كود ده گي مي او ستر ښېنستمك

په څه پوستكو پرته مي بل چي له دريو اومو خداى قسم 

ي به وو(، نو ومي ويل: ژښايي د اوبو كي ونه ليدل، )

ې چي ستا امت ته ئړه ته دعاء وكتعالى  هللا! هللا رسوليا 

پراخي او ل كي حاپه داسي فارس او روم ته ړي، پراخه ك

عبادت او تعالى  هللاچي د  يړى شونيا نعمتونه وركدد 

چي په داسي حال كي ښېنستو ك ّـهللا رسولنه كوي، نو گي بند

ابن خطابه! آيا ته ې ې فرمايل: اې وه او وئړې كتكيه ئ

دا نعمتونه چي ې؟! دا خو هغه خلك دي ې فكر كي يپه همد

نو ما وويل:  ړى شوو،ژر وركژوند كي ې دنيايي په همد

 ړه،.... ښنه وغوايا رسول هللا! ما ته بخ

موضوع د ې روايت ځير شئ نو وبه گورئ چي د دږ كه ل

څ ارتباط نه لري او ښتني سره هيپوله  ّـعبدهللا بن عباس 

ېله ب په كي نشته، دا موضوع كامالً ځواب ښتني وپد ده د 

 ېرمنو )له عائشه او حفصه رضي هللامموضوع ده، دا له دوو 

ټولو قصه نه ده بلكي له  هړونداگان ما( د خفعنه

ېدو قصه ده او وجه ېلپاره د بې مياشتي لېرمنو د يوم

په ساده عليه السالم  پيغمبرې د ېرمنو ئچي مدا وه ې ئ

ې چي ې درلودښتني ئغو نشو كولى او داسيژوند قناعت 

د او كي ړيو په لومپوره كولو عاجز وو، ې له ئ ّـهللا رسول

ت رچي د وفوروسته ې قناعت كاوو خو پر مهال ئنيستيو 

ښتل د دوى هم غو ،زمانه شوهېروالي ډاو د شتمنيو د 

عليه  پر پيغمبردا ژوند ولري، ېر سوكاله څپه نورو 

پل انتظار خالف ورته ېده او د خگرانه تمامالسالم 

 آيتونهې برني ړه د احزاب د سورې اپه دېده، معلوم

ې، شو ېښلگوابيبياني والسالم عليه  پيغمبرنازل شول، د 

چي ژوند قناعت نشئ كولى راشئ ې فقيرانه په دچي كه 

ته  ّـې روايت كي حفصپه  ړي.طالق دركعليه السالم  پيغمبر

ښتني مه څخه زياتي غو ّـهللا چي له رسولدا وينا  هلالج لجد عمر 

ېري كه چ گان وجه همدا وه.د خف ّـهللا چي د رسولښيي كوه 

د سلوك له  ّـې ې او حفصوجه د عائش د خفگان ّـ هللا د رسول

يوازي له دوى خپله نارضايتي ې بيا خو به ئكبله وى نو 
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ې تر يو ټولو ّـ هللا ولي به رسولټولو، گندوله نه له څر

 ېدو؟! ېلمياشتي ب

چي ړه دا وينا ضروري ده په اپورتني روايت خو د  

ېزناك روايت دئ او پوري او اغړه په زښكلى، ېر ډدا 

ې روايت كي په دښووني لري، ښتناكي الراو ارز ېري مهميډ

ړه په اد هغي وينا  هلالج لجپه دوران كي ما د عمر د تحقيق 

ې موسكى شوى او هغي پرعليه السالم  پيغمبرچي ړى تبسم ك

عليه السالم  پيغمبرچي د ې دي ښكي بهولې زما اوئ وينا

له دغه روايت ړى، ځور كې انحالت ئفقيرانه ژوند د 

ستر شخصيت مدبر، حكيم او څومره  هلالج لجر چي عمږي ېمعلوم

ې څومره درناوى، ئړه په اد پيغمبر عليه السالم وو، 

ړه په اېښو پد هغو درلود، ړه سوى احترام، مينه او ز

د خپل ې تاوان رساوو. چي اسالم ته ئڅومره حساس وو 

په پام سره ښوونو ته الر ّـ هللا رسولښود گران قائد او الر

ېر فقيرانه ژوند غوره څمرشد په هغه مهال هم د خپل ې ئ

وو چي نه يوازي د اسالم د ستر خالفت مشري وروسپارل  ړىك

ې د ده شوه بلكي د فارسي واكمن تاج او روميانو خزان

  ې!!  ېوتپه الس كي پر

يو عليه السالم  پيغمبربل روايت داسي دئ چي 

په كور كي تر زينب بنت جحش ېرمني پلي مد خگر مازدي

ړ، ړ كې ورته د شاتو شربت جوهغړ، ډ وكنځمعمول زيات 

نو د ې باندي رشك راغى، په دچي ما ته وايي  ىلصعائشه 

 رضي هللاسوده او صفيه ېرمنو حفصه، له نورو م ّـهللا رسول

كله هره يوه له چي ړه ړه كن سره مي دا خبره جوعنه

گل له تا د مغافير چي سره مخامخ شي ودي وايي  ّـهللا رسول

چي ښكلى نه دئ، كله ې چي بوى ئگل دئ  ځي )دا يوبوى را

ښه بوى نه ړي هغه هم ړ كگل شات جوې له د ۍچد شاتو مو

ېر ډپه داسي مواردو كي  ّـهللا چي رسولې ېدلپوهدوى لري(، 

د  ّـهللا چي رسولكله ړ، پل كار وكحساس دئ، د دوى تدبير خ

ېده نو د دغه شات د ې او بلي له لوري دا خبره واوريو

تو كي اځينو روايپه ې ووته، ې تر خولا ئوينړلو نه خو

چي كلكه ځينو كي دا په ړه او ې وكړه ئچي لوراغلي 

ښتنه پوروايت كي هم دا ې په دړه، خو ې وكژمنه ئ

دريو ېرمنو يادونه كوي نه د د دوو م چي قرآنږي ېړراوال

ېرمنو يادونه څلورو مې روايت كي خو د په د، څلورويا 

 ې ده. شو
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د عليه السالم  پيغمبر چي واييدئ يو بل روايت هم 

په ې له صلحي وروسته د نورو مشرانو او زعماءو حديبي

ږو، ېې مشر ته هم يو ليك ولضمن كي مقوقيس د اسكندري

څه هم حاطب بن ابي بلتعه دا ليك ورساوو، خو هغه كه 

ې ځواب كي ئپه د ليك  ّـهللا رسولخو د اسالم ونه مانو 

پيغمبر راتلونكى دئ، ي يو چې باور وم په دوليكل: )زه 

ږي، ېپه شام كي مبعوث كچي هغه به گمان دا دئ خو زما 

د پالوي درناوى كوم او له هغوى سره دوه خو زه ستا د 

ايمان په الري كي ړو ږم(، دغو دواېځي هم درلړ وينقدر و

هغه د عليه السالم  پيغمبرچي ېده ړ، يوه سيرين نومراو

ځان ته  ىلصې ماريه بله ئړه او په نكاح كحسان بن ثابت 

ښايسته ېره ډپيدا شو، دا ې ابراهيم له دړه، په نكاح ك

پر ړه ويلي: په اې د د ّـې چي عائش، يو روايت وايي هو

گران نه دئ تمام شوى لكه گ دومره ېرمني راتڅ مما د هي

ځ پيغمبر عليه چي يوه ورږي ېويل كگ، د ماريه رات

ته نه وه، ماريه په كور كي وو خو هغه هلې د حفصالسالم 

خبري ې پاته شوه، له دڅه وخت ورسره هلته ورغله او  ىلص

د عليه السالم  پيغمبرړ، ې وك، اعتراض ئحفصه خبره شوه

ې وروسته به له چي له دپاره وويل ې د ارضاء لحفص

ځينو رواياتو كي په ېوالى نه كوي، ږدماريه سره ن

ې چي هغه ئځينو كي دا په ړه او ې وكړه ئچي لوراغلي 

 ړه. ځان حرامه كپر 

چي اكثر ې كبله د منلو نه دئ دا هم نه يوازي له د

چي دلته خو پلوه هم ې ڼي بلكي له دگې ضعيف محدثين ئ

چي عبدهللا بن عباس د ې حال دا ې يادونه شود حفص يوازي

ې ښتى. همداراز د دړوند آيت وضاحت غواېرمنو دوو م

د نقل طعًا قچي  او موضوع داسي ده ، محتوىالفاظروايت 

 ښي. ېړ نه براو اعتبار و
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، ينه مسلمانانيځښيقينًا چي نارينه مسلمانان او 

ځينه مؤمناني، منقاد نارينه او نارينه مؤمنان او ښ

ځي، صبرناك ښښتيني ښتيني نارينه او رځي، رښمنقادي 

ځي، ښځي، خاشع نارينه او خاشع ښنارينه او صبرناكي 

ځي، ښې صدقه وركوونكي نارينه او صدقه وركوونك

ساتونكي ځي، د خپل عورت ښ ۍروژتي نارينه او روژت

او د هللا زيات ځي، ښې ( ساتونكپل عورتد خ)نارينه او 

ځي؛ هللا ورته د ښې يادوونكي نارينه او ذكر كوونك

  ښني او ستر اجر تيارى نيولى.بخ

ښځينه مؤمنانو مبارك آيت كي د نارينه او ې په د -(31)

ښيي ږي او ېځلږ مخي ته او مواصفات زموړتياوي ځانگڅو 

م ځينه بايد كوښچي د ايمان مدعي؛ كه نارينه وي يا 

ې مغفرت او ستر له لوري ئ تعالى كوم صفات ولري چي د هللا

 -1 ښودل شوي:گه ې توپه برخه شي، دا صفات په داجر 

په بشپړه توگه ټولو الهي احكامو ته عمالً او اسالم يعني 

ټولو هغو شيانو او ايمان يعني پر  -2ېښودل، ړه اغا

ړه له كومي باور او يقين درلودل چي دين مفاهيمو د ز

ړاوي داسي بشپړ انقياد چي د سرغ -3ښودلي، ږ ته راوم

ولي او صداقت په ښتينر -4څ شائبه په كي نه وي، هي
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يني صبر د د -1ړنو كي، ويناوو، ژمنو او كټولو خپلو 

په الر كي له  تعالى په پلي كولو كي او د هللااحكامو 

د  -1ېدو په صورت كي، ړاوونو سره د مخامخستونزو او ك

خشوع درلودل او له هر راز كبر او ړاندي په و تعالى هللا

ۍ ځاني قرباند هللا په الر كي مالي او  -1ډډه كول، لويي 

ته چمتو والى، د دين په چارو كي او له محتاجو سره د 

ې روژه نيول او په د -1مرستي لپاره خپل مال لگول، 

چمتو ې ته هم لپاره حتى د تعالى چي د هللاښودل گه عمالً تو

يوه مياشت ړي او ړتياوو ته شا كخپلو انساني ادئ چي 

ړي ډډه وكښاك څښام له خوراك او ځ له سحر تر ماهره ور

گه ثابت ې تواو په دړي مهار ك پل جائز جنسي غرائزاو خ

خپل عورت  -9ځان لري ساتي، چي تل به له حرامو ړي ك

ي او له حرامو الرو خپل جنسي غريزه نه اشباع كوي، سات

ژبه د خپل رب په ې عالى زيات يادوي، تل ئاو هللا ت -10

ناسته او مالسته خپل رب يادوي، ړه، ذكر لنده وي، په وال

په هر كار كي د خداى پار او پاس په پام كي لري. د 

ښنه او ستر بختعالى له لوري هللا دغو صفاتو خاوندان د 

  اجر ترالسه كوي. 

و زيات ذكر د نور تعالى هللاې مبارك آيت كي د په د

په پام سره چي د آيت ې ته صفاتو په پاى كي راغلى، د

ړاندي راغلى، حال دا په سر كي د اسالم ذكر تر ايمان و

ې ايمان ټ ئچي بنس ئړ دچي يوازي هغه اسالم د اعتبار و

چي باعث ښت لري اعمال هم هغه وخت ارزېك وي، د انسان ن

و اوي ړاندي انقياد او د هللا تعالى د حكم په وې ايمان ئ

په اصل كي ايمان ښوونو سره سم ترسره شي، دين له الرد 

پلوه ړاندي دئ، هم د اهميت له له هره پلوه تر اسالم و

پلوه، همداسي د هللا تعالى ذكر ښت له او هم د قدر او ارز

ېك عمل زيات ، هغه نټ دئښېگڼو بنسټولو مخكنيو د 

ب له ذكر سره توأم وي، دا مطل تعالى ښت لري چي د هللاارز

 داسي توضيح شوى: كي ني حديث يپه الند

َرسُوِل هللاَِّ َأنَّ َرجال  َعْن سَْهِل بن ُمَعاِذ بن َأَنس ، َعْن َأِبيِه، َعن ْ

سََأَلُه، َفَقاَل: َأي  اْلُمجَاِهِديَن َأْعظَُم َأجًْرا؟ َقاَل:"َأْكثَُرُهْم هللَِِّ 

 َأجًْرا؟ َقاَل:"َأْكثَُرُهمْ ِذْكًرا"، َقاَل: َوَأي  الصَّاِئِميَن َأْعظَُم هللَِِّ 

هللَِِّ ِذْكًرا"، ُثمَّ َذَكَر الصَّالَة َوالزََّكاَة َواْلحَجَّ َوالصََّدَقَة، ُكل  

 َذِلَك َرسُوُل هللاَِّ َصلَّى هللاَُّ َعَليِْه َوسَلََّم َيُقوُل:"َأْكثَُرُهْم هللَِِّ ِذْكًرا"

 المعجم الكبير للطبراني و مسند احمد
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 ّـ هللا بن معاذ بن انس له خپل پالر او هغه له رسول سهل

په مجاهدينو كي ستر ښتو: پوړي وس هروايت كوي چي يو

چي تر نورو ې فرمايل: څوك ږي؟ وئېاجر د چا په برخه ك

په روژتيو كي به د هللا په ې ويل: زيات هللا يادوي، وئ

چي تر نورو ې فرمايل: څوك چا اجر ستر وي؟ وئړاندي د و

ې ځه، زكات، حج او صدقې د لمانهللا يادوي، بيا ئزيات 

ړه فرمايل: څوك ټولو په اې د د ّـ هللا ړه، رسوليادونه وك

 چي تر نورو زيات هللا يادوي. 

    

    

   

    

     

    

   

ښايي چي كله هللا او د ته نه  مؤمنيڅ مؤمن او او هي

)بيا دي( دوى ته  ړيړه وكېكده رسول د كوم كار پر

چي له هللا او د څوك وي، او  راڅه اختيپه خپل كار كي 

ند گڅرړي يقينًا چي په ړاوى وكهغه له رسول سرغ

 . شووركى الرالروركتوب سره 

دا مبارك آيت د ايمان يوه ستره او اساسي  -(31)

څ مؤمن او ږدي او وايي: له هيږ مخي ته تقاضاء زمو

سره دا نه ښايي چي كله هللا تعالى او د ده رسول د  مؤمني

بيا دي دوى په خپل كار كي كوم  ړيړه وكېككوم كار پر

 د هللاړي، ړه دي وكېكپرښي ولري او د خپلي خو رااختي

ړاندي د دوى ړي په وېكاو د هغه د رسول د پر تعالى

پرته چي ې ږي او له دېپه بشپړه توگه سلباختيار 

ډ پرته ځنږدي او له كوم بدلون او ېړه كړي ته غاكېپر

پرته بل ې له دڅه كولو حق نه لري، ړي د بل ې عملي كئ

هغه له  چي له هللا تعالى او دڅوك ړاوى دئ او څه كول سرغ

ړي يقينًا چي الروركى شوى او سمه الر ړاوى وكرسول سرغ

 ې.  ې وركه شوتر

هر مؤمن انسان د خپل رب عبد او مريى دئ، دا د عبد 

او خصوصيت وي چي په خپل ړتيا گناځاو مريي يوه اساسي 
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ټول ژوند كي د خپل آقا د فرمان مطيع وي، هغه له خپل 

ه فيصله نه كوي، لوري او په خپل سر د هيڅ كار په اړ

هغه ته چي د څه كولو كوم دستور او هدايت وركول كېږي 

همغه كوي، كوم اقدام چي د خپل آقا او مالك د اذن او 

بغاوت گڼل كېږي، دا  ېدا اقدام ئړي حكم پرته ترسره ك

كېږي، هغه د ڼل د غالمۍ او مرييتوب له حده تجاوز گ

هره  ژوند په هيڅ برخي كي په خپله تصميم نه نيسي،

خبره چي كوي او هر تصميم چي نيسي نو هغه به د خپل 

ړه په اد كوم كار  آقا له امر او هدايت سره سم نيسي،

ړي وروسته له هر ېكپراو د ده د رسول له تعالى  هللاد 

پل لوري بله چي له خمؤمن بنده دا اختيار سلبېږي 

ړ اطاعت مكلف پپه بشې وروسته هغه له دړي، ړه وكېكپر

ې چي له دڅوك ړي او فيصلې حق نه لري، ېكپرلي دئ، د ب

په ړي د هغه كي الر غوره ړاوړي او د سرغڅه وكپرته بل 

څ شك نشته، همدا د هغه په او ضاللت كي هي توبې الريب

 ضاللت شهادت وركوي.
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ړى وو ې انعام كاو كله چي تا هغه كس ته چي هم هللا پر

ېرمن ويل: خپله م ؛ړې وهپېرزوينه كې او هم تا پر

څه دي په ږه، او هغه ېېرړه او له هللا وودرسره تم ك

رگندوونكى وو او له څې ساتل چي هللا ئ ټكي پړه خپل ز

ړ دئ ې زيات وهللا د د چي كي حال داسي پهې ېدېرخلكو و

پوره ې چي زيد خپل حاجت ترې، نو كله ږېېرې ووچي تر

ې لپاره چي پر ړه، د دتا ته مو په نكاح ك ړك

ړه كومه تنگسه نه وي چي د خپلو ې امؤمنانو په د

چي هغوى ړي په نكاح كېرمني هغه مهال زوى بوللو م

ړى وي، او د هللا امر تر سره پوره كې اجت ترخپل ح

څ حرج نشته څه كي هيېدونكى وو، پر پيغمبر په هغه ك

ړاندي ې وچي تر دټاكلي، د هللا هغه سنت چي هللا ورته 

ېدونكى گه سرته رسكلي تواټاو د هللا امر په ېر شوى ت

ې هغه )انبياء( چي الهي رسالتونه رسوي او تروي، 

ږي او هللا د ېېررته له هيچا نه وږي او له هللا پېېرو

 په توگه كافي دئ.  حساب كوونكي 

آيتونو كي د جاهليت د دور يوه ې مباركو په د -(31-39)

ړلو ځه وچي تصحيح او له منې دود ته گوته نيول شوداسي 

په جاهليت كي معمول دا وه ړه، ځته كې لويه غوغا رامنئ

پلوه له هره ۍ ونيو نو هغه به په زوى ولڅوك چي چا به 

په ميراث كي ېدو، زوى په توگه گڼل كښتيني او اصلي د ر

ږنور ې ېرمن به ئېر برخه وه او مڅپه ې د زامنو  به ئ

نكاح به ډي يا مطلقه سره د ده له كونېده او گڼل ك

همدا راز خلكو په نسبي شرافت او  .ېدهتلقي كحرام 

 په پرتله لهځينو نورو نو به د ځياصالت باور درلود، 

پل سيال ې د خړ گڼلو او هغه ته به ئځان لونسبي پلوه 

په سترگه نه كتلو، د نكاح او ازدواج په چارو كي به 

څه وو چي په الهي ېده، او دا هغه پاملرنه كې ته جدي د

و ټولښت نه لري، د دين له نظره د څ ارزدين كي هي
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پر څ انسان پر بل او هيڅ قوم انسانانو نسب يو دئ، هي

ې جاهلي د د قرآنڅ امتياز نه لري، ي پلوه هيبل له نسب

چي د نورو كچه ړه پاره همغه تگالره غوره كدود د اصالح ل

 تعالى ړې، هللاې غوره كدودونو د اصالح او تصحيح لپاره ئ

سره او د ده په ړنالري په عملي ك ّـ هللا چي د رسولښتل غو

ې جاهلي دود د دكي څ ې په ترې معاملكي د يوټبر خپل 

كي په عملي ژوند  ّـ هللا ړي، بايد د رسولء اعالن كالغا

له لوري او په  تعالى چي د هللا يښيڅه خلكو ته وروداسي 

ځكه دود بشپړه الغاء تلقي شي، نو ې الهي دين كي د د

د خپل هغه آزاد  ّـ هللا چي رسولړل ې داسي شرائط برابر كئ

ې ۍ ئچي په زوى ولړي ېرمن په نكاح كړي غالم مطلقه مك

ۍ نيولى وو، خلكو په زوى ول ّـزيد  ّـ هللا ولى وو، رسولني

 په نامه ياداوو چي قرآنبن محمد  دد زي ىبه تر هغه د

 ّـ هللا دوى خپل اصلي پالر ته منسوبوئ، رسولړ امر وك

چي ده ته د خپلي ترور لور زينب بنت جحش په ښتل وغو

 ّـړانديز سره نه زينب وله  ّـ هللا د رسولړي، خو نكاح ك

هغه ړو، ۍ نورو غې ورور او د كورنقه كوله او نه ئمواف

د ښوونو او الر گڼلو، خو د قرآنې د قريشو سيال نه ئ

ې له د ّـارشاداتو ته په پام سره هم زينب  ّـ هللا رسول

 ّـاو له زيد ۍ كورنې ړه او هم ئړانديز سره موافقه وكو

څه موده وروسته د دوى ې نكاح ترسره شوه، خو سره د د

ې ته ښتل دغو ّـپړ شول چي زيد ړسبات دومره خړو منادوا

ې له ستونزي خبر شو، زيد ته ئ ّـ هللا ړي، رسولطالق ورك

ځان ېرمن له ړي او خپله مډډه وكړه چي له طالق توصيه وك

چلن تنگ شوى وو ېرمني له سره وساتي، خو هغه د خپلي م

نه  ّـ هللا چاره نه ليده، رسولې بله او له طالق پرته ئ

چي دا ځكه وى ستونزه په طالق منتج شي، دا د ښتل دغو

د  ّـزينب ې وه، څو ترسره شوړانديز او هنكاح د ده په و

دا ې وه، چمتو شوې نكاح ته په احترام دښتني د غوده 

ېرمني ته طالق پلي مخ ّـچي كه زيد ېښنه هم ورسره وه اند

ږي له ېې حيثيت ته صدمه ورسگه د هغې توړي او په دورك

ږي، معلومه نه ده ېنگه به دا صدمه جبرانڅكومي الري او 

ې سره نكاح ته چمتو شي كه نه، په څوك به له دچي بل 

ې ته طالق زوى بوللي هغ ّـ هللا داسي حال كي چي د رسول

ه نكاح هغ چيې ته حاضر شي گه دڅنړى بل مسلمان به ورك



 

                                                                                                                     ېپلوش ند قرآ

 االحزاب

 

 

 

 

 

 

 

243 

ښمنان به دړي نو ځان ته نكاح ك ّـ هللا رسولې ، كه ئړيك

 ّـړي، په همدغه حالت كي زيد ړه كجوې ستره غوغا له د

 ّـ هللا چي رسولشول وڅه ړ، همغه ېرمني ته طالق وركپلي مخ

پرته بل بديل نه وو ې ته له د ّـ هللا ، رسولېدوېرې وتر

په پورتنيو  .ړيپه نكاح كځان ته  ّـپاته چي زينب 

هغه ې: توگه اشاره شوې آيتونو كي دغي پېښي ته په د

ې كس ته چي هم هللا پرهغه  چي تاړه مهال درپه ياد ك

وويل:  ؛ړې وهپېرزوينه كې ړى وو او هم تا پرانعام ك

 تعالى هللاږه، ېېرړه او له هللا ووېرمن درسره تم كخپله م

ې مصاحبت شرف ږدد ن ّـ هللا زيد ته د ايمان سعادت، د رسول

هغه له  ّـ هللا رسولړي وو، ښه استعدادونه ورپه برخه كاو 

نيولو او خپله د ترور ې وئ ۍزوى ولړ، په ۍ آزاد كغالم

پېرزوينو تقاضاء ې د دړه، په نكاح وركې هغه ته لور ئ

پړ احتياط، زغم او ړه له بشپه ا ّـدا وه چي د زينب 

ورته ويل له هللا  ّـ هللا ځكه رسولې كار واخلي، نو حوصل

ته  ّـ هللا رسولې ېرمن دي درسره وساته، ورپسږه او مېېروو

ساتل هللا  ټكي پړه تا په خپل ز څه چيهغه ويل شوي: 

وه چي ېره له تا سره دا وړي، څرگند كښتل هغه تعالى غو

ېره دي و دا چي حالړي، ړه كښمنان به ستره غوغا جود

ښمنانو د غوغا او د ديوازي له هللا تعالى وى، بايد 

ې چي ېدېرې وته له دڅ پروا دي نه كولى، تبليغاتو هي

ې چي هغه ړ شې ته او ته دړي اې ته طالق وركهغ ّـكه زيد 

 تعالى ړي، خو هللاړه كښمن به غوغا جوړې نو دپه نكاح ك

په نكاح هغه ته ښتل همدا كار وشي، له طالق وروسته غو

ستا په الس ې سره د جاهليت هغه غلط دود چي په دړې، ك

خپل حاجت له  ّـچي زيد نو كله په بشپړه توگه لغو شي، 

ې ړه، د ددرك نكاح هغه مو تا ته په ړپوره ك ّـزينب 

ړه كومه تنگسه نه وي چي ې الپاره چي پر مؤمنانو په د

چي ړي په نكاح كېرمني هغه مهال د خپلو زوى بوللو م

، ړى ويې وركاو طالق ئ ړى ويپوره كې هغوى خپل حاجت تر

گه د جاهليت دغه جاهالنه دود د تل لپاره ې تواو په د

هغه هرو  يړې وكړه ېكتعالى چي د كوم كار پرهللا لغو شي، 

 د هللاې د تحقق مخه نشي نيولى، څوك ئږي، هيېمرو ترسره ك

د پيغمبر په توگه غوره شي په  څوكله لوري چي  تعالى

گي احساس نه كوي چي هللا ړه تنڅكله د زهيبه څه كي هغه 
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 هللاړه د پيغمبرانو په اټولو ړى، همدا د ې مأمور كپر

د هللا تعالى هر ېدونكى سنت دئ، ثابت او نه بدل تعالى

او له الهي مقدراتو سره سم ې ټېن ېكلاټكار په خپلي 

ږي، انبياءو ته د الهي رسالت رسولو دنده ېترسره ك

ږي، دوى د خپل مأموريت په ترسره كولو او ېسپارل ك

 تعالى خلكو ته د الهي رسالت په رسولو كي يوازي له هللا

د تعالى هللا ه نه لري، ېرږي او له هللا پرته له هيچا وېېرو

 په توگه كافي دئ.  حساب كوونكي 

ځينو رواياتو كي چي په ړو دا مطلب هم بايد واضح ك

 31ې ې سورږي چي وايي: كله چي د دېگو كڅه تر سترسي دا

له آيت ۍ د دغه كورنې هغاو د  ّـنازل شو نو زينب آيت 

ځ خپل مخكني دريړه له په ا ّـېدو وروسته د زيد اور

ې موافقه ړانديز سره ئله و ّـ هللا ولرسراكوز شول او د 

ړه د په اځير شو او د نكاح خو كه د آيت متن ته  ړه،وك

ې په پام كي ونيسو چي د نكاح واك ئښوونه دا الراسالم 

ډ ډاړى په پوره ېرمني ته وركړه او مېپه بشپړه توگه م

ړاو نه ې موضوع سره خاص تسره ويلى شو چي دا آيت له د

ځكه نه مخكنيو مطالبو سره دئ،  لهې لري او ارتباط ئ

هغې عدم ړى او نه د زينب ته د نكاح حكم ك ّـ هللا رسول

ړاى تلقي رضايت د هللا تعالى او د هغه د رسول له حكم سرغ

   آيت وايي: كولى شو، 

     

    

     

     

     :څ مؤمن او هي

ښايي چي كله هللا او د ده رسول د كوم ته نه  مؤمنياو 

څه )بيا دي( دوى ته په خپل كار كي  ړيړه وكېككار پر

وى ړاچي له هللا او د هغه له رسول سرغڅوك وي، او  رااختي

 . شووركى الرگند الروركتوب سره څرړي يقينًا چي په وك

ې ځ د ددريۍ غې د كورناو د ده ّـكه احيانًا د زينب 

پلوه وي چي ې آيت يو مصداق وگڼو نو هغه به يوازي له د

د نسبي ېدو وروسته د ارشاداتو له اور ّـ هللا هغوى د رسول

 پهټبر تر  ّـټبر ته د زيد توپير مخكنى احساس او خپل 

ې توافق ې ازدواج سره ئاو له دېښى گه كتل پرړه سترلو

په ړى، هغوى د نكاح امر ك ّـ هللا نه دا چي رسولړى. ك
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ېدو ې آيت په اورې د دابتداء كي مخالفت او وروسته ئ

 ړې. سره موافقه ك

ې دنانو له مښته مو بايد پام وي چي د اسالم دې د

ډول ډول ې ئ ّـ هللا ړې، پر رسولړه كستره غوغا جو ېقضي

ې نه لگولي، مستشرقينو په خپلو ليكنو كي پر دتورو

ستره تبليغاتي حربه ې ې ئړى او له هغېر تركيز كډې قضي

په  ّـزينب ځ يوه ور ّـ هللا چي رسولځينو ويلي ړې، ړه كجو

ې د ّـ.. زيد ې بايللى.پرې ئړه چي ز ېداسي حال كي ليدل

ې ته طالق ې هغپاره ئې لته متوجه شوى او د همد

 ّـ هللا رسولد  ّـزينب  چي كي حال داسي .. دا په.!!!ړكور

به ښتلى نو هغه غو ّـ هللا رسولې، كه تر نظر الندي ستره شو

كه ړې وه، په نكاح ك ړانديسره تر نكاح و ّـې له زيد ئ

ې مال او چي نه ئله يوه آزاد شوي غالم سره  ّـزينب 

ې خپل سيال گڼلو نكاح ته چمتو او نه ددرلود دولت 

ړاندي په وې د نكاح سره د د ّـ هللا نو آيا له رسولږي ېك

په خپلو معاندانه ښمنان د ډ او مانع وو؟!!څه خن

ې هم چي ادعاء ئې ته هم اعتناء نه كوي تبليغاتو كي د

د عقل خالف ده او هم د تاريخي واقعيتونو خالف، بس له 

ړاسي باسي ړه بپل خيرن زد خسره ې په استفادهر فرصت 

 ونه لگوي.او دروغجن تور

    

   

    

    

     

پالر نه دئ خو هغه د هللا څ نارينه او محمد ستاسو د هي

 استازى او د انبياوو خاتم )ُمْهر او پاى( دئ او هللا

 ښه پوه دئ.څه په هر 

ې دا مبارك آيت د مخكني مبحث تتمه ده او مطلب ئ -(40)

يوه څ په ژونديو مسلمانانو كي د هي ّـمحمد دا دئ: 

د ده زوى نه  ّـۍ نيولى زيد نسبي پالر نه دئ، په زوى ول

پالر او زوى تر ړيكي د اصلي ځ اړو ترمندئ، د دوى دوا

تعالى استازى او د  د هللا ّـ هللا ړيكي نه دي، رسولځ امن

مؤمنانو معنوي پالر دئ، وروستى پيغمبر دئ، تر ده 
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ټول په ژوند كي بايد ځي، د ده وروسته بل پيغمبر نه را

پر ې ئ تعالى ښووني او احكام بشپړ شي چي هللاهغه الهي الر

انسانانو پېرزو كوي، د ده په الس بايد د جاهليت د دور 

پاته نشي چي څه اسي څ دټول جاهالنه دودونه لغو شي، هي

په ړي، د نورو انبياوو د بل پيغمبر بعثت ايجاب ك

ارتباط د ده حيثيت داسي دئ لكه د يوه ليك په پاى كي 

د ليكوال ُمْهر، چي هم د ليك پاى په گوته كوي او هم د 

ږي، ېگڼل كښه د تصديق او تأييد نټولو مطالبو ليك د 

مبرانو د پيغټولو او د هغه رسالت د  ّـ هللا نو رسول

ۍ ې ضخيم كتاب د وروستاو د دړۍ ۍ كړۍ وروستې لږداو

په پاى كي هغه مهر دئ چي د كتاب ښي د آخري كر يڼپا

په گوته ټولو مطالبو تصديق او تأييد پاى او د هغه د 

څه كوي. دا وينا د هغه عليم رب له لوري ده چي په هر 

 ښه پوه دئ.

ث پاى هغه مهم مبحې مبارك آيت سره نه يوازي په د

جاهليت د دور دوه كركجن د ې څ كي ئچي په ترېدو ته ورس

او جاهالنه دودونه لغو شول، هم د نسبي توپيرونو او 

ړيكو ته د هم معنوي اړى شو او امتيازاتو بت مات ك

 وېرډبلكي د ړه دود لغو شو رنگ وركولو ناوړيكو نسبي ا

ې مبارك آيت په دې ونيول شوه، سترو سترو فتنو مخه پر

شوې چي ډب ټگمارو او دوكه مارو مخه  ټولو هغو ه د سر

د مخكني ځان ړ شي، يا ې جود نبوت جعلي مدعيان تر

او يا مستقل نبي!! په تاريخ ڼي پيغمبر د نبوت وارث گ

ېر ډېر گمارو او د نبوت جعلي مدعيانو شمټكي د داسي 

ېدلي او له ټوكپه ژوند كي هم را ّـ هللا رسولزيات دئ، د 

ېلگه دئ، ې يوه بهم، غالم احمد قادياني ئ هغه وروسته

پاره د نبي په توگه غوره ېزانو د مسلمانانو لچي انگر

 د دغو دجاالنو د ترديد او تكذيب لپاره د قرآن ړى!!ك

نوى پيغمبر يوازي هغه مهال  تعالى دغه آيت كافي دئ، هللا

ښي ټولي نږلى چي د مخكني پيغمبر او د هغه د رسالت ېل

او آثار ېز اغې تحريف شوى، د دعوت اب ئ، كتېزائل شو

چي د عيسى ې راغلى لكه پرځه تللي، داسي حالت له منې ئ

پر رسالت او دعوت راغى، تورات او انجيل تحريف شول،  ّـ

و، هغه ړ شجوډك كتاب بايبل دا له خرافاتو ړو له دوا

بايبل چي كه ووايو د اصلي تورات او انجيل يوه جمله 

ځكه دا بايبل ړې، الغه مو نه ده كهم په كي نشته نو مب
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د رومي واكمنو په وينا او په يوناني ژبي ليكل شوى او 

چي ، حال دا ېړل شوژباې ې له يوناني نسخې ئموجودي نسخ

تورات او انجيل د بني اسرائيلو په ژبي نازل شوي نه 

ځاى ناستى د خداى  ّـپه يوناني ژبي، هغه مهال چي عيسى 

په الس كي دام او د عوامو د گمارو ټوگڼل شو، دين د 

، دغه مهال د بل پيغمبر بعثت ې بدل شوغولولو په وسيل

ې ځته شو او د همدږلو ضرورت رامنېاو د بل كتاب د ل

د نوي پيغمبر په توگه غوره  ّـ هللا رسول تعالى لپاره هللا

ږو چي ېداسي كتاب ولې ښووني لپاره ئړ او د خلكو د الرك

ټولو مخكنيو كتابونو ، پر نه يوازي كامل او بشپړ دئ

ټولي ځواب وايي، ښتنو ته پوټولو شامل دئ، د انسان 

ټولو برخو كي د ژوند په ې ترسره كوي، ښتني ئمعنوي غو

حفاظت هغه د ې د بلكي تر قيامته ئښوونه كوي ې الرئ

دئ چي تر قيامت ې ذمه وال د د تعالى ړى. هللاانتظام هم ك

ځاى  چي د قرآنږي ېځته كپوري به داسي حالت نه رامن

ځكه ږلو ضرورت احساس شي، نو ېخالي وي او د بل كتاب ل

په بشپړه توگه او د ړتيا پيغمبر او نبي د بعثت اد بل 

 ې. تل لپاره منتفي شو

  

   

   

  

    

  

  

   

   

  

   

    

     

يادولو سره ېرو ډړى! هللا په ې راوچي ايمان ئې هغو ا

تسبيح وايئ، دى همغه ې گاه ئېاو سبا او بړئ، ياد ك

ې ې ئږي او فرشتې)ذات( دئ چي پر تاسو رحمتونه ل

په لوري وباسي، او څو تاسو له تيارو د نور هم، تر
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چي ورسره ځ هغه پر مؤمنانو مهربان دئ، په هغه ور

او  وي)سره( سالم )په( ې راغلى به ئ ښهږي ېمخامخ ك

 ړى.ورته تيار ك ېغوره اجر ئ

څو آيتونو كي مؤمنانو ته ې مباركو په د -(41-44)

 ې: ښتني شوپارس

  ړئېرو يادولو سره ياد كډهللا تعالى په. 

 ې او نقص ئتسبيح وايئ، له عيب ې گاه ئېسبا او ب

څه د گڼئ، د ده له حكم او إذن سره سم چي ړ منزه او لو

 ازي هللانه يوې ټولو كي ږي په دېپه ملك كي ترسره كده 

هغه په ېدى بلكي ته كوم عيب او نقص نشي منسوب تعالى

 ذات، صفاتو او افعالو كي له هر عيب منزه دئ. 

  ستاسو رب همغه ذات دئ چي پر تاسو رحمتونه او

ړي تاسو له تيارو د ې هم، غواې ئږي او فرشتېسالمونه ل

پر مؤمنانو مهربان دئ، د پيغمبر ځي، په لوري بونور 

پېرزويني ږنه د ده د رحمت او ېښود كتاب لربعثت او د ال

 دي.  يېلگځالنده بستره او 

 له خپل رب سره ځ كله چي مؤمنان د قيامت په ور

 ، د هللاويسره سالم راغلى به په  ښهږي نو د دوى ېمخامخ ك

ښه او فرشتو له لوري به دوى ته د سالم په صيغه  تعالى

 ږي.ېراغلى ويل ك

 ړى.تيار كاجر ښايسته ره او مؤمنانو ته غو تعالى هللا 
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اې نبي! يقينًا چي ته مو شاهد، زېرى وركوونكى، 

د هللا لوري ته بلونكى په حكم انذار وركوونكى، د هللا 

ېرى څراغ لېږلى يې. او مؤمنانو ته دا زڼ او لكه رو

په برخه دئ، او د ې ستر الهي فضل ئ چيړه ورك

ې له ځوروني ئكافرانو او منافقينو متابعت مه كوه، 

په او هللا د وكيل ړه، پر هللا توكل وكځوه، او پامه وغور

 گه كافي دئ.تو

څو  ّـ هللا په دې مباركو آيتونو كي د رسول -(41-41)

 صفاتو ته اشاره شوې: 

 خبرو پوه قو خبر او په ئنبي: هغه څوك چي له حقا

 وي.

  رسول: هغه استازى چي له يوه پېغام او رسالت سره

 لېږل شوى.

  شاهد: هغه څوك چي د يوه مطلب په حقانيت په خپل

گه ېلپاره بقول او عمل سره شهادت وركوي او د نورو ل

 او اسوه وي.

 .مبشر: زېرى وركوونكى 

  ښو او عواقبو د ېپخطرناكو پايلو او نذير: له بدو

 .خلكو وېروونكى

  .داعيًا الى هللا: د هللا په لوري بلونكى 

 څراغ. ښانه او رو ڼسراجًا منيرا: رو 

عليه  پيغمبرو كي نه يوازي د آيتونپه دې مباركو 

د دعوت د بېلو بېلو ې بلكي شوښودل ړتياوي گځانالسالم 

 گه: ې توپه دمراحلو تسلسل ته هم اشاره شوې، 

  چي وى پيل شد پيغمبرانو هر دعوت له داسي خلكو

 هللاپه برخه شوى، پوهه او بصيرت لومړى ئې په خپله 

بيا له الهي ړي، پوه كو حقائقپه د وحي له الري تعالى 

پاره لښووني پېغام او رسالت سره د خلكو د هدايت او الر

ږل شوي، بيا همدغه پېغام او دعوت د دوى او د دوى د ېل

يوه پلويانو په عملي شخصيت كي عيني تجسم مومي، له هر 

شاهد او ژوندى پاره ټولو مفاهيمو لد خپل دعوت د 

يوازي پوهه ې صف كي په دگه جوړ شوى، گورئ چي دلته ېلب

او بصيرت كافي نه دئ، بلكي له پوهي وروسته گڼ شمېر 
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مراحل شته، پيغمبر عليه السالم فرمايي: د علم دوه 

هغه چي يوازي په ژبه وي، داسي علم ې ډولونه دي: يو ئ

ې مت په ورځ د انسان په خالف حجت گرځي او بل ئبه د قيا

ې عمل پرهغه نافع علم چي د عمل الرښود وي او انسان 

 . كوي

  په الر تلونكي بايد د السالم  معليه انوپيغمبرد

گ د الهي پېغام څنتر نيژندېپگالري د دقيقي تالهي پلي خ

حامل وي، دا پېغام او رسالت بايد د دوى په عملي 

په هر ليدونكى د دوى چي گند شي څررا شخصيت كي داسي

گو پلو سترپه خېز گوالى او اغڅرنې دعوت ړنو كي د دك

چي پيغمبر عليه السالم د شاهد او گواه ځكه دا  گوري.و

د ده عمل د ده د دعوت او چي لېږل شوى، داسي گه په تو

رسالت په حقانيت شهادت وركوي او دا دعوت او عقيده د 

ږي چي هر ېه داسي توگه راڅرگندده په عملي شخصيت كي پ

 ليدونكى د دې عقيدې په حقانيت متقاعد كړي.

  گه چي هغه د مبشر په توپيغمبر بل مهم صفت دا دئ د

د لېږل شوى، د مأيوسو او نا اميدو خلكو طرف ته تللى، 

ړونه ړې، د هغوى مأيوس زۍ كهيلي ئې راژوندړې مهغوى 

ژغورلي، هغوى  ېئ ۍاو له ياس او نا اميدړي، ډه كډاې ئ

ځالنده ښانه مستقبل او ته ئې د ايمان په الر كي د رو

په الر پيغمبرانو عليهم السالم زېرى وركړى، د  راتلونكي

تلونكى هر دعوتگر بايد تر ټولو د مخه مبشر وي، د يأس 

ر چي په خپلي گاو نا اميدۍ مقابله به كوي، هغه دعوت

يت او رب په رعايت، عناپل بريا باور نه لري، د خ

راتلونكي ته پل دعوت پړ يقين نه وي، د خې بشمرستي ئ

ته د بريا، پل مخاطب هيله من نه وي، مأيوس وي، خ

زېرى نشي وركولى، هغه ښانه مستقبل فتحي، غلبې او رو

چي له نبوت او رسالت  ځكهيو ناكام داعي دئ، دا 

وروسته د هر پيغمبر لومړى صفت مبشر دئ، هغه په خپله 

داسي چي په سختو سختو حاالتو كي نه مأيوس  هيله من دئ،

ي او ښانه راتلونككېږي او هغه خپل امت ته هم د رو

د گه حتمي بريا او فتحي زېرى ور كوي او د مبشر په تو

 مأيوسو ولسونو طرف ته درومي. 

او هغه نذير دئ، د ظلم مقابله كوي، د فساد، جهل 

ظلم له او شرك مقابله كوي، خلك د فساد، شرك، جهل او 

وېروي، هغه د منكراتو او مفاسدو په وړاندي پايلو بدو 
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او بې اعتناء نه پاته كېږي، بلكي خلك وېروي، كه  پوچ

له يوې خوا مؤمنانو ته د ايمان په خط كي د بري او 

ته چي له  زېرى وركوي، له بلي خوا هغه چاپايلي غوره 

دې الري منحرف شي او مفسدينو او ظالمانو ته انذار 

 كوي او د كفر، ظلم او فساد له بد عاقبت ئې وېروي. ور

پل قول او عمل سره، بلنه گر دئ، په خهغه يو دعوت 

، او نه د ته ځان لوريلوري ته وي، نه د تعالى  هللاد ې ئ

گر پاره، داسي بلونكى او دعوتكوم دنيوي غرض او مقصد ل

په اذن او حكم او د ده له سننو او پل رب چي د خ

ره سم خلكو ته بلنه وركوي، غواړي خلك د هللا سښوونو الر

دې شي، په الهي اخالقو ږلوري ته الړ شي، هغه ته ورن

 مزين او سمبال شي.

په تياره كي هغه په انساني ټولني كي داسي دئ لكه 

روښانه څراغ، خپله سوزي خو نورو ته رڼا ڼ او رو

چي د نورو ماحول ړي وركوي، لكه شمع په خپل سر اور و

، د نورو لپاره سوزي، د نورو ړيپښو مخه روښانه كاو د 

، كله چي خلك په ځان وقفويپاره د هدايت او الرښووني ل

او  ڼمشعل ته اړوي نو دى د رو ڼتياره كي وي او رو

ې ښيي او له تيارو ئېر دوى ته الر څروښانه څراغ په 

 باسي. 

پيغمبر مؤمنانو ته د دې خبري زېرى وركوي چي د هللا 

چي ډه وي ډا، دوى بايد په برخه دئستر فضل ې ئ له لوري

ښمنانو پر دكړي، په برخه ستر فضل ورپل هللا تعالى به خ

فتح، برالسي او غلبه وركړي او خپل تأييد به د دوى به 

 په حال شامل كړي. 

گمارل شوى چي د كافرانو او منافقانو ې پيغمبر په د

ځان لري به اطاعت به نه كوي، له كافرانو او منافقينو 

ېري، د مردود شمبه ړنالري د هغوى تگالري او ك، يسات

نه ړنالره د دوى كبه څ كار كي ژوند په هيڅ برخي او هي

هغه الري چاري او به كوي، هدف ته د رسېدو لپاره غوره 

تدبيرونه نه غوره كوي چي كافران او منافقان ئې غوره 

اوو ځورونو، تبليغاتو او غوغكوي، د دوى د اذيتونو او 

 نه كوي.به پروا 

هللا تعالى ته ځان توكل لري،  تعالى پيغمبر پر هللا

 كافي گڼي.  ځان ته ي او هغه پارس

ړ اخالقي صفات لو ّـ هللا نه يوازي د رسول وآيتون ېد
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 ّـپيغمبر ږ ته وايي: د ړي بلكي موځور كوږ مخي ته انزم

ړتياوي او مواصفات گځانپه الر تلونكي مؤمنان بايد دغه 

 ي. ولر

  

   

  

    

   

   

   

   

  

ېرمني چي مؤمني مړى! كله ې راوهغو چي ايمان ئې ا

ېكت ورسره ږدچي نې ړاندي تر دړئ بيا وپه نكاح ك

ړئ نو تاسو پر دوى د عدت داسي كوم حق ړئ طالق وركوك

ړئ او څه متاع وركې كوئ، نو ېرل به ئنه لرئ چي شم

   ړئ.ې كې خوشگه خوشي كولو سره ئښه توپه 

چي له ښوونه كوي دا مبارك آيت مؤمنانو ته الر -(49)

څه كوي چي له نكاح وروسته او تر و سره به ېرمنهغو م

ې هغو چي ايمان ئې ړي، وايي: اړاندي طالق وركېكت وږدن

ړاندي ړئ بيا وپه نكاح كېرمني ړى! كله چي مؤمني مراو

ړئ نو تاسو پر ړئ طالق وركېكت ورسره وكږدچي نې تر د

ډو او چي د كونځكه دا ېرولو حق نه لرئ، دوى د عدت ت

ټاكل لپاره ې پاره د عدت موده د دلېرمنو مطالق شوو 

كه ې ې چي معلومه شي آيا له مخكني خاوند حامله شوشو

گند شي، داسي نه چي هغه څرې كي به حالت ې مودنه، په د

انتظار كوي او ې حيضه درپه نامه ېرمن به هم د عدت م

ېكت ږدله بل چا سره به د نكاح حق نه لري چي له ن

ېرمنو سره به ستاسو ي مله داسړى شوى. طالق وركړاندي و

ښه چلن وي، په ډك ېر مؤدبانه او له پېرزويني ډچلن 

ړئ او د خپل وس په ې رخصت كگه او په احترام سره ئتو

 . ړئاندازه مرسته ورسره وك
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چي ړې دي روا كېرمني ته مو ستا هغه مې نبي! تا ا

چي هللا درباندي  ځيړى، او ستا هغه وينې مهر وركتا ئ

، دي ڼيد ترندو لوې، ې دي، او ستا هغه ترلړپېرزو ك

ڼي دي چي لوگانو( خاله )ړيو توڼي دي، د د ماما لو

چي ېرمن ړى او هغه مؤمنه مې هجرت كله تا سره ئ

، خو كه پيغمبر ښيته وبخپل نفس پيغمبر ړي خغوا

پاره دي، نه ستا لخاص ړي، دا په نكاح كړي هغه وغوا

ږو ېپه يقين سره پوهږ پاره، مومؤمنانو ل (ټولود )

څه ړه په اځو او وينېرمنو چي پر دوى مو د خپلو م

پر تا كومه تنگسه نه وي، او هللا څو ترړي، فرض ك

ې ړه چي ته ئې وروسته كهغه ئښونكى دئ. مهربان بخ

ړې، او كه ې غواچي ته ئړه ې كږدړې او هغه درنغوا

څه ړې نو وغوادرې څوك ئړې دي له هغو چي تا جال ك

ې ده چي د دوى ږدن ې تهگناه درباندي نشته، همدا د

څه راضي سترگي يخي شي او غمجني نه شي، او په هغه 

څه ړي، او هللا په هغه ټولو ته وركچي تا دوى  يو

او هللا د حلم او كي دي،  ړونوچي ستاسو په زږي پوهې

ځي روا ښې آخوا تا ته نوري صبر خاوند پوه دئ، تر د

ړې، ې تعويض كئ وېرمناو نه دا چي په نورو م نه دي

ړي، مگر هغه چي ښكال دي حيران كڅه هم د هغوى كه 

 څارونكى دئ.    څه پر هر ځي وي، او هللا ستا وين

د خپلو ته  ّـ هللا آيتونو كي رسولې مباركو په د -(10-12)

 ې:ښووني شوڅو مهمي الرړه په اېرمنو م

 ړى، ې مهر وركهغه چي تا ئ: ېرمني درته روا ديدغه م

ې دي، ستا هغه ړچي هللا درباندي پېرزو ك ځيستا هغه وين

خاله )ړيو تود او  ڼيد ماما لوڼي، د ترندو لوې، ترل

ړى او هغه مؤمنه ې هجرت كڼي چي له تا سره ئلوگانو( 

، خو كه ښيپل نفس پيغمبر ته وبخړي خواچي غېرمن م

پاره ستا لخاص ړي، دا په نكاح كړي هغه پيغمبر وغوا

د خپلو مؤمنانو چي پاره، پر ټولو مؤمنانو لدي، نه د 

د  تعالى شوي هغه د هللاڅه فرض ړه په اځو او وينېرمنو م

 كامل علم مطابق دي.

 ښوونه د ړه استثنائي الرپه اېرمنو ستا لپاره د م

ړي ته له غوا تعالى هللاړي مصلحت له مخي ده، گځاناو خاص 
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ېرمني د دعوت دا مې، ړاو سره مخامخ نه وكوم حرج او ك

ځو ته د پيغام او دعوت رسولو په ښپه چارو كي مخصوصًا 

 تعالى برخه كي ستا مرستيالي وي، دا په حقيقت كي د هللا

هللا ښه ده، ښني نيوه پېرزوينه او د ده د رحمت او بخ

 ښونكى دئ. ربان بخمه

 په نوبت او وار هم مكلف نه ړه په اېرمنو د خپلو م

كومه چي ړې، ړاندي كې يوه وروسته او بله وكولى شې، ي

ې ئې ږدړې درنغواچي او كومه ړه كې ئوروسته ړې غوا

خوا ې د كومي يوړى شوو وروسته او جال ك، او كه له ړهك

تا د سڅه گناه درباندي نشته، ړې نو وغواته دروستل 

لپاره ستا د مصاحبت شرف او افتخار كافي دئ، ېرمنو م

ې بايد خوشحاله او راضي ې ورسره كوچي ته ئڅه په هغه 

ې ېدو غمجني شي، نه تر دړاندي كوي، نه په وروسته و

 .ړيوكړي او نه اعتراض زيات وغوا

  چي ستاسو د رب سره ده هغه ټولو معامله له ستاسو

څه ښه او په هغه دئ ړونو له حالت او كيفيت خبر ز

 ساتئ، خو هللاړونو كي په خپلو زې چي تاسو ئږي پوهې

هغه عليم ذات دئ چي د حلم او صبر خاوند دئ،   تعالى

له خپلو بندگانو سره د خپلو صفاتو له مخي معامله 

 كوي.

 او نه دا چي  ځي روا نه ديښې آخوا تا ته نوري تر د

ړې ه طالق كداسي چي يوړې، ې تعويض كئ وېرمنپه نورو م

ښكال څه هم د هغوى ړې، كه ې بله په نكاح كځاى ئاو پر 

 .ځي ويړي، مگر هغه چي ستا ويندي حيران ك

  څاريڅارونكى دئ، ستاسو حالت څه تعالى پر هر هللا   . 

ته د  ّـ هللا رسولڅ كي ې آيتونو په ترد دهم څه كه 

ړى شوى، ړه اختيار وركپه اېرمنو د نوبت او وار خپلو م

پوري د ېبو تل او د ژوند تر وروستيو ش ّـ هللا سولخو ر

ښتي غو ّـ هللا چي رسولځلي داسي شوي ېر ډړى، عات كامروار 

ړي، نو د خپل وار له ېره كپه به عبادت تټوله شچي دي 

ې ورسره موافقه ې ده او هغښتې اجازه غوې د دېرمني ئم

    ړې ده.ك

چي  څه نشتهآيتونو كي داسي ې مباركو په دڅه هم كه 

ښمنانو ړي او دا په حقيقت كي د دې اعتراض وكپرښمنان د

سره د  ّـچي له زينب ځواب كي راغلي په د هغه اعتراض 
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ښمنانو دا د دې كول خو د واده په ارتباط ئ ّـ هللا رسول

ړې گځانته په  ّـ هللا چي ولي رسولړي ځواب غوااعتراض 

ېرمني د ې مپه عامه توگه تر يواو مسلمانانو ته توگه 

ې، آيا دا د عدل او ړى شوزياتو درلودو اجازه ورك

 ړه نه ده؟ ېكمساوات خالف پر

اعتراضات يا له هغه داسي چي ړه بايد ووايو اې په د

ېدلي چي له الهي اديانو سره كلكه ټوكړه راښ زكينه ك

لري او يا هغه چي د تعدد ښمني ې دېدونكاو نه پخال ك

چي د گمان كوي ې خبره وي او ې بله حكمت او فلسف زوجات

ې كار په دچي هغه ستر مصلحت نه  ؛وقوت وې وجه جنسي د

د عليه السالم  پيغمبرچي د گورو ښتى وو. راشئ وكي نغ

ښځو د نكاح  (نه)د هغه ته  يولگه وو؟ څنودونو حقيقت 

او دا كار په كومي  ئ، د دې دليل څه دېاجازه وركړى شو

ژوند په بر عليه السالم د مبارك مزمانې كي او د پيغ

 كوم پړاو كي تر سره شوى؟

كي  ۍپه پنځه ويشت كلن ّـټولو ته جوته ده چي رسول هللا

ت كلنه وه، ېښڅلوي ب يد ده لومړۍ ب ىلصه جواده وكړ، خدي

تر وفات پوري ئې بله ښځه نده كړې، تر پنځوس  ېد هغ

له  ىلص ېيوه ښځه درلوده، د خديجي پوري ئې يواز ۍكلن

ونډه وه په نكاح كړه، چي ك ىلصوفات وروسته ئې سوده 

ړه ېسوده له لومړيو مسلمانانو څخه وه، له خپل مخكني م

شېبې  يته هجرت وكړ او د هجرت سخت ېسره ئې يو ځاى حبش

او كړاوونه ئې وگالل، نه ئې مال درلود او نه جمال او 

غلتوب، امتياز ئې قوي ايمان او د ايمان په الر كي ېپ

ف يوه ښځه په ، پيغمبر عليه السالم صروقرباني و

، هره يوه ېو يئې كونډ ييانيبب يكړې. نوري توب كپېغل

ئې د يوه لوى اجتماعي مصلحت لپاره په نكاح كړې، شايد 

لپاره موخو ودونو د  هد نكاح څرنگوالى د پات ىلصد حفصه 

 ښه مثال وي:

ړه ئې د بدر په ېم يلور وه، مخكن هلالج لج د عمر ىلص حفصه

 هللا رضي شو، عمروه، هغه وفات  ېجگړي كي برخه اخيست

ته ورغى او له هغوى ئې  لوسر ابوبكر او عثمان ،عنه

، خو دوى د خپلو معاذيرو يوغوښتل چي حفصه په نكاح كړ

دا مشكل له پيغمبر عليه  هلالج لج په وجه ډډه وكړه، عمر

سره د  ىلصې السالم سره ياد كړ او هغه پدې خاطر له حفص

د  سره ينكاح اراده وكړه چي له خپل نږدې او مخلص ملگر
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يوې داسي ستونزي په حل كي مرسته وكړي چي نورو ورته 

 حل نكړى شوه.

په احد ړه ئې د ېچي م ىلصخزيمة بنتزينب همدا راز 

كونډه وه، په  ېجگړي كي په شهادت ورسېد، عمر خوړل

 ېب)كي هومره مشهوره وه چي خلكو به د  ونوكار كوېن

په نامه يادوله، پيغمبر عليه السالم هغه ( وزلو مور

ې خاطر ځانته نكاح كړه چي له يوې خوا ئې د يوه پد

او له بلي  يو ېښودل يمجاهد په اړه خپله خواخوږ يبدر

 ښځياو با ايمانه  يري، خيۍخوا ئې د يوې داسي نوميال

يوازي دوه كاله نور  يبي كه بې. دا نيستونزه حل كړې و

 وه. ۍژوند

ړه ئې ېاوالده ئې درلودل، م 1همدا راز ام سلمه چي  

احد په جگړي كي زخمي شو، د بلي جگړي په دوران كي د  د

وفات شو،  كبلهشو او له همدې  ېپرهار پر ړده زو

پيغمير عليه السالم د ده په مړيني هومره خواشينى شو 

مياشتي وروسته  4، د ده له مړيني ېشوى كي ئې توښچي او

خپل  ېلپاره ورولېږو، هغ ېئې ام سلمى ته څوك د خطب

يم، ډېر اوالدونه  ېندي كړ: زه عمر خوړلعذر داسي وړا

لرم، نه غواړم ستا د اذيت باعث شم. خو پيغمبر عليه 

ديني  والسالم غوښتل پدې نكاح سره مسلمانانو ته د خپل

او د كونډو او يتيمانو د  ۍوروڼو په نسبت د وفادار

اسوه وړاندي كړې. ام  ېپالني او روزني نه هېرېدونك

او دا نكاح ترسره شوه. د سلمى ته ئې قناعت وركړ 

 پيغمبر عليه السالم ټول ودونه همداسي وو.

په دې ودونو كي يو بل ستر مصلحت هم مضمر وو او 

يانو له الري د يبهغه دا چي د پيغمبر عليه السالم د ب

، دوى د نورو ېدين يوه لويه برخه مسلمانانو ته رسېدل

وى ښځو لپاره د ښوونكو حيثيت درلود، نورو ښځو به لد

په  ئدين زده كاوو، كه تاسو د رواياتو كتابونه وڅېړ

چي د دې كتابونو په هر مخ كي له  ئڅرگنده به وگور

روايتونه ستاسو مخي ته  ييانو يو په بل پسيبهمدې ب

 راځي.

وجه د جنسي قوت زياتوالى نه ده، زوجات د تعدد 

ټولني يوه لويه ې سره د په دچي دا ده ې بلكي وجه ئ

په موخه كفالت  ډو او يتيمانو دږي، د كونېستونزه حل ك

په هغه  قرآن، ېړى شوځو اجازه وركښڅلورو تر  خلكو ته
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چي د يتيمانو د ځاى كي د تعدد زوجات يادونه كوي 

ې له يو ّـهللا چي رسولېړي. همدا وجه ده څكفالت موضوع 

ځينو متأسفانه ې دي. ړح كاپه نكډي ټولي كونپرته نوري 

چي د ړي څه وركښمنانو الس ته هغه د ټو رواياتو دې بنسب

ښمنانو تبر ته دوى د دړي، ې استفاده وكراسالم په ضد ت

ړي، زه د ې كپرې پرړي ړى چي د اسالم جرالستى برابر ك

 ږدم: ړاندي گي ستاسو په وېلداسي رواياتو دوه ب

 بِقْدر   جبريل أتانى ّـهللا  رسولقال قال  سليم بن صفوان عن

 .  الجَِماع فى رجالً  أربعين قوة فُأعطيتُ  منها فَأكلت

  سعد بنالطبقات الكبرى ال

وفرمايل: ما  ّـ هللا له صفوان بن سليم روايت دئ چي رسول

په  ،ړلڅه وخوړ، له هغه مي راوښى ته جبرئيل د پخلي لو

ړى ړيو برابر د جماع قوت راكېښتو سڅلوې سره د همد

 !! شو

 بايد ووايو: ړه جعلي روايت په اې د د

 په څ معتبر كتاب كي، د صحاح سته په هيوايت دا ر

په الطبقات شمول؛ نه دئ راغلى، يوازي د ابن سعد 

چي ړه ليكلي په اې روايت الباني د دى كي راغلى، رالكب

 منها فأكلت بقدر جبريل أتانيباطل او موضوعي دئ، 

 قال، ( باطل. )  الجماع في رجال أربعين قوة فأعطيت

 في 13:  رقم حديث انظر(  ع  موضو: ) األلباني الشيخ

 الجامع ضعيف

ڼلى: گهمداراز بل محقق حافظ احمد الغمارى موضوعي 

 فى الغمارى أحمد الحافظ قال كما موضوع   والحديث

 ( .1 ص) المغير

ې په دروايت راغلى يو ورته ته ې په بخاري كي د

 صيغه: 

  َكانَ  َقالَ  َماِلك   ْبنُ  َأَنسُ  حَدََّثَنا َقالَ  َقَتاَدةَ  َعنْ 
 
 ّـالنَّبِي

، َوالنََّهارِ  اللَّيْلِ  ِمنَ  اْلَواحَِدةِ  السَّاَعةِ ِفي  ِنسَاِئهِ  َعَلى َيُدورُ 

 ُكنَّا َقالَ  ُيِطيُقهُ  َأَوَكانَ  ألََنس   ُقْلتُ  َقالَ . َعشَْرةَ  ِإحَْدى َوُهنَّ 

  َأنَّهُ  َنَتحَدَّثُ 
َ
 ِإنَّ  ةَ َقَتادَ  َعنْ  سَِعيد   َوَقالَ . َثالَِثينَ  ُقوَّةَ  ُأْعِطي

 (211)بخاري:     .ِنسَْوة   ِتسْعُ  حَدََّثُهمْ  َأَنسًا

به د شپې او يا  ّـروايت دئ چي وايي: رسول هللا ّـله انس 

برخي کي له خپلو ټولو مېرمنو سره يو  ېد ورځي په يو

دو، او د مېرمنو شمېره ئې يولس او په بل روايت ېځاى ک

دومره  ّـته وويل شول: آيا رسول هللا ّـ( وه، انس 9نه )
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ته  ّـطاقت درلود؟ ده وويل: موږ به سره ويل چي رسول هللا

 رشو کسانو قوت او طاقت ورکړى شوى.ېد د

ېرو ې شمپه دځلي نور ې په بخاري كي دردا روايت 

ې دا ځ ئچي تر من 1211، 1011، 214: شوى تكرار

 ِنسَاِئهِ  َعَلى يوه كي َيُدورُ  په ږي:ېگو كتر ستر نهوپيرتو

 َكانَ  او په بل كي َوالنََّهارِ  اللَّيْلِ  ِمنَ  اْلَواحَِدةِ  اَعةِ السَّ ِفي 

 په يوه كي َوَلهُ  ،اْلَواحَِدةِ  اللَّيَْلةِ ِفي  ِنسَاِئهِ  َعَلى َيطُوفُ 

راغلي.  َعشَْرةَ  ِإحَْدى َوُهنَّ  او په بل كي ِنسَْوة   ِتسْعُ  َيْوَمِئذ  

ي ې وايپه دغو رواياتو كي تعارض دئ، يو ئگورئ چي لكه 

په كي، يو په يوه شې وايي ځ كي او بل ئپه او ورپه ش

چي نه ې وايي ې او بل ئوې ېرمني ئمچي يولس ې وايي ئ

 ې!! و (9)

وايت زيات غريب ر وټولدا روايت د سند له مخي تر 

په صحابه وو، تابعينو او تبع تابعينو كي ځكه دئ، 

چي او د متن له مخي داسي دئ  ،يوازي يو يو راوي لري

روايت دوه برخي لري، يوه  وزن او اعتبار نه لري،څ هي

په كومي برخي ې پځي يا د شبه د ور ّـهللا رسولچي ې دا ئ

ځينو په ېدو، دا برخه ځگرېرمنو راټولو مپلو ه خپكي 

چي د ې دا دئ ې او مطلب ئنورو رواياتو كي هم راغل

ې كي دقيقه خبره دا ده په دې كوله، ښتنه به ئپوټولو 

ښام گر دا كار كاوو او كله تر مامازدي ېچي كله به ئ

ته منسوب دا دوه ويناوي  ّـې انس بله برخه ئوروسته. 

ېرمني ( م11( يا يولس )9يا نه ) ّـهللا رسول -1دي: 

ټولو سره ې له وخت كي به ئې په همدگواكي ې او درلود

ته د  ّـرسول هللا :ږ به ويلچي موځكه دا  -2دېكت كاوو! ږن

په ړو خبرو دواې ړى شوى دئ. د دكېرشو كسانو طاقت ورد

ټه او د ې بنسگه بپړه توپه بشچي دا ړه بايد ووايو ا

 :دالئلوڅو په حقيقت خالف خبري دي، 

 گه نشي څ توپه هيچي ې راوي ته داسي خبره منسوب شو

او د هغه  ّـهللا رسولچي د ېدو پوهڅه  هلالج لجېدى، انس ې خبرتر

ې؟ ړه كا دا خبره ورتچ؟! ېدلېرڅه تځ ېرمنو تر مند م

چي دغه روايت ته كار خو دا وه په  ې خبر شوى؟!گه ترڅن

پام سره معاذ بن هشام د ضعيفو او غير ثقه راويانو په 

ې خوا ته په جمعي كي نيول شوى وى او هر هغه روايت يو

 .ىچي د ده له لوري روايت شوېدى دل كوېښپر
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 ټولو محدثينو او ه رواياتو كي تعارض دئ، او دا د پ

ې موضوع د يوكله چي اصل دئ لوري منل شوى  فقهاوو له

ې نه ځ ئتر منچي داسي ړه متعارض روايات مومو په ا

چي يوه ته تلفيق ممكن وي او نه داسي دليل موندلى شو 

كي كوم شاهد ورته ونه  قرآنپه ړو، پر بل ترجيح ورك

پيدا هم د ترجيح وجه پله دغو رواياتو كي مومو، په خ

ږدو، ېپرې خوا ته ټول يوچي  په كار دا دهړو نو نه ك

نه كوم  ې نورو ته ووايو اوړو، نه ئې وكپرنه استناد 

  ړو.   ې له مخي غوره كپلي سليقيو د خ

  راغلي او ( 9)ځاى نه روايت كي د شك الفاظ دي، يو

ځاى ې او بل په راغليوازي ش ځاى(، يو 44ځاى يولس )بل 

 .ړيځه وځ، دا شك د روايت اعتبار له منپه او ورش

 ۍخبرې بپه چي د هغه ې راوي ته داسي خبره منسوب شو 

احتمال نشته،  ۍې خبرچي د داسي بداللت كوي حال دا 

په حرم  ّـهللا  رسولچي دېدو پوهنه  ّـانس چي ومنو گه څن

 ې؟!! ېرمني وڅو مكي 

 ه روايت كي د عقل، درايت او فطرت خالف خبره پ

په يوه شپه چي د انسان جنسي طاقت دومره نه دئ ې، راغل

، كي په وختۍ ځوانړي، حتى د ځلي جنسي قربت وككي يولس 

ې تصور ۍ وروسته د دځوس كلنپنځه پنړښت كي او له په ز

 ځلي جنسي قربت اوپه كي يو لس په يوه شېدى، هم نشي ك

 ېرمنو سره مستحيل دئ!! ېلو مېلو بهغه هم له ب

 پيغمبرد په يوه وخت كي چي ې خبر نه دئ راوي له د 

چي پله وايي په خې، ېرمني وڅو مپه حرم كي لسالم عليه ا

ې به ې خبر نه وي نو له دچي له دوك څنه يا يولس! 

پر مهال د ليدو ېرمنو سره پلو مچي له خېدو گه خبرڅن

ېرمن له خو خاوند او معليه السالم  پيغمبرېر شوي، څه ت

ړاندي په وچا  بلد پل خلوت خبري چي د خړي ك منعې د

پرته بل ېرمني ه خبرو له خاوند او مړي، د خلوت لوك

مرجع كومه ده؟ ادعاء ې ږي، د راوي د دېنه خبرڅوك هي

  ې؟ړچا دا خبره ورته ك

  ېرشو كسانو د د ّـهللا چي رسولې ړدا خبره ك قرآننه

پله دا په خعليه السالم  پيغمبرجنسي قوت درلود او نه 

ې ده، نو راوي د كوم دليل له مخي دا ادعاء ړخبره ك

 ده؟ې ړك
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 ته منسوب  ّـكي انس په دوهمي برخي ې روايت د د

څ مسلمان بايد د هغوى د ويلو چي هيويناوي داسي دي 

ړي، دا هم د عقل خالف دي، هم د فطرت او هم جسارت ونه ك

په شأن كي جسارت او هتك حرمت  ّـهللا رسولد حقيقت، دا د 

په الس ښمنانو ته داسي خبري چي كه دږي ېپوهدئ، هغه نه 

ې كوي؟!! څومره استفاده ترپه ضد به اسالم د ې نو ورغل

هغه  ّـهللا رسولبايد د ړي په خوله راوچي دا خبره څوك 

څه چي ما ته داسي چا چي وايي: ږي ېې مخي ته ودرحديث ئ

چمتو چي ما نه وي ويلي د جهنم اور ته دي ړل منسوب ك

د تعدد  ّـهللا رسولچي د څوك كولى شي داسي خبري هغه شي. 

چي گمان كوي ې خبره وي او ې بو له حكمت او فلسفزوجات

ې په دچي هغه ستر مصلحت نه  ؛وقوت وې وجه جنسي د د

 ښتى وو. كار كي نغ

په كتابونو كي د احاديثو گه څنږ چي موزه حيران يم 

گران او محبوب ږ د چي زمو ېړټه خبري راوسنې ببداسي 

ه پ ې!!په كي كارول شوژبه ړه داسي په ا ّـمحمد پيغمبر

ې ټول هغه كسان بپه وجه ې روايت چي د دكار خو دا وه 

له اعتباره ې هم او نور روايات ئڼل شوي وى گاعتباره 

ړ كي په لاسنادو د ې روايت دد چي ېرل شوي وى ساقط شم

دا وينا خو ړه په ا ّـهللا رسول، د راغليد هغوى نومونه 

گوري نو د چي دا روايت څوك څه عادي خبره نه ده، 

چي هغه ې تصور دا وي ړه به ئپه اعليه السالم  پيغمبر

پلو ، له خې نيماييږدځ كي نپه ورپه ش، وختپل زيات خ

! نعوذ ېراوو!جنسي تعلق كي تپه او هغه هم  ېرمنو سرهم

ړه داسي خبري په ا ّـهللا رسولما ته د  باهلل من ذالك!!!

په السالم  عليهچي يهودانو د داؤد ږي لكه ېهمغسي معلوم

نه چي هغه ې وليكل محرف تورات كي ئپه ې او ړړه وكا

ړه، خو دا د هغه ې هم وكې او سلمه ئېرمني درلودنوي م

السالم  عليهداؤد  گيالى وو،چي يو مخلص جنېرمن وه چا م

ړي خط او خطرناك لوري ته گ لومچي هغه د جنړ امر وك

بايبل ړي، په نكاح كې دى ېرمن ئژل شي او مچي وو ئږېول

مور( تر عنوان السالم  عليهع )د سليمان د داؤد او بتشب

)نعوذ  گه نه بلكيپه توپيغمبر الندي هغه د يوه دروند 

 ځورويېر انڅپه چا پاباهلل( د يوه عياش 
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ړى! د پيغمبر كورونو ته تر ې راوچي ايمان ئې هغو ا

ړو د داسي خوړى شي، چي اجازه دركځئ هغه مه ننو

ې منتظر نه وئ، او كله چي ېدو ته ئپاره چي پخل

ړه وخورئ خواره چي خواځئ او كله وبلل شئ نو ننو

تلوسه كوونكي، يقينًا چي ستاسو او نه د خبرو  شئ،

، او ځوروي او هغه له تاسو حياء كويدا كار پيغمبر 

هللا د حق )له ويلو( حياء نه كوي، او كله چي له 

ې ې ترآخوا ئړئ نو د حجاب له څه غواې( )ئېرمنو م

ړونو لپاره د ړئ، همدا مو ستاسو او د دوى د زوغوا

چي ي ښايزيات پاكوالي باعث دئ، او تاسو ته نه 
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چي له ښايي( )درسره دا ابدًا ځوروئ او نه و هللا رسول

يقينًا چي دا ړئ، په نكاح كېرمني ده وروسته د ده م

څه مو د هللا په نزد كي ستر )بد كار( دئ. كه كوم 

څه ړئ نو يقينًا چي هللا پر هر ټ كپې ئړئ يا څرگند ك

 ښه پوه دئ.   

د هغو و ته مسلمانانآيتونو كي ې مباركو په د -(13-14)

په ۍ د كور او كورن ّـ هللا ې چي د رسولښوونه شوآدابو الر

 ورته ويل شوي: ،ړيې بايد مراعات كړه ئا

 چي اجازه ځئ د پيغمبر كورونو ته تر هغه مه ننو

چي له ړو ته وبلل شئ نو داسي مه كوئ كه خوړى شي، درك

ېدو منتظر وئ، ړو تر پخړاندي ورشئ او د خوخپل وخت و

داسي ړو وروسته خواره شئ، ورشئ او له خو په خپل وخت

سره د خبرو تلوسه هلته ستاسو د  ّـ هللا نه چي له رسول

، د ځوروي ّـبب شي، دا كار پيغمبر ېدو سزيات پاته ك

 دا دئ هللاڅه نه وايي، ېري حياء له كبله تاسو ته ډ

او حق خبره له كومي حياء  ښوونه كويتاسو ته الر تعالى

 پرته تاسو ته كوي.

 ړئ نو د حجاب څه غواېرمنو له م ّـ هللا كله چي د رسول

ې پرديا  لېواې، دړي، دروازد دړئ، ې غواې ترشا ئله 

پاره راغلى يم، ې غرض لد دې ږ كوئ چي مورې غپرله شا 

ړونو لپاره د زيات همدا مو ستاسو او د دوى د ز

 پاكوالي باعث دئ.

  پلو ، نه په خځوروئو ّـ هللا چي رسولښايي تاسو ته نه

په ښتنو، نه زيات ورتلو، نه په خپلو  وخت ناوخت پو

ي او مرضي ښخپلو غيرمؤدبانه حركاتو او نه د ده د خو

  ړنو سره.خالف ك

  له تاسو سره نه او او دا تر ابده درته جائز نه دي

په نكاح ېرمني وروسته د ده م ّـ هللا چي له رسولښايي 

ندو په هغوى ستاسو معنوي ميندي دي، د خپلو ميړئ، ك

ړاندي دا ستر قبيح په و تعالى سترگه ورته گورئ، د هللا

ېرمنو چي د خپل پيغمبر او معنوي پالر له هغو مكار دئ 

 ړئ چي ستاسو معنوي ميندي دي. سره د نكاح اراده وك

  بايد متوجه وئ چي معامله مو له هغه رب سره ده چي

ږي، نه مو بد ېڅرگندو كارونو پوهټو او ستاسو په پ
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  ېك عزائم.ږي او نه نېپاته كټ پې ت ترخياال

څو وضاحتونه ضروري ړه ښوونو په االرالهي ې جامع د د

 ېښي:بر

 څه ته وايي ، حجاب هغه ېدلته د )حجاب( يادونه شو

له كبله يو بل ونه او د هغه  ځ حائل شيچي د دوو تر من

ې او په دروازږي، هم ېېوال كې هم په دويني، اطالق ئ

ږ يوه مشهوره غلطي دا ده چي موې، ړي او هم په پردد

په معنى نيسو چي دا يوه اشتباه ټكري حجاب د پړوني او 

ټكري ته د خمار لفظ كارولى، د هغه لوى ړه وا ده، قرآن

ې ځان پرټول چي  ړىې د جلباب لفظ غوره كپړوني لپاره ئ

ټكري ته د حجاب نوم وركول پړوني او ېرمنو ، د مږيېټپ

د محجبه پر سر وي ې ړونى ئچي پېرمني ته هغي ماو 

او هم د  غلطه كارونه دههم له ادبي پلوه اصطالح كارول 

 قرآني اصطالحاتو او قاموس له مخي. 

  داسي گمان كوي چي د حجاب دغه آيت د النور د ځيني

ړاندي نازل شوى، حال دا چي خبره د ېدو ونازلې تر سور

حث ې كي تفصيلي بړه د النور په سورې اپه دې عكس ده، د

څو وضاحتونه ضروري ې وگورئ، دلته شوى، اميد دئ هلته ئ

ړه د فقهاوو تر په اگوالي څرنځو د حجاب د ښد ېښي: بر

غو متعارضو هله دئ، دا اختالف اختالف ژور او جدي ځ من

ې د ئځيني څه او ې يو ئځيني چي  ړ شوىرواياتو راوال

په دوو ړه په اد حجاب او ستر  څه وايي،هغوى خالف بل 

او ې؛ يوه همدا د االحزاب سوره ښووني شورتونو كي الرسو

چي د النور سوره تر كه ومنو ، د النور سورهبله 

ږ هغه سره به مونې دپه ې نو ړاندي نازله شواالحزاب و

ې وروسته چي دا سوره ترڼلي وي گې اعتباره روايات ب

ې ې، او كه ئټولو يادونه شوپپه هغوى كي د مخ بولي او 

گڼلي وي عتباره اې نو هغه روايات به مو بگڼو وروسته و

 كوي. ې عكس خبره چي د د

چي د ويلى شو له مخي په يقين سره څو دالئلو  د

 ې:ي نازله شوړاندالنور سوره تر االحزاب و

  ټول روايات همدا خبره پرته نور له دوو رواياتو

 كوي.

  چي ويل شوي  گهپه عامه توپه سوره كي د النور

ړئ گنو اجازه وغواپر مهال له هستوو كورونو ته د ننوتل
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چي ويل شوي په سوره كي چوئ او د االحزاب ې واپراو سالم 

ځئ، كه بلنه پرته مه ننوې كور ته له اجاز ّـهللا  د رسول

هللا  رسولړى شوه نو له خوراك وروسته خواره شئ او د ركد

ېدو ته پاته كتلوسه دي تاسو زيات ېدو د خبرو اور ّـ

 ېږي.د مزاحمت باعث ك ّـهللا  رسولد كار چي دا څوي ونه ه

ښوونه والً عامه الرمښوونه عامه او دا خاصه ده، معهغه الر

 ړاندي وي.تر خاصي و

  له  ّـهللا  رسولچي د ې كي ويل شوي په سورد االحزاب

پلي ڼئ لكه خگي داسي ېرمنوفات وروسته به د هغه م

ښوونه له هغوى سره به نكاح نه كوئ. دا الردي او نمي

ړاندي ږ وله رحلت ل ّـهللا  چي د االحزاب سوره د رسولښيي 

ښووني ته ضرورت په همداسي وخت كي داسي الر، ېنازله شو

 ړاندي.ېر وډې وو نه تر د

  وايي: آيت  13ې سورد النور 

    

     

     

     

  :په نامه ې د هللا پلو كلكو قسمونو سره ئپه خ

ړې نو حتمًا به د جهاد چي كه امر ورته وكړه ړه وكلو

ژندل شوى اطاعت ېپړه مه كوئ، ووايه: لو ځي،پاره وول

 چيږي ېپوهښه څه هللا په هغه چي ستاسو دنده(، يقينًا دئ )

ږي ېېر وضاحت سره معلومډپه ې آيت دله  ې كوئ،تاسو ئ

ال د چي ې په هغو كلونو كي نازله شوچي دا سوره 

نه ښتي ېري نډځ ښمنانو تر منمسلمانانو او د دوى د د

ې او ال د منافقينو هغه خصلت عمالً نه وو جوت شوى ې شوو

په گرتيا او د مسلمانانو له ملكي په وخت ښتو د نچي 

چي ږي ېې معلومكوي، له د برخي اخيستو ډډه ړو كي لهگج

 ې. ړاندي نازله شوې ودا سوره د احزاب له سور

  ړاندي د االحزاب سوره تر النور وچي وايي كوم روايت

چي د ږي ېگو كهغه كي داسي خبري تر سترپه ې نازله شو

چي وايي: لكه دا روايت اعتبار ته كلكه صدمه رسوي، 

په مات كي او د مسلمانانو په جوچا له هغه  ّـهللا  رسول

په ړې وه، ړه كې جوچي دا افتراء ئړ ړاندي شكايت وكو

كه دا د  !هللا رسوليا وويل:  ّـې سعد بن معاذ ځواب كي ئ
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د ړو او كه څ كې سر غوږ به ئې وي نو مواوس له قبيل

ې چي ته ئكوو  څه به ورسرهې وي نو هغه خزرج د قبيل

د  ّـد بن معاذ چي سعپه داسي حال كي ړې. دا امر وك

ټپ له كبله ې ټپي شوى وو او د همدې كي په غزواالحزاب 

ړې دا خبره ك ّـ!! كه سعد بن معاذ وروسته وفات شو ږل

چي دا غزوه تر االحزاب او د سعد ې دا ده وي نو معنى ئ

ې اختالف او د دې ړاندي وه. د دت واتر وف ّـبن معاذ 

 گورئ.په تفسير كي وې به د سور رواياتو تفصيل

په هغه روايت استناد كوي د ابن شهاب الزهري ځيني 

ې په هغه كي عائشپه ارتباط راغلى او ې چي د افك د قضي

چي د حجاب آيت نازل شوى وو ې ته دا وينا منسوب شو ّـ

ړه اپه روايت ې ړ. د دټ كپټكري په پل مخ ځكه ما خنو 

ځواب نه دئ ويلى: د االحزاب ې چا ئچي هيې ښتني شوپوڅو 

ې حجاب آيت د بني المصطلق له غزوې كي د په هغو سوره ا

ې كه وروسته؟ كه ړاندي نازله شوپېښي واو د افك له 

ې نو د روايت دا برخه ردوي نازله شووروسته چي وايي 

ې مخكي راغلى وو د حجاب حكم د بني المصطلق له غزوچي 

د ې سره په دنو ې نازله شوړاندي چي واو كه وايي 

په جومات او  ّـمعاذ  نچي د سعد بي روايت هغه برخه ردو

د  ّـځكه سعد بن معاذ كي د هغه د وينا يادونه كوي 

پ ټې ږ وروسته له همدشوى او لپي ټې كي په غزواحزاب 

چي ته دا وينا منسوبول  ّـې وفات شوى!! همدا راز عائش

ړى، صحيح ټ كپپل مخ خې ئپام سره په د حجاب آيت ته 

ټول نه پموضوع د مخ ت ځكه د حجاب د آيانتساب نه دئ، 

ښتل څه غوې له شا پردڅخه د بلكي له امهات المؤمنين 

ړې وى نو ې كو يادونه ئټولپد مخ سره ټكري په كه دي، 

چي وايي: ې اشاره كوله ئآيت ته به  19ې د احزاب د سور

   

   

   

     

      

    ې : ا

ڼو او د مؤمنانو پلو لوېرمنو، او خمپلو خ پيغمبره!

، ړيپړوني ورباندي راتاو كپل خچي ېرمنو ته ووايه م

ځورول شي، ونه  اوژندى شي ېپچي وې ده ږدې ته نهمدا د
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 ښونكى دئ. او هللا مهربان بخ

    

  

  

   

   

  

    

   

      

       

څه گناه شته، نه ړه پر دوى نه د خپلو پلرونو په ا

پلو ېرونو، نه د خپلو ورڼو، نه د خد خپلو ورو

ړه، په ا ځوځو، او نه د وينښخورييو، نه د خپلوانو 

  څه شاهد دئ.ږئ، يقينًا چي هللا پر هر ېېراو له هللا وو

له مخكني حكم كسان دغه مبارك آيت كي  ېپه د -(11)

له  ّـ هللا چي د رسولې مكلف نه دي مستثنى شوي او پر د

ه، پلروند دوى ېرمنو سره به د حجاب له شا خبري كوي: م

 ي. ځاو وين يځښي خوريي، خپلوانه، ېرونره، وڼورو

ږئ، ېېرله هللا ووچي وايي: ې د آيت د پاى دا فقر

چي دا آيت له ښيي ؛ هد دئڅه شايقينًا چي هللا پر هر 

د مخكنيو مطالبو په ې فقرړلى دئ او دا مخكني سره ت

  ې دي.ارتباط راغل

   

    

  

   

    

ې ږي، اېپر پيغمبر درود لې ې ئيقينًا چي هللا او فرشت

ږئ او ېړى! پر هغه درود لې راوچي ايمان ئهغو 

 وايئ. ې پرړى سالم گځان

چي ې ښوونه شوې مبارك آيت كي مؤمنانو ته الرپه د -(11)

ږي، همغسي لكه چي هللا ېبه درود او سالم ل ّـ هللا پر رسول
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ږي. بايد متوجه وو ېې پر هغه درود لې ئتعالى او فرشت

د  ّـ هللا ږلو معنى دا ده چي رسولېاو سالم ل چي د درود

ړ له عيبونو او اعتراض وړ شخصيت او ستاينو و

 هللا چي رسولې باور وو ړ انسان وگڼو، په دو لووړتياگنيم

ړ له فكري، اخالقي او عملي پلوه دومره ستر او لو ّـ

ې درود وايي، هغه پرې او فرشت تعالى دئ چي هللا شخصيت

ېدلى وو، څوكي ته رسړي ټولو لوتر  ړواليچي د لوشخصيت 

د  هڅ انسان وزرونړاندي د هيې وڅوكي ته چي تر دهغي 

ې دوه د خول دا سالم او درود يوازيالوت توان نه لري. 

شعور او هغه ړه او دماغ الفاظ نه دي، بايد ستا د ز

ړ او ستر د لو ّـ هللا رسولې د ړي چي ته ئاحساس منعكس ك

په ړ شخصيت د لو ّـ هللا ي د رسولچڅوك ې. ړه لرپه اشخصيت 

د يوه غوره استازي په  تعالى او هغه د هللاړه خبري كوي ا

د  ّـ هللا خپلي وينا په دوران كي د رسولكه د توگه ستايي 

په څه حرج ړي احيانًا دا الفاظ تكرار نه كخوا ته نوم 

چي له دغه شعور او احساس پرته دا څوك كي نشته خو 

ته مو بايد ې ټه ورته نه لري. دگڅ الفاظ تكراروي هي

ي راغلى چي ړ كپام وي چي دا آيت د هغه مضمون په ل

ړه د په اۍ د كور او كورن ّـ هللا مسلمانانو ته د رسول

ښتنه پوځينو سره به دا ه ښايي لښوونه كوي. خاص ادب 

 كي خو دا الفاظ نه مومو چي هللا ړه شي چي په قرآنراوال

، همغه الفاظ ېږلى وياو سالم لدرود  ّـ هللا پر رسول تعالى

ې آيت معنى ې وايو صلى هللا عليه وسلم، نو د دږ ئچي مو

ښتني پوې څه ده )إن هللا و مالئكته يصلون على النبي(، د د

ستاينه او توصيف او د يوه  ّـ هللا ځواب دا دئ چي د رسول

د  ّـامين او صادق نبي په توگه د هغه معرفي پر نبي 

   دي.په معنى ېږلو درود ل
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يقينًا هغه چي هللا او د ده رسول )په خپلو غلطو خبرو 

ړى هللا په دنيا او آخرت كي پر دوى لعنت ك ځورويسره( 

ړى. او هغه چي ې ورته تيار كعذاب ئ ىپكوونكاو س

 )غلطڅه چي  پرته ځوروي ې مؤمنان او مؤمناني له د

ندي گڅرنو يقينًا چي د بهتان او وي  يړې كئ( كارونه

 . ړىې پر شا كئ (ټىگناه )پې

دا مبارك آيت هغه كسان په دنيا او آخرت كي  -(11-11)

گڼي چي په خپلو  ړپكوونكي عذاب وساو د الهي لعنت 

، او هغه ځورويغلطو خبرو سره هللا تعالى او د ده رسول 

چي د مؤمنانو په ضد غلط تبليغات كوي هغوى به په داسي 

چي ږي ېړاندي ودرپه وې تي محاسبد سخ تعالى حال كي د هللا

 ې پر شا وي. ئبه ټى گندي گناه پېڅربهتان او  ېد د
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ڼو او د مؤمنانو پلو لوېرمنو، خمپلو خې نبي! ا

ځانونو پر خپلو پړوني پل خچي ېرمنو ته ووايه م

او ژندى شي ېپچي وې ده ږدې ته ن، همدا دړيراتاو ك

ښونكى دئ. كه ځورول شي، او هللا مهربان بخونه 

د ېماري ده او ې بړونو كي ئمنافقين او هغه چي په ز

ې برالسى به تا پر ړي حتماً ډډه ونه كمرجفين ې مدين

ږ گر لړي مړو چي بيا به دلته ستا مجاورت ونه كك

ېري وموندى شي ونيول شي ړى شوي، چي چشانتي، لعنت ك

ژلو سره ووژل شي. دا د هللا هغه سنت ړي وگځانپه او 

ت سنه د هللا بڅكله ېر شوى او هيتپه مخكنيو كي  چيدئ 

 ې.ه تغيير او بدلون ونه مومت

ته  ّـ هللا آيتونو كي رسولباركو ې مپه د -(19-12)

 ې چي:ښتنه شوسپار

 ېرمنو ته ڼو او د مؤمنانو مپلو لوېرمنو، خمپلو خ

سره به ې دپه ، ئړرباندي راتاو كدپړوني پل خي: وواي

وساتل شئ. ځورونو به وپېژندى شئ او د مفسدينو له 

ږي چي ېيعني ستاسو جلباب او پړونى نورو ته دا پيغام ل

ي يئ، همدا پړونى ېرمنلمني او متقي م تاسو عفيفي، پاك

چي په ځورونو خوندي ساتي به تاسو د هغو مفسدينو له 

 .ټه كي ويېرمنو په لڅه او بازار كي د بدلمنو مكو

 ېماري ده ې بړونو كي ئكه منافقين او هغه چي په ز

د ټي خبري خوروي، چي گنده او چمرجفين ې د مديناو 

ځوروي، ېرمني يفي معف مسلمانانو په ضد تبليغات كوي،

لگوي، له دغو گنده كارونو الس وانه خلي، ې تورونه پر

چي دوى مهار ړو نو تا ته به دا اجازه او امكان درك

ې، داسي حالت ړېدا ورته گرانه كې كي اوسې، په مدينړك

ټل شي، هر لوري ورله  ې چي په مدينه كيړراپيدا ك

 هللا ړه دد داسي مفسدينو په اژل شي، ونيول شي او وو

ې ، تر دېدونكى سنت همدا دئدائمي او نه بدل تعالى

ه د بڅكله هيږي، ېړاندي همداسي شوي، بيا به همداسي كو

 ې.ه تغيير او بدلون ونه مومت تسنهللا 

 ښي:ېڅو خبرو وضاحت ضروري بردلته د 

  اشتباه  ړهې د صحيح تعبير په اې فقرد آيت د دځينو
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    ې چي وايي: ړك

  ې: دا ړل، دوى داسي ژبا

ړى شي!! چي ونه پېژندل شي نو اذيت نه كې ده ږدې ته ند

گڼي او )اليعرفن: ونه ړاندي )ال( مقدر دوى تر يعرفن و

تصرف او جسورانه ځايه ې ې بړوي، د دې جوپېژندل شي( تر

گڼي او گمان ټول د ستر برخه چي دوى د مخ پوجه دا ده 

ېرمني نه ځكه منو ږي، ېټچي په جلباب سره مخ هم پ كوي

ځيني د ږي!! متأسفانه دا يوه ستونزه ده چي ېپېژندل ك

ې پرڅه په آيتونو كي د تصرف جسارت هم كوي، كله  قرآن

يا بل ال دلته ې كموي، كله وايي څه ترزياتوي او كله 

ئ او كله وايي دلته ال يا بل تورى زائد مقدر دتورى 

كي  ايمان لري وايي: په قرآن چي پر قرآنك څودئ!! خو 

ې آيت كي نه زائد شته او نه كم، همداسي لكه چي په د

ړول ستره گڼل او له )يعرفن( )اليعرفن( جو)ال( مقدر 

همداسي په نورو مواردو كي هم د دوى تصرف غلط غلطي ده 

   دئ.  

  ادعاء كوي چي اوس د فتنو وخت دئ، زمانه ځيني

 هغه حالت نه دئ چي د رسولزيات شوى، ې، فساد خرابه شو

ځي جومات ته له ښپه كار ده ځكه په وخت كي وو نو  ّـ هللا

ې په دړى شي!! تلو منع شي او په ستر كي مخ هم شامل ك

 څو عرائض لرو: ړه ا

  وىچي هغځو د مخنيوي الر دا ده ښد له فساد او فتنو 

 جومات ته راشي او وعظ واوري.

 په وخت كي تر نن ليه السالم ع د پيغمبروايي چي وك څ

، دغه آيت د دوى د غلطي ادعاء د رد لپاره ېږي وې لفتن

كافي دئ، دا آيت وايي چي منافقينو، مرجفينو او 

چي جومات ته به ې ځورولېرمني مفسدينو به هغه عفيفي م

ادعاء دا ې، پاره به له كوره وتلې يا د بل غرض لتل

په ې خبر وي، بو حقائقله چي څوك كولى شي يوازي هغه 

ېر چي محدود شمې ځي هغه مهال جومات ته تللښمدينه كي 

ځلي ېر ډچي وايي  قرآندا دئ ړى وو، كسانو ايمان راو

ړونو خاوندانو به منافقينو، مرجفينو او د بيمارو ز

د دغو  تعالى هللا، ېلات ته به تلمچي جوې ځورولځي ښهغه 

ې ړك نه ځي جومات ته له تلو منعمفسدينو له امله ښ

ړي چي له جلباب سره جومات ته والړ ې ورته وكبلكي امر ئ
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  شي.

 ېرمني كه مخ په ستر كي شامل وى نو شريعت به م

ټ ې چي د حج په موسم كي مخ پې وگمارلې هرومرو په د

ې دور چي ووايي: اوس د فتنڅوك دا حق لري آيا وساتي، 

په دوران كي دي مخ ځي دي حج نه كوي، يا د حج ښدئ نو 

ې كه دا حق نه لرو نو له جومات ئ ټوي؟پالسونه هم او 

په ژوند مبارك پل خو د خ ّـهللا  رسول ؟گه منع كووڅن

پلو وروستنيو خطبو كي فرمايلي: په خېبو او وروستيو ش

ړي نو ځ وكپه جومات كي لمونچي ړي ځي غواښكه ستاسو 

 ې مه كوئ!!! مخنيوى ئ

  كه ېلېل شى دئ او جلباب بچي حجاب بښيي دا آيت ،

تكرار ته ضرورت ې جلباب او حجاب سره ورته وى نو بيا ئ

اميد دئ ې وه. نه وو، په همغه مخكني آيت به اكتفاء شو

 30ې د النور سورړه تفصيلي بحث د د حجاب او ستر په ا

 كي وگورئ. آيت په تفسير

   

    

     

   

     

ې علم ئښتي، ووايه: پوړه تا خلك د قيامت په ا

ښايي دا ې ړى يخبر كڅه شي او يوازي له هللا سره دئ، 

 ې وي؟! ږدټه به نېن

ځل بيا ښتنه يو دلته د منكرينو هغه تكراري پو -(13)

ې كوي او ئړه په اې ټېې نټاكلچي د قيامت د ې راغل

ي تر اوسه ښتيا وي ولوايي: كه د قيامت د راتلو خبره ر

پيغمبر راغلى او د قيامت ځي؟ هر رانه غى؟ كله به را

، دوى د قيامت په ې خو تر اوسه رانه غىړې كخبره ئ

ځواب د دوى په  ڼي!!ډ د نه راتلو دليل گځنراتلو كي 

 تعالى هللاې علم له ټېې نكي ويل شوي: د قيامت د ټاكل

ې ږي، ولي ئېپوهې پرڅوك نه سره دئ، له ده پرته هي

ښايي هغه به ستاسو د وهم او تخمين گڼئ، بعيد او محال 

 ې وي. ږدېر نډخالف 

ې آيت ارتباط له مخكنيو چي د دږي ړېښتنه راوالدا پو
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په ضمن كي د قيامت ۍ موضوع څنگه دئ او ولي د مخكنسره 

له قيامت او ځواب دا دئ چي ښتني پوې د د ؟ېيادونه شو

پر آخرت ټ دئ، گناهونو بنسټولو د ې انكار الهي محاسب

انسان ته دا جسارت ې انكار عدم باور او له الهي محاسب

ړي، كه په فساد الس پوري كړي او وركوي چي گناه وك

ځوروي، ېرمني ړي او مرجفين پاكلمني مېمارز، بمنافقين

گوي ې لد مسلمانانو په ضد تبليغات كوي او تهمتونه پر

د دوى ړه شكمن دي. چي دوى د قيامت په اې دا ده وجه ئ

ې آيت كي ويل دغي اساسي ستونزي ته په پام سره په د

علم ښتي، ووايه: پوړه تا د قيامت په ا خلكچي دا شوي 

ښايي دا ې ړى يخبر كڅه شي او ې يوازي له هللا سره دئ، ئ

 ې وي؟! ږدټه به نېن

    

    

     

    

    

   

   

   

   

  

  

   

   

  

    

ې او لمبه ناك اور ئړي كيقينًا چي هللا كافران لعنت 

، نه به يړى. تر ابده په هغه كي تلپاتورته تيار ك

چي ځ هغه وركوم موال موندى شي او نه كوم مرستندوى. 

ړول په اور كي )يوه او بل لوري ته( اوې مخونه به ئ

كاش د هللا او  وايي به: اى چي كي حال داسي په ؛ږيېك

ږ ې زموړى وى، او وايي به: امو ك د رسول اطاعت

پلو ساالرانو او لويانو ږ د خربه! يقينًا چي مو
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ږ ې زموړو، امنحرف ك ېچي له )سمي( الري ئړ اطاعت وك

ټني سره ستري رپه ړه او دوه برابره عذاب ورك ربه!

  ټه.ې ورئ

هغه كافران چي په قيامت باور نه لري او د  -(14-11)

ۍ ښمنله مسلمانانو سره د دې له كبله ئ رې عدم باوهمد

ې، د دوى په ضد تبليغات كوي او ړاو عداوت الر غوره ك

الهي لعنت، د دوزخ ې دا ده: سزا ئې تورنوي ئ يپاك لمن

ېدا، اور كي د تل لپاره پاته كې لمبه ناك اور، په د

نه په دنيا كي له الهي عذاب د نجات لپاره كوم موال او 

كي ځ ور ي هغآخرت كي. په مرستندوى موندى شي او نه په 

ړول اويوه او بل لوري ته په اور كي ې چي مخونه به ئ

هغه مهال به په خپل كفر او نفاق نادم وي او  ؛ږيېك

ړى كاش د هللا او د هغه د رسول اطاعت مو ك ى: ابه وايي

او پر خپلو گناهونو او اشتباهاتو به اعتراف كوي وى، 

پلو ساالرانو ږ د خوږ ربه! يقينًا چي مې زمووايي به: ا

ړو، منحرف ك ېچي له سمي الري ئړ او لويانو اطاعت وك

ړي، هغه مهال به خپلو مشرانو ته دوه برابره عذاب غوا

ې الري كولو خپلو گناهونو سزا او هم د دوى د بهم د 

ړه دوه برابره عذاب ورك ږ ربه!زمو ېاسزا، وايي به: 

 ټه.ې ورټني سره ئستري رپه او 

  

   

   

    

     

  

ېر مه څپه ړو ړى! د هغو وگې راوچي ايمان ئې هغو ا

څه برائت ځوراوو او هللا له هغه ې وږئ چي موسى ئېك

 ړاندي مخور وو.په وړ چي دوى ويل او د هللا ورك

چي ې ښوونه شوې مبارك آيت كي مؤمنانو ته الرپه د -(19)

 ّـچي خپل گران پيغمبر موسى څېر نشي د هغو يهودانو په 

او  ځوراووې په خپلو ناروا او دروغجنو تورونو سره وئ

ې برائت ته ئ ّـړل او موسى ډ كهغه تورونه شن تعالى هللا

او د عزت خاوند مخور  ړانديهغه د هللا تعالى په و ړ.ورك
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ېدل چي په خپلو غلطو او نه توانوښمنان او د وو

دروغجنو تبليغاتو او تورونو سره د ده عزت او اعتبار 

 . ته صدمه ورسوي

ډېر وضاحت سره څو خبري په ې مبارك آيت له د

 ږي:ېمعلوم

  د يهودانو له لوري داسي تور وارد شوى  ّـپر موسى

وارد شوى، په  ّـ هللا رسولچي د منافقينو له لوري پر وو 

گند شوى چي د څرږ ته هغه تور ې كي مومباركي سور ېد

وارد شوى، دا همغه تور  ّـ هللا پر رسولښمنانو له لوري د

ې ې سورپه دېدلى او گړه لپه اد نكاح  ّـدئ چي د زينب 

په ارتباط جامع او مفصل د ترديد او تكذيب كي د هغه 

ې ته ورته د ّـر موسى بحث شوى. خو بايد وگورو چي آيا پ

ېر ډپه ې آيت له فحوى د دډول تور؟ كه بل  ېدلىتور لگ

ې ته ورته ږي چي دا تور به حتمًا دېصراحت سره معلوم

ځي يو دا چي ږ مخي ته راړه دوه روايات زموې ا، په دوو

نورو له ځكه چي دى ړه ويل په ا ّـوايي يهودانو د موسى 

له نظره نورو  ډ غسل نه كوي او دځاى او بربنسره يو 

څه عيب لري يا پر پوستكي ځان كي چي په ټ دا كار كوي پ

داسي شرائط  تعالى پين داغونه دي او گواكي هللاې سئ

څ ډ او لوړاندي بربنپه ود خلكو  ّـچي موسى ړل برابر ك

گه دا تور ترديد شي!! روايت ې توڅرگند شي او په د

 داسي دئ:

  َعنِ  ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ 
ِّ
 ِإسَْراِئيلَ  َبُنو َكاَنتْ " َقالَ  ّـالنَّبِي

 َيْغَتِسلُ  ُموسَى َوَكانَ ، َبْعض   ِإَلى َبْعُضُهمْ  َيْنظُرُ ، ُعَراةً  َيْغَتِسُلونَ 

 َأنَّهُ  ِإالَّ  َمَعَنا َيْغَتِسلَ  َأنْ  ُموسَى َيْمَنعُ  َما َوهللا َفَقاُلوا، َوحَْدهُ 

 اْلحَجَرُ  َفَفرَّ ، حَجَر   َعَلى هُ َثْوبَ  َفَوَضعَ ، َيْغَتِسلُ  َمرَّةً  َفَذَهبَ ، آَدرُ 

 حَتَّى. حَجَرُ  َيا َثْوِبى َيُقولُ  ِإْثِرهِ ِفي  ُموسَى َفخََرجَ ، ِبثَْوِبهِ 

 ِمنْ  ِبُموسَى َما َوهللا َفَقاُلوا، ُموسَى ِإَلى ِإسَْراِئيلَ  َبُنو َنظََرتْ 

 ُهَرْيَرةَ  ُبوأَ  َفَقالَ ". َضْرًبا ِباْلحَجَرِ  َفطَِفقَ ، َثْوَبهُ  َوَأخَذَ . َبْأس  

   .ِباْلحَجَرِ  َضْرًبا سَبَْعة   َأوْ  ِستَّة   ِباْلحَجَرِ  َلَنَدب   ِإنَّهُ  َوهللا

 (211)بخاري:

فرمايلي دي: )بني  ّـرسول هللاچي روايت دئ  ّـله ابوهريره 

اسرائيلو به لوڅ غسل کاوو، يوه به بل ته کتل، او 

ئيلو موسى )عليه السالم( به يوازي غسل کاوو، بني اسرا

ويل: قسم په خداى چي موسى )عليه السالم( ځکه له موږ 
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سره غسل نه کوي چي هغه د خصيو رنځ لري )خصيې ئې 

غسل چي (، نو يو ځل موسى )عليه السالم( الړ ېدلېپړس

ښودې، تيږي ئې ېتيږي کې خپلي جامې ئې پر يوړي، وك

وتښتولې، موسى )عليه السالم( ورپسې ووت، ويل ې جامې تر

زما جامې، تر هغه  ې!زما جامې، اې تيږ ې!تيږئې: اې 

ته وکتل نو وئې السالم  عليهبني اسرائيلو موسى چي 

څ مرض موسى )عليه السالم( خو هيچي ويل: قسم په خداى 

او پر تيږي ئې د  ېواخستلې نه لري، نو خپلي جامې ئ

په خداى قسم وايي:  ّـابوهريرة ړل، پيل ككول گوزارونو 

نښي موجودي گوزارونو شپږو يا اوو هغه تيږي د پر چي 

 دي.

ېرو ې شمپه دځلي نور هم دا روايت په بخاري كي دوه 

 4199، 3404راغلى 

په چي دا روايت د سند له مخي دومره كمزورى دئ 

يعني تر اغرب  څلورو طبقو كي يوازي يو يو راوي لري!!

او د متن له پلوه داسي دئ چي له نورو  ښتى دئ.هم او

په دوى كي مواردو كي ژور توپيرونه لري، ېرو ډسره په 

 َكاَنتْ : په يوه كي راغلي ږيېدا توپيرونه تر سترگو ك

په  َبْعض   ِإَلى َبْعُضُهمْ  َينْظُرُ ، ُعَراةً  َيْغَتِسُلونَ  ِإسَْراِئيلَ  َبُنو

 َرجالً  َكانَ  ُموسَى ِإنَّ  په يوه كي نورو كي دا خبره نشته،

ْء   جِْلِدهِ  ِمنْ  ُيَرى الَ ، ِستِّيًرا حَيِيًّا
په بل  ،ِمْنهُ  اسِْتحْيَاءً ، شَى

 َأنْ  َأَرادَ  هللا َوِإنَّ په بل كي  ،َوحَْدهُ  َيْغَتِسلُ  ُموسَى َوَكانَ كي 

په يوه كي  ،َوحَْدهُ  َيْوًما َفخالَ  ِلُموسَى َقاُلوا ِممَّا ُيبَرَِّئهُ 

 ،آَدرُ  َأنَّهُ  ِإالَّ  َمَعَنا َيْغَتِسلَ  َأنْ  ُموسَى َيْمَنعُ  َما َوهللا َفَقاُلوا

 َعيْب   ِمنْ  ِإالَّ  التَّسَت رَ  َهَذا َيسَْتِترُ  َما َفَقاُلواپه بل كي 

 په يوه كي َفَوضَعَ  ،آَفة   َوِإمَّا ُأْدَرة   َوِإمَّا َبَرص   ِإمَّا، ِبجِْلِدهِ 

 ِإْثِرهِ ِفي  ُموسَى َفخََرجَ ، ِبثَْوِبهِ  اْلحَجَرُ  َفَفرَّ ، حَجَر   َعَلى َثْوَبهُ 

 َبِني ِمنْ  آَذاهُ  َمنْ  په بل كي َفآَذاهُ  ،حَجَرُ  َيا َثْوِبى ُقولُ يَ 

 ُموسَى َفَأخَذَ ، ِبثَْوِبهِ  عََدا اْلحَجَرَ  َوِإنَّ  په بل كي، ،ِإسَْراِئيلَ 

په  ،حَجَرُ  َثْوِبى، حَجَرُ  َثْوبِى َيُقولُ  َفجََعلَ ، اْلحَجَرَ  َوطََلبَ  َعَصاهُ 

 َفَرَأْوهُ ، ِإسَْراِئيلَ  َبِني ِمنْ  ء َمال ِإَلى اْنَتَهى يوه كي حَتَّى

په بل كي  ،َيُقوُلونَ  ِممَّا َوَأْبَرَأهُ ، هللا خََلقَ  َما َأحْسَنَ  ُعْرَياًنا

 ِبُموسَى َما َوهللا َفَقاُلوا، ُموسَى ِإَلى ِإسَْراِئيلَ  َبُنو َنظََرتْ  حَتَّى

په  ،َضْرًبا رِ ِباْلحَجَ  َفطَِفقَ ، َثْوَبهُ  َوَأخَذَ په يوه كي  ،َبْأس   ِمنْ 

 ،ِباْلحَجَرِ  َضْرًبا سَبَْعة   َأوْ  ِستَّة   ِباْلحَجَرِ  َلَنَدب   ِإنَّهُ  َوهللايوه كي 

 َأوْ  َثالًَثا َضْرِبهِ  َأَثرِ  ِمنْ  َلَنَدًبا ِباْلحَجَرِ  ِإنَّ  َفَوهللاپه بل كي 
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 ُموسَى ِإنَّ "په يوه كي يوازي دا راغلي  ،خَْمسًا َأوْ  َأْرَبًعا

 آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َها َيا) َتَعاَلى َقْوُلهُ  َوَذِلكَ ، حَيِيًّا الً َرجُ  َكانَ 

 َوَكانَ  َقاُلوا ِممَّا هللا َفبَرََّأهُ  ُموسَى آَذْوا َكالَِّذينَ  َتكُوُنوا الَ 

ې متعارضو پيرونه، د دځيني نور تواو  َوجِيًها هللا ِعْندَ 

چي بني اسرائيلو څوك دا نشي ويلى له مخي رواياتو 

په چي د برص ې په دړى، څه تورن كپه السالم  عليهموسى 

ې كوم داغ دئ، كه د خصيو پوستكي ئپر مرض اخته دئ، كه 

ږي پر هغه تيچي كه كوم بل آفت؟ دا نشي ويلى مرض لري، 

ږه دا تي وه؟اږ كه پځه، شپنڅلور، ې، ښي دي: درڅو ن

ې ته چي د دې عالوه كه تاسو دغه آيت له دېري ده؟ چ

گواكي د آيت چي ه ضمن كي راغلى او ويل شوي پروايت 

ځير شئ نو درته جوته به شي ږ مطلب او تفسير همدا دئ ل

كه تاسو دا آيت گه ناسم دئ، ړه توپپه بشچي دا تعبير 

و سره مخكنيو او وروستنيو آيتون لهځاى كي او پل په خ

ې چي د دپه آساني به درته جوته شي ېړئ نو څځاى ويو 

 ءې ادعادغه روايت كي ئپه چي دا نه ده آيت معنى قطعًا 

ې مؤمنانو له هللا ې آيت وروسته راغلي: اې. له دشو

په ې ږئ او سمه خبره كوئ، دا آيت د احزاب د سورېرېوو

د هغو كسانو سزا ې په سر كي ئچي هغي برخي كي راغلى 

وي، كپيغمبر او مؤمنان اذيت چي هللا، د هغه ې بيان شو

ېرمنو، پلو مچي خته ويل شوي م عليه السال بيا پيغمبر

چي له جلباب ېرمنو ته ووايه ڼو او د مسلمانانو ملو

ې په دړي مرجفين او بيمار زځي، بيا منافقين، سره وو

پلو عملونو الس وانه خلي له بدو چي كه له خښل شوي گوا

ېرمني پايلو سره به مخامخ شي، دوى به مسلماني م

گ افواهات گ رننې كول او رې، غلط تبليغات به ئځورول

ړۍ يوه برخه ده، او ې لخورول، دا آيت د همدې به ئ

كار هغه پيغمبر سره پل له خپام كوئ چي ې دا ده معنى ئ

سره السالم  عليهچي بني اسرائيلو له موسى ړئ ونه ك

 ّـځينو كسانو له رسول هللاپه مسلمانانو كي چي ، دا ړوك

په ؟ كه ړه نازل شوىپه اچي دا آيت د هغوى ړي څه كسره 

دوو  قرآنې موندلى شو، ځواب ئټوو نو ې ولكي ئ قرآن

عليه  چي منافقينو پيغمبرهغو تورونو ته اشاره كوي 

ړه تور او بل په ا ّـې ړى: يو د عائشې تورن كپرالسالم 

ړ او ې وركچي طالق ئړه تور په اېرمني د هغي م هلالج لجزيد د 

د چي ږي ېې معلومله دړه، په نكاح كهغه  ّـهللا رسولبيا 
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ېدلى گې ته ورته كوم تور لړه دپه االسالم  عليهموسى 

السالم  عليهپه موسى ړى، هغه ته برائت وركاو هللا تعالى 

چي هارون ېدلى: يو دا گباندي دوه ستر ستر تورونه ل

ېرمن چي منافقينو يوه مژلى او بل دا ې وئالسالم  عليه

باندي د السالم  عليهپر موسى چي ې وه ړچمتو كې ته د

چي دا خبره ړ ېرمني اعتراف وكې م، خو دگويا تور ولزن

ې له څخه دا وروستنى ئړو تورونو دروغ ده. له دغو دوا

زينب ېرمني د مطلقه م هلالج لجچي د زيد تور سره ورته دئ  ههغ

يقين سره  ړپپشپه نو  .ىېدلگل ّـهللا رسولپر ړه په ا ىلص

ېدلى تور دغسي وو گلالسالم  پر موسى عليهچي ويلى شو 

  ې روايت كي راغلى.په دچي ي نه هغس

په قطعي توگه ويلى شو چي دا څو دالئلو له مخي د 

 ړ نه دئ: روايت د اعتبار و

 گوي.ړخ نه لسره قطعًا ا له قرآن 

 دي خپل دروند او مخور  تعالى بعيده ده چي هللاېره ډ

ښيي او ډ وڅ او بربنړاندي لوپه وښمنانو پيغمبر د د

 ړي.هغه دي سپك ك

 ې ښتولتې جام ّـد موسى ډبري دي ي چي نه دا عقل من

ډ ظاهر ړاندي بربنپه ود خلكو  ّـوي، نه دا چي موسى 

ړي وي ډبري ته گوزارونه وركدي  ّـشوى، نه دا چي موسى 

ژوند پوري پر تر  ّـد ابوهريره ښي دي گوزارونو ناو د 

وي، كه داسي وى نو بني اسرائيلو به دا  ېشو ېپاتډبري 

په ځاى و من او سلوى سره يو له عصاء ا ّـډبره د موسى 

ې كي به هرومرو د د او په قرآن ې وهصندوق كي ساتل

په بايبل كي به ږه تر ل ږل ې وه.ې يادونه شوستري معجز

 ې وه.پېښي يادونه شوې د د

  ېرو نورو ډگ څنتر  ّـپه صحابه وو كي به د ابوهريره

، ولي دا خبره يوازي ړې وهدا خبره كهم ه وو صحاب

ې بل راوي گ كي ئڅنپه ې او منسوب شوابوهريره ته 

 ؟!نشته
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او په ړئ ړى! د هللا پروا وكې راوچي ايمان ئغو ې ها

ې سره به صفا او سمي وينا سره وينا كوئ، چي په د

ړي او گناهونه به مو ستاسو عملونه درته اصالح ك

، او چا چي د هللا او د هغه د رسول اطاعت ښيدرته وبخ

 نو يقينًا چي په ستري بريا سره بريالى شو. ړوك

چي د هللا تعالى ې ښووني شوالردلته مؤمنانو ته  -(1011)

ې او په صفا او سمي وينا سره وينا كوئ، د دړئ پروا وك

ړي او عملونه اصالح كد دوى  تعالى ړو په سبب به هللادوا

چي د ې معنى دا ده ، د دښيورته وبخې گناهونه به ئ

اساسي او بنيادي ښني عملونو د اصالح او د گناهونو د بخ

)سمه وينا(، عدم تقوى او اسباب دوه دي: )تقوى( او 

ړه او له الهي مغفرت د غلطه وينا د بدو عملونو جر

څوك ترالسه كولى او حقيقي بريا هغه محروميت سبب دئ، 

 ي. ړچي د هللا تعالى او د هغه د رسول اطاعت وكشي 

   

   

   

  

  

    

   

  

 

 

 

  

   

   

       

امانت آسمانونو، زمكي او غرونو ږ دا چي مويقينًا 

ې ته وړاندي كړ خو هغوى له دې ډډه وكړه چي حمل ئ
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كړي )په غاړه ئې واخلي او قبول ئې كړي( او )له 

ستروالي او عظمت ئې( ووېرېدل او انسان حمل كړ، 

ېر ډيقينًا چي هغه  په غاړه واخيست(ې دا امانت ئ)

څو منافقين او تر وو.  ظالم او ډېر نا پوه او جاهل

ړي او پر منافقاني، مشركين او مشركاني تعذيب ك

ځينه مؤمنانو )په خپل رحمت سره( رجوع ښنارينه او 

(، او يقينًا چي هللا ړيتوبه قبوله كړي )د دوى وك

 ښونكى دئ.مهربان بخ

چي په حقيقت كي يو آيت دئ  دا مبارك آيتونه -(12-13)

ږدي ړاندي په وږ الصه زموې جامع تتمه او خې سوراو د د

 افاده كوي: څو اساسي مطالب

  په د آيت په لومړۍ برخي كي الهي كتاب د امانت

ونو، زمكي چي دا امانت آسماننامه ياد شوى او ويل شوي 

ډډه ې له قبلولو خو هغوى ئ او غرونو ته وړاندي شو

ې د دې معنى څه ده؟ آيا معنى ئ بايد وگورو چي وكړه،

ړ؟ او كه ړاوى وكله حكمه سرغتعالى  هللاچي دوى د دا ده 

آيا  ؟ښود كتاب ته ضرورت نه درلوددوى داسي الرچي دا 

كه په فطري توگه او د عدم ې انكاري اجتناب دئ معنى ئ

ښتني ته پوې دضرورت او عدم اهليت له كبله اجتناب؟ 

ږ ته مو آيتونهنور  قرآند ځواب وايي، پله په خ قرآن 

په څه ته ي هر او زمك وآسمانون دچي  بيانويدا حقيقت 

 چي هللاهمغه كار كوي څه ې، هر ښوونه شوگه الرفطري تو

څه طوعًا گمارلى، د زمكي او آسمانونو هر ې پر تعالى 

ته منقاد دي او د هغه اوامرو ته او كرهًا هللا تعالى 

چي د ڼا كي وايو په رو آيتونږدي، د دغو ړه غا

څكله د هللا تعالى هي او غرونو ډډه كول يزمك ،وآسمانون

، عصيان او عدم اطاعت په معنى نه ړاويله امره د سرغ

 ده، ځكه قرآن فرمايي:

    

    

   

                                                                                                                                
  13آل عمران: 

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

) په  د آسمانونو او زمكي هرڅه طوعًا اوكرهاً  يچدا 
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او د ده لوري ته  ېښېخوښه او ناخوښه( ده ته غاړه ا

 رځول كېږي.گور

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

په لي، مارگپرې هللا  چيڅه كوي هغه ، ئاسالم د نټولو دي

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

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

وانات د ټي او حيوني، بو، يځپرېوژي او ېاخرځاى پل خ

ټولو په يا دي، پل كار لگپه خپل فطرت مطابق خ

د هللا له  چي دئكافر او عاصي انسان  ي يوازيمخلوقاتو ك

په ي شي، هم د هللا د دين ټه كپه لڅه پرته د بل دين 

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

او د آسمان د  د زمكي چيړى ې بغاوت كئدئ، له هغه دين 

 څه دين دئ.هر 

له دې آيتونو په څرگنده معلومېږي چي د زمكي، 

آسمانونو او غرونو د اجتناب او اعراض مفهوم دا نه دئ 

چي گواكي د هللا له امره ئې عصيان او سرغړونه كړې، د 

قرآن عظيم الشأن د نورو آيتونو په رڼا كي معلومېږي 

هغوى چي هللا جل شأنه د زمكي او د آسمانونو هر څه ته د 

ئې خپله ر يوه ته د فطرت او طبيعت سره سم وحي كړې، ه

ښودلې، هغوى خپل مسير پېژني، په كوم څه چي  الرخپله 

گمارل شوي او كومه وظيفه چي وركړى شوې هغه ترسره 

كوي، د كوم هدف لپاره چي پيدا شوي د هغه د تحقق هڅه 

كوي، نو د دې لپاره چي دوى ته بېله وحي شوې، خپله الر 

ېږي، په خپل مسير پوهېږي ځپېژندلې، په رڼا كي خو ئې

او له بلي خوا دا انسان ته لېږل شوى امانت، د دغو 

شيانو له طبيعت سره متناسب نه وو، په دې خاطر هغوى د 

دې له منلو اجتناب وكړ، دا داسي وگڼئ لكه د چا چي 

موټر څراغونه ولري، خو په دې خاطر چي رڼا او ورځ وي 

غونو له بلولو اجتناب كوي، په رڼا كي د موټر د څرا

څوك څراغ نه بلوي، د دغو شيانو اجتناب هم دغسي وگڼئ، 

دوى په رڼا كي دي، هغوى ته وحي شوې، هغوى خپله الر 

پېژني، بلي رڼا ته ضرورت نه لري، دا د هغوى له طبيعت 

او فطرت سره جوړښت نه خوري او د دوى لپاره مناسب نه 

غه ډډه كوي، خو په دې مبارك آيت له هې امله له ددئ، 

كي دې ته هم اشاره شوې چي د دې امانت، عظمت، لوړوالى 

، زمكي او غرونو او ستروالى دومره دئ چي حتى آسمانونو
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وېره وكړه، دا دومره ستر امانت هم د هغه له حملولو 

دئ چي هغوى د ده له حمل ځان عاجز وگڼلو، خو همدا 

 امانت انسان حمل كړ. 

يت د وروستۍ برخي په اړه د مفسرينو ترمنځ د دې آ

ډېر اختالف رأى ليدل كېږي، په دې كي دومره مختلف آراء 

وړاندي شوي چي انسان په حيرت كي اچوي او كله كله خو 

په شك ي لوستونكى دا متعدد او مختلف آراء هر ابتدائهم

مغشوشوي، خو د دې ې پراو حقيقت ځوي او تشويش كي غور

 طلب دا دي:ساده او بسيط م

    

  :  او انسان حمل كړ

يقينًا هغه ډېر ظالم او ډېر جاهل او  (چي ې كبله)له د

 ناپوه وو. 

ي كي يوازي انسان داسي او زمك وپه آسمانونيعني 

ې دنيا د وتلو )ظلم( او )جهل( له تيار چي دڅوك وو 

پرته ې ڼا ته ضرورت وو، هغه له در ېيو يې دغسپاره ئل

په ځان او جهان ېر ظالم( او د ډپلو قضاوتونو كي )په خ

ېر جاهل( وو، يوه )معيار او مالك( او يوه ډژندو كي )ېپ

ې دا الهي امانت قبول ځكه ئوو، ړ ڼا( ته اڅراغ او ر)

 ړ. ك

د دې لپاره چي انسان په خپل قضاوت او له نورو سره 

كي له ظلم او تېري ځان وژغوري،  ېملمعا او چلنپه خپل 

ې د عدل يوه مالك او معيار ته ئې ضرورت درلود، د همد

پرته نور  دا كتاب قبول كړ، له انسانې پاره ئل

، هر يوه ته بېله بېله لمخلوقات له دې بې نياز و

الرښوونه شوې، خو انسان د عدل لپاره يوه معيار ته اړ 

ړي او معيار ترالسه ك او محتاج وو، غوښتل ئې داسي مالك

له چي پاره ې لد دړى شي، چي )عدل( له )ظلم( تفكيك ك

، معيار او مالك ته محتاج وو،  يوې تليژغورل شي و ظلم

نو ځكه ئې دا الهي امانت قبول كړ، همدا راز هغه ډېر 

ناپوه او جهول وو، نه ئې ځان پېژندلى شو او نه دا 

ته محتاج وو،  عالم، هر څه ورته مجهول وو، نور او رڼا

هغه څه ته ئې ضرورت درلود چي ده ته خپل ځان او دا 

عالم او كائنات وروپېژني، هغه دا الهي امانت د دې 

چي هغه د ناپوهۍ په تيارو كي وو، يوه ړ لپاره قبول ك

ې وباسي، نو چي له تيارو ئړ وو څراغ ته اڼ داسي رو
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نو دا امانت حمل كړ، خو آسمانونو، زمكي او غروې ځكه ئ

د دې لپاره حمل نه كړ چي هغوى خپله الره پېژندله، 

مسير ټاكل شوى، هغوى ته د خپل طبيعت پل هغوى ته خپل خ

 شوې.ښوونه او فطرت سره سم وحي او الر

پل عقل حقيقت دا دئ چي انسان نشي كولى يوازي د خ

ټول مفيد او مضر شيان په مرسته او د تجربو له الري 

چي ړي ځان ته غوره كگالره ي تژوند داسړي او د تشخيص ك

پاره ېدو لې هدف ته د رسدښايي، د ده له فطرت سره 

ې اكتفاء نشي پوهي او تجربپل عقل، شعور، په خيوازي 

ټاكلى ځان ته په هغه صورت كي يوازي گالره داسي تكولى، 

ړ او پبشړه په اپراخ عالم ې خپل ځان او د د چي دشي 

ښه ژوند د انساني ړي د څوك وغواكامل علم ولري، كه 

ېدو ژوند ته د رسداسي ړي او پاره قوانين وضع كتنظيم ل

ړو په دغو دواهغه بايد  ،ټاكيگالره وپاره ده ته تل

د پاره پړ او كامل علم ولري، د انسان لبرخو كي بش

پوهي او ړي پړو برخو كي داسي بشدواپه دغو ټاكل گالري ت

ان د فطري ې هم د انسڼا كي ئپه رچي علم ته ضرورت لري 

تشخيص ټول مادي او معنوي ابعاد نفس  ړښت او د هغه دجو

ټولو له عالم چلي ېپپراخ او ې دړى شي او هم د ك

ې سره له دښيي، گوالى وروڅرنړيكو اجزاوو سره د ده د ا

د ړى، گ كپرمختېر ډړه په اندو ژېپچي انسان د عالم د 

 ې، خوگندي شوڅرمجهولي برخي نن ورته  ېريډځي پرون ور

او د ېر محدود او ناقص دئ ډې له ضروري حده دا علم ئ

ده ته د يوه صالح او چي پاره قطعًا كافي نه دئ ې لد

هغه الهي الرښوونو ته اړ ښيي، صحيح الر وروژوند سالم 

دئ او له دې پرته بله چاره نه لري. انسان ته د خپل 

برخي پېژندل ممكن دي او تر يوه  ينفس يوازي د محدود

ماحول پېژندلى شي، خو د خپل نفس او د ټول حده خپل 

جامع علم؛ د انسان له عالم او د عالم په اړه كامل او 

بهر دئ، دا ځكه چي د هغه عمر محدود دئ او  وس او توان

دا عالم ډېر خور، وسيع، پراخ او بې انتهاء، هغه په 

پېژندلى گه ړه توپبشپه دې محدود عمر كي نه خپل ځان 

عالم او هستي، د دې عالم وسعت او شي او نه دا خور 

ى او د ده د استعدادونو ضعف او محدوديت، د دې پراخوال

ټول عالم پېژندگلوي هغه ته محال كړې ده، انسان ته 

امكان نه لري چي دا ټوله هستي وپېژني، د دې عالم يوه 
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برخه خو د انسان تر تجربې الندي راځي او هغه ئې 

رب له يوه نسله بل ته پېژندلى شي او كېدى شي دا تجا

ورو ورو د انسان علم وسيع گه انتقال شي او په دې تو

شي، خو په دې عالم او د ده په خپل نفس كي داسي 

ه دومره ويلى شو چي تر ږتر لږ مجهولي برخي شته چي ل

توانېدلى چي هغه وپېژني، دا  ئننه پوري انسان نه د

ر ئې د عالم دومره خور او پراخ دئ چي د ځينو ستورو نو

سرعت او لري والي په وجه زمكي ته نشي رسېدلى او ځيني 

نور ئې داسي دي چي په زرهاوو نوري كلونو ته ضرورت 

لري چي نور ئې زمكي ته راورسېږي. ساينسي علوم دا 

دا عالم چي عالم او كائنات بې انتهاء گڼي، يعني دا 

ې نه دئ په دپاى او انتهاء نه لري، تر  اوسه 

د ستورو او ستورليكو )كهكشانونو( شمېر  چيېدلى توان

ېرو برخو ډ دځ ، د زمكي د سر او منړيدقيقًا معلوم كې ئ

ه پل ذات پپړ معلومات نه لري او د خړه دقيق او بشپه ا

اړه هم د انسان علم دېر محدود دئ، حتى د انسان د 

فزيولوژي او جسمي جوړښت گڼ شمېر برخي ورته مجهولي 

كارونو  %21انسان د مغز شاوخوا  دي، تر نن پوري علم د

ې او وظائفو باندي څه ناڅه پوهېږي، خو متباقى برخي ئ

ورته مجهولي دي، نه پوهېږي چي دا څه كار كوي او د څه 

لپاره پيدا شوي؟ تر اوسه خو علم ال د انسان د دماغ 

نه پېژني، څه دا چي د هغه  %11پنځه او يا په سلو كي 

 ويلو جرأت وكړي.  په نسبت د څهړښت د روحي جو

په داسي حال كي چي انسان مجهول دئ او هغه تر اوسه 

پوري نه دئ توانېدلى چي خپل ځان وپېژني او دا عالم 

او هستي هومره وسيع او پراخه ده چي انسان ئې بې 

انتهاء گڼي، تر اوسه د هغه پاى او نهايت ورته معلوم 

دې خو پرېږده، له  نه دئ، د هغه ټول اجزاء او توكي

انسان څنگه كولى شي د ځان لپاره  محدود علم سره

قواعد او ضوابط وضع كړي؟ حال دا چي د هر مادي  ،گالرهت

توكي او عنصر په اړه قوانين او ضوابط هلته وضع كېدلى 

شي چي هم د هغه د فزيكي خصوصياتو په نسبت پوره علم 

د كيمياوي خصوصياتو په ې ولرو او هم ئپه واك كي 

غو خصوصياتو له پوهېدو وروسته موږ وايو چي نسبت، په د

دا له كومو كومو عناصرو سره تعامل كولى شي او څه ترې 

تعامل محال او ناممكن ې جوړېدى شي او له كومو سره ئ
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او فزيكي خواصو ړښت ودئ. اول بايد د هغه په اتومي ج

پوه شو، د هغه كيمياوي خصوصيات درك كړو او په دې پوه 

ناصرو سره تعامل كولى شي او له كومو شو چي له كومو ع

او د نوموړي عنصر په اړه قواعد ې وروسته سره نه، له د

 مخكي. ضوابط وضع كولى شو، نه له دې 

گالره او ژوند تد انسان لپاره دين، د كله چي 

قوانين وضع كېږي، نو لومړى بايد په خپله انسان 

بيا كامل علم حاصل شي او ړه شي او د هغه په ا ژندلوپې

د هغه د ټول ماحول په اړه جامع او كامل علم ترالسه 

د انسان لپاره قواعد او ضوابط وضع ې وروسته شي، له د

كېدلى شي، خو دا كار انسان ته ممكن نه دئ، د همدې 

لپاره هللا جل شأنه په خپله د دې انتظام كړى، پيغمبران 

ئې مبعوث كړي، هغوى ته ئې وحي كړې، د انسان د 

او هدايت لپاره ئې كتاب لېږلى، هغه ته ئې د  الرښووني

 او هغه ته ئې حدود ټاكلي.  ېژوند ضابطه وضع كړ

گوته نيسي او ښت ته د انسان دغه نقص او كم قرآن

پل اجتماعي ېر د خڅپه ېش وايي: كه ده ته د ميراث د و

ټ د كوم بنسپارل شي ړه وسېكپرې ې عادي قضيژوند د يو

به  ځمنپالر او زوى تركوي، د  ړهېكپرله مخي به عادالنه 

ږ چا لبه زياته او د برخه چا ا ته ترجيح وركوي، د چ

پلوانو ې خږدپه نميراث دي چي ټاكي، كه ده ته وويل شي 

كه زامن، د ڼي گدې ږېر نډوواياست چي پالر به ېشه، وو

ړه ې اپه د قرآن كوم يوه برخه به تر بل زياته ټاكي؟

 فرمايي: 

 ...   

    

       

                                                                                                                           
  11النساء:

تاسو ته په نفع كي ې كوم يو به ئ چيږئ پوهېنه .. .

؟ دا الهي فريضه ده، زامن مومو كه  پلرونهوي،  نږدې

 .ئپوه د باحكمتهډېر هللا  چيې شكه ب

 يخوښدلته ويل شوي: كه دا د ميراث وېش ستاسو خپلي 

نو ووايئ  كئ،اټد هر يوه برخه و پخپلهته پرېښودى شي، 

ي ټاكلو كپه اكئ؟ د برخو ټه څنگد هر يوه برخه به  يچ

غوره كوئ؟ گه په توڅه د مالك او معيار به كوم 
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او گټور  ډېر درنږدېپالر  ؟ټه او منفعتگوالى كه نږدې

دئ كه زوى؟ د كوم برخه به زياته غوره كوئ او د كوم 

په دې اړه حكيمانه او  يچتاسو ته ممكن نه ده ږ؟ ل

 له لوري د هغه هللا يړى شئ. دا برخړه وككعالمانه پرې

او هم د حكمت خاوند، هره  ئپوه دښه هم  يچ ېټاكل شو

 ړه ده.كړه پرېپه علم والې حكيمانه او ړه ئكپرې

د ميراث د پلوانو دې خږكه انسان ته په خپلو ن

وواياست چي د هر يوه ېښودى شي پروېشلو عادي مسئله 

حقوق به څنگه ټاكي؟ كوم ته به څومره برخه وركوي؟ د 

؟ كه ټاكيحقوق به د كوم معيار له مخي  پالر او زامنو

دې ماحول كي، ږچي په خپل نگرانه وي ده ته حتى دا هم 

په نورو ژوند د  ، نوټاكيدې خپلوانو حقوق وږد خپلو ن

ځان ته به عادالنه گه تصرف كوي او څنچلو برخو كي به ېپ

 گالره غوره كوي؟!! او حكيمانه ت

د عالم كي ې په دانسان چي گورو ږ عالوه موله دې 

د عالم هر څه د چي يوه داسي امتيازي مخلوق حيثيت لري 

په اصطالح  قرآنده په خدمت كي او ده ته مسخر شوي، د 

د هللا د ې عالم كي په دانسان د زمكي خليفه دئ، هغه 

تصرف كوي، دا تصرف جامع او كلي علم ته گه خليفه په تو

دئ، په ضرورت لري، جامع او كلي علم انسان ته ممكن نه 

دې خاطر هللا جل شانه په خپله انسان ته د دې انتظام كوي 

چي هغه په پوره بصيرت سره په دې عالم كي تصرف وكولى 

شي، هللا جل شأنه هغه ته د جامع علم انتظام كړى او د ده 

په د الرښووني لپاره ئې كتاب رالېږلى. قرآن دغه مطلب 

د پاره ل د انسانچي وايي: ږدي ږ مخي ته گه زموې تود

او د حدودو او ضوابطو وضع كول د هغه ذات ټاكل دين 

ړ علم پهم د ټول عالم په اړه جامع او بشچي كار دئ 

لري او هم په خپله د انسان د طبيعت په اړه كامل علم، 

كتابونه د هغه هللا له چي الهي همدې ارتباط فرمايي په 

ې رلوري لېږل شوي چي په زمكه او آسمانونو كي هيڅ شى ت

 پيدا كړي يئ. ې پټ نه دئ او تاسو ئ

كي د تورات، انجيل او فرقان د ې د آل عمران په سور

 نزول له يادوني وروسته فرمايي:
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 1-1آل عمران:

 زمكي پهنه  ،دىېټپڅه نه شي  په هللا باندي هيڅ چييقينا  

 يچڅه. دى خو همغه ذات دئ  يپه آسمان كڅه او نه  كي

 و شكل دركويصورت اهغسي  يپه رحم كد )ميندو( تاسو ته 

بل  ئحكيم د وعزيز ا چيله ده پرته  ړي،ې غوادى ئ يچ

  .معبود نشته

 ډېري اساسي او بنيادي خبريړه څو په ادلته د كتاب 

 ړي:ږ غور او دقت غواپوهېدل لې په مطلب ئچي  ېشو

 چي يړون وضع كانپاره قشي د انسان لڅوك كولى هغه 

زواياوو ټولو ښت او فطرت له ړ، جوهم د انسان د خلقت

هم د انسان  خبر وي اوړتياوو ټولو فطري ااو د ده له 

ې احاطه دى ئ چيپوه وي و شيانو هغ وټول پهد ماحول 

. تعلق لريڅه  كيڼه په يوه او بله بړى او دى ورسره ك

څه ي هرځاى كشت ېمه پاو هم د انسان  پېژنيهم انسان 

څه ته ضرورت لري، څه انسان  يچپوه وي  په دې، پېژني

ته به انسان  قانون كيپه ي. څه تاوانټور دي او گته ور

د څه ناجائز، څه كول ورته جائز دي او  چي ويل كېږي

څه ناروا، د روا، ړل ورته روا دي او كوم څه خوكوم 

ړه هغه پرېكناروا، جائز او ناجائز او مفيد او مضر 

هم د انسان له طبيعت دقيقًا خبر وي او  يچڅوك كولى شي 

له ماهيت خبر وي  ټولو موجودو شيانوكي د  يمكزپه هم 

څه تاوان رسولى څه انسان ته كوم  يچپوه وي  په دېاو 

نه اختراع، قانون  ئيو كشف د يپه حقيقت كشي. قانون 

ې ئاو په خپل سر  ځان پلړوونكى قانون كشفوي، له خجو

 يد قانون وضع كول داسيپاره د انسان ل ړولى،نه شي جو

د  چيپوه او د ساينس عالم ميا پوه، كيلكه يو فزيك 

 يياوماو كي يې عنصر فزيكد د: په اړه وايييوه عنصر 

مره وې داو برق د انتقال توان ئحرارت خواص دا دي، د 

زي، له فالني فالني سو يپه كومه درجه كدئ، د حرارت 

د ې له هر يوه سره ئ او ئې تركيب ممكن دعنصر سره ئ

څه دوى  يچه اړه پې عنصر د د ئ.دا د تركيب فورمول

 څ كيپه ترې د تحقيقاتو او تجاربو ټول ئويلي دا 

كشف يعني د كشف دي نه اختراع، څه دا هر ، يموندل

موندل او اختراع يعني په خپله نوى څ كي ېړني په ترڅ
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څه نه دي ښي سر او په خپلي خو پلخپه دوى ړول، شى جو

په او  يړې كشف كشته او حاكم قوانين ئ ي، بلكيړوضع ك

ټول فورمولونه د ساينس  .يړكې بيان خاصو الفاظو سره ئ

ساينس  يچ قوانين ديطبيعت حاكم  په په حقيقت كي

هم بايد پاره قوانين ړي، د انسان لكشف كپوهانو 

، ئپوه( ته ضرورت دپاره )انسانې لد د كشف شي، همداسي

هغه پوه( ته هم، پوه ته بلكي )طبيعتانسان  ينه يواز

ولري او هم د لم عړه دقيق په اسان هم د ان چيچا ته 

 ړه.په اټول ماحول ده د 

پوه او فزيك  ۍ هيڅړپه اړه د نكه د يوه ساده عنصر 

ځانه له  يچعالم دا جرأت نه شي كولى  د ساينس هيڅ

نو د ې د كشف نتيجه وي، ي او هره خبره ئړقانون وضع ك

په  چيه جرأت كوي گڅن يړوونكه قانون جوپارانسان ل

تر اوسه خو ال  چي يړوپاره قانون جوي د ده لك حال داسي

چلو برخو خبر نه دي، ېپډېرو ښت له ړد انسان د جسمي جو

ې هومره ښت خو ئړروحي جوه، پرېږدې ښت خو ئړروحي جو

دا برخه ال تراوسه اصالً د ده تر بحث الندي  چي ئچلى دپي

څه ويل ورته ممكن نه دي، اړه  په دېاو  ېنه ده راغل

هم نه شي  يد ميكروسكوب الند يالبراتوار ك پهدا برخه 

يو معروف غربي عالم  پېړۍالكسيس كارل د شلمي نيولى. 

زه : ليكيانده موجود( كي پېژ)انسان يو ناپل كتاب په خ

ړه هومره په اپايه د انسان ژوند ترپل د خ له نن ورځي

ځواب ې له علم ئ چيكولى شم  يپسپه بل يو ونه سؤال

ې ساينس ئ يچي ونه داسسؤالېر ډئ او ويلو عاجز د

 ځواب نه شي ويلى! كله هيڅ

، ېاشاره شوته دغه حقيقت دغو مباركو آيتونو كي په 

 لى هغه ته هم د زمكيتاسو ته كتاب رالېږ يچكوم ذات 

ستاسو د هم ټ اسرار معلوم دي او پټول او آسمانونو 

 يړپيدا كټولو اسرارو خبر دئ، تاسو خو هغه وجود له 

خالق دئ، ستاسو د روحي ښت ړد صورت او جواسو دى ستيئ، 

 ئ.ټولو زواياوو خبر دښت له ړاو جسمي جو

 

سُبْحَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإل َه ِإالَّ َأْنَت َأسَْتْغِفُركَ 

 َوَأُتوُب ِإَليْكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 إسب

 ژندنه:پېې د سور

ې )سبأ( دئ، دا نوم د همدې نوم ي سوركې مبارد د

  آيت له )ځلسم د پنې سور

     

ېرى ډد لري،  آيتونهځوس پنڅلوراخيستل شوى،  ...(

ې د ږو ئآيت )خبير( او د لړي لومې د و فواصل ئآيتون

ې ږدوالى ئدوهم آيت )غفور( ته ورته دي، د آيتونو او

ځنيو مكي دور په منچي د ورتونو ته ورته دئ هغو س

 كلونو كي نازل شوي. 

په ې د بحث اصلي او محوري موضوع آخرت او د سور

آخرت د ايمان او عدم ايمان نتائج او پايلي دي، په 

چي ې داسي ستاينه شوتعالى  و كي د هللاړيو دوو آيتونلوم

بيا د كافرانو دا ې، ې د آخرت يادونه شوڅ كي ئپه تر

څكله ټه به هيېې چي وايي: دا د قيامت نړل شوينا راوو

داسي  ؛ځواب كي ويل شوي: نهد دوى په ږ رانشي، پر مو

په خپل رب مي چي پر غيب پوه دئ قسم چي حتمًا نه ده، 

ې په وزن ې ذربه درباندي راشي، نه په آسمان كي د يو

په زمكي كي او نه ېدى شي او نه پاته كټ پې كوم شى تر

شته مگر دا چي په ې ستر او نه تر ړې ووتر د

قيامت د  تعالى . هللاېې يادونه شوگندوونكي كتاب كي ئڅر

ښنه او ړي، بخېكه بدله وركهغو ته نپاره ټاكلى چي ې لد

ېك ړى او نې راوچي ايمان ئړي غوره رزق ورپه برخه ك

 چي د هللا ړيته مناسبه سزا وركو او هغړي ې كعملونه ئ

ې څه ئړى بلكي هيوازي انكار ك ې نهئآيتونو له  تعالى

د وعد  تعالى هللاړي او د چي د الهي سننو خالف عمل وكړې ك

ويل شوي چي ې ورپسړاندي مانع شي. او وعيد د تحقق په و

  قرآنړه د ږي چي د قيامت په اېد علم خاوندان پوه

بيا د ښوونه كوي، سمي الري ته الر وينا حق ده او قرآن
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ې چي ويل به ړل شوا وينا راوكافرانو دړه د آخرت په ا

ښيو چي تاسو ته دا خبره كوي چي ړى دروآيا داسي سې: ئ

په بشپړ ډوكي مو وراسته شي او بدنونه مو كله ومرئ، ه

كي پيدا ښت به په نوي پيدايېرته ږي بېړړېدو سره وشش

ريانى ېپر هللا دروغجنه افتراء كوي كه پړى شئ، آيا ك

نه ده؛ بلكي  دا سي ځواب كي ويل شوي:شوى، د دوى په 

هغه چي پر آخرت باور نه كوي په عذاب اخته او په ژور 

ې څه ته ئهغه  زمكي او الروركتوب كي دي، آيا د آسمان

ړاندي او د دوى تر شا چي د دوى په وړى پام نه دئ ك

كه گواهي وركوي چي قيامت راتلونكى دئ، ې ټول پر ددي؟ 

او يا د  يړكښخ ې ړي په زمكي كي به ئوغوا تعالى هللا

ې چي په د، يقينًا يې باسپرې راپرټه به ټوآسمان كومه 

له ښه ده. څرگنده نهر انابت كوونكي بنده ته يوه كي 

ېلي او منكرينو بپر آخرت د ايمان لرونكو ې وروسته د

ې دقيقو ې، په دشو رځوانړاندي په وږ گي زموېلېلي بب

او ځورونو كي گورو چي پر آخرت باور لرونكي د عزت ان

ې له ذلت، ېدلي او منكرين ئڅوكو ته رسړو عظمت لو

سپكاوي او الهي عذاب سره مخامخ شوي، پر آخرت د ايمان 

ړه ويل دئ چي د هغه په ا ّـړى مثال داؤد لرونكو لوم

ې كي د د لوراوو، په قرآنپل فضل وپر داؤد مو خشوي: 

ېدلى ته رس ۍځوانېر مصداقونه مومو، ال نوى ډالهي فضل 

چي د ړ ده ته دا سعادت ورپه برخه ك تعالى وو چي هللا

ښكر ساالر د ده په الس ووژل شو او په ښمن د يوه ستر لد

لويي جگړي كي ستره او تاريخي بريا د  ېيوپه ې سره همد

مؤمنانو په برخه شوه، د ولس قيادت ده ته وسپارل شو، 

داسي  تعالى په برخه شو، هللاې لوى او ستر سلطنت ئ

چي مرغانو او ړى وو په برخه كږ ورغثر ېزناك او مؤاغ

د  ږي كوله،غرونو به د ده له ذكر او تالوت سره همغ

استفاده ې هغله پاره گي مقاصدو لپني كشف او د جناوس

، دا پر پيل شويړول د ده په وخت كي ې جواو زغري تر

 هللاې چي په سبب ئېز وو آخرت د ايمان او صالح عمل اغ

د ړ او او عزت وركر فضيلت ته دومره ست ّـداؤد  تعالى

ې ورسولو. له ده خپل مجاهد څوكي ته ئړي عظمت هغي لو

په ميراث ته دومره ستر ملك او واكمني  ّـزوى سليمان 

 ې نظير نه وو ليدل شوى.ورسيده چي په تاريخ كي ئ

ېره كي پر آخرت د ايمان څپه  ّـد سليمان ې ورپس
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الندي  ړهې، د ده په اځور شوگه انېللرونكو يوه بله ب

چي  ى وو ړداسي باد ورته مسخر ك تعالى هللا :راغليمطالب 

ې يوه ېگانى به ئې يوه مياشت او بسبانى مزل به ئ

په فضل  تعالى چي د هللاوو  ّـيعني دا سليمان مياشت وو، 

چي د باد ړه ړه كۍ جوړېبړاندي داسي و ټولوې تر سره ئ

تر  چي له سحرې دومره وو ېده، سرعت ئځپه وسيله به خو

ې ې مياشتي مزل وهلو او له غرمې د يوپوري به ئې غرم

 ې مياشتي مزل. ې د يوښام به ئتر ما

  له د ويلي كولو او ې كشف او ئ)معدن( د مسو چينه

 ړل.ې ورزده كړول ئښو جومسو د ضروري سامان او لو

  په  تعالى چي د هللا لړي وورته مسخر كې ئهغه پېريان

ډول كارونو لگيا ول، ل ډوپه ړاندي په ود ده حكم به 

ړاوى او ې نشو كولى، كه د دوى كوم چا به سرغړاوى ئسرغ

څه ، هغه ووې لمبه ناك عذاب نو سزا به ئړ ږوالى وككو

گي كالگاني، تماثيل لكه جن ،ښتلړول چي ده غوې جوئبه 

ځاى ېر ستر ستر طشتونه او څپه د حوضونو  ،ځورونهاو ان

 گونه.ېړ ستر ستر دځاى والپر 

ېز د سبأ د پر آخرت د ايمان او عدم ايمان اغې ورپس

ېړل شوى او ويل شوي: څكي ې قصې عبرتناكي په يوقوم 

ټوبي كي ټاهغه د دوى په ېدونكو ته اوسسبأ د يقينًا چي 

په ې ئ ىڼ لوراو كي ىښچي  ښه وهگنده نڅروه د عبرت ي

چي ړى وو دا فرصت ورك تعالى ونو سمسور وو، هللاڼبښېرازه 

ټوبى ټا، ړيځاى كاو د هغه شكر پر  يرزق وخورد خپل رب 

. ښونكىبخې مهربان او پر ربپاكيزه او خپل  سُتره اوې ئ

له دغو  تعالى ړ، نو هللاړاوى وكاو سرغدوى اعراض خو 

ې د ړېدو چي له كبله ئړل، هغه بند وننعمتونو محروم ك

ښېرازه او سمسور وو، دروند ورانوونكى ټوبى ټادوى 

ې نسكور شول كورونه ئ او ې ورانكلي ئ ې راغى،سيالب پر

يوه او بل لوري ته په ړېدل، ونې او وني او فصلونه ئ

 پهې بشپړه توگه خواره واره شول، هغه سمسور باغونه ئ

وني  او هې خوندبې ې ئېومل چي شوبدل  نوڼودوو بداسي 

سزا وه هغه همدا د دوى . ېريبې يا د ووني غز  دې يا ئ

ړاندي د نعمتونو په و تعالى او د هللاكفر ې وجه ئچي 

پاس ناسدا ثابت الهي سنت دئ چي د هر و ناسپاسي وه، ا

 ږي. ېولس په برخه ك

ړى وو، په برخه كړ امن ورته بشپولس د سبأ  تعالى هللا
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د دوى تجارتي ن ول، وې خوندي او مصئئتجارتي سفرونه 

ډ او اطمئنان سره تر ډابه هم د شپې له لوري په ې قافل

ځي له لوري، ې او هم د ورې راتلفلسطين پوري تل شام او

ړ شوي وو چي ځاى داسي كلي جوځاى ې الري كي ږدې اوپه د

ېر ډله يوه كلي به الېدل، گڼل كځايونه د كاروانونو تم

لري نه وو تللي چي بل كلى به په نظر ورغى، دا په هر 

پېرزوينه وه ېدا يوه الهي ځته كځاى كي د كليو رامنتم

ې زياته مرسته كوله او د دوى وانيانو سره ئچي له كار

. خو كله چي دوى د ظلم الر غوره ېې رفع كولستونزي ئ

، آرام، ډلنله هغو الهي نعمتونو محروم شول، نو ړه، ك

ستوزمن او ناامن ږده، ې اون سفرونه ئواو مصئآسان 

 تعالى چي دوى په خپله له هللاې داسي وو لكه شول، حالت ئ

داسي نو ړه!! ږده كه اوسفرونږ وچي زمښتي وي غو

چي د راتلونكو نسلونو لپاره ړى شوه عبرتناكه سزا ورك

خواره ېدو سره په بشپړ خوره شوه، ړجوې د عبرت قصه تر

ځيني د عربو او  ړلشام او اردن ته والځيني . لشوواره 

ې ، َاْوس او خزرج هم د دغه قوم دوه قبيلنورو سيمو ته

 ې.ېشت شوې او هلته مړې چي له سبأ يثرب ته والو

 كيې قصې يقينًا چي په دپه پاى كي ويل شوي: ې د قص

گندي ته څركوونكي انسان ېر شكر ډاو  ناكېر صبرډهر 

چي د نعمتونو د وفرت په حال كي څوك . ښي دينعبرتناكي 

ځاى كوي، د شيطاني وسوسو او د د خپل منعم رب شكر پر 

د صبر لمن ږي او ېاستوار ودرړاندي ښتنو په ونفسي غو

ږدي، هغوى كلكه نيسي او له خپل حد او حق آخوا پښه نه 

ښي ېري نډې كي د پند او عبرت ې عبرتناكي قصپه دته 

  دي. 

 مشركينو ته ويل شوي:ې ورپس

  د معبود گمان كوئ څه او هر چا هر له هللا پرته چي پر

پوه شئ چي دا كاذب ې په دمرستي ته دروبلئ، هغه 

هغوى ي ستاسو مرسته نه شي كولى، څه كڅ ېمعبودان په ه

څه په واك كي لري او ې برابر نه په آسمانونو كي د ذر

 څه كي له هللاكوم په ړو دواې د دنه په زمكي كي، نه 

څوك داسي ړاندي په و تعالى هللاد نه سره شريك دي،  تعالى

څوك موندلى داسي او نه شي، ړى مالتچي ستاسو  ئموندلى ش

گټه كومه شفاعت د هغه ړاندي په و تعالى هللاد چي  ئش

 چي هللاڅوك كولى شي ي، دا شفاعت به يوازي هغه رسودرو
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چا ته به داسي ړي او هغه د شفاعت اجازه ورك تعالى

د قيامت په  .ښتي ويغو تعالى شفاعت گټه رسولى شي چي هللا

له كبله ېري او هيبت چي د سختي وځ به حالت داسي وي ور

ن نه لري، يوازي هغه مهال به تواڅه ويلو څوك د به هي

ېري حالت ړي چي د هيبت او وڅه ويلو امكان ترالسه كد 

وايستل ېره وړونو زږي، كله چي د دوى له ېپاى ته ورس

هغه مهال ؟ وو څه ويليستاسو رب ورته وبه ويل شي: شي 

ټولي ويناوي  تعالى ډ پرته اعتراف كوي چي د هللاځنبه له 

څه پيغمبرانو  تعالى د هللاچي ړه د قيامت په اې، حق و

 تعالى ې نن په خپلو سترگو گورو، د هللاويلي وو مصداق ئ

  ړوالي به اعتراف كوي.والي او لوسترپه 

د منكرينو هغه عبرتناك حالت ځ بيا د قيامت په ور

ېدو په وخت ړاندي د ودرپه و تعالى هللاد چي ځور شوى ان

خپل رب په د به ظالمان دا هغه مهال چي ې لري، كي به ئ

ې ئبه ځيني  چي كي حال داسي پهړاندي درول شوي وي و

چي په ضعف كي ځوي وينا ورگرتوگه ې په دځينو نورو ته 

ښتله وايي: كه تاسو ې غوساتل شوي به هغو ته چي لويي ئ

تاسو له ايمان وو، شوي ږ به حتمًا مؤمنان نه وى نو مو

ې ي ئچي لويهغه ځواب كي به په ړو، د دوى منع كو لړراو

ړئ له هغه ږ له هدايت منع كښتله وايي: آيا موغو

بلكي تاسو په خپله مجرمين  ؛وروسته چي درته راغى؟! نه

په خپله ړي ړلو نه يئ منع كږ له ايمان راومووئ، 

ښتل ې غوهغه چي ضعف ئگنهگار او مجرم وئ، مستضعفين )

( ښتلهې غوهغو ته چي لويي ئ( مستكبرينو ته )شوى وو

له  ځي مكركي ستاسو هغه د شپې او وربلوايي: نه؛ 

ږ ته به مو امر كولو چي موړي وو ړلو منع كايمان راو

د دوى ټاكو، ړو او سياالن ورته وړه كفر وكچي د هللا په ا

دا النجه تر هغه روانه وي او يو به بل ځ به تر من

ېدو گندڅرگند شي، د عذاب له راڅرمالمتوي چي عذاب را

نه به يو بل مالمتوي او نه به  ،ټه خوله شيپسره سم به 

چي د عذاب رعب او هيبت به ځكه گندوي، دا څرندامت پل خ

دا ړي، ړي چي يو پر بل اعتراض وكې سلب كدا مجال تر

د چي ل شي چوځيرونه وازنړو كي د هغو په غامهال به 

د خپلو عملونو مناسبه سزا به ې وه، ړكغوره ې ئالر كفر 

ځيرونه ړو كي زنپه غا وگوري، دوى په دنيا كي د نورو

په توگه ساتلي ول، له ې د غالمانو اچولي وو، هغوى ئ
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ړي ول نو نن به د دوى د مخكنيو ې منحرف كسمي الري ئ

ې ځيرونه به ئړى شي او زنمناسبه او ورته سزا وركړنو ك

    چول شي. ړو كي واپه غا

ځور ځ انړو دريگړاندي د هغو وبيا د انبياءو په و

او اقتصادي ، سياسي، اجتماعيحاكم ټولني چي د شوى 

ړښت دوى ته سوكالي او تر نورو زيات امتيازات مذهبي جو

بل ې شتمن دئ، بل ئې واكمن دئ، يو ئړي، په برخه كور

له ې مذهبي مشر دئ، هر يو ئې قومي مشر دئ، بل ئې ئ

خپل خپل موقعيت گټه اوچتوي او امتيازات ترالسه كوي، 

ا له مذهب دكان، چا له ړى، چړ كچا له سياست دام جو

ېدو وسيله، پرږو د سخپل اجتماعي وجاهت د خلكو پر او

چا ته د عوامو جهل گټور دئ او چا ته په شرك او 

ړي دا حالت  بدل ېوتل، دوى نه غواخرافاتو كي د ولس پر

چي په ړي چا مخالفت ته مال تځكه د هر هغه شي، نو 

ادي او ي، مذهبي، سياسي، اقتصټولني كي له فكري، دين

دا حالت په خپلو  قرآنړي، اجتماعي پلوه تبديلي غوا

كلي هيڅ ړى: ځور كښكلو او موجزو الفاظو سره داسي ان

 يچر دا گږلى مېل ئمو كوم خبردارى وركوونكى نه د ته

وويل: ې( )هغو چي سوكالي ورپه برخه شوې ئمترفينو 

منكر يو چي تاسو ورسره څه له هغه ه گپه قطعي تو ږمون

 وي يئ!!ږل شېل

 تعالى او هغه مهال چي مشركين د هللاځ ور د قيامت په

به فرشتو ته ووايي:  تعالى ړى شي؛ هللاړاندي حاضر كپه و

وايي: هغوى به ستاسو عبادت كولو؟ دغو مشركينو آيا 

دوى ې، ړاندي موال يپاكي تا لره ده، ته مو د دوى په و

د بندگي كوله، )شيطانانو( بلكي د پېريانو ږ نه زمو

ځ به دوى ته جوته هغه ورباوري ول، وى ېرى پر هغډدوى 

كومه گټه په واك دوى ته نه چي دغو جعلي معبودانو شي 

ۍ له كبله د جهل او ناپوهنه كوم تاوان، درلوده او كي 

ې له هغوى د گټي رسولو او تاوان دفع كولو طمع ئ

 درلوده.

ې چي مخالفينو ته ښوونه شوته الر ّـ هللا رسولبيا 

خبري پند دركوم او هغه دا چي د ې يوازي په يو يي:ووا

ځان سره فكر ږئ بيا له ېهللا لپاره دوه دوه او يو يو ودر

څ معقوله وجه نه لري، عدم غور ړئ، ستاسو مخالفت هيوك

ې سبب شوى چي زما او زما د دعوت او عدم تفكر د د



 

                                                                                                                           سبإ 

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

291 

پلو تعصباتو، دود پالنو او ږ له خلړئ، مخالفت وك

نه او شفاف ذهن زما ړه سيپه سښه شئ او گوجاهالنه حميت 

 ړئ. ړه غور وكد بلني په ا

پر مهال ېدو بيا په الهي عذاب د كافرانو د اخته ك

سختي ځور شوى: د دوى حالت داسي انځ او د قيامت په ور

څ مجال هيد خالصون ړى وي، ې خور كپل وزر پرېري به خو

، هغه ونيول شيبه ټن ې واږدله نبه نه مومي، امكان او 

ېر ژر او د دوى له ډعذاب چي دوى لري او محال گڼلو 

ځ او ځي. د قيامت په ورېوپرې راپرې او بلي خوا به يو

چي د حق منكرين او مخالفين له الهي عذاب هغه مهال 

سره مخامخ شي او هغه حقائق په خپلو سترگو وگوري چي 

پيغمبرانو به دوى ته ويل او دوى به انكار كولو؛ نو 

خو هغه مهال به دا ړ، ې راوايمان مو پريي: وبه وا

 . ټه نه رسويگڅ ايمان دوى ته هي

د منكرينو مثال هغه چا په پاى كي ويل شوي: ې د سور

د داسي هدف په لوري غشي ټن ته ورته دئ چي له لري وا

چا ته ورته دي چي په تياره كي ټ دئ، هغه پې ولي چي تر

ړي، ڼي شي كاگو د نامعلوم هدف په لورټو ستراو په پ

ې له دوى سره به دښه كولى شي؟! آيا داسي كس هدف په ن

ډ ځ به خنڅه تر مند دوى او هغه ږي، ېچلن كته ورته 

پر هدف ې تمناء كوي، غشي به ئې ځته شي چي دوى ئرامن

همغسي لكه ېدلى نه شي، ږي، خپل مراد ته به رسېنه لگ

 ټولړاندي د دوى له هممشربانو سره وشول، ې وچي تر د

ې ترسره چي شيطاني هيلي ئې پرته له دړل، النامراده و

   يقينا  چي هغوى په دوكه كوونكي شك كي ول. شي. 
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په آسمانونو كي دي او څه ستايني هغه هللا ته دي چي 

ستايني په آخرت ټول د ده دي، او ي دي زمكي ك پهڅه 

كي هم ده ته دي، او هغه باخبره د حكمت خاوند دئ، 

ځي او ځي او له زمكي وچي په زمكي كي ننوڅه په هغه 

ږي، ېځي پوهړ ږي يا په هغه كي لوېله آسمان راكوز

   ښونكى مهربان دئ.او هغه بخ

 گهې توپه د تعالى آيتونو كي هللاې مباركو په د -(1-2)

 ږ ته معرفي شوى: مو

  په ذات، صفات او ښايي، له ده سره ستايني ټولي

 ړ دئ.ټولو ستاينو وافعالو كي د 

  دي كي زمكي  پهچي څه په آسمانونو كي دي او چي څه

ړه د ېكې پرې خالق او مالك دئ، د ددى ئټول د ده دي، 

چا ته څه ږي چي د آسمان او زمكي كوم ېده له لوري ك

 . ړيوركې او كله ئ ړيورك

  ړي هم داسي ېكپرځ د ده په هغه ورړه او په اآخرت د

 ړ دئ. د ستاينو و تعالى هللاښيي دي چي 

  باخبر د حكمت خاوند دئ.هغه 

  چي په زمكي كي ږي ېپوهښه و شيانو هغټولو په
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ږي يا په هغه كي ېله آسمان راكوز، ځيله زمكي و، ځيننو

 .ځيړ لو

 ښونكى مهربان دئ.هغه بخ   

    

    

   

     

    

    

     

     

   

  

   

   

    

   

    

      

ټه به ېړى وويل: دا د قيامت نې كاو هغو چي كفر ئ

په داسي نه ده،  ؛ږ رانشي، ووايه: نهپر موڅكله هي

چي پر غيب پوه دئ حتمًا به قسم رب مي هغه خپل 

ې په وزن ې ذردرباندي راشي، نه په آسمان كي د يو

په زمكي كي او ېدى شي او نه پاته كټ پې كوم شى تر

شته مگر دا چي په  ې سترړ او نه ترې وونه تر د

څو ې( ده. تر ې يادونه شوگندوونكي كتاب كي )ئڅر

ړي ې كېك عملونه ئړى او نې راوچي ايمان ئهغو ته 

دوى ته ښنه او غوره رزق به ړي، بخېكه بدله وركن

ې ړه ئچي زما د آيتونو په ا وورپه برخه شي، او هغ

دوى ته د دردناك ړې څه كتوگه هد عاجزوونكو په 

  دئ.ټاكل شوى( ) اضطراب عذاب

 ښووني دا دي: آيتونو الرې مباركو د د -(3-1)

  :ږ پر موڅكله ټه به هيېدا د قيامت نكافران وايي
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نه مني او وينا  ّـپيغمبر ړه د د قيامت په ارانشي، 

 گڼي.ې محال راتگ ئ

 داسي چي هغوى ته ووايي: ې مكلف شوى په د ّـ هللا رسول

چي پر قسم رب مي هغه په خپل وايئ، ې چي تاسو ئ نه ده

. دا د هغه ذات حتمًا به درباندي راشي، غيب پوه دئ

ې په وزن كوم ې ذرنه په آسمان كي د يوړه ده چي ېكپر

، زما رب او په زمكي كيېدى شي او نه پاته كټ پې شى تر

گواهي ې په دې عالم كي د ده د ربوبيت مظاهر په د

و خالف ېرنوركوي چي قيامت به حتمًا او ستاسو د غلطو انگ

 ځي. را

  شى او نه ړ ووې ې ذريوتر زما رب هغه ذات دئ چي نه

په  ېشى داسي دئ چي د هغه يادونه دستر ې تر

 ړې. نه وي كگندوونكي كتاب كي څر

  چي هغو ته ړي غوا تعالى ځي چي هللاځكه راقيامت به

ېكه بدله ړي نې كېك عملونه ئړى او نې راوايمان ئ

، او هغه چي يړكه برخه ښنه او غوره رزق ورپړي، بخورك

د هللا تعالى د چي څه كوي د هللا آيتونه تكذيبوي او دا ه

ۍ ېشانپروعد او وعيد د تحقق مخه ونيسي د اضطراب او 

د عالم ړي چي سخت دردناك وي. ې اخته كپه داسي عذاب ئ

چي قيامت ښايي الغيب رب له كامل عدالت سره همدا 

 ءا او جزاړنو سزراولي او هر انسان ته د خپلو ك

 ړي. ورك

   

   

    

   

  

   

چي ستا ړى شوى هغه )كتاب( ته او هغه چي علم ورك

 ږل شوى )په داسي سترگه( گوري چي هغهېلوري ته درل

ستا د رب له لوري دئ، )سر تر پاى( حق دئ او د 

    ښوونه كوي.ستايلي عزتمن )رب( الري ته الر

 ې مبارك آيت كي ويل شوي: په د -(1)

 ږل ېلوري ته ل ّـ هللا ږي چي د رسولېخاوندان پوهعلم  د
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سر تر پاى حق ږل شوى، ېله لوري ل تعالى د هللا شوى قرآن

يعني  ښوونه كوي.ه الرالري ت ربدئ او د ستايلي عزتمن 

ټول څرگند شاهد دئ، ړه ستا د رسالت په ا دا قرآن

 هللاښيي دا كتاب د ې داسي دي چي ښووني ئاو الرمطالب 

ټولي له لوري نازل شوى، د هغه هللا له لوري چي  تعالى

ې كتاب د ښايي او عزتمن دئ، په دستايني له ده سره 

نتيجه كي  پهې د عمل ئښوونو او په الرتمسك له الري 

د ستايلي ږئ او ېړو ته ورسپوړو كولى شئ د عزت لو

     ړئ. عزتمن رب تأييد ترالسه ك

   

    

   

    

    

     

     

   

  

   

    

   

   

     

   

   

     

    

  

ښيو ړى دروړى وويل: آيا داسي سې كاو هغو چي كفر ئ

ړېدو سره چي كله په بشپړ شې خبروي چي تاسو پر د

كي )پيدا ښت ړول شئ تاسو به حتمًا په نوي پيدايوش

ريانى ېپر هللا دروغجنه افتراء كوي كه پړى( شئ، آيا ك

شوى، نه؛ بلكي هغه چي پر آخرت باور نه كوي په 

 روركتوب كي دي، آيا د آسمانعذاب اخته او په ژور ال
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چي د دوى په ړى ې پام نه دئ كڅه ته ئهغه  زمكي او

ړو په زمكي كي ړاندي او د دوى تر شا دي؟ كه وغواو

ې پرټه به ټوړو او يا د آسمان كومه ښخ كې به ئ

هر انابت كوونكي كي ې چي په دې باسو، يقينًا پررا

 ښه ده.  څرگنده نبنده ته يوه 

ړه د ده وينا او د په ااو د قيامت  ّـ هللا د رسول -(1-9)

څه وايي چي په مخكني ړه د علم خاوندان هغه په ا قرآن

له لوري  تعالى د هللا آيت كي ورته اشاره وشوه، دوى قرآن

وينا  قرآنړه د نازل شوى كتاب گڼي او د قيامت په ا

 چيړي ې گڼي، خو د دوى په مقابل كي هغه جاهل وگښتينر

ړى سهغه : آيا اييوړې ې غوره كالر ئاو انكار كفر د 

ړي به ځي، مخلكو ته وايي: قيامت به راښيو چي درو

چي د هغوى جسدونه ې ږي، سره له دېژوندي كېرته راب

 ،ړېدليپه خاوري كي خواره شوي!! همدا شړېدلي او ش

ڼي په نوي بېرته او خاوري شوي بدنونه به ب وراسته شوي

داسي وينا به يا د ږي، ېپيدا كبيا راكي ښت پيداياو 

او يا پر هللا دروغجنه افتراء كوي هغه چا له لوري وي چي 

اخته ېونتوب او په ل ريانى شوىېپد هغه چا له لوري چي 

خبره هغسي نه ده ځواب كي وايي: د دوى په  وي!! قرآن

پر آخرت باور نه چي ې وايي، حقيقت دا دئ چي دوى ئ

. كتوب كي دياو په ژور الرورړ وذاب ونكي د الهي عكو

چي ړى ې پام نه دئ كڅه ته ئهغه  زمكي او آيا د آسمان

څه د آيا دا هر ړاندي او د دوى تر شا دي؟ د دوى په و

ې خبري شهادت نه وركوي چي قيامت حتمًا راتلونكى دئ؟ د

ښتيا وى ښونه رد دوى شيطان ورته ويلي: كه د قيامت گوا

ې وه، گو شوښه تر ستركومه واضح نې نو تر اوسه به ئ

د دوى په  تعالى هللاېدو؟ ډځنځي؟ ولي دومره وولي نه را

ړو ښخ كې ړو په زمكي كي به ئكه وغواځواب كي فرمايي: 

ې نه ئې باسو، پرې راپرټه به ټواو يا د آسمان كومه 

څوك نيولى شي او نه له آسمان ېدو مخه ښخپه زمكي كي د 

ب ، دا خو د مهربان رېوتو مخهپرې راټټوې د يوپر دوى 

ډولى او انسان ځنې يوه ستره پېرزوينه ده چي قيامت ئ

فرصت كولو اصالح ځان  او ېې د انابت، رجوع، توبته ئ

هر انابت كوونكي بنده ته كي ې چي په ديقينًا ړى، ورك

 ښه ده.  څرگنده نيوه 
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ړ، په برخه كپل لوري فضل وراو داؤد ته مو له خ

او  ږي كوئسره همغله ده  !ې غرونوا)ومو ويل:( 

چي ړه، پنه مو ورته نرمه كاوس هم، او تهمارغانو 

ېك او نگوه، په اندازه ولړۍ ړه او كړي كزغري جو

چي تاسو ږم ېپوهڅه په هغه چي زه عمل كوئ، يقينًا 

 ې كوئ.ئ

څو آيتونو كي پر آخرت د ې دلته او ورپس -(10-11)

په ږ گي زموېلېلي بېلي بايمان لرونكو او منكرينو ب

ورونو كي گورو چي ځې دقيقو انې، په دشو رځوانړاندي و

څوكو ته ړو پر آخرت باور لرونكي د عزت او عظمت لو

ې له ذلت، سپكاوي او الهي عذاب ېدلي او منكرين ئرس

ړى مثال سره مخامخ شوي، پر آخرت د ايمان لرونكو لوم

 ړه ويل شوي: دلته د هغه په ا چي دئ ّـداؤد 

  ې كي د د لوراوو، په قرآنپل فضل ومو خپر داؤد

ېدلى ته رس ۍځوانېر مصداقونه مومو، ال نوى ډالهي فضل 

چي د ړ ده ته دا سعادت ورپه برخه ك تعالى وو چي هللا

ښكر ساالر د ده په الس ووژل شو او په ښمن د يوه ستر لد

لويي جگړي كي ستره او تاريخي بريا د  ېيوپه ې سره همد

مؤمنانو په برخه شوه، د ولس قيادت ده ته وسپارل شو، 

داسي  تعالى په برخه شو، هللاې لطنت ئلوى او ستر س

چي مرغانو او غرونو به ړى وو كږ ورغېزناك او مؤثر اغ

پني كشف د اوس ږي كوله،د ده له ذكر او تالوت سره همغ

ې استفاده او زغري ترې هغله پاره گي مقاصدو لاو د جن

ښيي ېړني هم څ، تاريخي پيل شويپه وخت كي ده ړول د جو

د بعثت زمانه تر ميالد زر دولس م السال عليهچي د داؤد 

او اوسپنه په همدغو كلونو كي كشف  ړاندي دهسوه كاله و
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ې استفاده پيل ړه ترپه ا لوړواو د جنگي وسائلو جو

په برخه شول، دا ې مؤمن او صالح آل او پلويان ئ ې.شو

 هللاې چي په سبب ئېز وو پر آخرت د ايمان او صالح عمل اغ

د ړ او او عزت وركستر فضيلت ته دومره  ّـداؤد  تعالى

ې ورسولو. له ده خپل مجاهد څوكي ته ئړي عظمت هغي لو

په ميراث ته دومره ستر ملك او واكمني  ّـزوى سليمان 

چي ې نظير نه وو ليدل شوى. ورسيده چي په تاريخ كي ئ

 ړه فرمايي:دلته د هغه په ا قرآن

  

   

    

    

    

    

    

    

     

    

  

  

   

   

    

   

   

    

   

    

    

    

    

    

چي سبانى )مزل( ړ مو هغه باد مسخر ك تهاو سليمان 

د ې يوه مياشت وو، ېگانى به ئې يوه مياشت او ببه ئ
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ې وه، او له پېريانو مو ټولمسو چينه مو ورته راخو

د چي د ده د رب په حكم به ړي وو ه مسخر كهغه ورت

)په كار( لگيا ول، او كه د دوى كوم ړاندي په وده 

ړ لمبه ږوالى وكړاوى او كوحكم سرغږ له چا به زمو

ړول چي ده ې جوئڅه به څكلو، هغه ناك عذاب مو ور

 ،ځورونه(گي كالگاني، تماثيل )انړي جنلولكه  ؛ښتلغو

گونه، ېوي ثابت دېر طشتونه او تم شڅپه د حوضونو 

پلويانو! د شكر په ې د داؤد ( ا:)ورته ويلي مو وو

گان شكر كوونكي دي، ږ بندتوگه عمل كوئ، او زما ل

د زمكي ړه ړه وكېكړيني پرږ د ده د منو كله چي مو

څه ړله بل ې خوې پرته چي د ده عصاء ئې خزندله يو

چي ړل، نو كله پوه نه كړيني په مدوى د هغه 

ېدى نو پوه شول چي كه په غيب پوه پېريانېوت راپر

 ېدل. ډځنپه سپكوونكي عذاب كي به نه 

ړه په ا ّـد سليمان كي آيتونو ې مباركو په د -(12-14)

 :راغليالندي مطالب 

 چي سبانى مزل  ى وو ړداسي باد ورته مسخر ك تعالى هللا

يعني ې يوه مياشت وو، ېگانى به ئې يوه مياشت او ببه ئ

ټولو ې تر په فضل سره ئ تعالى د هللا چيوو  ّـدا سليمان 

چي د باد په وسيله به ړه ړه كۍ جوړېبړاندي داسي و

پوري به ې چي له سحر تر غرمې دومره وو ېده، سرعت ئځخو

ې ښام به ئې تر ماې مياشتي مزل وهلو او له غرمې د يوئ

 ې مياشتي مزل. د يو

  او له ويلي كولو مسو د ړ او د كې كشف ئمعدن د مسو

 ړل.ې ورزده كړول ئښو جود ضروري سامان او لوهغه 

  په  تعالى چي د هللا لړي وورته مسخر كې ئهغه پېريان

ډول كارونو لگيا ول، ډول په ړاندي په ود ده حكم به 

ړاوى او ې نشو كولى، كه د دوى كوم چا به سرغړاوى ئسرغ

څه ، هغه ووې لمبه ناك عذاب نو سزا به ئړ ږوالى وككو

گي كالگاني، تماثيل لكه جن ،ښتلده غو ړول چيې جوئبه 

ځاى ېر ستر ستر طشتونه او څپه د حوضونو  ،ځورونهاو ان

 گونه.ېړ ستر ستر دځاى والپر 

 انو ته يوله لوري ده او د ده اهل او پل تعالى د هللا

ېر به عمل څې وه چي د شاكرو بندگانو په ښوونه شودا الر
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او په همغه  د نعمتونو پاس به ساتئ تعالى كوئ، د هللا

درته ې توگه به په كي تصرف كوئ چي ستاسو حقيقي منعم ئ

 ښوي. خو

 په نو ړه ړه وكېكړيني پرد ده د م تعالى كله چي هللا

ې چي پر خپلي عصاء ئې قبض شوه داسي حال كي روح تر

چي دى ژوندى دئ، ېرله ليدونكو داسي انگې وه، ړتكيه ك

ې د ده دنخزې تر هغه همداسي پاته وو چي د زمكي يو

څه ځي، بل ېوړله چي ماته شي او دى راپرخوعصاء داسي و

ې وروسته پېريان له دړل، پوه نه كړيني په مدوى د هغه 

په غيب ږ كه موې پوه شول چي هغه وفات شوى، ويل ئ

 يسپكوونكي عذاب كي نه پاتې تر ننه به په دېدى نو پوه

  ېدلو.ك

 ي ولرو:كپه پام څو خبري دلته بايد 

 ډله ريانو يوه ېچي د پمعجزه وه  ّـمان دا د سلي

ې كارونه به ئښي ورته مسخر او تسليم وه او د ده د خو

نه دا معجزه له ده پرته بل پيغمبر ته ورته كول، 

ريان مسخر ېې او نه له ده پرته بل چا ته پړى شوورك

ټگماران د خلكو د غولولو لپاره وايي چي ځيني شوي، 

دوى د  ښيي!!خبري ورته ړي او د غيب ې مسخر كېريان ئپ

په مرسته څه د هغه ږ خلكو د غولولو لپاره وايي: مو

، د ولړي ې مسخر كپر ّـچي سليمان ړي ريان مسخر كېپ

ږو، كولى شو خلكو ېله الري په غيبي خبرو پوهېريانو پ

ته ووايو چي په راتلونكي كي به له كوم برخليك سره 

ر او دوكه گماټچي دا ادعاء كوي يو څوك هر مخامخ شي!! 

دلته د  د وينا خالف خبره كوي، قرآن مار دئ او د قرآن

لى نو تر ېدپر غيب پوهږ پېريانو له قوله وايي: كه مو

ې ېدو، دوى له دك يننه به په سپكوونكي عذاب كي نه پات

، له نورو له وفات خبر شي ّـهم عاجز ول چي د سليمان 

 ږي؟!! ېگه خبرڅنغيبي امورو به 

  پر زمكي د ناستي په حالت كي وفات  ّـدا چي سليمان

 ړه،په حالت كي او كه په والۍ د ناستي شوى كه پر كرس

پاته شوى، دلته او د څومره موده همداسي او دا چي 

په صحيح ې وضاحت نه دئ شوى، په بل آيت كي د د قرآن

غالب احتمال دا دئ چي  څه نه مومو،رواياتو كي هم 

حالت كي وفات شوى په ۍ د ناستي پر هغي كرس ّـسليمان 
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ې پاره پرڅه وخت لپل كار پر مهال د ځ به د خچي هره ور

ې پوه شوي، د دې پرې خپلوان او مقربين ئناست وو، 

او يوه ېښى ې پرې مودتر يوې حالت په همدې هغه پاره ئل

گى ټولپرانيستى چي د پېريانو مسخر ځاى دا ې ئځ بله ور

دوام نه دئ ې حالت زيات ، خو دړيني خبر نشيد ده له م

ړې وه. دا ې تكيه كچي ده پرې ړى او هغه عصاء ماته شوك

په وار وار ليدل شوي چي د سترو سترو واكمنانو د 

  پاته شوى.ټ پې ې مودړيني خبر تر يوم

 ېريانو به دلته د هغو كارونو په ضمن كي چي پ

تمثال ړول هم راغلي، ته كول د )تماثيل( جو ّـسليمان 

چي انسان، حيوان، ږي ېويل ك ځور تههغه تصوير او ان

لسان العرب د تمثال په څه تمثيلوي، يا كوم بل ټى، بو

المصنوع مشبهًا بخلق من ړه ليكي: التمثال اسم للشىء ا

له  تعالى خلق هللا: تمثال د هغه مصنوع نوم دئ چي د هللا

مخلوقاتو كوم مخلوق ته ورته وي، د كشاف تفسير وايي: 

من حيوان و غيرحيوان: تمثال كل ما صور على صورة غيره 

ږي چي د كوم حيوان يا ېهر هغه تصوير ته ويل ك

دا  ځور شوى وي. متأسفانه ځينيڼي كي انغيرحيوان په ب

وي او وايي: په مخكنيو اديانو په معنى تعبيرې د مجسم

ړول جائز وو، او گواكي پېريانو سليمان ې جوكي د مجسم

ل د غلطو ې د بايبې، دا رأيه ئړولې جوته مجسم ّـ

ستره دا يوه خو  ،ړېړاندي كېز الندي وويناوو تر اغ

ټولو الهي ړول په ې جود مجسماو غلطه رأيه ده،  اشتباه

ته د مجسمو درلودلو  ّـسليمان  اديانو كي تحريم شوي،

چا كار دئ چي د بايبل خبره غلطه خبره منسوبول د هغه 

د  چي كي حال داسي او دا په ېگو منلټو سترپه پې ئ

ړولو ځايونو كي د مجسمو له جونورو ېر يبل په گڼ شمبا

خداى د هرراز وايي:  بايبلږي، ېگو كجدي ممانعت تر ستر

د عبادت له كولو  په وړانديړولو او د دوى مجسمو له جو

تان او بُ  ئړوت مه جوې دي: بُ ړى او فرمايلي ئممانعت ك

ري د بډې څلي او تراشلډبرو ځئ، مجسمه، د مه لمان

نو بيا وايي: همداراز  ...ړوئپاره مه جول يځنلمان

بني اسرائيلو ته ووايه: تاسو  چيښتل خداى له موسى وغو

 له آسمانه له تاسو سره خبريگه مي څن چيوليدل 

ځان ته پينو زرو له سرو او سې وروسته !!! نو له دېړوك

 ... ې مه كوئړوئ او عبادت ئبتان مه جو
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 داسي ځيني ديالند )مختلف قوانين( تر عنوان  بايبل

ې خو ړې له اصلي انجيل اقتباس كحتمًا ئ چيلري  خبري

 ئړوليكي: ... بت مه جوې، ړې عالوه كپرې خپلي ئ ځيني

ې څلي او تراشلډبرو ځئ، مجسمه، د او بتان مه لمان

پالر ...د مور او ړوئپاره مه جول يځنډېري د لمان

څوك مه دوكه غال مه كوئ، درواغ مه وايئ، احترام كوئ، 

، د بت گري مه كوئ، فال مه نيسئ. جادوكوئ، ..

پل مخ او خ ړو ماتم مه كوئپلو مپر خېر څپه ځونكو لمان

گه په توښتان مو د ماتم ېد سر وځان مه زخمي كوئ، او 

ېر څپه د دوى  څيرئ اوېوان مه گرپل ي كوئ او خځونمه گ

ې ته درومئ نو د عبادت خيم چيكله ، خالونه مه وهئ

... د ښئڅنكي مشروبات مه ونور مست كو ځكله شراب اوهي

... زنا او لواطت كوونكي بايد ښه مه خورئخنزير غو

ژل روونكي بايد ووگران او د روح احضا، جادوژل شيوو

هر  چيړې هم راو . دا دئ گورئ بايبل داسي خبريشي..

د گ ليكي: كه څنې تر د د بايبلې كوي خو الهي دين ئ

ځكه ې سوزوئ، ې شوه وئتپاي ورځي ېيمښه تر درۍ غوقربان

ې گار دئ، خداى ته ئگناه ړهچا وخو.. كه ده. هدا نجس

ټي پپل په خ.. ړل شي.ې بايد له قومه وشړې احترامي كب

ې مه ې مه كرئ، دوه جنسه جامډوله داندوه كي 

ي ړه نو كاهن ته دسره زنا وك چا له وينځيكه اغوندئ...

گناه ې ې سره به ئپه دړي پاره وروۍ لپسه د قربانيو 

ډول ډول او ېدئ ته ورس موعود سيمي چيښل شي... كله وبخ

 ېېوې مې نو تر دريو كلونو ئوكرلمو  ې ونيېوه لرونكم

ټول حاصل به زما څلورم كال د  دي... ينجس چيمه خورئ 

ړو وي... كاهنان به د هارون له نسله وي... دوى به م

د  ږي...ېنجس ك چيړي ېر الس نه وروڅپه ته د عادي خلكو 

ښځي او ې ډوي...له طالق شوښتان به نه لنېږيري وسر او 

په پېغلي به باكره  ي سره به نكاح نه كوي، يوازيډكون

څلي نه وي...له ېپې سنكاح كوي، كه نه نو زامن به ئ

ۍ توكي نه ې قربانڅلېپڅوك د سپرته به بل كاهنانو 

او علم خالف او  د عقلټه، ې بنسب خبري ټوليخوري.. دا 

 دي. ي حق دين سره متعارضي خبريله اله

به د هللا په تورات كي  چي څ شك نشتههيې كي په د

پرته بل جل شأنه له هللا  چيښوونه دا وه ۍ الرړلوم تعالى

څه بت به د انسان، حيوان، مارغه او بل معبود نشته، 
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ې نه كوئ، دا د هر الهي دين ړوئ او عبادت به ئنه جو

 بايبلد  يمنونك د بايبلۍ خبره ده، خو ړناساسي او لوم

عيسى عليه په خالف ه وينا دېكنپرد دغي څرگندي او 

د ده او د مريمي  ،ړىشريك كپه الوهيت كي  السالم

په ې ئ كليساوي ټوليې، ړجوړي كې ئې مجسم السالم ماعليه

په وړاندي د دغو مجسمو ې ئكشيشان  ،دي ډكيدغو مجسمو 

د  !!ړيې غوارې كوي او مرسته تږي، عبادت ئېډه كگونپه 

سره  تعالى هللاچا له  چيد وينا معنى خو دا ده  بايبل

په ړه او د هغه ې جود هغه مجسمه ئړ، څه شريك كڅوك يا 

ې، ړښمني كې دسره ئ تعالى هللاډه شو له گونپه  وړاندي

څلور ې او به ده او د ده در هللا تعالى چيښمني د داسي

  شته ته سزا وركوي!!پُ 

د دين له بنيادي اساساتو سره م هدا خبره  بايبلد 

سزا ښمن ته پل ده خُپشتڅلور ې تر درخداى  چيټكر كوي 

پل رحمت او په خپل دوست ه خُپشتزر او تر وركوي 

دا باور او نظر هم د ديني اصولو او  ېرزوينو نازوي!!پ

به عادل باورونو خالف دئ او هم د عدل او عقل خالف، ولي 

نيكه په جرم سزا  او غورپالر چا ته د خداى يو 

په خاطر د ده به د غور نيكه وركوي؟!! او ولي 

د  تعالى هللاڅه هم د كه بدله وركوي كه ېړوسيانو ته نك

وى نو د  كه داسي ېرزوينو او رحمت مستحق نه وي؟!!پ

د الهي رحمت ه اوالد به ُپشتزر په  آدم عليه السالم

د  يچپله اعتراف كوي په خ بايبلېدلى وو، خو ړسيورى غو

 ېر د هللا تعالىه كي ډُپشتېتو پېرو شپه ت آدم عليه السالم

 بايبل! د په الهي عذاب اخته شوي!!له رحمته محروم او 

، ابراهيم السالم عليهد نوح په اساس خو بايد د ادعاء 

انو پيغمبراو نورو  السالم عليه، موسى السالم عليه

ت او عذاب د لعن د هللا تعالىه كي ُپشتپه زر  السالم معليه

  ېدو!!پيدا كمستحق اوالد نه را

يا د هغه چا دود دئ چي مشرك ړول او ساتل جوې مجسم

ځنه څه لمانگ د بل چا او بل څنتر  تعالى شوى او د هللا

په ځان كوي، يا د هغه ذليل انسان چي د شخصيتونو او د 

او ستايني كي مبالغه كوي، ځني ېر يوه انسان په لمانڅ

د مادي اغراضو په طمع، يا د هغه چا او دا هم اكثرًا 

ېهوده كارونو او چي په خرافاتو كي غرق دئ، په ب

شوى او خپل وخت او امكانات په  ېلښكمشغولتياوو كي 
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ې گټي شيانو او امورو كي ضائع كوي. ب او ېهوده، عبثب

ې او هغوى ته ورته مجسم داسيپه نامه يو توك څلوېپد س

په منسوبول و كرامات په درواغاو هغوى ته شيان ساتل 

، له ډبريې څلېپچا سره سشته، له ټولو جاهلو قومونو كي 

چا سره ې، له ې جامڅلېپچا سره سې، له ډې جنڅلېپچا سره س

غولوي، يا خپل ې يا خلك پرې او ... هر يو ې مجسمڅلېپس

ې تر پرمراد غرض او پل خيا ې ماتوي او پرښمن دځواكمن 

ې زره او د درځ قريشو فود گ كي په جند احد  السه كوي!!

پله بريا د هبل او خېر اوه سوه وو، خو دوى مسلمانانو شم

ڼله او د هبل او عزا مجاورانو دا بريا د گپه طفيل عزا 

 دغو بتانو كرامت ته منسوبوله!!

  په تفسير كي د تصوير ې آيت درنو مفسرينو د دځينو

ړي، چا ليكلي چي ړه هم تفصيلي بحثونه كپه اځور او ان

صوير په مطلقه توگه حرام دئ، چا ليكلي چي يوازي د ت

ړول حرام دي، چا ليكلي چي د تعظيم او ځورونه جوژوو ان

و ساتل حرام دي، له تعظيم ځوروندرناوي په توگه د ان

دا اختالف هم له نه لري، شرعي مانع ې ساتل پرته ئ

كي نه  په قرآن .ړ شوىمتعارضو او متضادو رواياتو راوال

او ړه كوم واضح د حرمت په اځور كس او انيوازي د ع

په ې آيت ځيني فقهاء د دحكم نه مومو بلكي صريح 

پېريانو په الس تماثيل د  ّـاستناد وايي چي كه سليمان 

ه مانع نه لري، ممكنه څول ړړي نو داسي تماثيل جوړ كجو

په الهي شريعت كي د يوه پيغمبر په څه دي نه ده چي يو 

په بل دور كي حرام، په داسي دوران كي حالل وي او 

پېغمبرانو شريعت په بشپړه توگه سره ټولو مواردو كي د 

 ورته دئ. 

ې ړه دپه اځور صوير او انڅ كي د تزه د تحقيق په تر

  چي: ېدلى يم ته رس ېنتيج

 مجسمو ته څه هم څ مانع نه لري، كه هي ځكي ساتلنان

، ېځكي درلودنان ّـې ږده حتى عائشېنور خو پر ورته وي.

 .ّـ هللا رسولړې او نه ې منع كتر ّـنه ابوبكر 

 څه ړول او ساتل جو ونهځورد غير ذي روح شيانو ان

پام وي چي نن د صنعت يوه مو ته ې مانع نه لري، د

څه دئ، هره فابريكه چي ځور اساسي او ضروري برخه ان

ټر ېل، يا موريا  طيارهيا ټر وي، ړوي كه دا مووج

ړى ې لومڅه نو انجنيران ئيا بل هر  ټريا كمپيوسيكل، 
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هغه شى، يوه ې تصوير له مخي ړوي او بيا د همدتصوير جو

ړول پرته د يوه شي جوځور انجنير ته له مخكني ان

 .تقريبًا شبه محال دئ

 ه ځوروند تعظيم او درناوي په توگه د انسان ان

 ساتل حرام دي.ړول او جو

 ړول او دا ځان ته جو ونروځوپه خپل الس د داسي ان

 .ځول ناجائز ديحرفه، كسب او دنده گر يوه

 ۍ ځورنه له اوسنپه خپل الس او د رسامي له الري ان

ټول د عكاسي او فيلم سره ژور توپيرونه لري، روايات 

ې اطالق نه ئۍ عكاسي او فيلم ، پر اوسنړه ديپه ارسامي 

ېدى. هغه كسان چي د دغو رواياتو په استناد عكاسي شي ك

ۍ رسامي قياسوي، خو ه مخكنپاسي ۍ عكحرام گڼي دوى اوسن

ې او هغه تر دا په بشپړه توگه قياس مع الفارق دئ، د د

ږنده ېځ ژور توپير دئ، هغه د انسان د الس او ذهن زمن

ې كي نه رسم او تصوير وو، اكثرًا د واقع خالف، او په د

دا داسي دئ لكه ېز لري او نه الس، څه اغد انسان ذهن 

څه پرته بل ې له در، كامره ځوپه هينداري كي د چا ان

ځور كاغذ او فيلم ته اند هينداري دغه چي نه كوي 

ړه علماء ې اته بايد متوجه وو چي په د ېانتقالوي. د

ېشل شوي: هغه چي عكاسي په رسامي قياسوي، ډلو وپه دوو 

څه د د يوه ې قياس سره موافق نه دي، او هغه چي له د

رت لري، د رسامي حكم صريح نص ته ضروړه په احل و حرمت 

ځكه ى، ڼلنص نشو گ ړه صريحروايات د عكاسي په اړه په ا

ې ته مو هم ژور توپيرونه شته، دځ ر منړو تې دواد د

پام وي چي د هر حرمت تر شا يو حكمت مضمر وي، بايد 

ې لپاره تحريم ځورونه د داو د تعظيم لپاره انې مجسم

نه وى  ږي، كه داسيېشوي چي په شرك او ُبتپالني منتج ك

ړول او ساتل تحريم شوي وو او هم و جوكځنو هم به د نان

 چي پر فرش وي.ځورونه داسي ان

 په موخه د ۍ د ضرورت په صورت كي او د پېژندگلو

چارو ټورو تصوير ساتل او د روا مقاصدو لپاره او په گ

كي له فيلم استفاده مانع نه لري، د تبليغ، روزني، 

فيلم داسي مهمه او گر كي ډپه ښووني تربيت او الر

ې او مصلح ترڅ خبير داعي ده چي هي ښتناكه وسيلهارز

و او رانكار نشي كولى، متأسفانه اوس دا وسيله د شري

ې الري ې او د خلكو د بېوتځواكونو په الس كي پرمفسدو 
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په ځكو ږي. د نانېې پراخه استفاده كړه ترپه اكولو 

 ۍې عفتبماشومانو ته د ځواكونه ښمنه ڼي كي هم دين دب

   ټوب تلقين كوي. او بربن

 ادعاء كوي چي ې خوا هغو خلكو ته حيران يم چي له يو

گواكي په مخكني ې او ړولې جوته مجسم ّـسليمان پېريانو 

د له بلي خوا ړول او ساتل جائز وو ې جوشريعت كي مجسم

گه ړه توچي گواكي په بشپړه داسي فتوى وركوي عكس په ا

په استناد چي د و رواياتو ې هم د هغحرام دي، فتوى ئ

ځور قياسول په رسامي انعكس حال دا چي ړه دي رسم په ا

 غلط قياس دئ. 
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ټوبي كي يوه ټايقينًا چي سبأ )والو( ته د دوى په 

ڼه، ې( دوه بڼ لوري ته )ئښه وه، ښي او كيگنده نڅر

ړئ، ځاى كد خپل رب رزق وخورئ او د هغه شكر پر 

. دوى اعراض ښونكى)مو( بخ رب ټوبى )مو( سُتره اوټا

د دوى ې راوست او پرېل د عرم )بند( سږ ړ نو مووك

ې ړل چي بڼو وربدل كه مو په داسي دوو بڼدوه ب

ې ئ ېريڅه بږ لاو وني غز  ، د(ېېواړه )مخو هخوند

كبله مو ې ې. همدا د دوى سزا وه چي له ددرلود

پاس ېر ناسډږ له ړ، او آيا موې وكچي كفر ئړه ورك

پرته بل چا ته سزا وركوو؟ او د دوى او هغو كليو 

ړل چي بركت مو په ځته كگند كلي رامنڅرمو ځ تر من

په ړى وو، و په هغوى كي مو تگ مقدر كاېښى، كي ا

 په ؛سفر كوئكي ې الرو ځو په دځو ورشپو شپو او ور

ې ې ويل: اپه امن كي به وئ، نو وئ چي كي حال داسي

په سفرونو كي لريوالى راوله، او ږ زموږ ربه! زمو

ې ړړي كې جوتر ېقصږ مونو  ،ړې ظلم وكځان ئپر خپل 

يقينًا ړل، ه كمو خواره وارېدو سره او په بشپړ خور

زياتي ېر شاكر ته ډېر صابر او ډهر كي ې چي په د

ې ښي دي، او يقينًا چي شيطان خپل گمان پرنگندي څر

ډلي پرته نورو د ې ړ نو د مؤمنانو له يوتينى كښر

څه سلطه نه وه مگر دا ې ړ، پر دوى ئوكهغه متابعت 
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ونكي له هغه جوت ړښتل پر آخرت ايمان راوږ غوچي مو

په شك كي دئ، او ستا رب پر ړه غه په اد هچي ړو ك

    ساتونكى )څارونكى( دئ. څه هر 

آيتونو كي پر آخرت د ايمان او ې مباركو په د -(11-21)

كي ې قصې عبرتناكي په يوېز د سبأ د قوم عدم ايمان اغ

 ې داسي دئ:ېړل شوى، تفصيل ئڅ

  ټوبي ټاهغه د دوى په ېدونكو ته اوسسبأ د يقينًا چي

ې ڼ لوري ئاو كي ىښچي  ښه وهگنده نڅروه يكي د عبرت 

ړى وو دا فرصت ورك تعالى و سمسور وو، هللاڼبپه ښېرازه 

، ړيځاى كاو د هغه شكر پر  يد خپل رب رزق وخورچي 

ې مهربان او پر ربپاكيزه او خپل  سُتره اوې ئټوبى ټا

 . ښونكىبخ

  له دغو  تعالى ړ، نو هللاړاوى وكاو سرغدوى اعراض

ې د ړېدو چي له كبله ئړل، هغه بند ونوم كنعمتونو محر

ښېرازه او سمسور وو، دروند ورانوونكى ټوبى ټادوى 

ې نسكور شول كورونه ئ او ې ورانكلي ئې راغى، سيالب پر

يوه او بل لوري ته په ړېدل، ونې او وني او فصلونه ئ

 پهې بشپړه توگه خواره واره شول، هغه سمسور باغونه ئ

ې وني ئ او هې خوندبې ې ئېومچي  لشوڼو بدل دوو بداسي 

 .ېريبې يا د ووني غز  ديا 

  او د هللاكفر ې وجه ئسزا وه چي هغه همدا د دوى 

دا ثابت و ناسپاسي وه، اړاندي د نعمتونو په و تعالى

ړه هرومرو تحقق ولس په اپاس ناسالهي سنت دئ چي د 

 . مومي

 ړى وو، تجارتي په برخه كړ امن وربشپ تعالى هللا

به ې د دوى تجارتي قافلن ول، وې خوندي او مصئئه سفرون

ډ او اطمئنان سره تر شام او ډاهم د شپې له لوري په 

ې په دځي له لوري، ې او هم د ورې راتلفلسطين پوري تل

ړ شوي وو چي د ځاى داسي كلي جوځاى ې الري كي ږداو

ېر ډله يوه كلي به الېدل، گڼل كځايونه كاروانونو تم

چي بل كلى به په نظر ورغى، دا په هر لري نه وو تللي 

پېرزوينه وه ېدا يوه الهي ځته كځاى كي د كليو رامنتم

ې زياته مرسته كوله او د دوى چي له كاروانيانو سره ئ

 .ېې رفع كولستونزي ئ

  له هغو نو ړه، خو كله چي دوى د ظلم الر غوره ك
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ن واو مصئ، آرام، آسان ډلنالهي نعمتونو محروم شول، 

ې ستونزمن او ناامن شول، حالت ئږده، ې اوئسفرونه 

چي ښتي وي غو تعالى چي دوى په خپله له هللاداسي وو لكه 

ړى داسي عبرتناكه سزا وركنو ړه!! ږده كه اوسفرونږ وزم

ه ړجوې چي د راتلونكو نسلونو لپاره د عبرت قصه ترشوه 

شام ځيني . لشوخواره واره ېدو سره په بشپړ خورشوه، 

، َاْوس ځيني د عربو نورو سيمو تهاو  ړلالاو اردن ته و

ې چي له سبأ يثرب ې واو خزرج هم د دغه قوم دوه قبيل

 ې.ېشت شوې او هلته مړته وال

 ېر شكر ډاو  ناكېر صبرډهر  كيې قصې يقينًا چي په د

چي د څوك . ښي دينعبرتناكي گندي ته څركوونكي انسان 

ځاى پر نعمتونو د وفرت په حال كي د خپل منعم رب شكر 

ړاندي ښتنو په وكوي، د شيطاني وسوسو او د نفسي غو

ږي او د صبر لمن كلكه نيسي او له خپل حد ېاستوار ودر

ې ې عبرتناكي قصپه دږدي، هغوى ته او حق آخوا پښه نه 

  ښي دي. ېري نډكي د پند او عبرت 

  چي د خپل رب له  ړتينى كښې رشيطان خپل گمان پرهغه

گان به ېرى بندډويلي وو: ستا ې ئځ حكم د بغاوت په ور

د !! همداسي وشول، ېې شاكر ومومږ به ئړم، لې الري كب

متابعت ې شيطان مدډلي پرته نورو د هې مؤمنانو له يو

ښتل پر غو  تعالى ، خو هللاڅه سلطه نه وهې ړ، پر دوى ئوك

چي  يړكېل ې بئله هغو معلوم او ونكي ړآخرت ايمان راو

ړى پيدا كې داسي انسان ئ، يپه شك كي دړه په اآخرت د 

ې ړي او شيطان ته ئچي كولى شي له دوو الرو يوه غوره ك

ې الري كولو چي د انسان د غولولو او بړى دا مجال ورك

گه به په آخرت ې توگر كي خپل زور وآزمويي، په دډپه 

چي د شيطاني وسوسو له ږي ېېلباور كوونكي له هغو ب

 ړه شك كوي. كبله د آخرت په ا

  څارونكى څه ستا رب پر هر ې امله چي دله ټول دا او

د هر چا حال ته په پام سره له هغه سره مناسبه او دئ. 

   عادالنه معامله كوي.

ې نامه ياد ې په همدړي نوم وو، اوالد ئسبأ د يوه س

چي اوس د يمن په نامه ېشت ول په هغي سيمي كي مشو، 

له  چيېدو ې د مآرب په نامه يادښار ئږي، مركزي ېياد

 پروت وو.ې فرسخه لري اوسني صنعاء شاوخوا در
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ووايه: له هللا پرته چي پر چا )د معبود( گمان كوئ 

آسمانونو كي ( دروبلئ، )دوى( نه په ې )مرستي ته ئ

څه په واك كي لري او نه په زمكي كي، ې برابر د ذر

 د دهړو كي كوم شراكت لري او نه او نه په دوى دوا

ړاندي ړى لري، او نه د ده په وړاندي كوم مالتپه و

شفاعت گټه رسولى شي مگر هغه چا ته چي اجازه 

وايستل شي وبه ېره ې وړونو ئتر هغه چي له زړي، ورك

څه ويلي؟ وايي به: حق، او هغه ستر ب وايي: ستاسو ر

  ړ دئ.لو

ته ويل  ّـ هللا آيتونو كي رسولې مباركو په د -(22-23)

 شوي چي مشركينو ته ووايي:

  د معبود گمان كوئ څه او هر چا هر له هللا پرته چي پر

پوه شئ چي دا كاذب ې په دمرستي ته دروبلئ، هغه 

هغوى ولى، څه كي ستاسو مرسته نه شي كڅ ېمعبودان په ه

څه په واك كي لري او ې برابر نه په آسمانونو كي د ذر

 څه كي له هللاكوم په ړو دواې د دنه په زمكي كي، نه 

څوك داسي ړاندي په و تعالى هللاد نه سره شريك دي،  تعالى

څوك موندلى داسي او نه شي، ړى مالتچي ستاسو  ئموندلى ش

گټه كومه  شفاعتد هغه ړاندي په و تعالى هللاد چي  ئش

 چي هللاڅوك كولى شي ي، دا شفاعت به يوازي هغه رسودرو

چا ته به داسي ړي او هغه د شفاعت اجازه ورك تعالى
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د قيامت په  .ښتي ويغو تعالى شفاعت گټه رسولى شي چي هللا

له كبله ېري او هيبت چي د سختي وځ به حالت داسي وي ور

هال به توان نه لري، يوازي هغه مڅه ويلو څوك د به هي

ېري حالت ړي چي د هيبت او وڅه ويلو امكان ترالسه كد 

وايستل ېره وړونو زږي، كله چي د دوى له ېپاى ته ورس

هغه مهال ؟ وو څه ويليستاسو رب ورته وبه ويل شي: شي 

ټولي ويناوي  تعالى ډ پرته اعتراف كوي چي د هللاځنبه له 

څه و پيغمبران تعالى چي د هللاړه د قيامت په اې، حق و

 تعالى ې نن په خپلو سترگو گورو، د هللاويلي وو مصداق ئ

  ړوالي به اعتراف كوي.والي او لوسترپه 

    

   

     

    

      

   

    

    

    

  

   

   

    

     

    

څوك له آسمان او زمكي روزي دركوي؟ ووايه: ووايه: 

ږ او يا تاسو به په هدايت )او سمي الري مويا هللا، نو 

گندي الروركتوب كي، ووايه: له څرروان( يو يا په 

او  ئږېښتل كړي وي تاسو نه پوږ كهغو جرمونو چي مو

ې كوئ، چي تاسو ئږو ېښتل كپوڅه نه ږ له هغه  مو

ځاى كوي، بيا به په و سره يو ږ رب به مووايه: زمو

پوه ښه ړه كوي او هغه ېكځ پرږ تر منحق سره زمو

چي د ښيئ ووايه: هغه راونكى دئ. ړه كووېكپر

څكله داسي نه ښلولي، هيشريكانو په توگه مو ورسره ن
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 ده؛ هغه باحكمته عزتمن دئ. 

ته  ّـ هللا آيتونو كي رسولې مباركو په د -(24-21)

 ينو ته ووايي:ې چي مشركښوونه شوالر

  آيا له آسمان او زمكي روزي دركوي؟ دئ چي څوك هغه

چي له آسمان د اوبو څوك شته پرته بل داسي  تعالى له هللا

ټوكولو كي په راې ېوې او مپه ورولو او له زمكي د دان

 ېز ولري؟ څه برخه او اغ

 وينا او باور صحيح ږ زموړه په ا تعالى يا به د هللا

ء، يا د هغه چا وينا چي وايي هللا وي او يا ستاسو ادعا

 يو دئ او شريك نه لري او يا د هغه چا چي ادعاء كوي هللا

 او شريكان لري، كه خبره داسي وي چي د آسمانونو تعالى

سره شريك نه دئ،  تعالى وك له هللاڅڅه كي هيڅ زمكي په هي

په ې ېوې او منه د باران په ورولو كي او نه د دان

په بشپړه توگه الروركى څوك قينًا هغه نو يټوكولو كي، را

 ځي. پرته بل معبود لمان تعالى دئ چي مشرك دئ او له هللا

 ږ مونه او  ئږېښتل كله جرمونو پوږ نه تاسو زمو

ږ ږ مزاحمت كوئ؟ ولي مو زمو، ولي زموونړستاسو له ك

 ې ده؟ ړلۍ ته مال تښمند

 ځ سره يو په ورسو د قيامت اږ او تبه مو تعالى هللا

ړه كوي ېكځ په حق سره پرږ تر منبيا به زموكوي،  ځاى

 نكى دئ. ړه كووېكپوه پرښه او هغه 

  گ كي څنپه  تعالى تاسو د هللاچي ښيئ راوذوات هغه

څه په ې ، كوم يو ئځوليمو گرشريكان ودرولي او د هغه 

ې ې او بششريك دئ؟!! ستاسو ادعاء خو تعالى هللاكي د 

هغه باحكمته عزتمن ري، شريك نه ل تعالى ټه ده، هللابنس

ړ دئ او ، نه د پوهي او حكمت له پلوه كوم شريك ته ادئ

ږي ېړ كڅوك اځواك او توان له پلوه، شريك ته هغه نه د 

زور او ې پوهه او حكمت ناقص وي او يا ئې چي يا ئ

 . ځواك
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پاره د ټولو خلكو لگر د ږلى مېې لاو ته مو نه ي

نذار وركوونكي په توگه خو بشارت وركوونكي او ا

ږي، او وايي: )د قيامت( دا وعده ېېرى خلك نه پوهډ

 داسيووايه: تاسو ته  ؟ښتيني يئبه كله وي كه ر

ېدى شئ ې وروسته كې چي نه يو ساعت ترټاكل شوټه ېن

 ېدى شئ.ړاندي كاو نه و

ټولو ته ويل شوي چي ته مو  ّـ هللا دلته رسول -(21-30)

ستا دنده ې، ږلى يېپه توگه لير خلكو ته د بشير او نذ

ې او ړېرى وركښانه مستقبل زدا ده چي مؤمنانو ته د رو

ې چي پر آخرت ايمان ېروهغه د خپل كفر له بدو پايلو وو

ستا ۍ له كبله ناپوهد ېرى خلك داسي دي چي ړي. ډنه راو

 د د قيامتاو وايي:  ډډه كويړو له ايمان راوپر رسالت 

ږي چي ېدوى نه پوه ؟ښتيني يئركله وي كه ټه به ېراتگ ن

ټه ېد پيغمبر دنده دا نه ده چي خلكو ته د قيامت ن

ږي چي قيامت به ېپوهڅوك نه پرته هي تعالى له هللاښيي، و

چي پر قيامت باور نه لري او راتگ ځي، هغو ته كله را

ې چي ټاكل شوټه ېداسي نته ووايه: تاسو گڼي؛ ې محال ئ

 ېدىړاندي كاو نه و ېدى شئې وروسته كنه يو ساعت تر

 .شئ
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ې پر دڅكله ړى وويل: نه به هيې كاو هغو چي كفر ئ

ړاندي دئ، ې وپر هغه چي ترړو او نه ايمان راو قرآن

چي ظالمان د خپل رب په ې او كاش هغه مهال وگور

ې ځيني ئ چي كي حال داسي پهړاندي ودرول شوي وي و

چي په ضعف كي ساتل ځوي ځينو نورو ته دا وينا ورگر

ښتله وايي: كه تاسو ې غوشوي به هغو ته چي لويي ئ

ې چي لويي ئږ به حتمًا مؤمنان وو، هغه نه وى نو مو

ښتله هغو ته چي په ضعف كي ساتل شوي وو، وايي: غو

ړئ له هغه وروسته چي درته ږ له هدايت منع كآيا مو

راغى؟! نه؛ بلكي تاسو په خپله مجرمين وئ، او هغه 

ښتله ې غوښتل شوى وو هغو ته چي لويي ئې غوعف ئچي ض

ې ئ ځي مكروايي: نه؛ بلكي ستاسو هغه د شپې او ور

ړه چي د هللا په اږ ته به مو امر كولو چي مو)سبب وو( 

 عذاباو كله چي ټاكو، ړو او سياالن ورته وكفر وك
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ړو ړي، او د هغو په غاټ كوگوري )خپل( ندامت به پ

ړى، آيا له هغه ې ككفر ئ چوو چيځيرونه وابه زنكي 

    ږي؟! ېڅه سزا وركول كې د بل پرته چي كول ئ

ې خوا د آيتونو كي له يوې مباركو په د -(31-33)

 ې چي وايي: نه پر قرآنړل شودا وينا راوكافرانو 

 قرآنتر پر هغو چي او نه يو ړو ته تيار ايمان راو

گه پر څ توړاندي ول، د دوى حالت داسي دئ چي په هيو

له بلي ړلو ته تيار نه دي، هي كتابونو ايمان راوال

د قيامت په  چيځور شوى خوا د دوى هغه عبرتناك حالت ان

ېدو په وخت كي به ړاندي د ودرپه و تعالى هللاځ او د ور

د خپل رب په به ظالمان دا هغه مهال چي ې لري، ئ

ې ئبه ځيني  چي كي حال داسي پهړاندي ودرول شوي وي و

چي په ضعف كي ځوي وينا ورگرتوگه ې په دځينو نورو ته 

ښتله وايي: كه تاسو ې غوساتل شوي به هغو ته چي لويي ئ

تاسو له ايمان وو، شوي ږ به حتمًا مؤمنان نه وى نو مو

ې چي لويي ئهغه ځواب كي به په ړو، د دوى منع كو لړراو

ړئ له هغه ږ له هدايت منع كښتله وايي: آيا موغو

بلكي تاسو په خپله مجرمين  ؛نه وروسته چي درته راغى؟!

په خپله ړي ړلو نه يئ منع كږ له ايمان راومووئ، 

ښتل ې غوهغه چي ضعف ئگنهگار او مجرم وئ، مستضعفين )

 (ښتلهې غوهغو ته چي لويي ئ( مستكبرينو ته )شوى وو

له ايمان  ځي مكروايي: نه بلكي ستاسو هغه د شپې او ور

چي د هللا و امر كولو ږ ته به مچي موړي وو ړلو منع كراو

ځ د دوى تر منټاكو، ړو او سياالن ورته وړه كفر وكپه ا

دا النجه تر هغه روانه وي او يو به بل مالمتوي چي به 

ېدو سره سم به گندڅرگند شي، د عذاب له راڅرعذاب را

ندامت پل نه به يو بل مالمتوي او نه به خ ،ټه خوله شيپ

هيبت به دا مجال چي د عذاب رعب او ځكه گندوي، دا څر

د ، دا مهال به ړيړي چي يو پر بل اعتراض وكې سلب كتر

ې ئالر كفر د چي ل شي چوځيرونه وازنړو كي هغو په غا

د خپلو عملونو مناسبه سزا به وگوري، ې وه، ړكغوره 

ې د ځيرونه اچولي وو، هغوى ئړو كي زندوى د نورو په غا

ړي نحرف كې مپه توگه ساتلي ول، له سمي الري ئغالمانو 

ړى شي مطابق سزا وركړنو ول نو نن به د دوى د مخكنيو ك

    چول شي. ړو كي واپه غاې ځيرونه به ئاو زن

چي دلته د مستكبرينو ږي ېې وينا معلومله د د قرآن
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پاره ښتونكو( اصطالح د هغو مذهبي مشرانو ل)لويي غو

چي د شرك مبلغين او حاميان ول، جاهل عوام ې غوره شو

او ې منحرف كول، ته بلل او د هللا له الري به ئ شركې به ئ

ې( د ښتل شوې غومستضعفين )هغه چي ضعف او ناتواني ئ

چي ې پاره كارول شولپلو او شرك وهلو عوامو ځ هغو جهل

په لومو ې كولو او د دوى د دغو مذهبي مشرانو تقليد ئ

    ښتي ول.كي ن

    

    

   

   

    

   

      

 (پيغمبركلي ته مو كوم خبردارى وركوونكى )و هيڅ ا

چي سوكالي  و)هغې ئمترفينو  چير دا ږلى مگېنه دئ ل

له هغه ه گپه قطعي تو ږوويل: مونې( برخه شو ورپه

ې ږل شوي يئ، او وئېمنكر يو چي تاسو ورسره لڅه 

ږ )تر نورو( زيات مال او اوالد لرو او ويل: مو

 ېدونكي نه يو!څكله تعذيبهي

ړاندي د انبياءو په وې مبارك آيت كي په د -(34-31)

حاكم ټولني چي د ځور شوى ځ انړو دريگد هغو و

ړښت دوى ته او مذهبي جواقتصادي سياسي، ، اجتماعي

ړي، په برخه كسوكالي او تر نورو زيات امتيازات ور

قومي مشر ې بل ئې شتمن دئ، بل ئې واكمن دئ، يو ئ

له خپل خپل ې مذهبي مشر دئ، هر يو ئې دئ، بل ئ

موقعيت گټه اوچتوي او امتيازات ترالسه كوي، چا له 

، چا له خپل ړى، چا له مذهب دكانړ كسياست دام جو

چا ېدو وسيله، پرږو د ساجتماعي وجاهت د خلكو پر او

ته د عوامو جهل گټور دئ او چا ته په شرك او 

ړي دا حالت  ېوتل، دوى نه غواخرافاتو كي د ولس پر

چي ړي چا مخالفت ته مال تځكه د هر هغه بدل شي، نو 

ي، مذهبي، سياسي، ټولني كي له فكري، دينپه 
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دا  قرآنړي، پلوه تبديلي غوا اقتصادي او اجتماعي

ښكلو او موجزو الفاظو سره داسي حالت په خپلو 

مو كوم خبردارى وركوونكى  كلي تههيڅ ړى: ځور كان

)هغو چي سوكالي ې ئمترفينو  يچر دا گږلى مېل ئنه د

له هغه ه گپه قطعي تو ږوويل: مونې( ورپه برخه شو

ږل شوي يئ، يعني ېمنكر يو چي تاسو ورسره لڅه 

ږ تر نورو ې ويل: موله رسالت منكر يو، او وئاسو ست

ېدونكي نه څكله تعذيبزيات مال او اوالد لرو او هي

پيغمبرانو ښت د ېرډيو! گورئ چي د )مال( او )اوالد( 

څولي او همدا له رسالت سره تضاد او مخالفت ته ه ّـ

د فالح او نجات معيار او  ښتېرډد )مال( او )اوالد( 

ړ وى نو هللا به ږ د الهي عذاب ومو مالك گڼي، وايي: كه

 تر نورو زيات مال او پلويان نه راكول!!!  
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رزق پراخوي ړي زما رب چا ته چي وغوا يقيناً ووايه: 

ږي، او ستاسو ېپوهنه ېرى ډاو محدودوي، خو د خلكو 

ږ خوا ته چي زموڅه نه دي مالونه او اوالدونه هغه 

وي، مگر هغه ې كږدنې والي په حقيقي معنى ږدد نمو 

نو دوى ته د  ؛ړيېك عمل وكړي او نچي ايمان راو

همدا دوى به  بدله ده او غبرگهړنو له كبله پلو كخ

چي ڼيو كي خوندي اوسي، او هغه په دنگو دنگو ما

څه په توگه هړه د عاجزوونكو آيتونو په اږ د زمو

 ړى شوي وي.په عذاب كي حاضر ككوي همدا دوى به 

چا انو هر ووايه: يقينًا چي زما رب چي له خپلو بندگ

، او ېپراخوي او ورته محدودوي ئوزي رړي ته وغوا

ې چي تاسو )د هللا په الر كي( انفاقوئ نو هغه ئه څكوم 

ټولو غوره روزي وركوونكى تر معاوضه وركوي او هغه 

   دئ.

آيتونو كي د هغو مستكبرينو او ې مباركو په د -(31-39)

ې ېرني ترديد شومترفينو )واكمنو او شتمنو( غلطي انگ

مخالفت ته  ّـچي خپلي واكمني او شتمني د پيغمبرانو 

ښه والي د ښت ېرډو د )مال( او )پلويانو( څولي اه

 گڼي، دوى ته ويل شوي: معيار 

 له لوري ده، دا  تعالى د هللاړه د رزق او روزي ورك

څومره رزق ږي چي چا ته ېله لوري ك تعالى ړه د هللاېكپر

ړه د ده له ېكتنگوالي پري او الپراخود رزق ړي، د ورك

د خلكو  خوږي، ېلوري او د خاص الهي حكمت له مخي ك

ي او الپراخود رزق چي د  ږيېپوهې په دنه ېرى ډ

ږي او نه په ېړه د رزاق خداى له لوري كېكتنگوالي پر

ړه د خاص الهي حكمت له مخي وي، هغه خلك ېكچي دا پرې د

ې حقيقت له درك عاجز ناپوه او جاهل دي چي د دڅومره 

ټول اسباب او ې ته پام نه كوي چي د رزق دي، ولي د

په واك كي دي، باران د ده په حكم له  تعالى هللاوسائل د 

ټي د ده په اراده او بو ېېو، مېږي او دانېآسمانه ور

ږي چي د ېړه د ده له لوري كېكدا پرږي، ېټوكله زمكي را

پراخ او زيات وي كه محدود او ې سيمي د خلكو رزق دي يو

ې ږ او بكه لږي ېې وورپري ېر او گټور باران دږ، ډل
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ړاوي كه مښېرازه او سمسور وي فصلونه دي  وخته، د دوى

ته مو بايد په جدي او دقيقه توگه  ې. خو دېړبخنژاو 

ش او په الهي نعمتونو كي ېپام وي چي د خلكو ظالمانه و

ش په معنى تعبير ېد و تعالى د دوى ناعادالنه تصرف د هللا

ېري له كه چا د ظلم او د نورو په حق كي د تړئ، نه ك

اسباب او ذرائع زيات او دولت او د رزق الري زيات مال 

ړئ، ته منسوب ك تعالى ړي وي داسي نه چي دا هللاترالسه ك

چي ناپوه او جاهل وي او يا څوك كوي دا كار يا هغه 

له لوري پر  تعالى د هللاۍ چي خپلي ناروا شتمنڅوك هغه 

ده يوه پېرزوينه گڼي!! په پورتنيو آيتونو كي دغو 

ډلو غلطه ړو او دا د دغو دوا ېشواشاره ته ډلو ړو دوا

    ې.گڼل شوېرنه انگ

 ستاسو مالونه او د دوى په رد كي فرمايي:  قرآن

د ته وا خ تعالى تاسو د هللاچي څه نه دي اوالدونه هغه 

ې ږددا تقرب او نوي، ې كږدنې والي په حقيقي معنى ږدن

ړي او ايمان راوږي چي ېوالى يوازي د هغه چا په برخه ك

غبرگه ړنو له كبله پلو كد خبه دوى ته  ،ړيوكېك عمل ن

به ڼيو كي په دنگو دنگو ماږي او د جنت ېوركول كبدله 

الهي چي او هغه  .اوسيډ او اطمئنان سره ډاپه بشپړ 

چي له مؤمنانو سره د څه كوي وعد او وعيد تكذيبوي او ه

وعيد د ړه د ده په ااو د كافرانو  د وعدو تعالى هللا

ډونه ړاندي خند تحقق په ود هغوى ړي او مخنيوى وك

 ږي.ېړي په الهي عذاب به اخته كړ كراوال

 د رزق د پراخوالي او تنگوالي  چي كي حال داسي په

ږي، د هر انسان په واك ېله لوري ك تعالى ړه د هللاېكپر

له  تعالى دئ په حقيقت كي د هللاېر رزق ډږ با كي چي ل

له  تعالى هللا دړى شوى، خو كه همدا انسان دغه لوري ورك

ې نو هغه ئپه الر كي لگوي ړى شوى رزق د ده لوري ورك

 .معاوضه وركويبدله او 

 خپله ټولو غوره روزي وركوونكى دئتر  تعالى هللا ،

ې او له هغو جائزو او روا الرو ئړئ روزي له ده وغوا

   .ېشوټاكل له لوري درته  تعالى چي د هللاټوئ ول
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ړي بيا فرشتو ته ډ كټول راغونچي دوى ځ وراو هغه 

ستاسو عبادت كولو؟ وبه وايي: غو خلكو ووايي: آيا د

ې، ړاندي موال يپاكي تا لره ده، ته مو د دوى په و

بلكي دوى د پېريانو )شيطانانو( بندگي كوله، د دوى 

ځينو نورو ځيني باوري ول، نو نن به نه  ېېرى پرډ

لري او نه كوم تاوان، او  ته كومه گټه په واك كي

ړى: د هغه اور عذاب ې كهغو ته به ووايو چي ظلم ئ

  چي تاسو دروغجن گڼلو. څكئ و

 او هغه مهال چي مشركين د هللاځ ور د قيامت په -(40-42)

به فرشتو ته  تعالى ړى شي، هللاړاندي حاضر كپه و تعالى

 وايي:هغوى به ستاسو عبادت كولو؟ مشركينو آيا ووايي: 

دوى ې، ړاندي موال يپاكي تا لره ده، ته مو د دوى په و

ېرى پر ډبندگي كوله، د دوى شيطانانو بلكي د ږ نه زمو

دغو جعلي ځ به دوى ته جوته شي هغه ورباوري ول، وى هغ

نه درلوده او كومه گټه په واك كي دوى ته نه معبودانو 

ې له هغوى د ۍ له كبله ئد جهل او ناپوهكوم تاوان، 

به ځ سولو او تاوان دفع كولو طمع درلوده، هغه ورگټي ر

ړى وو او هم د ځان ظلم كپر ې دغو مشركينو ته چي هم ئ

چي څكئ د هغه اور عذاب ووويل شي:  ؛ړهخپل رب په ا

  تاسو دروغجن گڼلو. 
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ې ولوستل شي وايي: گند آيتونه پرڅراو كله چي زما 

ړي تاسو چي غواڅوك نه دئ پرته بل ړي دا له داسي س

او ځل، چي ستاسو پلرونو لمانړي څه منع كله هغه 

څه نه دي، او وايي: دا له دروغجني افتراء پرته بل 

هغه مهال ړه حق )دين( په اې ړى د دې كچي كفر ئهغو 

گند جادو پرته بل څردا له وويل: چي دوى ته راغى 

چي ړي ئ، دوى ته مو نه داسي كتابونه وركڅه نه د

ړاندي دوى ته كوم نه مو تر تا وې لولي او دوى ئ

، او هغو هم دروغ وگڼلو چي ږلىېخبردارى وركوونكى ل

دي څه لسمي ته هم نه ، او د هغه ړاندي ولتر دوى و

 ېاو زما استازي ئ ړي ووېدلي چي هغوى ته مو وركرس

گه څنږئ چي( زما انكار ېنو )آيا پوه ړلتكذيب ك

 وو؟!

چي ځور شوى دلته د هغو مشركينو وضعيت ان -(43-41)

 توگه: ې ورسره مخامخ وو، په د ّـ هللا رسول

  ّـ هللا واوري نو د رسولگند آيتونه څر د قرآنكله چي 

 ىړسخو همغه دا ړه د دوى وينا او قضاوت دا وي: په ا

ړوي او خپل پلرني دين او مذهب واه ړي تاسو لچي غوادئ 
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ستاسو چي ځلو مو منع كوي و معبودانو له لماند هغ

 واييكله ړه په اښوونو د الر د قرآناو ځل، پلرونو لمان

كله څه نه دي، او دا له دروغجني افتراء پرته بل : چي

!! كله ئڅه نه دگند جادو پرته بل څردا له بيا وايي: 

ږل شوى كتاب ېله لوري ل تعالى د هللا ادعاء كوي چي قرآن

ې ته ئ تعالى او هللاړى ړ كځانه جوله  ّـ هللا نه بلكي رسول

ېز ته د دعوت ژور اغ ّـ هللا او كله د رسول !!ړىمنسوب ك

څه نه گند جادو پرته بل څر: دا له په پام سره وايي

 !! ئد

  نه داسي الهي كتاب باور نه لري، څ په هيدوى

 ّـ هللا رسولنه تر ې لولي او ئ چي دوىى شوي ړكتابونه ورك

ې پيغمبر مبعوث شوى، مخالفت ئكوم كي دوى په ړاندي و

 . ټ نه لريبنسڅ ديني سره هي او قرآن ّـ هللا رسولله 

 ړاندي داسي هسي پر خپلو شتمنيو مغرور دي، تر دوى و

پسي ړو په دوې چي قريش ئړي پيغمبران تكذيب كقومونو 

دي سمي ته هم نه څه لد هغه قريش ېدلى، هم نشي رس

ى شوي وو، خو راشئ تاريخ ته ړېدلي چي هغوى ته وركرس

گورئ چي د پيغمبرانو د تكذيب له كبله ړئ او ورجوع وك

ې ته له كوم دردناك برخليك سره مخامخ شول، قريشو ته د

 ورته برخليك منتظر دئ. 
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خبري پند دركوم چي د هللا لپاره ې ووايه: يوازي په يو

ځان سره فكر ږئ بيا له ېدوه دوه او يو يو ودر

ېونتوب نه دئ اخته ړئ، ستاسو ملگرى په كوم لوك

ړاندي سخت عذاب ويوه فقط تاسو ته تر شوى، هغه 

خبردارى دركوونكى دئ، ووايه: كه مي كوم اجر درنه 

پر هللا دئ، ما اجر يوازي ښت هغه دي ستاسو وي، زوغو

گواه دئ، ووايه: يقينًا چي زما رب څه او هغه پر هر 

ټو )اسرارو( په پښه ولي په دقيقه او سمه توگه ن

ښه پوه دئ، ووايه: حق راغى، او باطل ېر ډ

ې اعاده كولى پيلولى شي او نه ئڅه )معبودان( نه 

ځان ې الري شوى وم نو يوازي د شي، ووايه: كه زه ب

او كه هدايت شوى وم نو ې الري شوى وم، ر به بپه ضر

راته كوي، ې دا د هغي وحي له كبله دي چي زما رب ئ

 ېدونكى دئ.ې اورږديقينًا چي هغه ن

ته  ّـ هللا آيتونو كي رسولې مباركو په د -(41-10)

 ې چي مخالفينو ته ووايي:ښوونه شوالر

 خبري پند دركوم او هغه دا چي د هللا ې يوازي په يو

ځان سره فكر ږئ بيا له ېاره دوه دوه او يو يو ودرلپ

څ معقوله وجه نه لري، عدم غور ړئ، ستاسو مخالفت هيوك

ې سبب شوى چي زما او زما د دعوت او عدم تفكر د د

پلو تعصباتو، دود پالنو او ږ له خلړئ، مخالفت وك

نه او شفاف ذهن زما ړه سيپه سښه شئ او جاهالنه حميت گو

 ړئ. ور وكړه غد بلني په ا

  ( نه پېريانى ّـ هللا ږئ چي ستاسو ملگرى )رسولېپوهښه

ې له مخي ې او رخدئ، د كينېونتوب اخته شوى او نه په ل

چي هغه ستاسو ې دا ده هغه ته دا نسبتونه كوئ، وجه ئ

ې خطرناكي پايلي ئړنالرو نيوكي كوي او په تگالرو او ك
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وي چي گڼي، تاسو ته د هغه سخت عذاب راتلو خبردارى درك

 د تگالرو طبيعي سزا او پايله ده.ستاسو 

 څ مادي او معنوي بدله څ طمع نه لرم، هيله تاسو هي

كه مي له تاسو د خپل دعوت په بدل كي كوم ړم، نه غوا

 پر هللا دئ. ښت هغه دي ستاسو وي، زما اجر يوازي اجر وغو

  گواه دئ، هم زما حالت گوري او هم څه زما رب پر هر

 ستاسو.

  د ښه وليچي زما رب په دقيقه او سمه توگه نيقينًا ،

ې وي، داسي ښتينوينا دقيقه او رړه د ده په اڅه هر 

لكه ماهر غشى ويشتونكى چي سم او په دقيقه توگه هدف 

په څه وايي چي ړه د غيبي امورو په اښه كوي، په ن

ټو اسرارو چي هغه په پځكه بشپړه توگه صحيح وي، دا 

 ښه پوه دئ.ېر ډ

 ې وينا همغه ده چي قرآننيښتدرته راغى، ر دا دئ حق 

خالف هره وينا باطله وينا  د قرآنې تاسو ته وايي، ئ

پرته بل معبود نشته، نور معبودان  تعالى ده، له هللا

پيلولى شي او څه باطل معبودان دي، باطل معبودان نه 

پرته داسي  تعالى له هللا ېرته اعاده كولى شي،بې نه ئ

ېرته پيدا كولو او بڅه ولى چي د په گوته كڅوك نشئ 

   اعاده كولو توان ولري.

 ې په ضرر به بځان ې الري شوى وم نو يوازي د كه زه ب

او كه هدايت شوى وم نو دا د هغي وحي له الري شوى وم 

راته كوي، زما د هدايت او ضاللت ې كبله دي چي زما رب ئ

څه  ؟ږئ، ولي زما مخالفت كوئېښتل كپوړه تاسو نه په ا

 ږدئ؟ ې؟ ولي مي خپلي مخي ته نه پرېدلىزيان مي دررس

  هم زما د ېدونكى دئې اورږدنرب يقينًا چي زما ،

ېدونكى دئ او هم ستاسو د ړنو شاهد او د ويناوو اورك

 ړنو او ويناوو.ك

     

    

   

، نو ېري اخيستي ويچي وې ال وگوراو اى كاش هغه مه

ټن ونيول ې واږدله ند خالصون )امكان( هم نه وي او 

 شي!!
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پر مهال ېدو په الهي عذاب د كافرانو د اخته ك -(11)

به د دوى حالت داسي وي چي سختي ځ او د قيامت په ور

څ مجال او هيد خالصون وي، ړولى غوې پل وزر پرېري به خو

، هغه ونيول شيبه ټن ې وادږله نبه نه مومي، امكان 

ېر ژر او د دوى له ډعذاب چي دوى لري او محال گڼلو 

 ځي. ېوپرې راپرې او بلي خوا به يو

   

   

     

     

   

    

   

   

    

    

     

ړ، حال دا چي له لري ې راواو وايي به: ايمان مو پر

 حال داسي څنگه دوى ته دا الس رسى وي؟! پهټن به وا

ړى وو، كفر ك ړهد هغه په اې ړاندي ئې وتر د چي كي

په غياب كي ويشتل كوي، او د دوى ټن او له لري وا

ې ځته شي چي دوى ئډ رامنځ به خنڅه تر مناو هغه 

ړاندي د دوى له ې وچي تر دهمغسي لكه  ؛تلوسه كوي

هممشربانو سره وشول، يقينًا چي هغوى په دوكه 

   كوونكي شك كي ول. 

چي د حق منكرين ځ او هغه مهال ه ورد قيامت پ -(12-14)

او مخالفين له الهي عذاب سره مخامخ شي او هغه حقائق 

په خپلو سترگو وگوري چي پيغمبرانو به دوى ته ويل او 

ړ، ې راوايمان مو پردوى به انكار كولو؛ نو وبه وايي: 

ټه نه رسوي، گڅ خو هغه مهال به دا ايمان دوى ته هي

لري وي چي ايمان گټه ېر ډځاى هغه مهال به له هغه 

الس هغه ايمان ته څنگه ټن به لري وادومره له رسوله، 

د هغه ې ړاندي ئې وتر د چي كي حال داسي ي؟! پهلررسى و

  .ړى ووكفر ك ړهپه ا
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د ټن د دوى مثال هغه چا ته ورته دئ چي له لري وا

چا ته ټ دئ، هغه پې داسي هدف په لوري غشي ولي چي تر

گو د نامعلوم ټو سترره كي او په پورته دي چي په تيا

ښه كولى ړي، آيا داسي كس هدف په نڼي شهدف په لوري كا

د دوى او ږي، ېچلن كې ته ورته له دوى سره به دشي؟! 

تمناء ې ځته شي چي دوى ئډ رامنځ به خنڅه تر منهغه 

ږي، خپل مراد ته به ېپر هدف نه لگې كوي، غشي به ئ

ړاندي د دوى له ې ودچي تر همغسي لكه ېدلى نه شي، رس

ې پرته له دړل، الټول نامراده وهممشربانو سره وشول، 

يقينًا چي هغوى په دوكه ې ترسره شي. چي شيطاني هيلي ئ

   كوونكي شك كي ول. 

 

سُبْحَاَنَك اللَُّهمَّ َوِبحَْمِدكَ، أشهد أن اَل ِإل َه ِإالَّ َأْنَت 

 َأسَْتْغِفُركَ َوَأُتوُب ِإَليْكَ 
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  الرحمن الرحيمهللا بسم

 فاطر

 ژندنه:پېې د سور

ې: ه په دوو معروفو نومونو ياده شوسوره مبارك اد

د ې سورې د همد ونهنومړه او، داو )المالئكة(( فاطر)

  )دغي برخي آيت له ړي لوم

   

   

   

 )... ه ځ، پنياخيستل شو

ېرشم پوري ړي آيت تر اته دله لوملري،  آيتونهښت ېڅلو

ېيم درر( او د قديآيت )ړي لومې د و فواصل ئد آيتون

پاى پوري ېرشم تر له نه د( ته ورته دي، تؤفكونآيت )

ې هغو ږدوالى ئد آيتونو او)خسارا ( ته ورته دي. 

كلونو كي ځنيو مكي دور په منچي د ته دئ سورتونو ته ور

چي هغه مهال له ږي ېې له متن معلومد سورنازل شوي. 

 سره د قريشو مخالفت زيات او تشديد شوى وو. ّـهللا  رسول

  ات دا دي:ې د بحث اصلي او محوري موضوعد سور

 ي له هللاستاينټولي آيتونو كي ويل شوي: ړيو په لوم 

 ځوونكىزمكي پن آسمانونو اود هغه چي  ښايي.سره  تعالى

چي تر ړي ې داسي پيدا كڅه ئهر ، او پيدا كوونكى دئ

ې د ې ئفرشتڅ نه وو. هغه چي ړاندي هيوښت پيدايړي لوم

ړي په غواچي څه . ې ديپيغام رسوونكو په توگه گمارل

الى وركوي، نوي نوي مخلوقات پيدا زياتوكي ښت پيداي

ړاندي والى او وپلوه ښت له كوي، يوه ته پر بل د پيداي

هللا . په بشپړه توگه قادر دئڅه پر هر  .وركوي ىزياتوال

نو زي يپرانړه دپاره د رحمت كومه د خلكو لچي تعالى 

ې ئڅوك هينو ړي كې ئ هاو چي بندلى نشي، بندوې وك ئڅهي

  هغه باحكمته عزتمن دئ.پرانيستلى نشي. 

  بيا خلكو ته ويل شوي: د خپل منعم رب نعمتونه په
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پام وي چي كوم رزق ې ته مو ، دې كوئولرئ، پاس ئياد 

پرته بل  تعالى ږي نو له هللاېله آسمان يا زمكي دركول ك

ډه او څه ونداسي خالق نشته چي د هغوى په دركولو كي 

 برخه ولري. 

 اطمئنان په او  ينيېډې ډاته د يو ّـ هللا رسولې ورپس

و ستا مخالفت كوي اښمنان نن د حق دكه توگه ويل شوي: 

له نورو ړاندي تر تا ونو وي تكذيباو ستا دعوت  تا

 چلن شوى. ورته ته ې و سره هم دپيغمبران

 ې تينښد هللا وعده رمخاطبينو ته ويل شوي:  بيا د قرآن

نو نه دي ټاكلي وخت تحقق مومي، حتمًا به په خپل ، ده

ړه او د هغه د وعدو په ا تعالى د هللادنيوي ژوند تاسو 

  غولوونكى شيطان.دا غولوي او نه و

 ې چي د هغو خلكو د شو ښوونهته الر ّـ هللا رسولې ورپس

او د دوى ايمان نه ېښنه زياته اندړه مخالفتونو په ا

خپل چي شيطان هغوى ته مه كوه له كبله حسرت ړولو راو

د دوى هدايت ، ښكاريورته ښكلي او ي ړمزين كونه بد عمل

تغيير او  او الروركتوب د هغو الهي سننو مطابق دي چي

هغه چا ته د هدايت توفيق  تعالى بدلون نه مومي، هللا

څوك په تيارو كي ړتيا ولري او هغه وركوي چي د هدايت و

 هللاڼا لوري ته د تلو تلوسه نه لري، ږدي چي د رېپر

ته په پام سره دا ړتياوو ړتياوو او وگځاند دوى  تعالى

كه د  ړي اوړه كوي چي په سمي الر د تلو توفيق وركېكپر

ړي او د ړه وكېكپرېدو په تيارو كي د دوى د پاته ككفر 

ته خپل مأموريت ړي، ڼا په لوري د تلو توفيق ورنه كر

 دا هللاپروا مه كوه، ړه، د دوى د مخالفتونو تر سره ك

ښه  تعالى ړي، هللاڅه وكږده چي له دوى سره ېته پر تعالى

  . ړ ديڅه كوي او د كومي سزا وږي چي دوى ېپوه

 ټولني ې ښوونه او په يوې د خلكو هدايت او الرپسور

ي چي پر وچ او ې سره تشبيه شوله دېز كي د دعوت اغ

ړه ږي، د زمكي له زېگ د پسرلي گټور باران وورډاسپېره 

پېره ې سره له هغه سږي او په همدېټوكټي راوتازه بو

 .ړ شيورشو جوسمسور او ښېرازه گ ډا

  :يد متوجه وي چي باړي غواعزت  يچڅوك بيا ويل شوي

ځاى په خوا كي موندلى شي، په بل  تعالى يوازي د هللاعزت 

ځكه چي عزت په بشپړه توگه كي عزت نشي ترالسه كولى، دا 
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  ئ.سره دتعالى له هللا 

  ړئ، پيدا كبيا ويل شوي: هللا تعالى تاسو له خاوري

ځينه ښړئ، نه كومه ړه جوړه كې جو، بيا ئېبيا له نطف

سم، علم سره  گر د ده لهم يېږوې زه ئڅه حمل كوي او ن

ې عمر او نه ئ ږيېعمر ورزياتوال او نه د كوم عمر

)ثبت( دي او دا كار هللا ته  په كتاب كي چيگر دا ېږي مكم

  آسان دئ.

 د انسان پام هغو دريابونو او سمندرونو ته ې ورپس

ږ، خو ېې ژور توپيرونه شته، يو ئځ ئشوى چي تر منړول ا

مالگين ې خوندور، او بل ئ ېښاك ئڅاو تنده ماتوونكى 

ښه خورئ ډول كبانو تازه غوډول او تريو، له هر يوه د 

او ړوئ، ې جوې ترڼگاځان ته چي راباسئ غمي او هغه 

چي په سيندونو او سمندرونو كي داسي توندي ې گورۍ ښتك

 هللاځي، ړاندي څيري او و ېپڅچي د اوبو ي درومي زېاو ت

پاره تاسو ته ې لد دو امكانات ټول فرصتونه ادا  تعالى

په فضل چي د الهي نعمتونو او د خپل رب د ړي مهيا ك

ې ړي او دا د دلټولو او ترالسه كولو كي ستاسو مرسته وك

   ړئ.كځاى لپاره چي د خپل منعم رب د نعمتونو شكر پر

 او د چا د ړه ويل شوي: د رزق او روزي وركې ورپس

له لوري  الملك هللاړه د هغه مالك ېكۍ پرړعزت او سرلو

ځي، لكه ځي راپه اراده ځ د هغه ږي چي شپه او ورېك

، له ې كيځ په شپځ كي ننباسي او ورشپه په ورگه چي څن

نه د ړ دئ او ځني وڅوك د لمانپرته نه بل  تعالى هللا

ړ، يوازي له هغه ذات مرسته ښتلو واستعانت او مرستي غو

 ه شپه كي.ي ننباسي او ورځ پشپه په ورځ كچي ړئ وغوا

  تعالى هللاڅه كي بيا خلكو ته ويلي شوي: تاسو په هر 

په خپل رزق او ښت كي او هم په خپل پيدايهم يئ، ړ ته ا

چي ې عيب منزه دئ نه يوازي له د تعالى روزي كي، او هللا

بلكي په ذات او صفاتو كي د  ړ ويچا ته اڅه كي په كوم 

له به ټول انسانان  ړيړ دئ، كه وغواټولو ستاينو و

ړي، نوى مخلوق پيدا كځاى به او د دوى پر ځه يوسي من

ته گران كار دئ او نه  تعالى ړل هللاځه ونه د دوى له من

   ښت. د بل مخلوق پيداي

 د خپلو څوك هر ځ به بيا ويل شوي: د قيامت په ور

څوك به نشي كولى ړي، هيږو واوخپلو پر ټى گناهونو پې
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پك ې ورسى ئټپېړي او څه مرسته وكړه ې اپه دسره بل له 

وي دروند دومره ټى گنهگار د گناهونو پېكوم د كه ړي، ك

او له  ړ ويې عاجز او د بل مرستي ته اړلو ئچي له و

ې مرسته نشي كولى، څوك به ئهيړي نورو مرسته وغوا

ې ږدهغه نڅه هم د كه پكولى، سنشي ورټى پېې ئڅوك به هي

 ان وي. خپلو

 ښوونه ري هر داعي ته الراو د ده له ال ّـ هللا بيا رسول

چي له هر مخاطب د ملگرتيا او له حق سره د توافق ې شو

مخاطبين د جهل، بد ذهن، مړ ځيني طمع او توقع مه كوئ، 

اسي پړاو دپل شوو عواطفو او مشاعرو له پلوه ځضمير، 

ته چي په  ړندو ته ورته وي يا هغوچي يا ېدلي وي ته رس

ړو ته، نو كي پرتو متيارو كي پراته وي او يا په قبرو

د سمي او ځ تفكيك نشي كولى، دوى د حق او باطل تر من

ې او بدي وينا په ښژندو عاجز وي، د ېې الري له پږك

ړلو ږي، د دوى د مخالفت او ايمان نه راوېتوپير نه پوه

گور، ړوند او سترگه چي څنږئ، لكه ېمه مأيوس كله كبله 

ژوندي ړي او متودوخه، ې ڼا، سيورى او د غرمې او رتيار

ړلو ، همداراز هغه چي د ايمان راوېدىنشي سره برابر

او د وجدان  ړې مپل شوى، ضمير ئځاستعداد په كي 

ېدى چي د حق څېر نشي كخفه شوى د هغه چا په ې حساسيت ئ

ښ او ې ويړتيا لري، ضمير ئړلو وپېژندلو او ايمان راو

 ژوندي او حساس دي، له هغهې انساني مشاعر او عواطف ئ

ړو ته او منلو طمع مه كوئ چي مو لېدچا د حق وينا اور

ړتيا نه لري هغه چي د الهي سننو له مخي دا وورته دي، 

 ړي. ېدلو توفيق وركد حق وينا اور تعالى چي هللا

 ته ويل شوي چي ستا دنده دا ده چي  ّـ هللا بيا رسول

يوازي يو خبردارى ې، ته وېرخلك د كفر له بدو پايلو وو

 ړه د هللاېك، د دوى د هدايت او عدم هدايت پرېيوركوونكى 

دا ږي. ېله لوري او د خاصو الهي سننو مطابق ك تعالى

ږي ېكوم قوم ته پيغمبر ل تعالى ځل نه دئ چي هللاړى لوم

څ ړاندي هيې واو هغوى د هللا تعالى رسول تكذيبوي، تر د

له لوري كوم  تعالى چي د هللاېر شوى ه دئ تداسي امت ن

تا تكذيب كړي نو ږل شوى. كه دا خلك ېنه وي ورلپيغمبر 

ړاندي چي تر دوى وړل هغو هم مخكني پيغمبران تكذيب ك

، ښيڅرگندي نې پيغمبرانو ئ چي كي حال داسي پهول، 

د حق هغه  تعالى ړل. هللاوروښانه كتابونه ې او روصحيف
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چي د كفر او انكار الر ړي مخالفين په خپل عذاب اخته ك

ړى. تاريخ ې كاو د پيغمبرانو مخالفت ئ ړې وهې غوره كئ

له  تعالى گوره چي پر منكرينو د هللاړه او وته رجوع وك

گه ول او د پيغمبرانو څنلوري نازل شوي عذابونه 

  مخالفين له كوم بدمرغه برخليك سره مخامخ شوي!! 

 ړاندي څو عميق او مضبوط دالئل وړوند بيا د توحيد ا

ې ب ته وايي: آيا نه گورخپل مخاط قرآنې كي په دشوي، 

چي هللا تعالى له آسمان اوبه وروي او بيا په دغو اوبو 

ې ي چي رنگونه ئراباسې ېوډول مډول سره له زمكي داسي 

ژور ځ ېل دي، دا د زمكي او آسمان تر منېل ببمختلف او 

ې؟ دا كوم ځته شوچا په اراده رامنږي د تنسيق او همغ

ړوي، ې جوېورنگيني م خالق ذات دئ چي له خاوري خوندوري

ډول په يوه رنگ كي بلكي ېوه او ډول مهغه هم نه يو 

ې چي هم په خوند كي ژور توپيرونه لري، هم په ېوډول م

هم په رنگ كي؟ دا خو هر عقلمن ناظر ڼي كي او شكل او ب

ښكلو د دغو خوندورو، رنگينو او ږ وايي: ته په جگ غ

يم او خالق هرومرو د يوه داسي عليم، حكښت پيدايېوو م

ذات كار دئ چي هم آسمان د ده تر واك او حكم الندي دئ 

 او هم زمكه.

  ې چي هللاړتياوي بيان شوځانگڅو بيا د هغو كسانو 

كوي، بشپړ اجر وركوي، ړنو قدرونه د دوى د ك تعالى

ښي، د دوى ې بخزياتي پېرزويني پري كوي او گناهونه ئ

ځ لمون، يكتاب لولتعالى د هللا ړتياوي دا دي: گځان

په پټه او ړي ورك تعالى څه چي هللاقائموي او له هغه 

 .گنده توگه انفاق كويڅر

  تا ته ته ويل شوي: كوم كتاب چي  ّـ هللا رسولبيا

هغه الهي كتابونه ښتينى كتاب دئ، ټول ړى شوى ركدر

خبير او  تعالى هللا نازل شوي. ړانديتر ده وچي ي تصديقو

ه ظاهر او باطن خبر دئ بصير دئ، هم د خپلو بندگانو ل

  ړني گوري.ې كاو هم ئ

 ېشل ډلو ويو درپه وارثين  بيا ويل شوي: د قرآن

 شوي: 

څنگ خطاگاني او ېك عمل تر ئې د ايمان او نځيني  .1

ږه شوي او گناهونه هم لري، كله كله له سمي الري كا

ړى او په الهي عذاب ځان ظلم كپر خپل ې گه ئې توپه د
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 ړى. ې اخته كئ

څه كه ړي دي، گې وۍ درجځنځ الري دي، د منمن ېيني ئځ .2

ږه شوي ڼ لوري ته نه دي كاهم له سمي الري ښي او كي

ې ړۍ درجېدلي چي د لومرسدي ړي ته نه پوړي خو هغه لو

 كي محسوب شي.ډلي برياليو په 

ټولو ښېگڼو په لور تلوار كوونكي دي، تر ې د ئځيني  .3

ړو پوړو وړاندي او له اخالقي، فكري او معنوي پلوه لو

 ېدلي. ته رس

  :الهي  د كتاب دا وارثين به له هغيبيا ويل شوي

چي د قيامت په ځي ې وروسته تلپاتي جنتونو ته ننومحاسب

په ړنو ته ډلي سره د دوى كله هري ږي، ېترسره كځ به ور

هلته به د  چي كي حال داسي پام سره مناسبه محاسبه، په

ې ړى شي او جامكسرو زرو او مرغلرو په السونديو سينگار 

 ېښمني وي.ې وربه ئ

 شوى:  رځوبيا د كافرانو وضعيت په دوزخ كي داسي ان

په برخه شي، نه ې ړى د دوزخ اور به ئې كهغه چي كفر ئ

ږي چي ومري او نه به د ېړه كېكپرړه دا به د دوى په ا

 ږي، هللاېې كمعذاب ترډول عذابونو كوم ډول دوزخ له 

نسان ته وركوي، په دوزخ به دا سزا هر ناسپاس ا تعالى

ېك ومو باسه چي نې ږ ربه! ترې زموكي به چيغي وهي: ا

 !!ږ كولوړو، له هغه عملونو متفاوت چي موعمل وك

 ه چي ښتله مشركانو وپوته ويل شوي:  ّـ هللا بيا رسول

ځئ او مرسته لمانې چي له هللا پرته ئمعبودانو ستاسو هغو 

ې په ا ئړي او يې پيدا كڅه ئد زمكي ړئ ې غواتر

د آسمانونو په كوم په برخه دئ، څه شركت آسمانونو كي 

په څه سره شريك دي، د زمكي د كوم  تعالى هللاڅه كي له 

څه د دوى په ډه لري او د آسمان كوم څه ونښت كي پيداي

ته څه تاسو زمكي كوم  او واك كي دي، د آسمانونو

پمولى شي؟!! آيا د شرك لپاره دركولى او يا له تاسو س

وم نقلي دليل لرئ؟ داسي كوم آسماني كتاب موندلى شئ ك

كوم دليل او برهان په الس ړي او چي شرك توجيه ك

؟! يعني دا مشركين د خپل شرك لپاره نه كوم عقلي ړيدرك

دليل لري او نه نقلي دليل، نه په آسمان او زمكي كي 

ړي او نه په گوته كولى شي چي شرك توجيه كڅه داسي 

ښودلى شي چي د مشركينو لپاره مستمسك داسي الهي كتاب 
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شي، د دوى د شرك اصلي وجه دا ده چي يو د بل له لوري 

گمارو مذهبي مشرانو د دوى ناپوهان او ټدوكه شوى، 

 جاهالن غولولي.

 د هللا تعالى په واك  زمكه او بيا ويلي شوي: آسمانونه

كه ې نيسي، او د زوال مخه ئې اداره كوي كي دي، هغه ئ

ټول عالم كي به له چي زمكه زائل شي نو په ړي هغه وغوا

ړي او د زوال ې كونه مومئ چي تم ئڅوك پرته داسي ده 

، له ښونكى دئحليم او بخ تعالى خو هللاې ونيسي، مخه ئ

چلن له مخي معامله ړنو او خپلو بندگانو سره د دوى د ك

له مخي  (ښنينه كوي، بلكي د )حلم( او )غفران: بخ

د دوى د عصيان او اسي نه وى نو معامله كوي، كه د

ړي وو ك رې رانسكوپر آسمانونهې دا بغاوت له كبله به ئ

 ړې وه. زائل كې به ئ زمكه او

 تر بعثت  ّـ هللا بيا ويل شوي: دغو مشركينو د رسول

كه كوم پيغمبر ورته ل چي وكړاندي كلك كلك قسمونه و

او په امتونو به زيات هدايت ټولو نورو تر راشي نو 

پيغمبر ورته خو كله چي الر تلو ته چمتو شوي وو، سمي 

چي ړ گ په دوى كي يوازي يو شى زيات كې راتراغى نو د

او د پيغمبر له ښمنان دا د حق دآيا ېښته ده، له حق ت

ېر او د تېدلي ځپه زمكي كي نه دي گرېدونكي ښتملتيا ت

ې وى د هغو چي ليدلي ئې ړولې نه دي اڼي ئتاريخ پا

ځواك د ، هغه چي ړاندي ولچي تر دوى وگه وه څنپايله 

هغه چي په ځواكمن ول، او  ړيېر پياوډپلوه تر دوى له 

ې عذاب ځواك له دالهي عذاب اخته شوي، نه خپل زور او 

آسمانونو كي په ې نه ئې مكر او تدبير، ژغورلي او نه ئ

ړي ېكپر تعالى هللاې د موندلى وو چي په مرسته ئڅوك داسي 

په زمكي كي، د ې ونيسي او نه مخه ئ ډوي او د عذابځنو

ړاندي د دوى د دوى كلكي نيوني او د الهي عذاب په و

هم قدير  تعالى چي هللاښوده ېدا وډځواك او تدبير شنزور، 

. كه د حق مخالفينو پوهدئ او هم عليم او توانمن او 

ږي نو دا مهلت او ُفرصت دي دوى نه ېته ُفرصت وركول ك

حاصل او ځواك او تدبيرونو ر، غولوي، دا دي د خپل زو

پوه وي چي دا مهلت پاى لري، ې دي نتيجه نه گڼي، په د

 پاى، وخيم او دردناك پاى. ېدونكى نه بدل

  :خلك د چي ښتى تعالى غوكه هللا په پاى كي ويل شوي

د ړي نو دوى كړي چي كبله مؤاخذه كو گناهونو له هغ
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 تعالى هللاېښى، خو څ خزنده نه وو پرې هيبه ئسر زمكي پر 

ته دوى پېرزويني له امله  ېې سارد خپل پراخ رحمت او ب

  .ډويځنې ئې ټېنې ټاكلتر مهلت او فرصت وركوي او 
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ځوونكى، د زمكي پن ستاينه هللا ته ده، د آسمانونو او

ې كى چي د دوه گونو، درځوونگرفرشتو استازي هغو 

ړي څه غواگونو وزرونو والي دي، چي څلور گونو او 

يقينًا چي هللا ، زياتويې ئكي )مخلوقاتو( ښت په پيداي

په بشپړه توگه قادر دئ، هللا چي د رحمت څه پر هر 

څ بندوونكى نو هيزي پاره پرانيلد خلكو كومه برخه 

څ ې هيله ده وروسته ئنو ړي چي بند كڅه ې نشته او ئ

  ږونكى نشته، او هغه باحكمته عزتمن دئ.ېل

داسي ستايل  تعالى آيتونو كي هللاې مباركو په د -(1-2)

 شوى: 

  ښايي.ي له ده سره ستاينټولي 

 او پيدا كوونكى دئ ځوونكىزمكي پن د آسمانونو او ،

ړاندي وښت پيدايړي چي تر لومړي ې داسي پيدا كه ئڅهر 

 څ نه وو. هي

 ې دي پيغام رسوونكو په توگه گمارلې د ې ئفرشته هغ
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 ه لري.وزروني گونڅلور او ي گونې ، دريدوه گونچي 

  الى وركوي، په زياتوكي ښت ړي په پيدايغواچي څه

نوي نوي مخلوقات پيدا كوي او پر  -1دوه تعبيره: 

پلوه ښت له يوه ته پر بل د پيداي -2توي، ې زيامخكنيو ئ

ې دا دوهم تعبير په د .ړاندي والى او زياتوالي وركويو

ې ږدچي له مخكني مضمون سره ژور او ندليل ارجح دئ 

ې ډول فرشتو يادونه شوډول ړاندي د ې وتر دړاو لري، ت

پلوه ېر له ځينو نورو د وزرونو د شمې تر ئځيني چي 

   لى لري.ړاندي والى او زياتواو

  په بشپړه توگه قادر دئڅه يقينًا چي هللا پر هر. 

  زي يپرانړه دپاره د رحمت كومه د خلكو لچي تعالى هللا

څوك هينو ړي كې ئ هاو چي بندلى نشي، بندوې وك ئڅنو هي

 پرانيستلى نشي.ې ئ

 .هغه باحكمته عزتمن دئ  

چي پيغامونه ړه ويل شوي دلته د فرشتو د دندي په ا

چي دوه گوني، ړه ويل شوي په ا ړښتدوى د جو رسوي او د

ښه گوني وزرونه لري. وزر د الوت نڅلور گوني او ې در

د  تعالى د هللاې ښه، يعني فرشتې د سرعت نېر ئده او شم

د آسمان پيغامونو د ابالغ او د اوامرو د تعميل لپاره 

ږ او د ځينو سرعت لځ تگ راتگ كوي، د او زمكي تر من

ېر څدلته د نورو متشابه آيتونو په  ځينو زيات دئ، 

ې نشو وزر په مجازي معنى راغلى، په هغي معنى ئ

ې نه فرشتگڼو، ې ورته وچي د مرغانو وزر ته ئتعبيرولى 

د فرشتو وزر ته ې وزرونه، ېر دي او نه ئڅد مرغانو په 

ې په هغه سترگه مه گورئ چي د مرغانو وزر ته گورئ، د

ږ پش ّـراغلي چي جبرئيل  په پام سره چي په روايت كيته 

څلور گوني او ې ، نو دا دوه گوني، درسوه وزرونه لري

محدوديت نه بلكي د ېر گوني وزرونه هم د وزرونو  د شم

داسي ځيني  تعالى هغوى سرعت او عظمت په گوته كوي، هللا

ځان رسوي چي د سترگو په رپ كي خپل كار ته ړې پيدا ك

ټاكلي په خپل ه ډلځيني تر هغوى ورو درومي، هره او 

 وخت خپله دنده ترسره كوي. روايت داسي دئ:

َقاَل َمسُْروق  َفَدخَْلُت َعَلى َعاِئشََة َفُقْلُت َهْل َرَأى ُمحَمَّد  ... 

ْء  َقفَّ َلُه شَْعِرى ُقْلُت ُرَوْيًدا ُثمَّ  ؟َربَّهُ 
َفَقاَلْت َلَقْد َتكَلَّْمَت ِبشَى

َربِِّه اْلكُبَْرى( َقاَلْت َأْيَن ُيْذَهُب ِبكَ َقَرْأُت )َلَقْد َرَأى ِمْن آَياتِ 
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ِإنََّما ُهَو جِبِْريُل َمْن َأخْبََرَك َأنَّ ُمحَمًَّدا َرَأى َربَُّه َأْو َكَتمَ 

شَيًْئا ِممَّا ُأِمَر ِبِه َأْو َيْعَلُم اْلخَْمسَ الَِّتى َقاَل هللاَُّ َتَعاَلى )ِإنَّ 

َوُيَنزُِّل اْلَغيَْث( َفَقْد َأْعظََم اْلِفْرَيَة هللاََّ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة 

َوَلِكنَُّه َرَأى جِبِْريَل َلْم َيَرُه ِفى ُصوَرِتِه ِإالَّ َمرََّتيِْن َمرًَّة ِعْنَد 

ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهى َوَمرًَّة ِفى جِيَاد  َلُه ِست ِماَئِة جََناح  َقْد سَدَّ 

 الترمذي األُُفَق.

ته ورغلم ومي ويل: آيا محمد  ّـې ئش... مسروق وايي: عا

ړه چي ې ويل: داسي خبره دي وكخپل رب ليدلى؟ وئ( ّـ)

ړه، ږ حوصله وكږ شول، ومي ويل: لځيښتان مي ورته ېو

َلَقْد  ....ُأْخر ى ن ْزل ة   ر ء اهُ  ل ق دْ  و  ړ )بيا مي دا آيت تالوت ك

ېولى ې بئېري چې ويل: ...(، وئَرَأى ِمْن آَياتِ َربِِّه اْلكُبَْرى

پل ( خّـې؟ دا خو جبرئيل وو، چا چي درته وويل: محمد )ي

ړي چي پر ټ كپڅه وحي كوم ې له هغه رب ليدلى، يا ئ

ږي ېپوه ځو شيانو او يا په هغو پنې مأمور شوى، ابالغ ئ

ِإنَّ هللاََّ ِعْنَدُه ِعْلمُ )ړه فرمايلي: د هغوى په اهللا تعالى چي 

ې ړې كې خبره ئ...( نو ستره بدغون ثَ السَّاَعِة َوُيَنزُِّل اْلَغيْ 

(، خو هغه جبرئيل ليدلى، په خپلي ې ويلي)ستر دروغ ئ

په سدرة ځل  يو ځلي ليدلى، ې يوازي دوه ڼي كي ئاصلي ب

ې ږ سوه وزري ئپه جياد كي، شپځل المنتهى كي او بل 

 . ښلى ووپوې ټول افق ئې، و

ه له رحلت وروست ّـد رسول هللا ته مو پام وي چي ې د

ځيني غلط افكار او باورونه په مسلمانانو كي خواره 

په خپلو  تعالى هللا ّـ هللا به ويل: رسولځينو خلكو شول، 

قرآن ته له  ّـځينو نورو به ويل: رسول هللا سترگو ليدلى، 

ې ې يا ئټه ساتلپې يا خو هغه ئې، پرته نوره وحي هم شو

 كي نهقرآن ې، گواكي وحي په ړو ته ويلځينو خاصو وگ

په غيب  ّـ هللا رسول ويل:به ځينو نورو ږي، ېراخالصه ك

خالف افكارو او  قرآندغو غلطو او د  ّـې ! عائشېدو!پوه

، ړېخبري كۍ ته پورتن ّـباورونو د ترديد لپاره مسروق 

نه خپل رب په  ّـ هللا چي رسولده معنى دا ې د ويناوو د هغ

 پرته داسي وحي شته چي خپلو سترگو ليدلى، نه له قرآن

   ېدو.ې وي او نه پر غيب پوهټه ساتلپې له خلكو ئ

ې او ورته ويل ښتنه شوهم پو ّـړه له علي اې په د

په اهل بيت كي له تا يا بل چا  ّـ هللا شوي: آيا د رسول

ښتني پرته بل كتاب )ليكنه( هم شته؟ د پو سره له قرآن
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چي ې ته داسي وحي هم شو ّـ هللا چي آيا رسولموخه دا وه 

كي د  ې وي او په قرآنې ويلبل خاص كس ته ئ تا يا كوم

 روايت داسي دئ: ې؟ يادونه نه وي شو ېهغ

  ُقْلتُ  َقالَ  جُحَيَْفةَ  َأِبي َعنْ 
 
 ِإالَّ ، الَ  َقالَ  ِكَتاب   ِعْنَدُكمْ  َهلْ  ِلَعِلي

 َهِذهِ ِفي  َما َأوْ ، ُمسِْلم   َرجُل   ُأْعِطيَهُ  َفْهم   َأوْ ، هللا ِكَتابُ 

، ْقلُ اْلعُ  َقالَ  الصَّحِيَفةِ  َهِذهِ ِفي  َفَما ُقْلتُ  الَ قَ . الصَّحِيَفةِ 

 (111)بخاري:   .ِبكَاِفر   ُمسِْلم   ُيْقَتلُ  َوالَ ، األَِسيرِ  َوَفكَاكُ 

ته مي وويل:  ّـوايي: علي چي له ابو جحيفه روايت دئ 

گر د هللا ې ويل: نه؛ مآيا كوم خاص كتاب درسره شته؟ وئ

په برخه ړي ته لمان سچي يوه مسپوهه كتاب، او هغه 

وايي: ورته ومي ڼي كي دي، پاې په دچي څه ږي او هغه ېك

د ديت حكم، د ې ويل: څه دي؟ وئڼي كي پاې په دويل: نو 

په بدل كي نه چي مسلمان د كافر اسير آزادول او دا 

 ږي. ېژل كو

  

   

     

    

    

     

   

ړئ، پر تاسو د هللا )پېرزو شوى( نعمت ياد كې خلكو! ا

پرته بل كوم خالق شته چي تاسو ته له آيا له هللا 

زمكي روزي دركوي؟ له ده پرته بل معبود  او آسمان

  ږئ؟ې، نو له كومه دوكه كنشته

خلكو ته ويل شوي چي د خپل ې مبارك آيت كي په د -(3)

ې ته مو ، دې كوئمنعم رب نعمتونه په ياد ولرئ، پاس ئ

ږي نو ېپام وي چي كوم رزق له آسمان يا زمكي دركول ك

پرته بل داسي خالق نشته چي د هغوى په  تعالى له هللا

نه له آسمان د ډه او برخه ولري، څه وندركولو كي 

ې او باران او واوري په ورولو كي او نه له زمكي د دان

ډه څه ونڅوك پرته بل  تعالى له هللاټوكولو كي په راې ېوم

پرته بل كوم خالق شته چي تاسو ته له آيا له هللا لري، 

زمكي روزي دركوي؟ له ده پرته بل معبود  او آسمان

  !!ئ؟ږېدوكه كڅنگه او ولي ې سره له دنشته، نو 
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ړاندي يقينًا چي تر تا وړي نو او كه تا تكذيب ك

پيغمبران تكذيب شوي، او كارونه د هللا لوري ته راجع 

 ږي.ېك

 اطمئنان پهاو  ينيېډې ډاته د يو ّـ هللا دلته رسول -(4)

ستا مخالفت كوي ښمنان نن د حق دكه توگه ويل شوي چي 

له نورو ړاندي تر تا ونو وي تكذيباو ستا دعوت  تااو 

چلن شوى، هغوى هم د ورته ته ې و سره هم دپيغمبران

سره مخامخ تكذيب ځواكونو له لوري له مخالفت او همدغو 

ځ چي د حق او باطل تر منې ډه او مطمئن وډابايد شوي، 

پايلي د بل چا له لوري نه بلكي يوازي ټكر او تصادم د 

هغه ته كارونه ټول ږي، ېټاكل كله لوري  تعالى د هللا

لوري  ې يوازي د ده له ړه ئېكپايلو پرد ږي او ېراجع ك

گوالي څرند مخالفت په ښمنانو نه د دې پايله ئ ږي.ېك

 پوري. ځواك ې ده او نه د دوى په زور او ړلپوري ت

   

     

  

    

    

   

    

  

   

   

   

   

  

   

    

، نو نه دي ې دهتينښيقينًا چي د هللا وعده رې خلكو! ا
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هغه ړه دنيوي ژوند تاسو غولوي او نه د هللا په ا

ښمن دئ غولوونكى )شيطان(، يقينًا چي شيطان ستاسو د

ې ته دډله يوازي هغه خو خپله ې وبولئ، ښمن ئنو د

ې هغه چي كفر ئډلي كي وي، ي چي د دوزخيانو په بل

وى )په برخه( وي، او هغه چي ړى سخت عذاب به د دك

د دوى به ړي ې كېك عملونه ئړى او نې راوايمان ئ

 )په برخه( وي.  ښنه او ستر اجر بخ

حتمًا ، ې دهتينښد هللا وعده رته ويل شوي:  خلكو -(1-1)

نو نه دي دنيوي ژوند ټاكلي وخت تحقق مومي، به په خپل 

او نه  غولويړه واو د هغه د وعدو په ا تعالى د هللاتاسو 

شيطان ستاسو پوه وئ چي ې دي په دغولوونكى شيطان،  دا

ښه او په سترگه ورته وگورئ، د هغه خوښمن د ، دښمن دئد

صف كي ودروي، دوزخيانو په د ډله خپله څه دا ده چي ه

كارونو په لوري ده چي په دوزخ منتج ې د هغو بلنه ئ

 څوك چي كافرړئ، الر غوره ككفر تاسو د چي ړي ږي. غواېك

ي، او هغه چي ايمان شپه برخه ې ئسخت عذاب به شي 

په ې به ئښنه او ستر اجر بخړي كوېك عملونه او ن يړراو

 ي.  شبرخه 

    

    

     

     

   

     

     

ښكلى ړى شوى او آيا هغه چي خپل بد عمل ورته مزين ك

چي ې الري كوي بڅوك ، نو يقينًا چي هللا هغه ښكاريورته 

ې چي دى ئښوونه كوي او د هغه الر ړيغواې دى ئ

دي پر دوى د حسرت له كبله ځان ړي، نو ستا خپل غوا

ښه پوه دئ څه  يقينًا چي هللا په هغه ځي، ه نه ځله من

  ې كوي. چي دوى ئ

ې چي د هغو خلكو د شو ښوونهته الر ّـ هللا دلته رسول -(1)

او د ايمان نه ېښنه زياته اندړه مخالفتونو په ا
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چي شيطان هغوى ته مه كوه حسرت ې له كبله ئړولو راو

ى د دو، ښكاريورته ښكلي او ي ړمزين كونه خپل بد عمل

هدايت او الروركتوب د هغو الهي سننو مطابق دي چي 

هغه چا ته د هدايت  تعالى تغيير او بدلون نه مومي، هللا

څوك په ړتيا ولري او هغه توفيق وركوي چي د هدايت و

ڼا لوري ته د تلو تلوسه نه ږدي چي د رېتيارو كي پر

سوي او نه حسرت رټه ورنه ستا تلوسه او تلوار گلري، 

چي نه ډوب شي خلك په تيارو كي داسي ځيني  .او افسوس

توان او ېدو يوازي د خپلو بدو عملونو په بدوالي د پوه

پل بد عملونه، گنده اخالق، ړي بلكي ختوفيق له السه ورك

ښه او خرافي افكار، غلط عقائد او كركجني ويناوي ورته 

ړه سواند زړه نه د د دوى د هدايت په اښكاري، ښكلي 

يجه وركوي او نه د حكيم مبلغ وعظ او څه نتڅي ه داعي

  نصيحت.

 ّـ هللا ږ ته وايي چي رسولځل بيا مودا مبارك آيت يو 

په ړه دومره تلوسه درلوده او د خلكو د هدايت په ا

ځورولو چي دومره  اېدجهل، شرك او كفر كي د دوى پاته ك

 ړيني منتج شي. مېماري او ې وه د ده په سختي بږدن

څه  وينا )يقينًا چي هللا په هغه  داد آيت په پاى كي 

 هللا -1( دوه مطلبه افاده كوي: ې كويښه پوه دئ چي دوى ئ

ړه كوي چي ېكد دوى عملونو ته په پام سره دا پر تعالى

په تيارو ړي او كه د كفر په سمي الري د تلو توفيق ورك

ڼا په لوري ړي او د رړه وكېكپرېدو كي د دوى د پاته ك

ته خپل مأموريت تر سره  -2ړي، د تلو توفيق ورنه ك

ته  تعالى دا هللاپروا مه كوه، ړه، د دوى د مخالفتونو ك

ږي چي ېښه پوه تعالى ړي، هللاڅه وكږده چي له دوى سره ېپر

  . ړ ديڅه كوي او د كومي سزا ودوى 

   

   

   

   

    

     

ورېځي  چيل لېږورائې  بادونه دئ چي او هللا هغه ذات

، بيا مو ېلتوپه لور مو بټوبي ټاړه ، نو د مځويخو



 

                                                                                                                       فاطر 

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

341 

ړه، ك ۍژوندرا پرېوروسته ړيني له مې د هغمكه ز

 وي.   داسيبه هم ون(ژوندبيا)ېدا خور

ښوونه او كي د خلكو هدايت او الر ې مبارك آيتپه د -(9)

ي چي ې سره تشبيه شوله دېز ټولني كي د دعوت اغې په يو

د ږي، ېگ د پسرلي گټور باران وورډاپر وچ او سپېره 

ې سره له ږي او په همدېټوكټي راوتازه بوړه زمكي له ز

هللا وايي: ړ شي، ورشو جوسمسور او ښېرازه گ ډاپېره هغه س

ې سره ي او په دالېږر بادونه هغه ذات دئ چيالى تع

، ياييپه لور بټوبي ټاړه د مځي ېدا ورځوي، خوورېځي 

 ۍژوندوروسته راله مړيني ې د هغمكه زځ سره ېورې په د

څه هم د كه  ( به همداسي وي.ونژوندبيا)كوي، نشور 

ژوندن د ځي بياآيتونو كي د قيامت د ورځينو په  قرآن

ړې زمكي له اد شوى او هغه د م)نشور( په نامه ي

ېدو سره تشبيه شوى، خو دلته د آيت سياق و ۍ كژوندرا

سباق ته په پام سره نشور هغه معنوي ژوندون افاده كوي 

كفر  ږي، قرآنېچي د ايمان له كبله د خلكو په برخه ك

له مرگ سره تشبيه كوي او ايمان له ژوندون سره، دا 

ل مشاعر او عواطف ټوچي د كفر له كبله د انسان ه كځ

ږي، ايمان د ېپل كځې ئحساسيت ضمير او وجدان د مري، 

ښ ضمير او ، ويښيځال وربخټولو انساني مشاعرو ته هغه 

ورپه برخه كوي، دلته د بحث موضوع د قيامت وجدان حساس 

بياژوندون نه بلكي هغه معنوي ژوندون دئ چي د هدايت 

ي، په ږېپه برخه ك ټولنيله كبله د يوه انسان او 

ځور شوى چي څوك انداسي ې خوا مخكنيو آيتونو كي له يو

و بدوالى او گنده والى نشي ړند خپلو بدو او كركجنو ك

چي د نورو د بدو څوك احساسولى او له بلي خوا هغه 

ې ده غمونه او ږدږي چي نېځورړنو له كبله دومره ك

ته  ّـ هللا ځوي!! دلته رسولښو وغورپې له ې ئښناندي

به په  تعالى ږده، هللاېې پرښنچي انديړى شوى ركاطمئنان و

ټولني كي ستا د دعوت ړې ې مې او جهل وهلپلځدغي شرك 

او حساس ضمير ړونو د ژونديو زاو ې ېرڅځالندي په طفيل 

همغسي لكه چي په يوه باران سره  ړي.پيدا كخاوندان را 

         گ په سمسور ورشو بدلوي.ډاسپېره 
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ټول له هللا عزت ( يچ شي ي)پوه دړي نو غواعزت  يچڅوك 

ېك ئ، د ده لوري ته پاكه وينا بر درومي او نسره د

ړني د ړوالى وركوي، او هغه چي بدي كعمل ته لو

په برخه دئ، او ې په توگه كاروي سخت عذاب ئتدبير 

 ېدونكى دئ. ډد دوى مكر شن

ړي غواعزت  يچڅوك ې مبارك آيت كي ويل شوي: په د -(10)

په خوا كي  تعالى د هللايوازي عزت بايد متوجه وي چي 

د عزت ځاى كي عزت نشي ترالسه كولى، موندلى شي، په بل 

ځكه چي عزت په بشپړه توگه ړه د ده له لوري وي، دا ورك

د عزت اصلي اسباب دوه دي: پاكه  ئ.سره دتعالى له هللا 

ې سره انسان كولى شي د وينا او صالح عمل، يوازي په د

 كه چي پاكه وينا د هللاځږي، دا ېڅوكو ته ورسړو عزت لو

ړوالى ېك عمل ته لواو ن ړه دروميپه لوري لو تعالى

ړوالى او عزت يوازي له دغي الري نو رفعت، لووركوي، 

ړي له نورو الرو عزت ترالسه چي غواڅوك ېدى شي، ترالسه ك

په توگه كاروي د تدبير او ناروا تگالري ړني بدي كړي، ك

دي پوه وي چي د عزت ږي هغه ېعزت ته ورسې الري چي له د

تدبيرونه او شي په برخه شديد الهي عذاب ې ئځاى به پر 

دلته د )والعمُل الصالحُ . ې حاصله شياو ب ډشنې به ئ

هللا تعالى  -1ېدى شي: ړي كژباړ يرفُعه( دوه د اعتناء و

صالح عمل مؤمن بنده  -2ړوالى وركوي او صالح عمل ته لو

ړۍ ړو كي لومدواې ړوالى وركوي. په دولته رفعت او 

 ېښي.ناسبه برړه مژبا

ې چي د عزت په ښوونه شوالرړو ته گې سره هغو وپه د

تاسو عزت په غلطو الرو درومي، دوى ته ويل شوي: ټه كي ل

په هيڅكله  يچې ړغوره ك يالر په موخه داسيېدو ته د رس

كوي  يتاسو له هللا تعالى لر يچږي، څه ېك عزت نه منتهي

په لوري هم محروموي، د هللا تعالى  ۍ موړسرلوله عزت او 
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. په لوري درومئد عزت او شرف  يپه حقيقت كتلو سره 

په لوري هللا د و او لښتپه غو يښنله هللا تعالى د بخيعني 

د بركتونو  يمكزو اآسمان د  يرجوع سره به نه يواز

هللا تعالى به ستاسو پرانيستى شي، مخ  رپې ستاسو درواز

ې ړي او ستاسو ممد به ئت كدرزياو اوالد ااموال 

نو تاسو ږئ. ېته به ورس ۍړلوو سر اعزت  يبلكځوي، رگو

ې ئ مالكي چې اصلهيله نه كوئ  و وقاراد هغه عزت  يول

 ي؟!! ولږيېې د ده له لوري كړه ئېكپراو  ئهللا تعالى د

 ېدو هيله كوئ؟ !له غير الهي الرو عزت ته د رس

    

    

    

     

    

    

     

     

    

، بيا ېنطفړئ، بيا له پيدا كاو هللا تاسو له خاوري 

څه حمل كوي او ځينه ښړئ، نه كومه ړه جوړه كې جوئ

او نه د كوم سم، علم سره  گر د ده لهم يېږوې زنه ئ

گر دا ېږي مې عمر كماو نه ئ ږيېعمر ورزياتوال عمر

 )ثبت( دي او دا كار هللا ته آسان دئ. په كتاب كي چي

 ښووني دا دي: ې مبارك آيت الرد د -(44)

 يعني د انسان ، يړپيدا ك خاوريله ن انسانا تعالى هللا

ړى حالت خاوره ده، له ړۍ ماده او لومښت لومد پيداي

چي د انسان د مور او پالر په ړېږي جوهغه توكي  يخاور

ې د ېدو ئځاى كړه شي چي له يوې جوبدن كي هغه نطفه تر

 ې په توگه پيل شي.ې مختلطي نطفد يوښت پيدايانسان 

 و او حالت هغه دئ چي د پړاښت دوهم د انسان د پيداي

 ړي.غوره كڼه ې بې مختلطي نطفيو

 ړښت ڼه او جود يوه نارينه انسان بيا ته ې نطف ېد

ړه جوړه جوگه انسانان ې توينه، په دځښړى شي يا د ورك

 ږي. ېپيدا ك
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  ې حمل كوي او نه ئپه خپل رحم كي  څهځينه ښنه كومه

يره: سم، په دوه تعبعلم سره  له تعالى گر د هللام يېږوز

ځينه انسان او حيوان په ښږي چي دا ېپوه تعالى هللا -1

دا د نوي مخلوق  -2ږوي، ېڅه زاو  څه ساتليخپل رحم كي 

ې له مخي ترسره ېدا د هغه حكيمانه منصوبږېړښت او زجو

دوهم تعبير له مضمون سره  ړې.چي عليم رب وضع كږي ېك

 گوي.ړخ لې سره اې فقرزيات مناسبت لري او له ورپس

 سننو او  وېدا د هغږېدا او لا د عمر زياتد چ

ړاندي وضع له و تعالى ږي چي هللاېضوابطو مطابق ترسره ك

څ ې كي هيپه دې ليكلي، ړي او د مقدراتو په كتاب كي ئك

 .ځيبدلون نه را

 چي د هر مخلوق مقدرات  دا كار آسان دئته  تعالى هللا

ړي او په هغوى كي د هرراز تغيير او ړاندي وضع كله و

 .بدلون مخه ونيسي

يو بل مهم مطلب نو ځير شئ ږ آيت ته لمبارك ې كه د

او هغه ږي ېمعلومې ېر صراحت او وضاحت سره ترډپه هم 

ې، ړه شوې جوې نطفړه له يوړۍ جود انسان لومدا چي 

بيا ، ړى له خاوريچي تاسو مو لومفرمايي تعالى  هللادلته 

ړئ، يدا كپړه ړه جوړئ او بيا مو جوپيدا كې ې نطفله يو

په ې ې نطفد يو ړى له خاوريښت لومپيداييعني د انسان 

ړۍ ېدو لپيدا كې د زوج زوج پيل شوى او بيا ئڼه كي ب

ډېر وضاحت سره په خبري څو  آيتې مبارك دله  ې.پيل شو

 :معلومېږي

  خاوره ده.اده مۍ لومړ پيدايښتد انسان د 

  ېشوړه د ده نطفه جوخاوري له. 

 يعني هغه ېشوپيدا ړه جو د دهې نطفدغي  بيا له .

ې هغله  چيې نطفه وه ړه شوجو ي)واحد نفس( دغه له خاور

ې ړجودغي  او بيا له ړها كپيدړه( جو او )زوجد ده ې ئ

 . ېپيل شوۍ ړپيدا كېدو لد نسل د د ده 

مبارك آيت له دغه قاطع او صريح بيان سره سره ې د د

 المد آدم عليه الس چيشك كوي كي خبري ې په دڅوك  چي

او گمان يا ادعاء كوي چي  شوىپيل ې له نطف پيدايښت

ړى ې بيا روح په كي پو كړه شومجسمه جو ّـړى د آدم لوم

په او د هللا تعالى د قول  په قرآن باور نلري، هغه به شو

چي څوك  چا قول ته اعتبار وركوي!!به د بل كي  مقابل
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گند څرې له دړاندي كوي د قرآن پرته بله رأيه وې له د

 يت سره مخالفت كوي.آ

   

    

   

    

   

  

   

   

   

    

ږ، دا دوه سمندرونه سره برابر نه دي: دا يو خو

خوندور، او دا بل  ېښاك ئڅتنده ماتوونكى او 

ښه خورئ او مالگين او تريو، او له هر يوه تازه غو

په كي ۍ ښتې، او كئ ئوچي پر تن كڼه راباسئ گاهغه 

ټوئ ولې ئضل فپاره چي ې لد دې دي څيروونكچي ې گور

   ړئ.او چي شكر وك

دلته د انسان پام هغو دريابونو او سمندرونو ته  -(12)

ږ، خو ېې ژور توپيرونه شته، يو ئځ ئشوى چي تر منړول ا

مالگين ې او بل ئخوندور،  ېښاك ئڅتنده ماتوونكى او 

ښه خورئ ډول كبانو تازه غوډول او تريو، له هر يوه د 

او ړوئ، ې جوې ترڼگاته ځان چي راباسئ غمي او هغه 

چي په سيندونو او سمندرونو كي داسي توندي ې گورۍ ښتك

 هللاځي، ړاندي څيري او و ېپڅچي د اوبو ي درومي زېاو ت

پاره تاسو ته ې لد دټول فرصتونه او امكانات دا  تعالى

په فضل چي د الهي نعمتونو او د خپل رب د ړي مهيا ك

ې ړي او دا د دته وكلټولو او ترالسه كولو كي ستاسو مرس

   ړئ.كځاى لپاره چي د خپل منعم رب د نعمتونو شكر پر

ډله چي يوه ېښي برهم ضروري  تحاې موضوع وضدلته د د

ټول احكام نه دي راغلي، ځيني كي  په قرآن: ادعاء كوي

په احاديثو كي موندلى شو، ې چي يوازي ئاحكام داسي دي 

كي يوازي  قرآنپه : پاره واييې ادعاء د اثبات لد د

ې د هللا پر مهال ئد ذبحي چي ې ڼل شوگ هښه حاللهغه غو
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ې له ذبحي حالل دئ، ب (ماهيكب )تعالى نوم ياد شي، خو 

 پيغمبركوم آيت نه بلكي د  قرآنټ د ې استثناء بنسد د

ېر زور شور سره وايي: ډحديث دئ، په السالم  عليه

 دوى ڼي؟!!گكوم آيت دا استثناء جائز  قرآند ښيئ راو

كي دا استثناء شته خو  قرآنپه : وځواب كي وايته په 

كب  قرآني! ورته متوجه شويئ نه اسو چي تړو څه وك

ياد په نامه ښي يعني تازه غو (لحمًا طرياً )د )ماهي( 

، ښي حكم لريپاكي غوماهي د تازه او چي ښيي ړى او دا ك

دغي وينا ته په پام سره  د قرآنالسالم  عليه پيغمبر

 پرته حالل دئ.هي له ذبحي چي ماويلي 

   

  

   

   

     

    

   

    

    

    

   

    

  

    

      

او ې كي ننباسي ځ په شپځ كي ننباسي او ورشپه په ور

ې د ړي چي هر يو ئه مسخر كې درتۍ ئږملمر او سپو

دا ستاسو هغه رب دئ چي مطابق درومي،  ېټېې نټاكل

د ې دربلئ واكمني د ده ده، او هغه چي له ده پرته ئ

په واك كي نه لري، كه م كوم پوستكى هړي كجوري د ز

ې واوري ې دروبلئ نو ستاسو بلنه نه اوري او كه ئئ

و د ځ به ستاس، او د قيامت په ورې نشيدرته منلى ئ

ېر به څپه ړه انكار كوي، او د كوم باخبره په اشرك 

 ړي. دي خبر نه ك
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او د چا د عزت او ړه چا ته د رزق او روزي ورك -(13)

ږي چي ېله لوري ك ړه د هغه مالك الملك هللاېكۍ پرړسرلو

شپه گه چي څنځي، لكه ځي راپه اراده ځ د هغه شپه او ور

او لمر او ، ې كيځ په شپځ كي ننباسي او ورپه ور

او په خپل خپل وخت  ځيد هغه له حكم سره سم خوۍ ږمسپو

پرته   تعالى له هللاې كار كي ځي او په دېوژي او پرېراخ

د رزق او ېز نه لري همداسي ډه او اغډول ونڅ څوك هيهي

ړه يوازي د هغه له لوري وي. هغه چي لمر او ېكعزت پر

ې ټاكلله ې ړي چي هر يو ئدرته مسخر كداسي ې ئۍ ږمسپو

ټول د دا ستاسو هغه رب دئ چي ځي، همځي راسره سم  ېټېن

په بشپړه توگه د هغه په الس كي ده، او له واكمني عالم 

مرستي ته دربلئ او د خپلو حاجتونو څوك ده پرته چي هر 

د پراخ عالم كي ې خور او په د ې لرئترسره كولو طمع تر

ې ه ئپه واك كي نه لري، كم كوم پوستكى هړي كجوري د ز

ې وري احيانًا وائدروبلئ نو ستاسو بلنه نه اوري او كه 

د نه مو حاجت ترسره كولى شي او نه مو دعاء منلى شي، 

د ړه انكار كوي، په اځ به ستاسو د شرك قيامت په ور

گمان كوئ چي په غيب ړه دا چي د چا په اډلي دوى له 

پوه دئ او ستاسو له برخليك خبر دئ او له راتلونكو 

څه خبر نه دي او څ لو مو ژغورلى شي هغوى له هيناخوا

ېر به څپه باخبره څ هيد څه مو نشي خبرولى، څ په هي

 ړي. خبر نه كپېښي ې تاسو له كومي راتلونك

 ې چي له هللاښوونه شوږ ته الرې مبارك آيت كي موپه د

نه د ړ دئ او ځني وڅوك د لمانپرته نه بل  تعالى

وازي له هغه ذات مرسته ړ، يښتلو واستعانت او مرستي غو

ي ننباسي او ورځ په شپه كي، شپه په ورځ كچي ړئ وغوا

چي  قاعدې سره سمځواكمني او دقيقي داسي له ړه او دوا

لمر او سپوږمۍ ئې چي څ بدلون نه مومي، هغه ذات هي

مدار  دغهر يوه ته ئې معين مدار ټاكلى چي ه، مسخر كړي

ټاكلي اجل او د داسي  هر يو، كوي يپه معين وقت كي پل

ړاندي ې وېبه ترنېټې په مراعات مكلف دئ چي نه يوه ش

ئ چي همدغه هللا ستاسو رب دېدى، ېدى شي او نه وروسته كك

پرته بل ده ده او څوك چي له ټولواكي د ده ي او پاچاي

د خرما د هغه ته بلي او د هغه عبادت كوي  يمرستڅوك 

 زړي د پوستكي خاوند هم نه دئ.

رځ څو شېبې په هغه كي تفاوت راځي، گورئ چي هره و
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شپه په ورځ كي داخله شي او ورځ په شپه كي، ورځ د شپې 

ځاى ونيسي اوشپه د ورځي، په خپل ماحول كي گورو چي 

ورځ ده خو دا ده  كله شپه وي او كله ورځ، اوس دلته

روانه ده او د ورځي ځاى شپې ته خالي ورو ورو شپه را

و ورځ را لنډه شي، كله يا شپه كله اوږده شي ا ،كېږي

شي، شپه لنډه شي. دا د شپې او ږده گورو چي ورځ او

ورځي يو په بل كي داخلېدل، د هللا جل شأنه كار دئ، دا 

په شپه ځ او ور هللا جل شأنه دئ چي شپه په ورځ كي داخلوي

چي دا كارونه كوي؟ شپه په ورځ كي  ئڅوك دووايئ:  .كي

مر او سپوږمۍ ئې داخلوي؟ ورځ په شپه كي داخلوي، ل

نېټې سره  له معينيمسخر كړي او هر يو په خپل مدار كي 

سم خوځېږي او د هغه اراده په هر څه كي او هر ځاى 

حاكمه او نافذه ده؟ يعني هغه ذات چي دا كارونه د هغه 

چي دا د هغه د په اراده تر سره كېږي او موږ گورو 

 دئ. سلطنت، سيطرې او تسلط مظاهر دي، همغه ستاسو رب

او د هغه  ئربلدته  يمرستڅوك چي او له هغه پرته 

حتى د خرما د زړي د پوستكي خاوند هم نه  ئعبادت كو

 څهڅه هم د دوى په واك كي نه دي، هيڅ ږ دومره ل دئ.

، د هيڅ شي واك او اختيار نه يسپارل شو يهغوى ته نه د

بلئ او د درته  پرته مرستيتعالى هللا  لهلري، كوم څه چي 

كوئ، په دې عالم كي هيڅ واك او ځنه ه عبادت او لمانهغ

د كوم څه مالك دي،  ئ وركړى شوى، وښيئ؛اختيار نه د

 ري د هغوى اراده حاكمه ده او څه كولى شي؟ېچ

   

    

   

    

   

    

     

هللا ته حاجتمن يئ او هللا ستايلى غني ې خلكو! تاسو ا

او نوى مخلوق ځه يوسي تاسو به له من ړيدئ، كه وغوا

  ړي، او دا هللا ته گران )كار( نه دئ. ځته كبه رامن

ې چي ښوونه شوته الر لكوې مبارك آيت كي خپه د -(11-11)

ښت كي په خپل پيداي، هم يئړ ته ا تعالى هللاڅه كي په هر 
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نه يوازي  تعالى په خپل رزق او روزي كي، او هللااو هم 

بلكي  ړ ويچا ته اڅه كي چي په كوم ې عيب منزه دئ له د

 ړيړ دئ، كه وغواټولو ستاينو وپه ذات او صفاتو كي د 

نوى ځاى به او د دوى پر ي ځه يوسله منټول انسانان به 

ته  تعالى ړل هللاځه ونه د دوى له منړي، مخلوق پيدا ك

   ښت. گران كار دئ او نه د بل مخلوق پيداي

    

     

    

     

    

   

  

    

  

    

   

او په شا كوي، په شا كوونكى د بل بار نه څ او هي

 لپارهو لړد خپل بار و)كس( كه كوم دروند بار شوى 

ړى شي په شا نه كې څه به ترړي نو وركبلنه )چا ته( 

يقينًا چي ته يوازي ۍ خاوند وي، څه هم د خپلوكه 

چي له نه ليدو سره سره له ې هغو ته خبردارى وركو

ځ قائموي، او چا چي پاكيزگي ږي او لمونېېرخپل رب و

په گټه پاكيزگي غوره ځان نو يوازي د  ړهغوره ك

 ېدا ده. ځگرېرته ب په لوريهللا بيا د كوي، 

 مبارك آيت كي ويل شوي: ې په د -(11)

 پر ټى د خپلو گناهونو پېڅوك هر ځ به د قيامت په ور

ې په دسره بل له څوك به نشي كولى ړي، هيږو واوخپلو 

كوم د كه ړي، پك كې ورسى ئټپېړي او څه مرسته وكړه ا

ې ړلو ئوي چي له ودروند دومره ټى گنهگار د گناهونو پې

او له نورو مرسته  ړ وياو د بل مرستي ته اعاجز 

ې ئڅوك به ې مرسته نشي كولى، هيڅوك به ئهيړي وغوا

 ان وي. خپلوې ږدهغه نڅه هم د كه پكولى، سنشي ورټى پې

 ته يوازي هغو ته ې چي ښوونه شوته الر ّـ هللا رسول
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چي له نه ليدو سره سره له خپل رب ې خبردارى وركو

عني ستا انذار يوازي هغو يځ قائموي، ږي او لمونېېرو

په غائبانه ړتياوي لري: گځانته گټه رسوي چي دغه دوه 

پلي خ او ځيخپل رب لماناو ، ږيېېرتوگه له خپل رب و

 ټينگوي. ړيكي ورسره ا

  ړي، له گنده افكارو، ې الر غوره كد تزكيچي څوك

ځان لري او كركجنو تگالرو ړنو گنده اخالقو، ناولو ك

هم ې ده ته رسي، گټه ئنو كوي ه پاكيزگي غورساتي او 

ستون شي، په لوري هللا د په دنيا كي او هم هغه مهال چي 

 ده. په لوري  تعالى د هللاېدا ځگرېرته بټولو د 

   

   

   

    

   

   

    

     

    

    

    

ې او نه تيار ېدى شيگور سره برابرړوند او سترنه 

تودوخه، او نه ې( ڼا، او نه سيورى او )د غرماو ر

ړي، يقينًا چي هللا هغه ېدى شي او نه مبرابرژوندي سره 

ړي، او ته هغو ته چي ې غواچا ته اورول كوي چي دى ئ

، ته يوازي يو ېپه قبرونو كي دي اوروونكى نه ي

  ې.خبردارى وركوونكى ي

او د ده له الري  ّـ هللا دا مبارك آيتونه رسول -(19-23)

يا او چي له هر مخاطب د ملگرتښوونه كوي هر داعي ته الر

مخاطبين ځيني له حق سره د توافق طمع او توقع مه كوئ، 

پل شوو عواطفو او مشاعرو ځد جهل، بد ذهن، مړ ضمير، 

ړندو ته ورته چي يا ېدلي وي اسي پړاو ته رسدله پلوه 

ته چي په تيارو كي پراته وي او يا په  وي يا هغو

ځ دوى د حق او باطل تر منړو ته، قبرونو كي پرتو م
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ژندو عاجز ېې الري له پږد سمي او كشي كولى، تفكيك ن

ږي، د دوى د ېې او بدي وينا په توپير نه پوهښوي، د 

ږئ، ېمه مأيوس كړلو له كبله مخالفت او ايمان نه راو

ڼا، سيورى او ې او رگور، تيارړوند او سترگه چي څنلكه 

، ېدىژوندي نشي سره برابرړي او تودوخه، مې د غرم

پل ځاستعداد په كي ړلو مان راوهمداراز هغه چي د اي

خفه شوى د هغه ې او د وجدان حساسيت ئ ړې مشوى، ضمير ئ

ړلو ېدى چي د حق پېژندلو او ايمان راوڅېر نشي كچا په 

ې ښ او انساني مشاعر او عواطف ئې ويړتيا لري، ضمير ئو

او و لېدژوندي او حساس دي، له هغه چا د حق وينا اور

هغه چي د الهي ورته دي،  ړو تهمنلو طمع مه كوئ چي م

د حق وينا  تعالى چي هللاړتيا نه لري سننو له مخي دا و

ړي، هللا تعالى هغه چا ته له حق سره د ېدلو توفيق وركاور

چي د توفيق وركوي ملتيا او له حقپالو سره د ملگرتيا 

گه چي ته څنړتيا ولري، لكه ې والهي مشيت له مخي د د

چي په قبرونو كي دي  ې اورولىهغو ته كومه خبره نش

ېدلو او همداراز هغه كافران هم ستا د دعوت له اور

چي له معنوي پلوه په قبرونو كي پرتو منلو محروم دي 

 ړو ته ورته دي. م

ته ويل شوي چي ستا دنده دا ده چي خلك د  ّـ هللا رسول

يوازي يو خبردارى ې، ته وېركفر له بدو پايلو وو

 ړه د هللاېكو عدم هدايت پر، د دوى د هدايت اېوركوونكى ي

 ږي.  ېله لوري او د خاصو الهي سننو مطابق ك تعالى

ته مو بايد پام وي چي په دغو مباركو آيتونو كي ې د

په چي او هغو ته ړو ته مويل شوي چي ته  ّـهللا رسول

چي ، يعني نه يوازي دا ىې اورولخبره نشقبرونو كي دي 

گيان؛ گوناو  ڼهه كاكړي خبره نه اوري او داسي دي لم

څه څه به دي ې نو هڅه ورواوروچي ې ړڅه وكبلكي كه ه

په ېدلو د عدم سماع او نه اورړو د منتيجه نه لري. 

أويل نه څ تقاطع دئ، هيډېر صريح او ې آيت حكم ړه د دا

ې نشو تعبيرولى، هره هغه وينا څ بلي معنى ئمني، په هي

ړي م گه تعارض لري چي وايي:ړه توپه بشې آيت سره له د

ړه ږي چي د هغو رواياتوپه اړېراوالښتنه !! پوخبري اوري

ښتني پوې ! دړي خبري اوري!څه وايو چي ادعاء كوي: مبه 

 ځواب ويلى شو او هغه دا چي يا به قرآنته يوازي يو 

 ايمان لرو او هغه د هللا منو يا دغه روايات، كه پر قرآن
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چي له ځوو كتاب گڼو نو هره هغه وينا به لري غور تعالى

خالف خبره كوي،  سره تعارض او تضاد لري او د قرآن قرآن

چي ړ نه دي هغه روايات قطعًا د اعتبار او اعتناء و

پلوه ې دا روايات نه يوازي له دړي خبري اوري، وايي: م

خالف وينا كوي بلكي د  چي د قرآنړ نه دي د اعتناء و

 ړ نه دي، كه د دغو رواياتوسند له پلوه هم د اعتبار و

ې په صحابه ځيني ئگورئ چي ړئ وبه په اسنادو كي غور وك

په تابعينو او ځيني ئې وو كي يوازي يو راوي لري او 

چي غريب روايت تبع تابعينو كي هم يو يو راوي، داسي 

كي كوم شاهد ورته نه مومو بلكي د  په قرآننه يوازي 

او هغه خبره و سره تعارض لري آيتونگندو څرڅو له  قرآن

پوه او حديث  په قرآنېر څپه  ّـې د عائش چيكوي 

، دا د ڼلىنشو گړ د اعتبار وڅكله هيې ردوي ئ ونهشخصيت

اتفاقي وينا ده چي ټولو محدثينو، محققينو او فقهاوو 

چي له ړى شرط دا دئ د يوه روايت د اعتبار لپاره لوم

سره تعارض ونه لري، غريب روايات يوازي هغه مهال  قرآن

كي كوم شاهد ورته  شو چي په قرآنگڼلى ړ د اعتبار و

غريب چي داسي د ايمان تقاضاء دا ده  پر قرآن ومومو.

 چي له قرآن ږدوېې خوا ته كپه درناوي سره يوروايات 

ې بل ته ړو او نه ئې استناد وكپرنه  گوي؛ړخ نه لسره ا

 ووايو. 

  

  

     

     

    

   

  

 

 

  

    

    

   

ېرى وركوونكى او يو ز يقتاً ي ته مو حقيقينًا چ
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چي څ داسي امت نشته ې، هيږلى يېخبردارى وركوونكى ل

ېر شوى، او كه تا تكذيب كوم نذير نه وي په كي ت

چي تر دوى ړل يقينًا چي هغو هم تكذيب ككړي نو 

ې پيغمبرانو ئ چي كي حال داسي پهړاندي ول، و

، بيا ړلوروښانه كتابونه ې او رو، صحيفښيڅرگندي ن

ړى وو، نو )وگوره( چي ې كمي هغه ونيول چي كفر ئ

  او عذاب څنگه وو!! انكار  زما

ته ويل لایر ّـ هللا آيتونو كي رسولې مباركو په د -(24-21)

 شوي: 

 ته حقيقتًا يو  تعالى څ شك نشته چي هللاې كي هيپه د

 ې.ږلى يېېرى وركوونكى او خبردارى وركوونكى لز

 كوم قوم ته پيغمبر  تعالى ځل نه دئ چي هللاړى دا لوم

څ ړاندي هيې وږي او هغوى د هللا رسول تكذيبوي، تر دېل

له لوري كوم  تعالى چي د هللاېر شوى ه دئ تداسي امت ن

ږل شوى او خلكو همداسي معامله نه ېپيغمبر نه وي ورل

 ړې.وي ورسره ك

  يقينًا چي هغو هم مخكني تا تكذيب كړي نو كه دا خلك

 داسي پهړاندي ول، چي تر دوى وړل پيغمبران تكذيب ك

ښانه ې او رو، صحيفښيڅرگندي نې پيغمبرانو ئ چي كي حال

 ړل.وروكتابونه 

 ړي د حق هغه مخالفين په خپل عذاب اخته ك تعالى هللا

ړې وه او د پيغمبرانو ې غوره كچي د كفر او انكار الر ئ

 ړى. ې كمخالفت ئ

 د هللا گوره چي پر منكرينوړه او وتاريخ ته رجوع وك 

گه ول او د څنله لوري نازل شوي عذابونه  تعالى

پيغمبرانو مخالفين له كوم بدمرغه برخليك سره مخامخ 

  شوي!! 
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ې وروي او په دچي هللا له آسمان اوبه ې آيا نه گور

ډول دي، ډول ې چي رنگونه ئ وې راباسېوسره داسي م

گاري دي چي ې ې سپيني او سرځيني ئاو له غرونو 

ې تك تور، او ځيني ئي او ډول دډول ې رنگونه ئ

ډول رنگونه څارويو همداسي د خلكو، خزنده وو او 

ډول دي، يقينًا چي له هللا يوازي د ده پوه بندگان 

  ښونكى عزتمن دئ.ي هللا بخ، يقينًا چږيېېرو

څو ړوند آيتونو كي د توحيد اې مباركو په د -(21-21)

خپل  قرآنې كي په دړاندي شوي، عميق او مضبوط دالئل و

چي هللا تعالى له آسمان ې مخاطب ته وايي: آيا نه گور

ډول اوبه وروي او بيا په دغو اوبو سره له زمكي داسي 

ېل دي، ېل ببختلف او ې مي چي رنگونه ئراباسې ېوډول م

چا ږي د ژور تنسيق او همغځ دا د زمكي او آسمان تر من

ې؟ دا كوم خالق ذات دئ چي له ځته شوپه اراده رامن

ډول ړوي، هغه هم نه يو ې جوېوخاوري خوندوري رنگيني م

ې چي هم په ېوډول مډول په يوه رنگ كي بلكي ېوه او م

ڼي كي او خوند كي ژور توپيرونه لري، هم په شكل او ب

ږ هم په رنگ كي؟ دا خو هر عقلمن ناظر ته په جگ غ

ښت پيدايېوو مښكلو د دغو خوندورو، رنگينو او وايي: 

هرومرو د يوه داسي عليم، حكيم او خالق ذات كار دئ چي 

هم آسمان د ده تر واك او حكم الندي دئ او هم زمكه، 

آسمان ته وايي اوبه ووروه او زمكي ته وايي په دغو 

ښوونه ې الرړو ته ئ، دواټوكوهې راوېوډول مډول  اوبو

ړتياوي ړې چي د انسان په خدمت كي اوسئ او د ده اك

چي نه ې ېوډوله خوندوري م! دا په زرگونو ړئ!پوره ك

، بوى، ړښت، تركيبيوازي د نوع، شكل، رنگ، خوند، جو

.. له پلوه ژور توپيرونه لري بلكي د انسان ې .ذائق
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ې له ، انسان ئځواب واييو ته ړتياوغذائي اډول ډول 

ې ېو، په يوه نوع مې خوند اخليگ، شكل، بوي او ذائقرن

ې كي يوه له بلي دومره توپيرونه لري چي هر انسان پر

ټولو مخلوقاتو چي د عالم د ښيي آيا دا نه ېدى شي، پوه

گيا دئ چي تر شا د يوه داسي حكيم خالق رب نامرئي الس ل

ې له هره پلوه بل ته ئ ړي يو مخلوق او مصنوعنه غوا

ورته وي، په هر يوه كي بايد د ده د خالقيت او حكمت 

ټول مخلوقات بايد څرگند شي، د عالم ړخونه راېل اېل بب

په ږ ې انتهاء علم، حكمت او خالقيت مظاهر زمود ده د ب

ې ته ورته ې فابريك! كه دا عالم يوړي؟!ځور كړاندي انو

ې څكه به د دومره بې نه درلودى نو هيوى او خالق رب ئ

شاهد نه  او ژور تنسيق ې انتهاء ښايستېره تنوع، بشم

ډول خامو توكو گه چي يوه فابريكه له يو څنوو، لكه 

ډوله څو ېر پرمخ تللي حالت كي ډډول يا په يو يوازي 

د زمكي له له اوبو او د آسمان ړولى شي نو شيان جو

و هغه ېدل اپيدا كډوله شيان يوازي څو محدود خاوري به 

خو دا دئ گورو چي ، په بشپړه توگه يو بل ته ورتههم 

ې ېوډول مډول ې زمكي دومره له دډول ده، خبره كامالً بل 

ېرلو عاجز دئ او هم له شمهم ې ږي چي انسان ئېپيدا ك

ې انتهاء له توصيف!! دا تنوع چي د حكيم خالق ذات د ب

ېوو كي نه بلكي د دئ يوازي په ممظهر گند څريو قدرت 

ږي، په غرونو كي ېپه هري برخي كي تر سترگو كعالم 

ي، ډول دډول ې گاري گورئ چي رنگونه ئې سپيني او سر

داسي گاري هم گورئ چي رنگ ئې تك تور دئ، نه يوازي د 

رنگ له پلوه يوه له بلي توپيرونه لري بلكي د تركيب 

ژور او پراخ توپيرونه شته، ځ له پلوه هم د دوى تر من

ډول ډول رنگونه څارويو و، خزنده وو او همداسي د خلك

پوري داسي دوه ښت بيا تر نن دي، د انسان له پيداي

انسانان نه دي پيدا شوي چي له هره پلوه په بشپړه 

ړښت، استعدادونو توگه سره ورته وي، او د رنگ، شكل، جو

پلوه توپيرونه ونه لري!! دا پراخه ځواكونو له او 

ې څه وايي؟ د دان ته تنوع هر سترگور او عقلمن انس

ښوونه كوي؟!! يقينًا څه الرږ ته ړه موتنوع د خالق په ا

چي د علم خاوندان نه يوازي دا د رب العالمين د قدرت 

گند مظاهر گڼي او همدغي تنوع ته په پام سره پر رب څر

بلكي دا )علم( او )ايمان( په ړي العالمين ايمان راو
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سي احساس داړاندي د قصور دوى كي د خپل رب په و

 تعالى همغسي لكه چي هللاږدوي، ېې رئړونه چي زړوي راوال

. هو؛ د ږيېېرفرمايي: له هللا يوازي د ده پوه بندگان و

پېژندنه په ښه ښه معرفت او د هغه ړه په ا تعالى هللا

چي تر نورو زيات پوه څوك انسان كي خشوع راپيدا كوي، 

ږي، د ېېراو عالم وي هغه به تر نورو زيات له خپل رب و

بنده گڼي او خپل الهي صر اقځان ړاندي به په وده 

ې دي ړي ئړ گڼي چي كېر لوډېر ډڅه مسئوليت به تر هغه 

وايي: ښيي، را عالم()ږ ته حقيقي . دا آيت موې كوييا ئ

نه هغه چي  ؛ږيېېروېر ډ تعالى عالم هغه دئ چي له هللا

ځان يا عالم هغه نه دئ چي ې لوستلي، ېر كتابونه ئډ

القابو ستايي، عالم ږدو ې په لويو لويو او اوور ئن

د  تعالى هللاې له ې كي ئېرڅړنو او هغه دئ چي په وينا، ك

عالم هغه دئ چي په عالم  ښي.ېېري آثار له ورايه برو

مظاهر  ځواكمن او عزتمن رب د قدرت، حكمت او عظمتكي د 

پل قصور ته په ړوي او خېره راوالړونو كي ود دوى په ز

ې په دښني ته طمع ساتي، او ره د هغه مغفرت او بخپام س

  ښونكى عزتمن دئ.چي يقينًا هللا تعالى بخباور وي 

   

   

  

   

   

   

  

    

     

ځ قائموي او يقينًا هغه چي د هللا كتاب لولي او لمون

گنده توگه انفاق كوي چي څرپه پټه او څه له هغه 

څكله د داسي تجارت هيله لري چي هي ؛ړيورروزي كږ مو

دله په بشپړه پله بڅو دوى ته خږي. تر ېباه كتنه 

، يقينًا چي هغه ړيپل فضل الورزيات كړي او ختوگه ورك

 ښونكى دئ.شكور بخ

ې ړتياوي بيان شوځانگڅو دلته د هغو كسانو  -(29-30)
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كوي، بشپړ اجر ړنو قدرونه د دوى د ك تعالى چي هللا

ښي، ې بخكوي او گناهونه ئ ېوركوي، زياتي پېرزويني پر

ځ لمون، كتاب لوليتعالى  د هللاړتياوي دا دي: گځاند دوى 

په پټه او ړي ورك تعالى څه چي هللاقائموي او له هغه 

داسي تجارت دوى په حقيقت كي  ،گنده توگه انفاق كويڅر

ې طمع او هيله لري او كوي چي يقيني گټي او حاصل ته ئ

گټوري ې دا له هغه رب سره يوږي. ېباه كتنه څكله هي

او شكور ي له چورته تجارت دئ ته ې تجارتي معامل

ږي، هغه چي د خپل صالح بنده ېي رب سره ترسره كښونكبخ

 . ښيې بخړنو قدر كوي او قصور ئد ك
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ړي هغه حق دئ؛ د څه تا ته وحي كاو له كتاب مو چي 

وو، يقينًا چي هللا د  ړانديچي تر ده و تصديقوونكىهغه 

بيا مو دا  ړه باخبر ليدونكى دئ.خپلو بندگانو په ا

ږ چي موړ كتاب خپلو هغو بندگانو ته په ميراث ورك

ني ځيظالم، ځان پر خپل ځيني ړي، نو له دوى غوره ك

ښېگڼو په لور تلوار ې د ځيني ئاو  ىځالرمنې ئ

كوونكى دي، همدا ستر فضيلت دئ، تلپاتي جنتونه چي 

هلته به د سرو  چي كي حال داسي پهځي دوى به ورننو

ې ړى شي او جامزرو او مرغلرو په السونديو سينگار ك

ټولي هغه هللا ېښمني وي، او وايي به: ستايني ې وربه ئ

چي ړې، يقينًا ختمي كږ موې له ې ئېښنانددي چي ته 

خپل ې د ئږ ښونكى دئ. هغه چي موږ رب شكور بخزمو

 پهړو ك ېشتمځي كي فضل له امله په تلپاته هستوگن

نه په كي ستوماني رارسي او نه په  چي كي حال داسي

    . رارسي ړياكي ست

 ښووني دا دي: آيتونو الرې مباركو د د -(31-31)

 ړى كدرتا ته ويل شوي: كوم كتاب چي  ته ّـ هللا رسول

ي تصديقوهغه الهي كتابونه ښتينى كتاب دئ، ټول شوى ر

 نازل شوي. ړانديتر ده وچي 

 خبير او بصير دئ، هم د خپلو بندگانو له  تعالى هللا

 ړني گوري.ې كظاهر او باطن خبر دئ او هم ئ

 دا كتاب خپلو هغو بندگانو ته په ميراث  تعالى هللا

پر ځيني ړي، د دوى ې غوره كپاره ئې لهمد چي د ىړورك

ښېگڼو په ې د ځيني ئاو  يځالرمنې ئني ځيځان ظالم، خپل 

ې لور تلوار كوونكي دي، همدا ستر فضيلت دئ، يعني د د

 ېشل شوي: ډلو ويو درپه كتاب وارثين 

  څنگ خطاگاني او ېك عمل تر ئې د ايمان او نځيني

په ږه شوي او كا گناهونه هم لري، كله كله له سمي الري

ې ړى او په الهي عذاب ئځان ظلم كپر خپل ې گه ئې تود

 ړى. اخته ك

 څه كه ړي دي، گې وۍ درجځنځ الري دي، د منې منيني ئځ
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ږه شوي خو ڼ لوري ته نه دي كاهم له سمي الري ښي او كي

ې ړۍ درجېدلي چي د لومرسدي ړي ته نه پوړي هغه لو

 كي محسوب شي.ډلي برياليو په 

  ښېگڼو په لورو تلوار كوونكي دي، تر ې د ئځيني

ړو ړاندي او له اخالقي، فكري او معنوي پلوه لوټولو و

 ېدلي. ړو ته رسپو

 ې وروسته الهي محاسب د كتاب دا وارثين به له هغي

ترسره ځ به چي د قيامت په ورځي جنتونو ته ننو تلپاتو

په پام سره ړنو ته ډلي سره د دوى كله هري ږي، ېك

هلته به د سرو زرو  چي كي حال داسي اسبه، پهمناسبه مح

ې ې به ئړى شي او جاماو مرغلرو په السونديو سينگار ك

 ېښمني وي.ور

  په جنت كي به د دغو جنتيانو وينا دا وي: ستايني

ړې، ځه يووله منې ې ئېښناندږ دي چي زموټولي هغه هللا ته 

ښونكى دئ، د خپلو بندگانو د ږ رب شكور بخچي زمويقينًا 

ږي، ېېرې تړنو قدرونه كوي او له گناه او قصور ئېكو كن

ځي كي خپل فضل له امله په تلپاته هستوگنې د ئږ مو

نه په كي ستوماني رارسي  چي كي حال داسي پهړو ك ېشتم

د خپلو عملونو له كبله ږ مو .رارسي ړيااو نه په كي ست

رب  ږړ نه وو چي داسي جنتونه راپه برخه شي، زموې ود د

ږ ې مقام ته راورسولو، زموپراخ فضل له مخي دد خپل 

ې زياته ړو عملونو ئړو وږ د وښل او زموې وبخگناهونه ئ

      ړه.قدرونه وك

آيتونو په درنو مفسرينو د دغو ته مو پام وي چي ې د

د رازي او ځينو ړي، ړاندي كتعبيرونه وېل ېل ببړه ا

 )چي د آيت دغه فقره ويلي زمخشري په شمول 

  )  يوازي

  ې )ۍ فقرمخكن

  ې دا راجع ده او مطلب ئ( ته

 تعالى په لوري تلوار كوونكي د هللاڼو گښېچي همدا د دئ 

ځي، له ستر فضل برخمن شوي او همدا دوى به جنت ته ننو

ي ۍ ته نشخو دا تعبير ضعيف دئ، دا فقره يوازي مخكن

په ټول مخكني مضمون ته راجع ده، ېدى، د آيت راجع ك

 )چي وايي: ړۍ برخي ته گړې توگه د آيت لومځان
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   )  همدا

 گانو ته كتاب په وراثت وركول د هللاړو بندخپلو غوره ك

په معنى نه بلكي ستر فضل دئ، دلته فضل د فضيلت  تعالى

طاء په معنى راغلى، له بلي خوا جنت ته ړي او عد ورك

دوه د مؤمنانو ځي بلكي يوازي سابق بالخيرات نه ننو

ځكه ځي، نو ې وروسته ننوډلي هم له مناسبي محاسبنوري 

پورتنى غوره او دقيق تعبير په يقين سره ويلى شو چي 

 ړه په يوه روايت كي داسي راغلي: ې اپه ددئ، 

 -صلى هللا عليه وسلم-ْن َأِبى الدَّْرَداِء َقاَل سَِمْعُت َرسُوَل هللاَِّ عَ 

َقاَل هللاَُّ َعزَّ َوجَلَّ )ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اصْطََفيَْنا  »َيُقوُل 

ِمْن ِعبَاِدَنا َفِمْنُهْم ظَاِلم  ِلَنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصد  َوِمْنُهْم سَاِبق  

ْلخَيَْراتِ ِبِإْذنِ هللاَِّ ( َفَأمَّا الَِّذيَن سَبَُقوا ِباْلخَيَْراتِ َفُأوَلِئكَ ِبا

الَِّذيَن َيْدخُُلوَن اْلجَنََّة ِبَغيِْر حِسَاب  َوَأمَّا الَِّذيَن اْقَتَصُدوا 

َفُأوَلِئكَ ُيحَاسَبُوَن حِسَابًا َيِسيرًا َوَأمَّا الَِّذيَن ظََلُموا َأْنُفسَُهمْ 

حْشَِر ُثمَّ ُهُم الَِّذيَن َلِئَك الَِّذيَن ُيحْبَسُوَن ِفى طُوِل اْلمَ َفُأو

اُهُم هللاَُّ ِبَرحَْمِتِه َفُهُم الَِّذيَن َيُقوُلوَن ) اْلحَْمُد هللَِِّ الَِّذى قَ َتل

. ِإَلى َقْوِلِه «َأْذَهَب َعنَّا اْلحََزَن ِإنَّ َربََّنا َلَغُفور  شَكُور ( 

 حمدسند ا)ُلُغوب  (. م

مي داسي  ّـ هللا روايت دئ چي له رسول ّـله ابو درداء 

)ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب : يېدل: هللا عز و جل فرمايلواور

الَِّذيَن اْصطََفيَْنا ِمْن ِعبَاِدَنا َفِمْنُهْم ظَاِلم  ِلَنْفِسِه َوِمْنُهمْ 

(، نو هغه چي په ُمْقَتِصد  َوِمْنُهْم سَاِبق  ِباْلخَيَْراِت ِبِإْذِن هللاَِّ 

هغه كسان دي چي جنت ته به له  ىړې تلوار كگڼو كي ئښې

ځالري ول له هغوى سره او هغه چي منځي، حساب پرته ننو

 ړىې ظلم كځان ئاو هغه چي پر خپل ږي، ېبه آسان حساب ك

، بيا همدا ږيېكمتوقف ساتل ټوله موده هغوى به د محشر 

ړي سره مخامخ ك خپل رحمتې له به ئ تعالى دوى دي چي هللا

دي ټولي هغه هللا ته ستايني چي وايي به: او همدا دوى دي 

ږ رب چي زموړې، يقينًا ختمي كږ موې له ې ئېښنچي اند

خپل فضل له امله ې د ئږ ښونكى دئ. هغه چي موشكور بخ

 چي كي حال داسي پهړو ك ېشتمځي كي په تلپاته هستوگن

    . رارسي ړيانه په كي ستوماني رارسي او نه په كي ست
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ړى دوى ته د دوزخ اور دئ، نه ې كاو هغه چي كفر ئ

ږي چي ومري او نه ېړه كېكپر سيړه دابه د دوى په ا

ږي، همداسي هر ناسپاس ېې كمرعذاب تبه د هغه كوم 

دوى به په هغه  چي كي حال داسي ته سزا وركوو، په

ېك عمل ږ ربه! ومو باسه چي نې زموكي چيغي وهي: ا

ږ كولو، آيا تاسو ړو، له هغه عمل متفاوت چي مووك

په كي څوك ړى چي هغه ته مو دومره عمر نه وو درك

پند اخيستى شي چي پند قبلوي، او نذير هم درغلى 

  .څ مرستندوى نشتهچي ظالمانو ته هيڅكئ و، نو وو

آيتونو كي د كافرانو وضعيت په ې مباركو په د -(31-31)

ړى د دوزخ ې كهغه چي كفر ئشوى:  رځودوزخ كي داسي ان

ړه ېكپرړه دا په برخه شي، نه به د دوى په اې اور به ئ

ډول عذابونو ډول ږي چي ومري او نه به د دوزخ له ېك

به دا سزا هر ناسپاس  تعالى ږي، هللاېې كمرعذاب تكوم 

ږ ې زموانسان ته وركوي، په دوزخ كي به چيغي وهي: ا

ړو، له هغه عملونو ېك عمل وكومو باسه چي نې ربه! تر

ځواب كي وويل شي: دوى ته به په ږ كولو، متفاوت چي مو

ړى چي د هر پند آيا تاسو ته مو دومره عمر نه وو درك

څنگ نذير ې فرصت تر ي وو، او د داخيستونكي لپاره كاف

ظالمانو ته  ،څكئهم درغلى وو، نو اوس د خپل كفر سزا و

  .څ مرستندوى نشتههي
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غيبو پوه دئ،  زمكي په يقينًا چي هللا د آسمانونو او

پوه دئ، دى ښه يقينًا چي هغه د سينو په شته وو 

كي خليفه  زمكي پهې ات دئ چي تاسو ئهمغه ذ

نو د خپل كفر بده ړي څوك چي كفر وكځولئ، نو وگر

په برخه وي، او د كافرانو كفر د خپل ې پايله به ئ

څه نه ورته زياتوي، پرته بل ړاندي له غضب رب په و

څه نه او كافرانو ته د دوى كفر له تاوان پرته بل 

 . زياتوي

ې ښوونه شوږ ته الرو كي موآيتونې مباركو په د -(31-39)

ټ نه دي، پ تعالى څه له هللاڅ هيزمكي  آسمانونو اوچي د 

ټو د انسانانو د سينو په پپوه دئ، ټولو شيانو  په

په اراده د زمكي  تعالى د هللاپوه دئ، ښه اسرارو هم 

الر غوره كفر د څوك چي نو خالفت انسان ته وسپارل شو، 

په برخه وي، د ې د خپل كفر بده پايله به ئړي ك

څه پرته بل ړاندي له غضب كفر د خپل رب په و وكافران

څه د دوى كفر له تاوان پرته بل او نه ورته زياتوي، 

 .زياتويورته نه 
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ووايه: آيا پام مو دئ چي ستاسو هغو شركاوو چي له 

ړي ې پيدا كڅه ئچي د زمكي ښيئ راوې دربلئ هللا پرته ئ

په برخه دئ، يا څه شركت ې په آسمانونو كي او يا ئ

گند څرپر كوم ې چي له مخي ئړى مو كوم كتاب ورك

يو له بل سره دليل )متمسك( دي، نه؛ بلكي ظالمان 

   .څه وعده نه كويپرته د بل ې له دوك

څو د شرك د نفي لپاره كي  تې مبارك آيپه د -(40)

 مضبوط دالئل ويل شوي:

 ستاسو ه چي ښتله مشركانو وپو ته ويل شوي: ّـ هللا رسول

ې ځئ او مرسته ترلمانې چي له هللا پرته ئمعبودانو هغو 

ې په آسمانونو ړي او يا ئې پيدا كڅه ئد زمكي ړئ غوا

څه كي له د آسمانونو په كوم په برخه دئ، څه شركت كي 

ښت كي په پيدايڅه سره شريك دي، د زمكي د كوم  تعالى هللا

څه د دوى په واك كي دي، كوم ډه لري او د آسمان څه ون

دركولى او يا له ته څه تاسو زمكي كوم  او د آسمانونو

 پمولى شي؟!! تاسو س

  آيا د شرك لپاره كوم نقلي دليل لرئ؟ داسي كوم

كوم دليل ړي او آسماني كتاب موندلى شئ چي شرك توجيه ك

 ؟! ړياو برهان په الس درك

 يل لري دا مشركين د خپل شرك لپاره نه كوم عقلي دل

په څه او نه نقلي دليل، نه په آسمان او زمكي كي داسي 

ړي او نه داسي الهي كتاب گوته كولى شي چي شرك توجيه ك

ښودلى شي چي د مشركينو لپاره مستمسك شي، د دوى د شرك 

گمارو ټاصلي وجه دا ده چي يو د بل له لوري دوكه شوى، 

 مذهبي مشرانو د دوى ناپوهان او جاهالن غولولي.
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چي زوال  تمويې له د زمكه او يقينًا چي هللا آسمانونه

څوك سي ومومي، او كه زائل شي نو له ده وروسته دا

ښونكى حليم ړي، يقينًا چي هغه بخې كچي تم ئنشته 

 دئ. 

د هللا  زمكه او آيت وايي چي آسمانونه دا مبارك -(41)

او د زوال مخه ې اداره كوي تعالى په واك كي دي، هغه ئ

چي آسمان او زمكه زائل شي نو ړي كه هغه وغواې نيسي، ئ

مئ چي ونه موڅوك پرته داسي ټول عالم كي به له ده په 

حليم  تعالى خو هللاې ونيسي، ړي او د زوال مخه ئې كتم ئ

ړنو او ، له خپلو بندگانو سره د دوى د كښونكى دئاو بخ

چلن له مخي معامله نه كوي، بلكي د )حلم( او )غفران: 

د دوى د له مخي معامله كوي، كه داسي نه وى نو  (ښنيبخ

ې پر آسمانونهې دا عصيان او بغاوت له كبله به ئ

 ړې وه. زائل كې به ئ زمكه ړي وو اوك ررانسكو

   

   

   

     

   

    

   

    

   

    

   

    

     

    

  

چي كه ړه ړه وكې لواو په خپلو كلكو قسمونو سره ئ

نو د نورو امتونو تر هر يوه  كوم پيغمبر ورته راشي

به زيات هدايت شوي وو، خو كله چي نذير ورغى نو له 

په ړل. څه ورزيات نه كې بل پرته ئېښتي( نفرت )ت
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 په توگه، پهښتني او بد تدبير زمكي كي د لويي غو

بد تدبير له خپل خاوند پرته په بل  چي كي حال داسي

پرته ځي، نو آيا دوى د مخكنيو له سنت ېوچا نه پر

څكله هي چيحال كي  په داسيڅه ته انتظار لري؟ بل 

ې او څ تبديلي ونه مومپاره هيبه د هللا د سننو ل

تحويل )تغيير( څ هيپاره څكله به د هللا د سننو لېه

 .ېونه موم

ړاندي كلك كلك تر بعثت و ّـ هللا دوى د رسول -(42-43)

ټولو تر كه كوم پيغمبر ورته راشي نو ل چي وكقسمونه 

او په سمي الر تلو ته چمتو امتونو به زيات هدايت ورو ن

گ په دوى ې راتپيغمبر ورته راغى دخو كله چي شوي وو، 

ې ېښته ده، د دله حق تچي ړ كي يوازي يو شى زيات ك

له الري  ونوتدبير وبد ه او دښتنلويي غوېښتي موخه هم ت

 كي حال داسي پهېدل وو، ناولو اهدافو او اغراضو ته رس

له خپل خاوند پرته په بل چا نه  ونهتدبير بد چي

د بدو تدبيرونو تاوان تر نورو زيات او ځي، ېوپر

پل خاوند ته رسي، دا ثابت الهي سنت دئ چي په ړاندي خو

ږدو كي ې د تاريخ په اواق ئدېر شوى او مصمخكنيو كي ت

نو آيا دوى د مخكنيو له سنت په وار وار ليدل شوى، 

څكله هي چيحال كي  په داسيري؟ څه ته انتظار لپرته بل 

ې او څ تبديلي ونه مومپاره هيد سننو لتعالى به د هللا 

او تحويل څ هيپاره د سننو لتعالى څكله به د هللا ېه

الهي سنن ثابت او تغيير نه منونكي  .ېونه مومتغيير 

ړو تدبيرونو سره بدلولى شي څوك په خپلو ناوې دي، نه ئ

 تلى شي.په كي راوساو نه كوم تغيير 
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 ې وى دېدلي چي ليدلي ئځآيا په زمكي كي نه دي گر

ځواك او د  ړاندي ولگه وه چي تر دوى وڅنپايله هغو 

چي ړي، او هللا داسي نه وو ېر پياوډپلوه )تر دوى( له 

نه هم  اوړى شي كوم شى عاجز كې په آسمانونو كي ئ

په زمكي كي، يقينًا چي هغه توانمن پوه دئ، او كه هللا 

ړي نو چي دوى كڅه له كبله مؤاخذه كولى خلك د هغه 

ېښى، خو څ خزنده نه وو پرې هيشا به ئ )د زمكي( پر

چي د دوى اجل ډوي، نو كله ځنې ټېنې ټاكلدوى تر 

ږي نو هللا )هغه مهال( له كوم شك ېټه( راورسېې نټاكل)

   ښه ليدونكى وي. ړه پرته د خپلو بندگانو په ا

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(44-41)

  ملتيا او د پيغمبر له ښمنان دا د حق دآيا

تاريخ ېر او د تېدلي ځپه زمكي كي نه دي گرېدونكي ښتت

پايله ې وى د هغو چي ليدلي ئې ړولې نه دي اڼي ئپا

پلوه ځواك له د ، هغه چي ړاندي ولگه وه چي تر دوى وڅن

هغه چي په الهي ځواكمن ول، او  ړيېر پياوډتر دوى 

ې عذاب ځواك له دعذاب اخته شوي، نه خپل زور او 

آسمانونو كي په ې نه ئې مكر او تدبير، نه ئژغورلي او 

ړي ېكپر تعالى هللاې د موندلى وو چي په مرسته ئڅوك داسي 

په زمكي كي؟ ونيسي او نه ډوي او د الهي عذاب مخه ځنو 

ړاندي د دوى د د دوى كلكي نيوني او د الهي عذاب په و

هم قدير  تعالى چي هللاښوده ېدا وډځواك او تدبير شنزور، 

، د هر چا له حال خبر پوهدئ او هم عليم او نمن توااو 

څنگه او كله څوك د كومي سزا مستحق دئ، ږي چي ېدئ، پوه

ړاندي چا تدبيرونه د عليم خداى په وړي، نه د سزا ورك

په ځواك د قدير خداى چا زور او ېدى شي او نه د تم ك

 ېز درلودى شي.څه اغړاندي و
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  كبله اهونو له و گنخلك د هغچي ښتى تعالى غوكه هللا

څ ې هيبه ئسر د زمكي پر ړي نو دوى كړي چي مؤاخذه ك

د خپل پراخ رحمت او  تعالى هللاېښى، خو خزنده نه وو پر

ته مهلت او فرصت وركوي دوى پېرزويني له امله  ېې سارب

د حق مخالفين دي دا مهلت ډوي، ځنې ئې ټېنې ټاكلتر او 

او  ځواكاو ُفرصت نه غولوي، دا دي د خپل زور، 

پوه وي چي ې دي حاصل او نتيجه نه گڼي، په دتدبيرونو 

پاى، وخيم او دردناك ېدونكى دا مهلت پاى لري، نه بدل

ټه ېې نټاكللپاره دوى  ا پاى او دچي دكله پاى، 

څه ږي چي له دوى سره ېپوهښه ږي نو هللا هغه مهال ېراورس

د خپلو  تعالى ځكه چي هللاړ دي، دا ړي، د كومي سزا ووك

    دئ. ښه ليدونكي ړه دگانو په ابن

 

سُبْحَاَنَك اللَُّهمَّ َوِبحَْمِدكَ، أشهد أن اَل ِإل َه ِإالَّ َأْنَت 

 َأسَْتْغِفُركَ َوَأُتوُب ِإَليْكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 سي  

 ژندنه:پېې د سور

په سر كي د ې )يس( دئ، د سورې نوم ي سورې مباركد د

دري ځول شوى، گرې نوم د هغ )ياء او سين( دوه توري

دوهم آيت ې د و فواصل ئد آيتوناتيا آيتونه لري، 

ځيني فلون( ته ورته دي، آيت )غ  ږم )حكيم( او د شپ

ې متوسط ږدوالى ئځينو اوډ دي او د ډ لنې لنئ آيتونه

ځنيو مكي دور په منچي د او هغو سورتونو ته ورته دئ 

چي هغه ي ږېمتن معلومې له د سوركلونو كي نازل شوي.

سره د قريشو مخالفت زيات او تشديد  ّـهللا  مهال له رسول

چي كه له خپل دعوت الس ښل گواې او مسلمانان ئ شوى وو

 وانه خلي له دردناك عذاب سره به مخامخ شي.

گه چي دا سوره په دوو مقطعاتو حروفو پيل څنلكه 

محوري مضامين هم دوه دي: رسالت او معاد، ې د سور ېشو

ړو اساسي موضوعاتو پر محور د همدغو دواه سورټوله 

ډك دا له حكمتونو په پيل كي ويل شوي: ې . د سورڅرخي

پيغمبر دئ؛ تعالى  د هللاې حامل ئ يچوركوي قرآن شهادت 

ي له څوك داسپرته بل  مبرغپيچي له يوه ځكه دا 

د داسي شاهد په  قرآن .ىلړډك كتاب نه شي راوحكمتونو 

 هللا رسول -1ږي: ېثابت ېي ترخبرڅو چي ړاندي شوى توگه و

سمه او مستقيمه ده، ې الر ئ -2پيغمبر دئ،  تعالى هللاد  ّـ

د يعني ږل شوى. ېد مهربان عزتمن ذات له لوري رال -3

ږي چي ېېر وضاحت سره معلومډپه ښوونو له ځالندو الر قرآن

ږل ېد مهربان عزتمن ذات له لوري رالښود كتاب دا الر

 شوى. 

ړو انذار گد هغو ودنده  ّـ هللا رسولد : ويل شويې ورپس

چي نه په دوى كي كوم پيغمبر او خبردارى وركول دي 

د بيا مخكنيو كي،  يوپېړڅو د دوى په او نه  ىمبعوث شو

چي ښودل شوي ځيني اسباب ړلو د ايمان نه راوړو هغو وگ
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وايي: دوى ته غلط عقائد او ې، ړې غوره كد مخالفت الر ئ

كه په ميراث پاته شوي، نه په دوى باورونه له پالر ني

په پلرونو كي، ې ئېر شوى او نه پيغمبر تښود كي كوم الر

ړه دا غافل او جاهل پاته شوي، د دوى د اكثريت په ا

ځكه نو دي او غافل ې خبر چي له حقائقو ب وينا صدق كوي

د دوى بدو افكارو او اخالقو، جاهالنه ړي، ايمان نه راو

ړو ړې لكه چي د دوى د غاغوره كڼه داسي بغرور او كبر 

ېغ ساتلي نې ئځيرونه وي او د دوى سرونه ېړ زنړ پرېپر

ې داسي دئ لكه حالت ئږدي، ېې نه پراو الندي كتلو ته ئ

گامه آخوا نشي ليدلى څو ډونه وي او ې هم خنچي تر مخ ئ

ېر څه تږي آخوا ېډونه وي او نه پوهې هم خناو تر شا ئ

او نه مستقبل ته پام او شوي، نه له ماضي پند اخلي 

ړلو چي د ايمان راوېدلي اعنتاء لري، هغه پړاو ته رس

ځكه پل شوي نو ځپه بشپړه توگه ې ړتيا ئاستعداد او و

 .ړيايمان نه راو

څوك انذار ته يوازي هغه ته ويل شوي:  ّـ هللا بيا رسول

په غياب ړي او له رحمن رب ې چي د پند متابعت وككولى ش

 .ړهېرى وركغوره رزق زښني او ه د بختدوى ږي، ېېركي وو

ړاندي د قريشو په ود دعوت  ّـ هللا د رسولې ورپس

له غبرگون سره تشبيه شوى چي سيمي داسي ې گون د يوغبر

، ړلتكذيب كړه هغوى دواو پيغمبران ورغلل ادوه ړى لوم

چي د سيمي  ږل شوېهم ولېيم درړو مرستي ته بيا د دوا

ستاسو لوري گه تو قينييپه ږ موې وويل: استوگنو ته ئ

هغوى ورته ږل شوي استازي يو، ېللخوا  تعالى د هللاته 

ږ مو له مودمان يئ، آ ېر بنيڅپه ږ ويل: تاسو خو زموو

تاسو د  تعالى څه كي كوم توپير نشته، نه هللاڅ په هي

په الس كوم ې ستاسو ږلي يئ او نه ئېاستازو په توگه ل

 ۍان ته د بدمرغځتاسو دروغ وايئ، تاسو ږلى، ېپيغام ل

له خپلو خبرو الس وانه خلئ نو هرو مرو سبب بولو، كه 

ږ دردوونكى عذاب رجم كوو او حتمًا به له مومو 

 ۍبدمرغد ويل: وځواب كي ورته پيغمبرانو په ږي، درورسې

ې ږ له دمو، آيا يتاسو سره دله په خپله مو اسباب 

نصيحت درته چي ښئ كبله په رجم او دردناك عذاب گوا

ښئ وو؟ آيا سمه ده چي هغه كسان په دردناك عذاب وگواك

وي؟ اصلي خبره دا ده چي تاسو په پند دركچي تاسو ته 

په خالف ستاسو ږ اسراف كوئ، زموېرى او خپل چلن كي تل ت
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د اتلسم آيت ېدلي. ټوكې اسراف راښونه هم له همددا گوا

چي دا مباركه سوره هغه مهال ږي ېې معلومله وروستۍ فقر

ې ته ورته په خالف د ّـ هللا چي قريشو هم د رسولې ه شونازل

ې او د ده ياران ئ ّـ هللا او رسول ړى ووځ غوره كدري

چي له خپل دعوت الس واخلي كه نه نو له دردناك ښل گوا

 عذاب سره به مخامخ شي. 

په داسي ړى ډي يو سڅنښار له لري د بيا ويل شوي: 

ې زما يل: اې ووئاو  ې كولوراغى چي تلوار ئحال كي 

د هغو متابعت ړئ، د دغو پيغمبرانو متابعت وكقومه! 

ې ې طمع نه لري، مخلص او بڅ بدلله تاسو د هيچي ړئ وك

په ې ناصحان دي، په سمه الر روان دي او هدايت ئغرضه 

ښه خو زه به ولي او د كوم دليل ې خوبرخه شوى، ستاسو ئ

ى يم ړپيدا كې چي زه ئم ود هغه ذات عبادت نه كله مخي 

د ږئ، ېځول كگرد هغه لوري ته ورتاسو هم په پاى كي او 

اساسي خبري  ټولي هغهپه ويناوو كي ې مؤمن بنده د

آيتونو د نزول پر مهال قريشو ې د د ّـ هللا چي رسولې راغل

ړه ور مدافع مؤمن د دا د پيغمبرانو زې. ته كول

مخالفينو له لوري شهيد شو. له شهادت سره سم هغه ته 

ځان مؤمن شهيد له ې ل چي جنت ته داخل شه، دوويل شو

څه كاش زما قوم په هغه : ېئ ويلړه چي سره دا هيله يوو

او له ړه ښنه راته وكې زما رب بخچي له كبله ئ ېدلىپوه

د ده مشرك قوم داسي هالك شو لكه  ځولم،گرې ومعززينو ئ

ې ته يرو بدلي شي، دړو اې شي او په سړچي مې د اور لمب

له آسمانه كوم چي د دوى د هالكت لپاره وه  ړتيا نهڅه ا

څه ه چيغه كافي وه چي هر توندشي، بس يوه  ږلېښكر ولل

 ې يوسي.ځه ئړي او له منې رانسكور كپر

هغو خلكو واى افسوس پر په پاى كي ويل شوي: ې د قص

نو پر ده او د ده پر وينا پيغمبر ورغلى  چي كله كوم

   !!سره مخامخ شوياو له بد برخليك  ې ديډي وهلې ملنئ

خپل مخاطبين هغو الهي نعمتونو ته متوجه  بيا قرآن

هغه نعمتونه چي ړي، د دوى په برخه ك تعالى كوي چي هللا

ډه ډول ونڅ څوك هبپرته هي تعالى ې له هللاړي كي ئپه ورك

ړي، سپيره او وچ ۍ كژوند ړه زمكهمنه لري، لكه دا چي 

هغه وني چي د  ې،ټي او فصلونه ئچ شوي بوې، وگونه ئډا

ېرته بټول دا ، ېېدلې رژڼي ئپاې دي او ژمي يخني وهل

ې ، ټول ئويټوكټي راې او بوې، دانېوژوندي كوي، مرا
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په ړي چي د انسان لپاره د خوراك توكي شي، ړ كداسي جو

ې ه هغ، پړلڼونه پيدا كبكجورو او انگورو  دې ئې كي هغ

و هغه اې مېوډول خوندوري ډول دا ، ېوبهولې چينې ئكي 

 ړي؟!!چا پيدا ك ئړوړه جوډول خواډول ې چي تاسو ترڅه 

ېره نعمتونو تقاضاء خو دا وه چي تاسو د ې شمد دغو ب

ړى كځاى خپل مهربان منعم رب د پراخو نعمتونو شكر پر 

 ؟!ئكر نه كوعجيبه نه ده چي تاسو شآيا وئ، 

ړاندي په وږ يو ستر علمي اعجاز زمو قرآند بيا 

پيدا ړه مخلوقات ړه جوټول جو تعالى ږي، وايي: هللاېځل

دي، كه ټي او وني بوېدونكي ټوككه دا له زمكي را ،ړيك

ې نه نور هغه مخلوقات چي خلك ئ ېرانسانان دي او كه ډ

 هړړه جوڅه جود وينا له مخي د عالم هر  ژني، د قرآنېپ

ۍ كي چي ساينس په شلمي پېړڅه دي او دا هغه  پيدا شوي،

 پوه شو. ې پر

اشياء او اجزاء محكوم او ټول د عالم ل شوي: بيا وي

تحوالت د معينو ضوابطو او ټول عالم  مقهور دي او د

له خپل حد تېرى نشي څه څ هيسننو سره سم تر سره كېږي، 

كولى، په خپل وخت كي راځي، په خپل ځاى كي راځي. شپه 

د طبيعت  او ورځ د طبيعت دوه حالته دي او لمر، سپوږمۍ

ئ چي دا دواړه مقهور او محكوم دي، خپل دوه اجزاء، گور

مدار طى كوي، يو د بل مدار ته نه داخلېږي، يو له بل 

سره ټكر او تصادم نه كوي، مالك الملك هللا هر يو په خپل 

مسير او مداركي ساتي، د هغه ساتنه كوي او د دغو په 

حركت باندي چي كوم نتائج مرتب كېږي، كوم تحوالت چي په 

ا هم د معينو سننو او ضوابطو سره سم، عالم كي راځي د

يو په بل باندي سبقت نشي كولى، آيا دا دليل د دې 

د ثبوت لپاره كفايت نه كوي چي دا هر څه يو مالك  يخبر

اداره كوي، او هر څه د هغه مالك هللا د ارادې په ټولواك 

 وړاندي محكوم او مقهور دي؟

يني ته پېرزوې بلي يو تعالى بيا د انسان پام د هللا

ړولو استعداد انسان ته د كشتۍ جو تعالى هللاړول شوى: ا

چي له انسان  ېښيداسي سنن اې ئپه طبيعت كي ړى، ورك

ې او داسي توكي ئ ړولو كي مرسته كويسره د كشتۍ په جو

ې سره په استفادله هغوى چي انسان كولى شي ړي پيدا ك

ځيني توكي چي ې ړړي كې داسي جوړي، اوبه ئكړه جوكشتۍ 

ې ډډه كوي، انسان ته ئې ډوبولو ئړي او له پل سر وپر خ
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چي د بحر ړ ړولو استعداد او توفيق وركښتيو جود داسي ك

په ښتيو له همدغو كړاندي درومي، وڅيري او اوبه 

 . ځيې سيمي بلي ته ې سره له يواستفاد

ې، پيل شوې دوهمه برخه د سورآيت سره  41په ې ورپس

د قيامت ې، ېړل شوڅموضوع د بحث دوهمه ې برخي كي په د

 وېرنې انگېرني او له دغلطي انگړه د منكرينو په ا

ې، د دوى ېړل شوڅگالري ړنالري او تغلطي كړ شوي راوال

دا ه ويل شوي، نځوابوپوښتنو ته مضبوط اعتراضاتو او 

 ې تر پايه دوام كوي. ړۍ د سورل

ړۍ په سر كي ويل شوي: پر قيامت د عدم باور لوم

څلو اهدافو لپاره ېد سپې چي منكرين ئنتيجه دا ده 

او له مظلومانو او حاجتمنو سره مرستي ته  ۍمالي قربان

ږي او كومه توجيه نه ورته مومي، نه يوازي ېنه چمتو ك

پي بلكي ې ځړه سوى ئۍ جذبه او له همنوع سره زد قربان

د قيامت بيا ېښي، دا كار ورته ناسم او د عقل خالف بر

ېرنو او تصوراتو خالف رانو د انگپي راتگ او د كافڅانا

 ځور شوىهغه مهال د منكرينو بد حالت داسي اناو گ رات

ۍ كي به پو ېلپه شپپي راشي، داسي چي څاچي قيامت به نا

څي راپاخپلو قبرونو دوى له به ې سره او په همد ړى شيك

اوس خو دوى قيامت لري ځغلي، به د خپل رب په لور او 

داسي تعبيروي چي قيامت  ډځنې او په راتلو كي ئڼي گ

خوبه چا له ږ؛ افسوس پر مووايي: ځ به نشته، خو هغه ور

ږده موده پوري اوړيني تر قيامت له خپلي مڅولو؟ راپا

ې، هغه مهال به دوى په ېبڅو شڼي لكه د خوب داسي گبه 

ې وه ړې وعده كرحمن رب ئچي څه دي دا همغه خپله وايي: 

 د هللاټول به ه مهال همغښتيا ويلي وو، او پيغمبرانو ر

به نه ، ړى شيحاضر كپاره ې لد محاسبړاندي په و تعالى

پرته سزا څه ږي او نه به له هغه ېپر چا كوم ظلم ك

 .  ېكول ئږي چي ېركول كو

ې جنتونه به ئځور شوى: بيا د جنتيانو حالت داسي ان

ښيو له خوټ او په جامو كي به پښيو په برخه شي، د خو

به بوخت وي، د جنت د ونو سيوري كي  ډكو مشغولتياوو كي

ې ېوډول مې وي، ډول لې وهپر تختونو ناست او تكيه به ئ

په برخه وي ې به ئڅه او هر هغه ې وي پرتې مخي ته به ئ

، د مهربان رب د وينا مطابق به ړيې غواړه ئچي د دوى ز

 ږي. ېپه سالم سره استقبال كې ئ
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سي وي: دوى دوزخيانو حالت به داې د او په مقابل كي ئ

ې د اېل شئ، بله نورو ې مجرمانو! اته به وويل شي: 

ږلى چي د شيطان ېا فرمان مي نه وو درلآيچيانو! آدم ب

؟ ښمن دئگند دڅربندگي مه كوئ؛ يقينًا چي هغه ستاسو 

ړئ آيا تاسو ته مي نه وو ويلي چي يوازي زما عبادت وك

ه آيا نه مي وو درت ؟ۍ مستقيمه الر دهچي همدا يوازين

 ؟ ړلالري ك ېېر نسلونه بډستاسو ويلي چي شيطان 

ړي گځانپه يوه ې او د الهي محاسبځ د قيامت په ور

ولگوي، د  خولو مهرد كافرانو پر  تعالى پړاو كي به هللا

 تعالى له هللاې السونه به ئې سلب شي، ترڅه ويلو توان به 

ړنو د دوى پر مخكنيو كښې به ئې پسره خبري كوي او 

 كوي. گواهي ور

 :ېبيا د مخالفينو دا تبليغات رد شوي چي ويل به ئ

ليكوال دئ او د ده كتاب او  ړى شاعرپياو( يو ّـمحمد )

ي ځواب كد دوى په  تعالى )قرآن( د شعر كتاب دئ، هللا

ښودلي هغه شعر نه دئ او د ده رڅه وچي ږ فرمايي: مو

چي يو شاعر وي، د ده له لوري ړ دئ وډېر لې شأن تر د

پند او ړي گځاندا خو له ړاندي شوي څه وو ته چي تاس

  .څه نه ديپرته بل  گندوونكي قرآنڅر

خپل مخاطبين هغو الهي پېرزوينو او  بيا قرآن

كي د ڼي په بڅارويو نعمتونو ته متوجه كوي چي د 

پام نه ې ئته  ېآيا دانسانانو په برخه شوي؛ فرمايي: 

په چي ړي پيدا كورته هغه څاروي  تعالى هللاچي ړى دئ ك

چي دوى ته مسخر او رام وي، د ړي ړ كې داسي جوخپل الس ئ

ړتياوي رفع ېر ادوي په خدمت كي وي او د دوى گڼ شم

 .ړيك

ړه د مشركينو او د دوى د جعلي معبودانو په اې ورپس

ځان پرته داسي معبودان  تعالى مشركينو له هللا: يل شويو

خو ته په پلو موې خړي چي گمان كوي هغوى به ئته غوره ك

د  تعالى ړي او يا به هللامرسته وكيا په خپله ېدو كي رس

ړي، ښتنه د دوى حاجتونه ترسره كهغوى په طفيل او سپار

نشي ړ مالتد دوى مرسته او نه يوازي حال دا چي هغوى 

ښكر كولى بلكي دوى په خپله د هغوى لپاره چمتو شوى ل

 .  وي

لفينو د ې چي د مخاښوونه شوته الر ّـ هللا بيا رسول

د  تعالى ږه، هللاېمعاندانه تبليغاتو له كبله مه غمجن ك
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چي ې گندو تبليغاتو او توطئو او په دڅراو ټو دوى په پ

 ږي.ېښه پوهړي زه كېې اغاو ب ډې شنگه ئڅن

پرته  تعالى بيا دغه كافر او مشرك انسان چي له هللا

ې دژوندون انكار كوي ځي او له بيا نور معبودان لمان

هغه ، ړىې پيدا كې نطفله يو تعالى هللاچي ه كوي متوجته 

دفاع كولى ځ ې رسولى چي له خپلي تگالري او دريځاى ته ئ

د حق او حقيقت په ضد كاروي، ك اځوشي، خو هغه خپل زور 

څوك به دا حتى د خپل رب په ضد استدالل كوي او وايي: 

چي وراسته شوي ي وراژوندي كبياپه داسي حال كي ډوكي ه

 ې منكر انسان ته ووايي: ته ويل شوي چي د ّـ هللا لرسووي، 

ې ځل ئړي چي په لومي وراژوندي كبياې همغه ذات به ئ .1

 ل، ړپيدا ك

ډول په هر اراپيدا كوي چي ې بيذات به ئغه مه .2

 ښه پوه دئ، ښت پيداي

ې له ي تاسو ته ئژوندي كوي چې بياراذات به ئهمغه  .3

 ،بلول كوئې چي تر ړداسي اور پيدا ك يون ېشن

پر دي ړي پيدا ك ېئ زمكه او آيا هغه چي آسمانونه  .4

  !؟ړيپيدا كانسانان قادر نه دئ چي دوى ته ورته 

ړي نو يوازي اراده وككار د كوم  تعالى كله چي هللا  .1

چي ووايي: وشه، او هغه  ئهمدا اراده او دا حكم كافي د

 . ږيېډ پرته ترسره كځنكار له كوم 

ې په ې تتمښكلمع او ې جاپه پاى كي او د يوې د سور

څه څلتيا هغه ذات ته ده چي د هر ېسپ توگه ويل شوي: نو

او د هغه لوري ته ورگرځول  ئپه الس كي د دهد  واك

ه په اختيار كي او د هغه د دهر څه د يعني  كېږئ.

په پل رب د خاى كي پارادې په وړاندي مقهور دي، په 

ژوند  پلېر د خڅتاسو هم د نورو شيانو په لوري درومي، 

 . پل رب خوا ته درومئپاى كي د خپه 
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يو له يقينًا چي ته قرآن باحكمته ه پقسم ى س، 

ې، پر مستقيمي الري، د مهربان عزتمن يانو پيغمبر

 ږنه. ېذات )له لوري( الندي ل

 ښووني دادي:آيتونو الرې مباركو د د -(1-1)

 ځواب ې قسم د د دې ې او ورپسړه شولو دلته پر قرآن

ې، يانو پيغمبرچي ته يو له ويل شوي: يقينًا په توگه 

پر مستقيمي الري، د مهربان عزتمن ذات له لوري الندي 

ځواب تر قسم او د هغه د ې ږنه. بايد وگورو چي د دېل

د تعالى  چي هللاې دا دئ څنگه دئ، آيا مطلب ئړاو ځ تمن

ړې چي مخاطب مطمئن ړه كپر عظمت لو پاره د قرآنې لد

تعالى  د هللا ّـهللا  چي له كوم شك او ترديد پرته رسولړي ك

چي دا له ې مطلب دا دئ استازى او پيغمبر دئ؟ او كه ئ

تعالى  د هللاې حامل ئ يچوركوي ډك قرآن شهادت حكمتونو 

څوك پرته بل  مبرغپيچي له يوه ځكه پيغمبر دئ؛ دا 

ښتنو پوې د دى؟ لړډك كتاب نه شي راوي له حكمتونو داس

 ې سره قسمځواب دا دئ: د قسم اصلي معنى دا ده چي په د

څه د خپلي مدعا لپاره د شاهد په توگه كوونكى هغه 

د قسم  تعالى ړلى، پر هللاې خوپرې چي قسم ئړاندي كوي و

پر خپلي مدعاء  تعالى معنى دا ده چي قسم كوونكى هللا

شاهد دئ چي زما وينا  تعالى شاهد نيسي او وايي: هللا

په ې ته ورته دي او ټول قسمونه د د قرآنښتيا ده. ر

د شاهد  (ې ياد شوىڅه چي قسم پرمقسم به )هغه ټولو كي 

د داسي شاهد په  قرآنړاندي شوى، دلته هم په توگه و

 هللا رسول -1ږي: ېثابت ېي ترڅو خبرچي ړاندي شوى توگه و

سمه او مستقيمه ده، ې الر ئ -2پيغمبر دئ،  تعالى هللاد  ّـ

 ږل شوى. ېد مهربان عزتمن ذات له لوري رال -3

 پرته په  تعالى ي چي مسلمان ته له هللاته مو پام وې د

او  د قرآنڅه هم هغه ړه كول حرام دي، كه څه لوبل 

د  چي نه قرآنځكه څلى شى وي، دا ېسپيو ېر څپه ې كعب

داسي قسم ېدى شي او نه كعبه، چا د مدعاء لپاره شاهد ك
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هم له ادبي پلوه ناسم دئ او هم له شرعي پلوه ناجائز، 

په معنى نه دئ كه ړي كولو د لويوه شي پر عظمت قسم د 

څلو شيانو به قسم جائز وو، خو ېداسي وى نو پر داسي سپ

ې كي په خاصه توگه د د قسم په عامه توگه او په قرآن

داسي شي ړاندي پاره وي چي مقسم به د شاهد په توگه ول

وو مدعاد وروستيو دريو  په پورتني قسم كي چي قرآنلكه 

. بايد ړاندي شوىگه وپاره د شاهد په تود اثبات ل

څنگه د دغو مدعاوو د اثبات شهادت  وگورو چي قرآن

ستره معجزه  ّـ هللا د رسول وركوي. حقيقت دا دئ چي قرآن

 ورسرهنشي څ معجزه پيغمبر هيڅ ده، دومره ستره چي د هي

تر عصاء او يد بيضاء، او د  ّـموسى  ا دېدى، دبرابر

روغولو  ړوند ترژوندي كولو او د ړي له د م ّـعيسى 

ړه او ستره معجزه ده، د مخكنيو ېره لوډېره ډ

د هغوى د  ،ې لكه د دوى رسالتداسي وې پيغمبرانو معجز

ې هم د هغو ې ئدعوت ساحه او موده محدوده وه، معجز

ې، يوازي ې ليدلچي په خپلو سترگو ئې كسانو لپاره و

ې هغه د خپلي زمانې ، نه ئې قانع كولى شوپرې دوى ئ

ې په خپلو سترگو نه ې ئشو چي دا معجز كولىخلك قانع 

 ّـ، د عيسى ړيې او نه د دوى تر رحلت وروسته وگې ليدلو

ېر په ليدلو سره د گوتو په شمد هغو سترو سترو معجزو 

 ې نه يوازيښار خلكو ئړ، د خپل ې ايمان راولكو پرخ

ړ بلكي د هغوى د مخالفتونو او تورونو له ايمان رانه و

دعوت عام  ّـ هللا ږدي!! د رسولېركبله مجبور شو سيمه پ

تر قيامت پوري ټول خلك احتوى كوي، ړۍ او ټوله ندئ، 

دوام لري، د ده معجزه هم بايد د ده د دعوت او رسالت 

 ې تلپاتى وي، قرآنېز ئپراخ ابعاد ولري او اغڅېر په 

هغو خلكو  تعالى معجزه ده، هللا ېدغسي يوه ستره او تلپات

ې نه دي ( ته هغه معجزّـحمد )ې: ولي مته چي ويل به ئ

، دا ېې وړى شوچي مخكنيو پيغمبرانو ته وركې ړى شوورك

نه دي  ځكهې ډول معجزهغه ته  ّـ هللا ړى: رسولځواب ورك

، آيا ړايمان رانه وې ې چي مخكنيو خلكو پرړى شوورك

چي ې تاسو به په داسي معجزو قانع شوي وئ؛ سره له د

په ې د معجز قرآنآيا دا ې؟!! پلرونو ونه منلستاسو 

        توگه كافي نه دئ؟!! لكه چي فرمايي:
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 54-51العنكبوت: 

ښي نه دي گندي نڅررب له لوري خپل ې ويل: ولي د او وئ

ښي خو له هللا سره دي، چي نې؟ ووايه: يقينا  شو ينازل ېپر

گند نذير يم، آيا دا ورته كفايت نه څراو زه يوازي يو 

پر دوى لوستل چي ړى غه كتاب نازل كهپر تا  ږچي موكوي 

ړو گړونكو ود ايمان راوكي ې په دچي ږي، يقينا  ېك

 پاره حتما  رحمت او ذكر دئ. ل

ړه ېكپرق سره د مخالفت چي له حچا دا آيتونه وايي: 

په معجزو، دا ږي او نه ېپه دالئلو قانع كنه  وي؛ ړېك

ېر ستر څپه  ّـړاندي د رسول هللا په وچي د قريشو گورئ دئ 

د قرآن لوري ته بلنه وركوي، تعالى  هللاد ړ دئ، شخصيت وال

ړاندي شوى، خو هغوى ورته وډك كتاب ېر له معجزو څپه 

د  ّـهللا  له رسوله كوي بلكي ډډړو نه يوازي له ايمان راو

شيطان د دوى چي ښتنه كوي سي خارق العاده معجزو غودا

گندي څر، وايي: ولي د ده د رب له لوري شيې قانع پر

ې نه دي ولي داسي معجزې؟ شو يې نازلپرښي نه دي ن

ې؟ ې وړى شوچي مخكنيو پيغمبرانو ته وركې ړى شوورك

: وواييكي  بځواپه د دوى چي ته ويل شوي  ّـهللا  رسول

گند څرښي له هللا سره دي، او زه يوازي يو چي نيقينا  

ښودلو ې د ې شته او نه ئله ما سره نه معجزنذير يم، 

چي د كفر، شرك، ظلم او فساد واك، زه فقط يو نذير يم 

د دوى د غلطي پايلو تاسو ته خبردارى دركوم. له بدو 

پاره د دوى د قناعت لآيا ځواب كي فرمايي: په ښتني غو

كفايت نه ې ې لولپرې چي ته ئكتاب ډك دا له اعجازونو 

ړو گړونكو ود ايمان راوكي ې په دچي ؟!! يقينا  كوي

چي د ايمان پاره حتما  )رحمت( او )ذكر( دئ، هغه ل

ې هغوى به پل شوځې نه ده ړتيا ئړو استعداد او وراو

ڼي او گېرزوينه پيوه لويه هرومرو دا كتاب د هللا تعالى 

   پند اخلي.ه به له هغ

 همداراز فرمايي: 
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 41ص: صالق

ده ته ې ويل: ولي وئ ورغىحق ږ له لوري چي زمونو كله 

نه ې( ېر )معجزڅپه ړى شوو )معجزو( موسى ته د وركهم 

څه كافران په هغه ې د مخه تر دې؟! آيا ړى شودي ورك

ډي ويل: دوه كوې وئ وو؟ ړى شويموسى ته ورك چينشول 

ږ له هر ې ويل: موړ كوي، او وئالت)سحر( چي يو د بل م

 يوه انكار كوونكي يو. 

ې داسي معجز ّـ هللا دا دئ گورئ چي قريشو له رسول

كي ځواب په د دوى ې، ې وړى شوته ورك ّـچي موسى ې ښتلغو

ټولو معجزو سره له السالم  د موسى عليهويل شوي: آيا 

د ونو رپل؟ ستاسو شونه ې انكار وله ده او معجزو ئسره 

گه وكتل او تاسو د محمد په سترمعجزو ته د سحر هغه 

ډي او سحر او يو د ړه مو كودعوت ته، دواالسالم  عليه

 . ڼلگيد وبل موئ

ې له لوري نازل شوى كتاب دئ، د د تعالى د هللا قرآن

اثبات لپاره يوازي دا كافي ده چي د اسالم ادعاء 

كي يو  قرآنټول څوارلسو پېړيو كي په ېرو په تښمنانو د

داسي مورد ونه شو موندلى چي له علمي او عقلي پلوه د 

ې وي!! ړې كخبره ئخالف ړ وي او د علم او عقل اعتراض و

آيتونو كي داسي ېر په گڼ شم نه يوازي دا بلكي د قرآن

ېر وروسته او د زياتو ډچي انسان ې حقائقو ته اشاره شو

پوه شوى، د ې پر ېړنو په نتيجه كيڅعلمي تحقيقاتو او 

ې ستر ږي چي هر يو ئېگونو ته رسېر سلآيتونو شمهغو 

چي انسان ړي په گوته كې ئعلمي اعجاز دئ، داسي حقائق 

پرې پوه  ۍ كيپه نولسمي، شلمي او حتى يوويشتمي پېړ

علمي اعجاز( په نامه  شوى، ما د )ساينس او د قرآن

ډ او تشريح ې دوه سوه داسي آيتونه راغونږدكتاب كي ن

پلوه داسي ستره معجزه ده چي علمي  ې لهړي چي هر يو ئك

پيغمبر معجزه برابري نشي ورسره كولى. هر هغه څ د هي

ړ شوى، انساني مشاعر ې نه وي مچي ضمير او وجدان ئڅوك 
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ړلو ځه نه وي تللي،  د ايمان راوې له مناو عواطف ئ

ې پل شوى، د دځې په بشپړه توگه نه وي استعداد ئ

ې ه په قطعي توگه دآيتونو د هر يوه په ليدلو سره ب

حتمًا د داسي ذات كتاب دئ چي  چي قرآنږي ېې ته رسنتيج

پوه دئ، دا د يوه عادي انسان ټولو اسرارو د عالم پر 

وي په څومره نابغه څ انسان كه هر ېدى، هيوينا نه شي ك

چي ېدى نه شو پوهدي نړاپېړۍ وځلس داسي حقائقو پن

ې ه پسېرو ژورو او پر لډساينس او ساينسپوهان له 

اوس په شلمي او ېړنو وروسته دا دئ څتحقيقاتو او 

ۍ پوه شول. ما او زما د پېړې پرۍ كي يوويشتمي پېړ

نه دئ ليدلى، د ده داسي معجزه مو نه  ّـ هللا رسولهمزولو 

ې، ې وړى شوته ورك ّـچي مخكنيو پيغمبرانو  ېده ليدل

ې، ړى شوې وركې نه وډول معجزوايي چي ده ته دا  قرآن

دغو آيتونو ته په پام سره پر  او د قرآن رآنخو د ق

پيغمبر په توگه ښتيني د يوه ر تعالى د هللا ّـ هللا رسول

گواهي وركوي چي دا ړه سلول سلول مو ايمان لرو او د ز

د هغه پيغمبر،  ّـ هللا كتاب دئ او رسول تعالى د هللا قرآن

ېر له حكمتونو او څپه  قرآنڅ انسان نشي كولى د هي

ې اعتقاد او باور د دړي، ړاندي كډك كتاب واعجازونو 

مو په ړه او دماغ پاره دومره مضبوط دالئل لرو چي زل

ې كي مو ښگوڅ په هيړه د ز ،شوى قانعې پر هگتو هپړبش

څ مجال نه دئ پاته. كه داسي څ شك او تردد ته هيهي

ې ې ووړى شمعجزه هم وگورو چي مخكنيو انبياوو ته ورك

 تغيير رانشي. څ هي په ايمان كي بهږ نو زمو

 ــول ــي: د رس ــه واي ــداراز دا آيتون ــالره  ّـ هللا هم تگ

ږي چـي دى ېمستقيمه ده، د ده له شخصيت او تگالري معلوم

لـه خپلـي ې رسول دئ، هر انسان او شخصيت ئـ تعالى د هللا

ږ د هر انسان تگالره مـوېدى شي، گالري معلومړنالري او تك

په لوري تمايل چي رحماني ده كه شيطاني، د حق ته وايي 

ې پر حـق او عـدالت ټ ئلري او كه د باطل په لوري، بنس

 ته چي پـه قـرآن ّـ هللا دئ كه پر ظلم او باطل، رسول ړوال

پر حق  ؛ېكي كومه فكري، اخالقي او عملي تگالره ترسيم شو

په كي نشـته، د حـق ږوالى ه تگالره ده، كوړاو عدالت وال

و علم خالف وينـا او عدالت خالف خبره پكي نشته، د عقل ا

چـي دا تگــالره د ږي ېې معلـومئـڅه په كي نشته، له هر 

چـي پـر انسـان  ېداسي رحمن رب له لوري ورته ترسيم شو
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گالري كـي داسـي مـورد ې تپه د، زيات مهربان او رؤف دئ

لـه حـق او  ، داسـي چـيړ وينشو موندلى چي د اعتراض و

ړه او تـه د انحـراف كومـه وڼ لـوري يـا كـيښي عدالت 

 په كي تر سترگو شي. ښه نولي معم

ېر وضاحت سره ډپه ښوونو له ځالندو الر د قرآن 

د مهربان عزتمن ذات له ښود كتاب ږي چي دا الرېمعلوم

به هرومرو دا څوك ر هغه هچي يقينًا ږل شوى. ېلوري رال

ڼي او له هغه به گېرزوينه پيوه لويه كتاب د هللا تعالى 

په مستقيمي الر د  ، ټه كي ويچي د حق په ل پند اخلي

ې ړتيا ئړو استعداد او ود ايمان راو تلو تلوسه لري او

ږي چي دا ېله ويناوو معلوم . د قرآنېپل شوځوي نه 

له لوري نازل شوى، په ښود كتاب د عزتمن مهربان رب الر

د پراخ رحمت او ې رحمن رب د دړه كي د انسان په ا قرآن

ېدو د رس، عزت ته ږيېځلپېرزويني مظاهر له ورايه 

  ړې. ړاندي ترسيم كپه وې د انسان څرگنده الر ئ

    

   

     

    

    

   

   

   

    

   

   

   

   

    

  

نه دي ې چي پلرونه ئړې گړي انذار كڅو هغه وتر 

ځكه غافل دي، يقينًا چي دا وينا د انذار شوي نو 

ځكه ايمان نه نو ې ې( شوښتينېريو محققه )رډدوى پر 

داسي  ړو كيپه غاږ د دوى ړي، يقينًا چي موراو

نو ېدلي( دي اچولي چي تر زنو پوري )رس ځيرونهزن
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هم د دوى تر مخ  ږېغ نيونكي دي، او مون سردوى ځكه 

ړي گځانهم د دوى تر شا او  ځوليگرډونه خنړي گځان

چي ليدل نشي كولى، ښلي نو دوى مو داسي پوډونه، خن

ې انذار ړې يا ئې كاو پر دوى برابره ده چي انذار ئ

 .ړيايمان نه راوڅكله( ړې؛ )هينه ك

 هللا رسولې خوا د آيتونو كي له يوې مباركو په د -(1-10)

ړو گې د هغو وچي دنده ئې ړخ ته اشاره شوې اد بعثت د ّـ

چي نه په دوى كي كوم انذار او خبردارى وركول دي 

مخكنيو  يوپېړڅو د دوى په او نه  ىپيغمبر مبعوث شو

ځيني ړلو د ايمان نه راوړو كي، له بلي خوا د هغو وگ

وايي: ې، ړې غوره كد مخالفت الر ئچي ښودل شوي اسباب 

دوى ته غلط عقائد او باورونه له پالر نيكه په ميراث 

ېر شوى او پيغمبر تښود نه په دوى كي كوم الرپاته شوي، 

په پلرونو كي، غافل او جاهل پاته شوي، د دوى د ې ئنه 

ې خبره چي له حقائقو ب ړه دا وينا صدق كوياكثريت په ا

د دوى بدو افكارو ړي، ځكه ايمان نه راونو دي او غافل 

ړې لكه ڼه غوره كداسي باو اخالقو، جاهالنه غرور او كبر 

ړ شوي وي ې جوترځيرونه ېړ زنړ پرېپرړو د غا چي د دوى

ې نه ېغ ساتلي او الندي كتلو ته ئنې ئاو د دوى سرونه 

ډونه ې هم خنچي تر مخ ئې داسي دئ لكه حالت ئږدي، ېپر

ډونه ې هم خنگامه آخوا نشي ليدلى او تر شا ئڅو وي او 

ېر شوي، نه له ماضي پند څه تږي آخوا ېوي او نه پوه

قبل ته پام او اعتناء لري، داسي لكه اخلي او نه مست

پردو د ې وي، د جهل او تعصب تورو پردې چي پر سترگو ئ

ې دي، د حقائقو له ليدلو عاجز شوي، د ښلپو دوى سترگي

څه توپير نه لري، پر ړه انذار او عدم انذار دوى په ا

او كومه گټه نه وررسوي، هغه  ېز نه كويدوى كوم اغ

ړتيا ړلو استعداد او ون راوچي د ايماېدلي پړاو ته رس

 .ړيايمان نه راوځكه پل شوي نو ځپه بشپړه توگه ې ئ

: ته مو بايد پام وي چي دلته ې د

، ډنخ: بند او ځيرونه، زن

په مجازي معنى  ؛ښلي: دوى مو پو

ځير، ې په حقيقي معنى او د جسمي زنڅ يو ئراغلي، هي

نه دئ راغلى، د دوى پر سترگو د  په معنىې ډ او پردخن

په جهل وهلي او شرك  ې دي،پرتې جهل او تعصب توري پرد



 

                                                                                                                         سي   

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

390 

نه له ماضي د پند اخيستلو  ،ښتي ديپلي ماحول كي نځ

ښانه مستقبل د روله تيارو د وتلو او ړتيا لري او نه و

ځايه غرور د دوى ې په لوري د تللو استعداد، كبر او ب

ټولو ټيړاندي سر حق په وچي د ړ ساتلي سرونه داسي لو

 ږدي.    ېې نه پرته ئ

    

  

   

  

    

   

   

    

   

    

ې چي د څوك انذار كولى شهغه  يوازييقينًا چي ته 

په غياب كي ړي او له رحمن رب پند متابعت وك

ړي گځانښني او ړې بخځانگږي، نو هغه ته د ېېروو

ړي راژوندي ږ ميقينًا چي موړه، ېرى وركغوره رزق ز

ړي او د ك ړانديچي دوى وڅه ليكو كوو او هغه 

گند څرپه يوه څه مو ې هم، او هر ښي ئگامونو ن

  . ړيپرانيستي كتاب كي درج ك

ته يوازي هغه ته ويل شوي:  ّـ هللا دلته رسول -(11-12)

ړي او له رحمن ې چي د پند متابعت وكڅوك انذار كولى ش

ښني ړې بخځانگته د ړو داسي وگږي، ېېرپه غياب كي وورب 

به هغوى ته  تعالى هللاړه، ورك ېرىړي غوره رزق زگځاناو 

په دنيا او آخرت كي به غوره رزق ورپه ښنه كوي او بخ

ژوندي ړي رام تعالى پام وي چي هللاې ته دي برخه كوي. د

ړونه هم راژوندي كوي ړه زكوي، همداسي به د هغو خلكو م

په ړه شوي، چي د كفر له كبله د دوى عواطف او مشاعر م

 خو د هللاړي، نه راژوندي كړوز هړايمان سره به دغه م

ړنو له معامله له خپلو بندگانو سره د دوى د ك تعالى

ړاندي او ړى چي د هر يوه وې كدا انتظام ئمخي وي، 

آثار او نتائج په دقيقه توگه او په وروسته عملونه او 
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شي، د كي درج  ثبت او په پرانيستي كتابڼه ب ېليكل

سبه معامله هر انسان سره مناې كتاب له مخي له همد

   كوي. 

   

   

  

   

  

  

   

   

    

    

    

    

   

   

    

   

   

     

  

    

    

     

    

چي پيغمبران ړه مثال ورته تېر ك كليوالواو د هغو 

ږل خو دوى تكذيب ېورغلل، هغه مهال چي دوه مو ورول

ې ويل: ، نو وئړوكړ د دوى مالت ېيم موپه درړل نو ك

ږل شوي استازي يو، ېږ ستاسو لوري ته لچي مويقينًا 

ږ چي زمو څه نه يئپرته بل ې ې ويل: تاسو خو له دوئ

نه دي څه څ ئ، او رحمن رب هيېر بني آدمان يڅپه 

چي دروغ څه نه يئ پرته بل ې تاسو له دږلي، ېل

په ږ چي موږي پوهېښه ږ رب ې ويل: زمووايئ، وئ
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او ږل شوي استازي يو، ېستاسو لوري ته ليقيني توگه 

والي( مه ذڅه )څرگند ابالغ پرته بل ږ له پر مو

 ۍان ته د بدمرغځ: يقينًا چي تاسو ې ويلنشته، وئ

ړئ حتمًا مو رجم كوو او ډډه ونه كولو، كه سبب ب

ې ويل: ږي، وئږ دردوونكى عذاب درورسېحتمًا به له مو

ې تاسو سره ده، آيا سره له دله په خپله بدمرغي مو 

    يئ. ړيگبلكي تاسو مسرف و ؛ړى شي، نهچي پند درك

ته  ّـ هللا آيتونو كي رسولباركو مې په د -(13-19)

ړو مثال اطبينو ته د هغو وگې چي خپلو مخښوونه شوالر

ږل ېدوه ورولړى لومل، لپيغمبران ورغچي ړي ړاندي كو

ړو مرستي ته ، بيا د دواړلتكذيب كړه هغوى دواخو شول 

ې وويل: چي د سيمي استوگنو ته ئ ږل شوېهم ولېيم در

لخوا  تعالى د هللاستاسو لوري ته گه تو يقينيپه ږ مو

ږ : تاسو خو زموويلهغوى ورته وږل شوي استازي يو، ېل

څه كي كوم څ په هيږ مو له مودمان يئ، آ ېر بنيڅپه 

ږلي ېتاسو د استازو په توگه ل تعالى توپير نشته، نه هللا

تاسو له ږلى، ېپه الس كوم پيغام لې ستاسو يئ او نه ئ

پيغمبرانو ورته چي دروغ وايئ، څه نه يئ پرته بل ې د

ستاسو توگه په يقيني ږ چي موږي پوهېښه ږ رب زمووويل: 

دنده مو يوازي دا ده چي ږل شوي استازي يو، ېلوري ته ل

پيغام په بشپړ امانت او په واضح توگه تاسو  تعالى د هللا

سبب  ۍان ته د بدمرغځ: تاسو ويلته ورسوو، هغوى ورته و

له خپلو خبرو الس وانه خلئ نو هرو مرو مو بولو، كه 

ږي، درورسې ږ دردوونكى عذابرجم كوو او حتمًا به له مو

مو اسباب  ۍبدمرغد ويل: وځواب كي ورته پيغمبرانو په 

ستاسو كفر، شرك، ظلم، فساد ، يتاسو سره دله په خپله 

ې ږ له دموآيا ، يۍ اصلي اسباب داو گناهونه د بدمرغ

نصيحت درته چي ښئ كبله په رجم او دردناك عذاب گوا

 ښئكوو؟ آيا سمه ده چي هغه كسان په دردناك عذاب وگوا

وي؟ اصلي خبره دا ده چي تاسو په پند دركچي تاسو ته 

په خالف ستاسو ږ اسراف كوئ، زموېرى او خپل چلن كي تل ت

 ېدلي. ټوكې اسراف راښونه هم له همددا گوا

چي دا ږي ېمعلوم ېۍ فقروروستد اتلسم آيت له 

 چي قريشو هم د رسولې مباركه سوره هغه مهال نازله شو

 ّـ هللا او رسول ړى ووځ غوره كرته دريې ته وپه خالف د ّـ هللا
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چي له خپل دعوت الس واخلي كه ښل گواې او د ده ياران ئ

 نه نو له دردناك عذاب سره به مخامخ شي. 

   

   

   

  

    

    

     

   

    

   

    

   

    

    

   

    

ړى راغى چي تلوار سداسي ډي يو څنښار له لري او د 

د دغو پيغمبرانو ې زما قومه! ې ويل: اوئ ؛ې كولوئ

چي كومه بدله نه ړئ د هغو متابعت وكړئ، متابعت وك

څه راباندي هدايت شوي دي. او ړي او دوى درنه غوا

پيدا ې چي زه ئړم چي د هغه ذات عبادت ونه كشوي 

آيا له ده ږئ، ېځول كگرورړى يم او د هغه لوري ته ك

پرته داسي معبودان ونيسم چي كه رحمن رب د كوم 

نه د دوى شفاعت كوم څه ړي تاوان اراده راته وك

رانه دفع كولى شي او نه مي ژغورلى شي، يقينًا چي 

كي يم، نو له ېروتني گندي تڅرزه به هغه مهال په 

چي ما په يقيني توگه ستاسو پر رب ې واورئ ما ئ

    .ړىاوايمان ر

ړخ ته اشاره ې ادلته د هغه تاريخي پېښي د -(20-21)

په داسي حال كي ړى ډي يو سڅنښار له لري د چي ې شو

د ې زما قومه! ې ويل: اوئاو  ې كولوراغى چي تلوار ئ

له چي ړئ د هغو متابعت وكړئ، دغو پيغمبرانو متابعت وك
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ناصحان ې غرضه ې طمع نه لري، مخلص او بڅ بدلتاسو د هي

په برخه شوى، ې دي، په سمه الر روان دي او هدايت ئ

د ښه خو زه به ولي او د كوم دليل له مخي ې خوستاسو ئ

تاسو ړى يم او پيدا كې چي زه ئم وهغه ذات عبادت نه ك

 هللاآيا له ږئ، ېځول كگرد هغه لوري ته ورهم په پاى كي 

چي كه رحمن رب د  ړمغوره كپرته داسي معبودان  تعالى

كوم څه نه د دوى شفاعت نو ړي وان اراده راته وككوم تا

رانه دفع كولى شي او نه مي ژغورلى شي، يقينًا چي زه 

ې كي يم، نو له ما ئېروتني ي تگندڅربه هغه مهال په 

   .ړىچي ما په يقيني توگه ستاسو پر رب ايمان راوواورئ 

څو ويناوو كي ښكونكو زړه راې په دانسان  نې مؤمد د

څو موجزو جملو كي په ې پيغمبران ئږي: ېلځمهم مطالب 

له خلكو نه ړي، وايي: گه معرفي كډېره دقيقه توپه 

ې ې ترې او نذرانمادي طمع لري او نه معنوي، نه شكران

ړي او نه د ستايني، تقدير او تمجيد طمع او د دوى غوا

په برخه ې ېښودل، هدايت ئړه ورته الويي منل او غا

او خلكو ته په سمي الر د تلو شوى، په سمه الر روان دي 

ښتيني بلنه وركوي، دا په حقيقت كي د يوه صالح او ر

ې سره يو مخلص داعي ، په همدړتياوي ديگځانداعي اساسي 

د پيغمبرانو ېلولى شو، ټگمار او دوكه مار مبلغ بله 

ښه خو زه به ولي ې خوله معرفي وروسته وايي: ستاسو ئ

چي زه م وعبادت نه كد هغه ذات او د كوم دليل له مخي 

د هغه لوري ته تاسو هم په پاى كي ړى يم او پيدا كې ئ

داسي جعلي ځاى پر  تعالى ولي به د هللاږئ، ېځول كگرور

ډه لري څه ونښت كي چي نه زما په پيداي ځممعبودان لمان

او نه مي برخليك د هغوى په واك كي دئ، يعني هغه هم 

ړ ړ ايمان اعالن كالپر دالئلو واو  خپل پوخ تعالى پر هللا

ړئ يا ونه ې ويلي: كه وغوااو هم پر آخرت، قوم ته ئ

 تعالى هللاآيا له پل رب لوري ته تلونكي يئ، ړئ د خغوا

چي كه رحمن رب د كوم  ړمغوره كپرته داسي معبودان 

كوم څه نه د دوى شفاعت نو ړي تاوان اراده راته وك

ې ه دتاسو پرانه دفع كولى شي او نه مي ژغورلى شي، 

ړاندي په و تعالى چي دا جعلي معبودان د هللاباور يئ 

ته ستاسو  تعالى دوى هللاښتنه او شفاعت كوي، پارستاسو س

ړي، حال ترسره كچي حاجتونه مو ښتني كوي پارړه سپه ا

او شفاعت نه كومه گټه رسولى شي ښتني دا چي د دوى سپار
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ان او نه كوم ضرر دفع كولى شي، كه زه داسي جعلي معبود

ړم او له هغوى كومه طمع ولرم نو سخته غلطي به غوره ك

نو تاسو ته ږ شوى يم، ړې وي او له سمي الري به كومي ك

ستاسو ړاندي ال له وچي ما واورئ ې ښه ئږغ وايم: په جگ 

  .ړىرب ايمان راوحقيقي پر 

اساسي خبري  ټولي هغهپه ويناوو كي ې مؤمن بنده د د

آيتونو د نزول پر مهال قريشو ې د د ّـ هللا چي رسولې راغل

   ې. ته كول

    

   

    

    

    

    

    

   

     

    

   

    

    

  

        

كاش ې ويل: ځه، وئته ننو ې جنت)ورته( وويل شول: د

ې زما رب چي له كبله ئ ېدلىپوهڅه  غههزما قوم په 

او له  ځولم،گرې واو له معززينو ئړه ښنه راته وكبخ

ښكر پر قوم له آسمانه كوم لنه د ده ده وروسته مو 

ې توندي ږونكي وو، دا خو له يوېې لاو نه ئږلو ېول

همغه مهال ې چي له كبله ئڅه نه وو چيغي پرته بل 

څ انو، هيواى افسوس پر دغو بندگې شول، ې ايرړس

ې استهزاء پيغمبر نه دئ ورغلى مگر دا چي پر هغه ئ

   !!ېړك

ښووني مهمي الرڅو آيتونو كي ې مباركو په د -(21-30)

 ږي:ېځلړاندي ږ په وزمو
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 مخالفينو له ړه ور مدافع مؤمن د دا د پيغمبرانو ز

لوري شهيد شو. له شهادت سره سم هغه ته وويل شول چي 

د شهيد  -1ږي: ېمعلومخبري  څوې جنت ته داخل شه، له د

ډ شته او ځ نه خنمن ننوتلو ترفوري د د ده او جنت ته 

له حق د دفاع په الر كي شهادت جنت ته د ، ډځننه 

د برزخ ژوند حق دئ، د قيامت د  -2 ېدو سند دئ،داخل

، له ډول ننوتل شتهجنت ته يو ړاندي ې وځي تر محاسبور

آيت د انكار  گندڅرله دغه   قرآنې حقيقته انكار د د

ېر وضاحت كوي چي ډړه دا روايت ې اپه معنى دئ. په د

 وايي:

َعْن َمسُْروق  َقاَل سََأْلَنا َعبَْد هللاَِّ َعْن َهِذِه اآلَيِة )َواَل َتحْسَبَنَّ 

الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفى سَبِيِل هللاَِّ َأْمَواًتا َبْل َأحْيَاء  ِعْنَد َربِِّهمْ 

َأْرَواحُُهمْ  »ا ِإنَّا َقْد سََأْلَنا َعْن َذِلكَ َفَقاَل ُيْرَزُقوَن( َقاَل َأمَ 

ِفى جَْوِف طَيْر  خُْضر  َلَها َقَناِديُل ُمَعلََّقة  ِباْلَعْرِش َتسَْرُح ِمَن 

اْلجَنَِّة حَيُْث شَاَءْت ُثمَّ َتْأِوى ِإَلى ِتْلَك اْلَقَناِديِل َفاطََّلعَ 

ء  ِإَليِْهْم َرب ُهُم اطِّالََعًة َفقَ 
ْ
اَل َهْل َتشَْتُهوَن شَيًْئا َقاُلوا َأىَّ شَى

َنشَْتِهى َوَنحُْن َنسَْرُح ِمَن اْلجَنَِّة حَيُْث ِشْئَنا َفَفَعَل َذِلكَ ِبِهْم َثالََث 

َمرَّات  َفَلمَّا َرَأْوا َأنَُّهْم َلْن ُيْتَرُكوا ِمْن َأْن ُيسَْأُلوا َقاُلوا 

َواحََنا ِفى َأجْسَاِدَنا حَتَّى ُنْقَتَل ِفى َيا َربِّ ُنِريُد َأْن َتُردَّ َأرْ 

 .«سَبِيِلَك َمرًَّة ُأخَْرى. َفَلمَّا َرَأى َأْن َليَْس َلُهْم حَاجَة  ُتِرُكوا 
 رواه مسلم

په ې آيت د دمو  ّـچي له عبدهللا روايت دئ  ّـله مسروق 

َأْمَواًتا  )َوالَ َتحْسَبَنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفى سَبِيِل هللاَِّ  ښتلپوړه وا

گېره ړه مه انهغه كسان م: َبْل َأحْيَاء  ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقونَ 

چي د هللا په الر كي شهيدان شوي، بلكي دوى ژوندي دي او د 

ې ږ په دې ويل: موئوږي(، ېخپل رب خوا ته روزي وركول ك

"د دوى ارواح به د ې ويل: ړې ده نو وئښتنه كړه پوا

ې وي ي وي، داسي قناديل به ئشنو مرغانو په كالبوت ك

ته چي ځاى ړند وي، د جنت هر ځوچي تر عرش الندي به را

ږي، ېستنته ېرته به دغو قنديلونو ځي به او بړي وغوا

څرگند شي او ډول ه يوه پهغوى ته  تعالى هللاځل به يو 

 ړهوبه وايي: ز ړي؟ړه غواڅه مو زوبه وايي: آيا كوم 

ځاى د جنت هر  چي كي لحا داسي ړي پهڅه وغوابه مو نور 

ړي نو همداسي وكې ځلي به ړو درومو؟!! دروغواچي ته 

بيا بيا به ېږو او ل كېښودنه پرږ چي وگوري موكله 
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ږ ږ ربه! غواړو زموې زمونو وبه وايي: ا ېږوكښتل پو

ستا په ځل بيا چي يو  ځول شيږ جسدونو ته وگرارواح زمو

يدلى شي چي الر كي ووژل شو! كله چي د دوى حالت داسي ول

 ښودى شي. ې به پرڅه ته حاجت نه لري نو هيڅ 

شهيدان به تر  -1ږي: ېې روايت دغه خبري معلومله د

د دوى ارواح ته به  -2ى شي، لجنت ته تلړاندي قيامت و

ې تر عرش الندي ئځى به گناستو -3ړى شي، نوى كالبوت ورك

پرته به بله هيله او آرمان نه لري چي ې له د -4وي، 

 تعالى هللاځول شي او بيا د گرې مخكني جسد ته وئ ارواح

 ږي. ېپه الر كي وجنگ

 ويلړه چي ځان سره دا هيله يوومؤمن شهيد له ې د 

ې چي له كبله ئ ېدلىپوهڅه كاش زما قوم په هغه : ېئ

 ځولم،گرې واو له معززينو ئړه ښنه راته وكزما رب بخ

لتيا، او آخرت ايمان، د پيغمبرانو م تعالى يعني پر هللا

ه نه درلودل، د ېرله حق د دفاع په الر كي له مرگ و

په ښل او زما گناهونه راوبخ تعالى همدغو له كبله هللا

  ړ. په برخه كړ مقام رادا لوې جنت كي ئ

 ې ړچي مې د ده مشرك قوم داسي هالك شو لكه د اور لمب

چي ړتيا نه وه څه اې ته يرو بدلي شي، دړو اشي او په س

شي، بس  ږلېښكر ولله آسمانه كوم للپاره  د دوى د هالكت

ړي او ې رانسكور كپرڅه ه چيغه كافي وه چي هر تونديوه 

 ې يوسي.ځه ئله من

  پيغمبر ورغلى  هغو خلكو چي كله كومواى افسوس پر

او له  ې ديډي وهلې ملننو پر ده او د ده پر وينا ئ

   !!له بد برخليك سره مخامخ شويې كبله همد

   

   

   

     

   

   

ړاندي مو ى چي تر دوى وړې پام نه دئ كې ته ئآيا د

چي د دوى په لوري ړل څومره نسلونه داسي هالك ك

ړاندي ږ په وې زمويو به ئ او هر ږيېېرته نه راستنب

   ړى شوي وي.حاضر كډ غون



 

                                                                                                                         سي   

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

391 

د دعـوت مخـالفينو هغـو  ّـد پيغمبرانـو آيا  -(31-32)

ې گـڼ څ كـي ئــپه ترى چي ړپام نه دئ كتاريخي پېښو ته 

ښ قومونه په شديد الهي عذاب اخته شوي چي سركهغه ېر شم

ې داسـي قطـع ړي ئـېر او د دوى اسالف ول، جرڅد دوى په 

چي نه د دوى د  ټول شوپاره ې داسي د تل لټغر ئې او شو

څه امكان شته او نـه د دوى د تهــذيب او ېدو بيا راستن

په لور تللي او د  تعالى هللاټول د ، ې امكانتمدن د اعاد

 ّـ هللا د رسـولړى شي. ډ او حاضر كړاندي به راغونده په و

شـوي مخــالفين ځواك دوكه او په خپل زور ښمنان مغرور د

 دوى ته هم دغسي برخليك منتظر دئ. دي پوه شي چي

   

  

   

   

   

   

   

   

    

    

  

ږ چي موښه ده څرگنده نړه زمكه يوه او دوى ته دا م

چي ې مو هغه دانه راوايستله ړه او له هغۍ كژوند

كجورو او انگورو  دمو ې كي په هغې خوري، او دوى ئ

، ېوبهولې كي مو چينې په هغړل او ڼونه پيدا كب

پلو په خدوى  يچوخوري څه او هغه  ېوهې مئڅو تر

 ړي، نو آيا شكر نه كوي؟!ړ كالسونو جو

خپل مخاطبين هغو الهي نعمتونو  دلته قرآن -(33-31)

هغه ړي، د دوى په برخه ك تعالى ته متوجه كوي چي هللا

څوك پرته هي تعالى ې له هللاړي كي ئنعمتونه چي په ورك

ړى م نه دئ كې پاې ته ئډه نه لري، آيا دډول ونيڅ ه

ټي چ شوي بوې، وگونه ئډا، سپيره او وچ ړه زمكهدا مچي 

ې دي او ې، هغه وني چي د ژمي يخني وهلاو فصلونه ئ

ېرته په پسرلي كي څوك بټول دا ، ېېدلې رژڼي ئپا
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ټي د چا په اراده ې او بوې، دانېوژوندي كوي؟ دا مرا

ړي چي د انسان لپاره د خوراك ړ كچا داسي جوږي، ېټوكرا

ڼونه بكجورو او انگورو  ې كي دپه هغوكي شي؟!! چا ت

ډول ډول دا ، ېوبهولې كي چينې ه هغ؟! چا پړلپيدا ك

ړه ډول خواډول ې چي تاسو ترڅه او هغه ې مېوخوندوري 

ېره نعمتونو تقاضاء ې شمد دغو ب ړي؟!!چا پيدا ك ئړوجو

خو دا وه چي تاسو د خپل مهربان منعم رب د پراخو 

عجيبه نه ده چي تاسو آيا وئ، ړى كځاى نعمتونو شكر پر 

 ؟!ئكر نه كوش

   

   

   

   

   

)مخلوقات( ړه ړه جوټول جوڅلتيا هغه ذات ته چي ېسپ

كوي او ټوې راچي زمكه ئڅه هم ، له هغه ړلپيدا كې ئ

څه هم چي نه هم او له هغه  ونوځان ود دوى له خپل

   ېږي. پوهې پر

يو ستر علمي اعجاز  قرآنې مبارك آيت كي د په د -(31)

ټول  تعالى ږي، دا آيت وايي: هللاېځلړاندي په وږ زمو

ړي كه دا له زمكي پيدا كړه مخلوقات ړه جوجو

 دي، كه انسانان دي او كهټي او وني بوېدونكي ټوكرا

د  ژني، د قرآنېپې نه نور هغه مخلوقات چي خلك ئ ېرډ

د پيدا شوي،  هړړه جوڅه جووينا له مخي د عالم هر 

ې او ې مطلب ته اشاره شوپه نورو آيتونو كي هم د قرآن

د زمكي نباتات زوج زوج يعني ويل شوي چي نه يوازي 

تعالى  بلكي هللا پيدا شويځينه( ښرينه او اړه )نړه جوجو

 :ځير شئې آيت ته ړي، دپيدا كړه ه جوړڅه جوهر 
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 14-13طه: 

ې ځولگرگو زانتاسو ته ې ئچي زمكه )ذات دئ( هغه )هللا( 

ې دي، او له آسمانه پرانيستې الري درته ې كي ئپه هغاو 

 ټوډول بوډول ې د ې سره ئپه دې او لې اوبه راووروئ

څاروي پل وخورئ او خې هم ئتاسو ې، ايستلوې راړړې جوجو

ښي گندي نڅرې كي عقلمنو ته په دچي څروئ، يقينًا وهم 

  .دي

ټي او چي بوځل بيا وايي يو  قرآنچي دلته گورئ 

 دځه، ښيعني نر او ړي، ك پيدا هړړه جونباتات مو جو

هر د عالم او  يژوټول و ان نسان، حيواله نظره ا قرآن

شلمي ې حقيقت انسانان تر په دپيدا شوي، ړه ړه جوڅه جو

ټي هيچا دا گمان نه كولو چي بوېدل، پېړۍ پوري نه پوه

ځه به ښړه وي او نر ړه جوېر جوڅپه به د انسانانو 

به د داسي گردونو له يو ې ېوې او ملري، او د دوى دان

ه خصوصيات لري او ې نارينئځيني چي ږي ړېېدا جوځاى ك

او تحقيقاتو څېړنو ېرو علمي ډينه، له ځښې ځيني ئ

وايي  قرآنگه چي څنپوه شول، لكه ې حقيقت وروسته په د

نن علم ، ېړپيدا كړه جو ېگونې دوه ېود هري م تعالى هللا

څوك پوري هيې وروستيو تر داو ساينس همدا خبره كوي، 

په ېر څچي د ژوو او حيواناتو په ېدو پوهنه  ېپه د

ېوه ځه شته او ماو ښټو( كي هم نر )ونو او بونباتاتو 

دا ږي، ېپيدا كېدو راځاى كځي د نطفو له يو ښد نر او 

گالنو او نورو برخو كي په ې ې ئځينه نطفښنارينه او 

ږي ېپه واسطه تر سره كد دوى القاح يا د بادونو وي، 

د مختلفو په واسطه، ېر حشراتو څپه چيو او يا د مو

ې پلوه درد تذكير او تأنيث له گالن تو او ونو نباتا

په هغوى كي هم د چي ډوله وي: مذكر، مؤنث، او خنثى 

له ړو ځينه خصلت، د دواښنارينتوب خصلت وي او هم 

گه د خرما په تود مثال  ږي.ېځته كېوه رامنڅخه مالقاح 

ټي كي په يوه بوجوار د  او چي مذكر او مؤنث لريوني 

وينا د دا  قرآند كه تاسو ږي. ېكپيدا ډوله راړه دوا

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

 ڼي.گيو ستر علمي اعجاز  قرآن

د كمال  (زوجيتځ )ټولو توكو تر مند طبيعت د  قرآن

ټه او ې بنسيه د هغه بنظردا دقيقه ڼي. گباعث او دوام 
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د كمونستانو ماتريالستي چي ده خالف غلط تصور كاماًل 

هغوى كوي،  يړاندړه وپه اې د تكامل د عواملو لسفه ئف

تكامل د  (نزاع)ځ دائمي )تضاد( او د متضادو توكو ترمن

ټول عالم د  يچ يحال كداسي په ڼي!! دا گوسيله 

همغسي لكه چي ړه توكو مجموعه ده، ړه جو)ازواج( او جو

د تضاد او  يك يبرخ هيڅپه ې خور عالم د دوايي،  قرآن

 يبرخ يپه هرو موندلى، د عالم نه ش هگلېعدم زوجيت ب

ړو د ازواج او جوتكامل  يچيقت شاهد يو ې حقد د يك

 وحيواناتنتيجه ده، په ژور تنسيق ډ كار او گځ د ترمن

څه د ې يو ئ يچورو گنده گڅرپه  يو كو نباتاتا

د پاره، د )اخيستلو( لې پاره لري او بل ئ)وركولو( ل

اخيستل، همدغه احساس  ړتيا وي او د بليوه وركول يوه ا

ځواب ته ړتيا ړي، يو د بل نقص او اې كږديو بل ته ن

ځ د ړو ترمني، همدا د دواوې رفع كضرورت ئوايي او 

ت ښيپيداي موجود د ورابطه او تنسيق د ن يړورك يړراك

 ءو بقاادوام د نسل  (زوجې او ړ)جو يد دغ باعث شي او

چي ورو گ هم يو كعناصر پهد طبيعت ړي. او ممكن كميسر 

ېدى شي كتركيب هغه وخت يو له بل سره يوازي دوه توكي 

ې د بل يو ئچي ځته كولى شي ځوان توكى رامننوى او و ا

كوم اضافي شى ولري او پاره ل يړې د وركل وي، يو ئمكمِ 

ړه يو بل ته الس دا دواځاى، پاره تش ې د اخيستو لبل ئ

ل بار د ب ېل شي، يو ئړي، سره يو شي، يو د بل مكمِ ورك

ړي او ډكه كې تشه ړجو يپلې د خئاخلي او بل وږو په او

ټول ړي، د عالم ځته كې سره نوى تركيب رامنپه همد

په بشپړه  نظريهړ شوي، د )تضاد( جو يمركبات همداس

د تكامل د  يپه عالم كټه ده او ې بنسو با يواه توگه 

څه د  هيڅعاجز او ناتوانه او د عواملو له توجيه سخت 

 نه كوي.ړه صدق په اوالي گڅرن تكامل د

د قرآن په يوه بل آيت كي دا ستر حقيقت په دغو 

  الفاظو راغلى: 
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 3الرعد: 

ې كي په هغړه او ې خوره كچي زمكه ئاو دى همغه ذات دئ 

ې د هري ې كي ئپه هغاو ړل، ك ړې غرونه او نهرونه جوئ

، ږيځ راكاپر ورپه ، شړهپيدا ك هړې جوگونې دوه ېوم

 ښي دي.پاره نړو لگې كي د تفكر كوونكو وپه دچي يقينًا 

د بيانولو ډول نعمتونو ډول د تعالى  هللاد دلته  قرآن

ې چي زمكه ئهغه ذات دئ تعالى  هللاچي ړ كي وايي په ل

په  ړل،ك ړې غرونه او نهرونه جوې كي ئپه هغړه، خوره ك

 پهاو ش ړهپيدا ك هړې جوگونې دوه ېوې د هري مې كي ئهغ

 ږي. ځ راكاپر ور

ځيني برخي چي ې ړه شوزمكه داسي جوچي ږئ ېپوهتاسو 

 ړي او غرونه، د زمكي دالوې ئځيني ې آواري دي او ئ

 ې او كاريزونهچيننهرونه، چي هم ې سبب شوى ړښت د دجو

ړي او هم داسي ړوبي كږي او آواري زمكي خېپه كي وبه

چي د پيدا شي په كي رات ېلي سيمي او موسمي حاالب يېلب

پاره ضروري ېدو او ودي لټوكد  ونو او ټوراز راز بو

ېدل او نه دي، كه زمكه داسي نه وى نو نه به نهرونه به

 ټي او وني.گ بوگ رنېل موسمونه ول او نه رنېل ببه ب

گ د رنېل انواع دي او ېل ببټي نه يوازي دا وني او بو

پلوه په خپلو كي ژور توپيرونه لري بلكي هر ڼي له او ب

ې نارينه ئځيني ړه پيدا شوي چي ړه جوداسي جوې ع ئنو

ې د ېوډول مډول دا ځينه، ښې ځيني ئخصوصيات لري او 

 همدغه زوجيت نتيجه او ثمره ده.  

ږئ چي ماترياليستان وايي ماده ازلي او ېتاسو پوه

 ېځه تلونكې او له منپيدا شووايي  قرآنابدي ده خو 

 كمونيستان داخبره كوي،  نن ساينس همدا د قرآنده، 

ې د ازواجو ئڼي او قرآن گعالم د اضدادو مجوعه 

وينا تأييدوي،  ړه هم د قرآنې اساينس په دمجموعه، 

كامل ړ او پپه بشږ په تدريجي تكامل باور لري، مودوى 

ځي، دوى له خالق انكار كوي، حال ۍ ورړښت له لومپيداي

په شته والي شهادت وركوي، څه د خالق چي د عالم هر دا 

تصادف منتفي  علماو  په تصادف باور لري او قرآندوى 

  ڼي.گ
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ې ځ ترپه ده چي ورښه شگنده نڅراو دوى ته يوه 

په تياره كي  دوى هغه مهالې راباسو چي له كبله ئ

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

ته مو  ۍمږپواكنه ده، او سټمقدره ځواكمن ذات پوه 

گي څانې ړچي زچي د كجوري د وټاكلي تر هغه منازل 

ړي او ۍ الندي كږمپوچي سښايي ېر شي، نه لمر ته څپه 

په ده، او هر يو  ېېدونكړاندي كځ وپر ورپه نه ش

 په فضاء كي درومي(.فلك كي المبي )پل پل خخ

ستر علمي اعجاز  څو ستر آيتونهدا مبارك  -(31-40)

 ږدي:ږ مخي ته زمو

 له پاسه د شپې په پرتله داسي ده لكه د يوه شي ځ ور

ځي چي د ورږي ېځته كشپه هغه مهال رامن ستكى،وپد هغه 

شپه او شي، وايستل  ېترورو ورو ښ پوڼ ڼا دا رود ر

ځانه صلي حالت دئ، زمكه تياره ده، له تياره د زمكي ا

ې ڼا كول ئرښانه كوي، ې روڼا ئد لمر رڼا نه لري، ر

ړېږي او ې غوداسي دي لكه چي د نور پرده ورو ورو پر

پرده چي ورو ورو ڼا ې داسي لكه دا د رېدا ئتياره ك

دا علمي  قرآن ړه دپه اځي ږي، د شپې او ورېلري كې تر

په اهميت او ي پورى دئ چ ړهتعبير دومره دقيق او په ز

ځي د تلو ې ورږي چي د شپېپوهڅوك ښه ې هغه ښت ئارز

وگوري، هلته انسان ته ړو راتلو حالت د فضاء له لو

ې برخي بلي ته په داسي ڼا د زمكي له يوږي چي رېگندڅر
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ڼه يوه تور رنگي شي چي سپينه رځي لكه له كي و ڼيب

  ږي.   ېپرده ورو ورو ايستل ك
 او دا هغه  ټاكلى مدار لريابت او لمر د حركت ث

 قرآن پوه شو.ې پرېړۍ كي پپه شلمي چي انسان دئ  حقيقت

ړى، وايي لمر ې مدار ته د مستقر او فلك نوم وركد

درومي خو په يوه ثابت مستقر او مدار كي، او دا هغه 

 پوه شوى.  ې علمي حقيقت دئ چي ساينس اوس پر

 ړاو كي پهر په اوونه لري، ړپټاكلي ۍ د حركت ږمپوس

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

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

 39په  ټه شي.پگو چي له سترږي، تر هغه ړېورو ورو و

الفاظ كارول  (عرجون القديم)پاره د ۍ لږمپود سكي  آيت

ۍ ږمپوگي ته وايي، د سڅانچي ړي وعرجون القديم زشوي، 

په سطحي او ېښي، ېر عجيب برډپاره دا الفاظ كارول ل

ۍ د ږمپوچي سږي ېې اخيستل كظاهري نظر خو دا مطلب تر

ېر څپه گي څانچي پو كي د خرما د وپه آخري شمياشتي 

و سره نه دئ په نورو الفاظشي، خو ولي دا مطلب ۍ نر

په نتائجو ېړنو څځواب د هغو ښتني پوې بيان شوى؟ د د

نسان له ختلو اۍ ته د ږمپوسچي ى شئ لكي ترالسه كو

پر سر كوز ۍ ږمپوچي انسان د سوروسته ترالسه شول، كله 

د ډبرو ۍ د ږمپوې، د سړې زمكي ته راكوزي كډبري ئشو، 

ېري برخي ډۍ ږمپوړل، د سې تحقيقات وكړه ئپه اتركيب 

ۍ ږمپوپه سچي ې، ورته معلومه شوه ړې كېرې له نظره تئ

ژوي، اوبه، نه نباتات او نه  نه اوكسيجن شته، نهكي 

ۍ ږمپوښايي د سچي ېرله گې داسي انړاندي ئې وتر د

به  بغازاتو تركيښت او د سطحي او فضاء د موادو او ړجو

ېرنو گپلو انې حاالت د خې زمكي ته ورته وي، خو هلته ئئ

كي څ تحقيقاتو په تر دود مزياو انتظار خالف وموندل، 

په ابتداء ۍ له سره او ږمپوچي سې دا هم ورته ثابته شو

ورو خو  ېاوبه درلودې ئړيو كي په لومكي داسي نه وه، 

ړې دي او اوس يوه داسي ُكره ې دا اوبه له السه وركورو ئ

ږي او نه د ېگو كپه كي تر سترد ژوند آثار چي نه ده 

پل ې خې وي هم ئچه شوچي وگه څاناوبو!! لكه هغه 

ښي او د نژونړى وي او هم د لوندوالى له السه ورك

دا  قرآند ړه په اۍ ږمپوآثار!! ما ته ووايئ: آيا د س

 علمي وينا يو ستر علمي اعجاز نه دئ.
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 ړي مداره د گځانپل ۍ د جذبولو، له خږمپولمر د س

په مدار كي ې د ايستلو فرصت نه ترالسه كوي، يو د بل هغ

هر يو په خپل مسير كي خوځېږي، د دوى ترمنځ ځي، نه ننو

ې ه راځي، په دې وسيع كائنات كي دا بټكر او تصادم ن

ېره اجرام، هر يو په يوه معين مدار كي خوځېږي، يو شم

، بل نه مومي چي له هغه سره ټكر وكړي او هغه جذب كړي

هر يو خپل حد پېژني، له هغه تېرى او تجاوز نشي كولى، 

مدار او مستقر بل لوري ته ټاكلي نه لمر له خپل 

مدار كي داخليدلى شي او  خوځېدلى شي او د سپوږمۍ په

نه هغه جذبولى شي، نه د دغو دواړو ترمنځ تصادم او 

ټكر راځي او نه هم شپه په ورځ باندى سبقت كولى شى، 

برعكس هره يوه په خپل وخت او نېټه راځي، دا د سپوږمۍ 

او لمر لپاره معين حدود چا وضع كړي چي له هغه د يوې 

نه لري، دا څنگه  اندازه د تجاوز او تېري توانذرې په 

 محكوم او مقهور دي؟ړاندي په وې چا د اراداو د 

ې او منظمه پسپرله په زرگونه كاله چي لمر، گورئ 

گه، له يوه ځايه طلوع كوي او په يوه ځاى كي غروب تو

كوي او له هغه پلي كوي!! دغه معين مسير طوعًا او كرهًا 

داره يوه خوا بله خوا د انحراف قدرت نه لري، دا څوك ا

كوي؟ دا په وسيع آسمان كي د ستورو ترمنځ ټكر او 

تصادم ولې نه راځي؟ ولې يو د بل مسير ته نه داخلېږي؟ 

مسير كي څوك اداره كوي؟ د دې تر خپل دا هر يو په خپل 

شاه د چا اراده ده؟ د چا د ارادې په وړاندي محكوم او 

مقهور دي چي په داسي منظم ډول او په ټول انقياد سره 

خپل معين مدار كي خوځېږي او يو انچ، له هغه يوه  په

 ته انحراف نشي كولى؟! لوري او بل 

چي ورته ژني ېپحد پل هغه همدا راز شپه او ورځ خ

او نه ږي ېږدټاكل شوى، له هغه تېرى نشي كولى، نه او

ه له بلي سبقت نه كوي چي د شپې پر ځاى هم لنډېږي، يو

شي او يوه له بلي ځاى شپه را ورځ راشي يا د ورځي پر

سبقت وكړي، بلكي هره يوه خپل حد پېژني او په خپل وخت 

 كي راځي. 

قو ته اشاره شوې: لومړى دوو حقائې سره دغي مقدمپه 

اشياء او اجزاء محكوم او مقهور دي ټول دا چي د عالم 

او دا چي تحوالت د معينو ضوابطو او سننو سره سم تر 

ي كولى، په خپل وخت سره كېږي، له خپلو حدودو تېرى نش



 

                                                                                                                         سي   

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

401 

كي راځي، په خپل ځاى كي راځي. او دوهم دا چي شپه او 

ورځ د طبيعت دوه حالته دي او لمر، سپوږمۍد طبيعت دوه 

اجزاء، گورئ چي دا دواړه مقهور او محكوم دي، خپل 

مدار طى كوي، يو د بل مدار ته نه داخلېږي، يو له بل 

 هر يو په خپل سره ټكر او تصادم نه كوي، مالك الملك هللا

مسير او مداركي ساتي، د هغه ساتنه كوي او د دغو په 

حركت باندي چي كوم نتائج مرتب كېږي، كوم تحوالت چي په 

عالم كي راځي دا هم د معينو سننو او ضوابطو سره سم، 

ي كولى، آيا دا دليل د دې يو په بل باندي سبقت نش

يو مالك د ثبوت لپاره كفايت نه كوي چي دا هر څه  خبري

اداره كوي، او هر څه د هغه مالك هللا د ارادې په ټولواك 

 وړاندي محكوم او مقهور دي؟

   

   

   

   

    

    

     

    

      

چي د دوى اوالد مو ښه دا ده گنده نڅراو دوي ته يوه 

څه ې ته ورته هغه ړل، او دپاره ككي سكشتۍ ډكي په 

ړو ږي، او كه وغواېپرې سچي پرړي پيدا كمو ورته 

ېدونكى وي نه چيغي اورې ه ئړو نو بيا بې كغرق به ئ

ږ له لوري كومه ژغورل شي، مگر زمواو نه به و

 .  متاعڅه پېرزوينه او تر يوه وخته 

 ې:ښووني شوڅو الرآيتونو كي ې مباركو په د -(14-11)

 ړى، ړولو استعداد وركانسان ته د كشتۍ جو تعالى هللا

چي له انسان سره د  ېښيداسي سنن اې ئپه طبيعت كي 

پيدا ې او داسي توكي ئ ړولو كي مرسته كويجو كشتۍ په

كشتۍ ې سره په استفادله هغوى چي انسان كولى شي ړي ك

پر ځيني توكي چي ې ړړي كې داسي جوړي، اوبه ئكړه جو

ې د ډډه كوي، انسان ته ئې ډوبولو ئړي او له پل سر وخ
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چي د بحر ړ ړولو استعداد او توفيق وركښتيو جوداسي ك

ې په استفادښتيو له همدغو كدرومي، څيري او مخكي اوبه 

ړي، ړي راوځي، تجارتي اموال وې سيمي بلي ته سره له يو

ېړۍ كي د انسان د انتقاالتو تر پويشتمي يې په دنن 

، ذريعه همدا كشتۍ ديارزانه او خوندي  ،ټولو مهمه

په فضل د انسان پل ستر خ تعالى هللاسره ې چي په ديقينًا 

 ړى. برخه ك

 و داسي نورد ېر څپه كشتۍ نسان ته د اتعالى  هللا

ځاى له يوه چي ړى ړولو استعداد او توفيق وركلو جوئوسا

چي ل هغه وسائټول  ړي.گ ممكن او آسان كتدوى  بل ته د

ړي او يا ړ كجود حمل و نقل لپاره پوري انسان تر نن 

و مظهر او مصداق آيتونې ړوي د دې جوې وروسته به ئله د

 ږي.ېڼل كگ

  ړي نو بيا به ې كغرق به ئ يړوغوا الىتع كه هللا

چي د دوى چيغي واوري او نه داسي څوك مومي نه داسي 

په خپله  تعالى چي دوى وژغوري، مگر دا چي هللاڅوك 

ړي او ې مهلت وركې مودږي او تر يوېې ورحمپرړي وغوا

، يعني ړيتر يوه وخته برخمن كې له خپلو نعمتونو ئ

له كوم بدلون  نه دا امكانات په دائمي توگه او

پرته د دوى په واك كي دي او نه دا فرصتونه دائمي 

د خپل پراخ رحمت له امله دوى ته فرصت  تعالى دي، هللا

   ړي.برابر ك ې دوى تهوركوي او دا تسهيالت ئ
 ) تې آيدرنو مفسرينو د دځينو 

    

  ) د ( 

 ) ته په ې فقر

ې ده، خو دكشتۍ  ّـد نوح ې چي مراد ئ  پام سره ويلي دي

ړه له تكلف په ا( ړ شوي چي د )ته ا

چي د ذرية كلمه د اضدادو ړي او ووايي ډك تأويل وك

ېدى شي او پر پلرونو اطالق كې ئهم  ،ډلي دهكلماتو له 

د  -1څو دالئلو ضعيف دئ: و دا تعبير په هم پر اوالد، خ

ځاى كي ذرية د پلرونو په معنى نه ده څ په هي قرآن

هغه د ځكه  گوي، ړخ نه لله وروستي آيت سره ا -2 ې.راغل

ې ته د)وايي:  او ۍ د وسائلو عموميت افاده كويسپرل

تر  -3ږي(؛ ېپرې سچي پرړي پيدا كڅه مو ورته ورته هغه 
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ې، دا يادونه نه ده شو ّـځ د نوړاندي او وروسته ې ود

 ې دليله انتساب دئ. بته منسوبول  ّـح ۍ نوشتك

غوره تعبير دا دئ چي دلته د كشتيو او انسانانو 

گه چي د انسانانو څنلكه ې، نويو نسلونو ته اشاره شو

ړو ږي، پر زېزياتډولونه هم ږي د كشتيو ېنسلونه زيات

       ږي.ېه كې اضافئډولونه ي نوي او پرمخ تللي نوكشتيو 

    

    

  

   

    

   

   

 

چي ږئ ېېرووڅه او كله چي ورته وويل شي: له هغه 

هم چي تر شا مو دي، څه تاسو مخي ته دي او له هغه س

پل رب له آيتونو څو رحم درباندي وشي، او د ختر 

 كوي. ې انكار ځي مگر دا چي دوى ترروڅ آيت نه هي

ږ دقت ېدل لآيتونو په مطلب پوهې مباركو د د -(15-11)

ته وويل شي: له كافرانو كله دلته ويل شوي چي ړي، غوا

هم څه ستاسو مخي ته دي او له هغه چي ږئ ېېرووڅه هغه 

بايد وگورو څو رحم درباندي وشي، چي تر شا مو دي، تر 

څه ړول شوى او له څه ته اد دوى پام  ې سره چي په د

ېري ته بلل شوي!! الفاظ عام دي، كه د آيت سياق و و

ېدى ډېرو شيانو كپه ې اطالق ئړو نو سباق ته توجه ونه ك

ې دوه آيته وروسته ي تر دځير شو گورو چږ شي، خو كه ل

ښتيني هذا الوعد إن كنتم صادقين: كه رى ويل شوي: مت  

ډېر وضاحت په ې چي دا وعده به كله وي؟ له دئ ييئ ووا

چي له )مابين ايديكم( د قيامت ږي ېاو صراحت سره معلوم

چي هغه الهي عذابونه مراد دي له )ما خلفكم( ځ او ور

   پر مخنكيو باغي ولسونو نازل شوي. 

لوري هر پل رب له د خويل شوي: دوى ته چي ې ورپس

څ ، په هيكويې ترانكار ښه ورشي گنده نڅراو هره  آيت

گالري د الهي ړني او تچي د دوى كږي ېدليل نه قانع ك
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  عذاب سبب او موجب دي. 

ې په د، ږيېپيل كې دوهمه برخه د سورې آيت سره په د

ړه يامت په اد قې، ېړل شوڅد بحث دوهمه موضوع برخي كي 

 ېشو يړراوال وېرنې انگېرني او له دغلطي انگد منكرينو 

ې، د دوى اعتراضاتو او ېړل شوڅگالري ړنالري او تغلطي ك

ې تر ړۍ د سوردا له ويل شوي، نځوابوپوښتنو ته مضبوط 

 پايه دوام كوي. 

    

    

   

    

   

     

    

    

    

   

   

   

   

      

ړئ ې انفاق كئڅه او كله چي ورته وويل شي: له هغه 

ړى هغو ته چي ې كچي كفر ئړي، هغه چي هللا درروزي ك

ړو ړه وركړى وايي: آيا هغه چا ته خواې راوايمان ئ

؟! ړي ووړه وركې خواپه خپله به ئښتى چي كه هللا غو

ښتيني كه ر، ېروتني كيگندي تڅرمگر په  نه يئتاسو 

ې )دوى خو( له يو به كله وي؟ چي دا وعدهئ ييئ ووا

چي  څه انتظار نه لريړي چيغي پرته د بل لوداسي 

و به بوخت ړپه شخ چي كي حال داسي دوى به ونيسي، په

ۍ وي، نو نه به وصيت كولى شي او نه به خپلي كورن

 ېدى شي. ته ستن

پر قيامت د عدم ږ ته وايي: دا آيتونه مو -(41-10)

څلو ېد سپې نكرين ئنتيجه دا ده چي مړۍ باور لوم

او له مظلومانو او حاجتمنو  ۍاهدافو لپاره مالي قربان



 

                                                                                                                         سي   

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

410 

ږي او د داسي انفاق لپاره ېسره مرستي ته نه چمتو ك

ۍ جذبه او له كومه توجيه نه مومي، نه يوازي د قربان

پي بلكي دا كار ورته ناسم او ې ځړه سوى ئهمنوع سره ز

كله چي  وايي:ړه ا ېدا آيت په دېښي، د عقل خالف بر

ړئ چي هللا ې انفاق كئڅه له هغه ايي: وومؤمنان دوى ته  

ړو ړه وركآيا هغه چا ته خواورته وايي: ړي، درروزي ك

دا ؟! ړي ووړه وركې خواپه خپله به ئښتى چي كه هللا غو

چا ته ږ داسي مطالبه لرئ، ه ده چي له موېروتنتاسو تس

امت ؟!! قيړوې ولي وركږ ئړي موڅه نه دي وركچي خداى 

ړه ې اپه دكه او له بندگانو سره الهي محاسبه نشته، 

چي دا وعده به كله ئ يوواستاسو ادعاء حقيقت لري نو 

ې ېر ناصحان راغلي او خلكو ته ئډولي  ؟ږيېترسره ك

له خپلو  تعالى چي قيامت راتلونكى دئ او هللاويلي 

بندگانو سره محاسبه كوي خو نه قيامت راغى او نه دا 

: دوى ځواب كي ويل شويره شوه؟!! د دوى په محاسبه ترس

څه انتظار نه ړي چيغي پرته د بل لوداسي ې له يو خو

په  چي كي حال داسي ونيسي، پهې پي به ئڅاناچي  لري

پي به څاداسي ناو بوخت وي، ړشخځنيو خپلو كي به په ور

او نه ړي و مجال ترالسه كوصيت كولد نه به چي ې راشي پر

 . و مجالېدستن دۍ ته به خپلي كورن

    

    

   

   

    

    

   

    

    

   

    

     

    

چي په نتيجه كي به  ړى شيۍ كي به پو كېلاو په شپ

ځغلي، خپلو قبرونو د خپل رب په لور ې دوى له ئ
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ا له خپلو خوب چږ؛ واى افسوس پر موايي به: و

ې رحمن رب ئچي څه دي دا همغه څولو؟ راپا ځايونو

دا خو ښتيا ويلي وو، ې وه او پيغمبرانو رړوعده ك

چي له  يڅه نه وې توندي چيغي پرته بل له يوبه 

حاضر ړاندي ږ په وټول زموهمغه مهال ې ئبه كبله 

ځ به نه پر چا كوم ظلم ې ور، نو په دړى شوي ويك

ږي چي ېپرته سزا دركول كڅه هغه ږي او نه به له ېك

 تاسو كول.  

پي څواآيتونوو كوي د قياموت ناې مباركو په د -(54-51)

او گ ېرنو او تصوراتو خالف راتراتگ او د كافرانو د انگ

 :ځور شوىهغه مهال د منكرينو حالت داسي ان

 ۍ كي به پو ېلپه شپپي راشي، داسي چي څاقيامت به نا

څي راپاخپلو قبرونو ى له دوبه ې سره او په همد ړى شيك

 همغسي لكه چي په پسورليځغلي، به د خپل رب په لور او 

پيل شوي او ېدل ږغ سره د باران ور هكي د تالندي له يو

ټوو باعث شي چي تر خواورو النودي د بوې همدا باران د د

د ږي، ېټوووكړي او لووه زمكووي راوږي، وده وكووېځړي وخوووز

 ي وي.ژوندون همداسد دوى بيابه ځ قيامت په ور

 ډځنوې او په راتلو كي ئڼي اوس خو دوى قيامت لري گ 

وايوي: ځ بوه داسي تعبيروي چي قيامت نشته، خو هغوه ور

ړينوي له خپلوي مڅولو؟ راپاخوبه چا له ږ؛ افسوس پر مو

څوو ڼي لكه د خوب داسي گږده موده به پوري اوتر قيامت 

څوه دا همغه ې، هغه مهال به دوى په خپله هم وايي: ېبش

ښوتيا ې وه او پيغمبرانوو رړې وعده كورحمن رب ئچي دي 

د په خپلـه ې انكار كولو، ږ ترموچي څه همغه ويلي وو، 

صحنه بـه هـم دوى تـه همـدا خبـره كـوي او لـه قيامت 

ځـواب ځواب كي هم همـدا په ښتني مؤمنانو به د خپلي پو

 .اوري

   ې د محاسـبړاندي په و تعالى د هللاټول به همغه مهال

ږي او نـه ېپر چا كوم ظلم كبه نه ، شيړى حاضر كپاره ل

 .  ېكول ئږي چي ېركول كوپرته سزا څه به له هغه 
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ړو گځانښ په ښ خوځ خووريقينًا چي جنتيان به دغه 

ې په ېرمني به ئمشغولتياوو كي بوخت وي، دوى او م

سيورو كي پر تختونو )ناست( تكيه وهونكي وي، هلته 

دوى په برخه وي څه د ې او هر هغه ېوډول مډول به 

، د رحمن رب له لوري يوه ې، يو سالمړي ئچي غوا

 وينا.

ځور شوى: دلته د جنتيانو حالت داسي ان -(11-11)

ټ په جامو كي به پښيو په برخه شي، د خوې جنتونه به ئ

ډكو مشغولتياوو كي به بوخت وي، د جنت د ښيو له خواو 

ې وي، لې وهونو سيوري كي پر تختونو ناست او تكيه به ئ

به څه او هر هغه وي  ېپرتې مخي ته ې به ئېوډول مډول 

، د مهربان رب د ړيې غواړه ئپه برخه وي چي د دوى زې ئ

 ږي. ېپه سالم سره استقبال كې وينا مطابق به ئ

  

   

   

    

   

    

    

    

    

    

   

   

   

   

  

ا آيچيانو! ې د آدم باېل شئ، نن بې مجرمانو! ا
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 ؛ږلى چي د شيطان بندگي مه كوئېنه وو درلمي فرمان 

او زما عبادت ؟ ښمن دئگند دڅريقينًا چي هغه ستاسو 

ېر ډچي ستاسو ړئ، همدا مستقيمه الر ده، او يقينًا وك

آيا تعقل مو نه كولو، همدا  ړلالري ك ېب ېنسلونه ئ

ېده، نن د هغه كفر ې دركول كه ئهغه دوزخ دئ چي وعد

 چي تاسو كولو. ځئ له كبله ورننو

ې دوزخيانو حالت په دځ د دلته د قيامت په ور -(19-14)

له ې مجرمانو! اى: دوى ته به وويل شي: ځور شوگه انتو

ا فرمان مي نه وو آيچيانو! ې د آدم باېل شئ، بنورو 

غه ږلى چي د شيطان بندگي مه كوئ؛ يقينًا چي هېدرل

آيا تاسو ته مي نه وو ويلي چي ؟ ښمن دئگند دڅرستاسو 

ۍ مستقيمه الر چي همدا يوازينړئ يوازي زما عبادت وك

ېر ډستاسو آيا نه مي وو درته ويلي چي شيطان  ؟ده

؟ تعقل نه كولوړه ې ا؟ ولي مو په دړلالري ك ېنسلونه ب

او تاسو دا  ېدهې دركول كغه دوزخ دئ چي وعده ئمدا ه

، ې له منلو مو انكار كولوله او د هغڼغجنه گوعده درو

 . ځئله كبله ورننوخپل كفر نن د 

   

  

  

   

    

   

  

    

   

  

   

   

پر خولو مهر ولگوو او د دوى ځ به د دوى په دغه ور

پر ښې به ئې پږ سره خبري كوي او السونه به له مو

 وړاو كه وغواې، وركوي چي دوى كول گواهيړنو هغو ك

ټه به ړوندوالى راولو نو د الري لې رگو به ئستپر 

ړو پر خپل خپل ې ويني، او كه وغواگه به ئڅن كوي خو
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ې نه په نتيجه كي به ئ چيړو ې داسي مسخ كځاى به ئ

 ى شي. لېدړاندي تللى شي او نه وروسته ستنو

په يوه ې او د الهي محاسبځ د قيامت په ور -(15-17)

 خولو مهرد كافرانو پر  تعالى پړاو كي به هللاړي گځان

ې السونه به ئې سلب شي، ترڅه ويلو توان به ولگوي، د 

د دوى پر ښې به ئې پسره خبري كوي او  تعالى له هللا

ي نو نن ړوغوا تعالى گواهي وركوي. كه هللاړنو مخكنيو ك

اسي دړي، ې كړندرگي ستد دوى ې دنيا كي به او په همد

، بيا به دوى د ې نشيښه هم پاتڅ نې چي د سترگو هيړند

عاجز وي، ې له موندلو او ليدلو به ئ ټه كوي خوالري ل

د خپل پراخ رحم له امله له هغو كافرانو  تعالى خو هللا

ې ړه ئچي د حق په اېرته نه اخلي هم د سترگو دا نعمت ب

ې دوى خو د عدالت له مخي د د ړندو،چلن داسي دئ لكه د 

ې واخلي، ېرته ترد سترگو دا نعمت ب تعالى ړ دي چي هللاو

خو مهربان رب داسي نه كوي، او د دوى د كفر او عصيان 

ږدي چي دا سترگي د دوى په خدمت كي وي او ېسره سره پر

 تعالى هللاړي، كه د الري په موندلو كي د دوى مرسته وك

ل ي وړمسخ كځاى داسي پر خپل خپل ې دوى به ئښتلى نو غو

ړاندي تللى شول او نه ې نه وچي په نتيجه كي به ئ

ړاندي ، خو مهربان رب داسي نه كوي، د وىلېدوروسته ستن

  .ې سلبويتلو راتلو توفيق نه تراو وروسته 

څه، هره وينا او هر عمل، د انسان هر چي وايي قرآن 

ږي او د قيامت ېړه هره خبره، اراده او نيت ثبت كد ز

ښودل ورو ڼه كيمجسمه بې او ليكلپه ته ځ به ده په ور

د انسان  گڅنتر زمكي ځ به د ور په ې د الهي محاسبشي، 

په پوستكى هم د ده او  ېښپږونه، الس او ، غويگستر

 ، لكه چي فرمايي:عملونو شهادت وركوي

     

   

   

   

   

    

     

    

                                                                                                                           
  21ـ20فصلت 
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او  گيږونه، سترغوې ورشي، ږد)اور ته( نچي ر هغه ت

پلو خو . اعملونو شهادت وركوي رپې به ئ يپوستك

په ضد شهادت وركوئ؟  موږې زپوستكو ته به وايي: ول

څه هر چي ورته وايي به: هغه هللا په خبرو راوستي يو 

ړئ او پيدا كځل په خبرو راوستي او هغه په اول ې ئ

  ږئ.ېځول كرگي ته ورد هغه لور

چي د انسان السونه، پښې او پوستكى ښيي  ونهدا آيت

دغو  قرآند ځ شهادت وركوي. څه به هغه ورهر زمكي د او 

  ځير شئ: و ته هم آيتون

   

   

    

     

    

                                                                    
 1-1الزلزال: 

او دا  ،ړزيولسره  داېزړل يلپه خپمكه زدا چي كله 

څه  يچووايي و انسان ا راوباسي، درانهپل مكه خز

وي. دا ځكه اخبار بيانپل ځ به خرې وپه د؟ ې شويپر

 ي. و ېړك يورته وحبه ستا رب  يچ

ځ د انسان د ې ورپه دڅه به  يچورو گوبايد 

 يپه حيرت ككوم حركت به دى  يمكزحيرانتيا سبب شي؟! د 

ې په دووايي: چي ړي ې مجبور كته به ئې چوي او دوا

ې حيران به ئزلزله هيبتناكه  يمكزد آيا څه شوي؟  يمكز

د يا ېدا او څپاانسانانو را يا له قبرونو دړي؟ ك

 شهادت؟  يمكزپه خالف د انسان 

په دې آيت  يچېدى شو پوه يې خبرپه دږ دقت سره په ل

په ې زلزل يد سختزمكي خو د نه ښودل شوى حيرت به  يك

او له قبرونو د كي مخبه دا زلزله چي ځكه ، ويوجه 

قبرونو د به له نه ېدو د مخه وي او څپاانسانانو له را

پلو په خدوى چي ځكه ، وي په سببانسانانو د راوتو 

ې پروري او نه گنه پل راوتل خونو له قبرو گستر

ا نه ېدپيدا كپل راخ ندويله مچي لكه  يږي، داسېپوه

چي دا هم سمه نه ده په ياد وي.  وري او نه وروسته ورگ

ځكه د وري، گېدا څپاځينو نورو بيارابه د  يځينووايو 

ت آي 12ې . د يس د سورڅه دليل نشتهپاره هم ل يې خبرد
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ېدو وروسته يو ژوندي كد آخرت منكران به له راچي ي يښ

ځايونو خوب لو پخه چا ل موږچي ښتنه كوي پوله بله 

د چي ښيي دا آيت څولو؟ من بعثنا من مرقدنا؟ پارا

ه گڅنچي ږي ېپوهې نه په دځ به انسانان په ورقيامت 

 ژوندي شوي. رابيا

د انسان د حيرت سبب به د چي ږي ېټولو معلوم ېله د

اړه په ړو ړو ود انسانانو د كچي هغه شهادت وي زمكي 

 ې وركوي. به ئ

پيغمبر عليه چي كوي ابوهريره رضى هللا عنه روايت 

ې ړ او وئتالوت ك (يومئذ تحدث أخبارهات )ا آيدالسالم 

مكه به كوم اخبار بيانوي؟ زچي ږئ ېپوهآيا فرمايل: 

 عليه پيغمبرږي، ېپوهښه ې رسول ئو اهللا وو وويل:  صحابه

چي  ئدشهادت بيانول هغه  اخبارزمكي وفرمايل: د  السالم

چي ركوي واړه په انو د هغو عملونو گې د بندمكه به ئز

ې فالنى ځ ئۍ ورپه فالنړي، وايي به: ې كپر سر ئزمكي د 

ې هغه به ئچي اخبار دي زمكي ړ، دا د كار وكفالنى 

 .بيانوي

وسلم هذه  عن أبي هريرة قال: قرأ رسول هللا صلى هللا عليه

اآلية "يومئذ تحدث أخبارها" قال "أتدرون ما أخبارها؟" 

قالوا هللا ورسوله أعلم. قال "فإن أخبارها" أن تشهد على 

ظهرها أن تقول عمل كذا  كل عبد أو أمة بما عمل على

 رواه النسائيوكذا يوم كذا فهذه أخبارها" 

يعة الجرشي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ربعن 

تحفظوا من األرض فإنها أمكم وإنه ليس من أحد عامل 

 .    رواه الطبرانيعليها خيرا أو شرا إال وهي مخبرة

پيغمبر عليه چي شوى روايت  رضي هللا عنه جرشيربيعة الله 

ط احتياچلن كي پل په خسره زمكي له  ايل:فرموالسالم 

ې ترچي ) ئټ دبنسو امولد زمكه ستاسو چي  كهځكوئ، 

زمكي د چي شته نوونكى عمل ك داسيو هيڅ اپيدا شوي يئ( 

ښه او بد عمل په ي د ده ړى وي او دا دژوند كې پر سر ئ

 ړي. شهادت ورنك

بيت ې د كله به ئچي ځي رااړه په على رضي هللا عنه د 

ړ ې تش كهغه به ئېشل او و وومستحقينپه اموال المال 

ړل او بيت ك ءې هملته اداځ به ئو دوه ركعته لمونن

چي ې ي شاهدته وويل: كي پل خطاب په خې ته به ئالمال 

څه حرام  يې )يعني نه مړپه حقه تش كپه حقه ډك او ما 



 

                                                                                                                            ېپلوش ند قرآ

 سي  

 

411 

په حرامه الر څه ستا كوم  يچاوو او نه مواكي مال در

 (.ړمصرف ك

ځه وخت كله د لمانچي پيغمبر عليه السالم فرمايي: )

څه زمكي ړئ، د غرونو او وكآذان ږ ړ غپه لوږي ېرسراو

 ځ به شهادت وركوي. په ورې واوري د قيامت ئچي 

ې بپه ې او ڼگې حسه ړه او بې مته ئچي مكه زدغه 

ځ به په ورې، د قيامت ناهونه كوگپر سر ې ۍ سره ئباك

 ړي.ښه او بد عملونه بيان كول ټستا 

اړه په نا ې ويد دبه كي كاله مخ 1400ما ته ووايئ: 

د انسان السونه به چي ه وو گڅنعكس العمل د مخالفينو 

ه به زمكې شهادت وركوي، خبري كوي، پښې او پوستكى به ئ

په ې به ئ يې خبرپه دړي؟ آيا ټول اخبار بيان كپل خ

يوه ټوكو به ټوكو په ېر نه وي خندلي او ډېر ډكي پلو خ

ا ( د)عليه السالم محمد ئدا دچي بل ته نه وي ويلي 

په خبرو راشي او د ه به زمكړه دا مچي ړه هم وك ءادعا

خو راشئ د  !!؟ښه او بد عمل به شهادت وركويپه انسان 

د چي ړئ پوه ته وكساينس  يقرآن دا وينا نن يوه داس

د چي ې دا ورته معلومه شوكي په نتيجه ړنو ېڅعلمي 

ږ سطح او فضاء د انسان هر هر غانسان پوستكى، د زمكي 

ېر ډپه نن چي پوه حركت ثبتوي، هغه ساينس او هر هر 

زمكي ې د پڅښت ځږ او خوقاطعيت سره وايي: د انسان د غ

پاره دوام د تل لچي ږي ېثبت ك يداسكي په سطح او فضاء 

كاله وروسته هم كولى شو دا امواج او  هگونكوي او زر

ړو. كه دغه لو كشف او ترالسه كئوساتللو مخپرپه اثرات 

دا كي ۍ مخېړپڅوارلس قرآن چي يئ پوه ته وواساينس 

ېدى شي له كآيا  ؟څه ويې ې، عكسل العمل به ئړخبره ك

مرجع  يقرآن حتمًا له داسچي څه ووايي پرته بل دې 

 ؟ ئپوه دټولو اسرارو په چي راغلى 

ستا د چي ، ستا ستونى او حنجره يډژبه او شونستا 

ې، بيانو يړه خبرپل زد خې سره په ددي او ل ئاوستكلم 

ستا د چي همدا خاوره ده ړ شوي، ټول له دغو خاورو جو

ړ شوي او د ې جوې ماليكولونه ترډانو او حنجر، شونيژب

قيامت  ستا مرسته كوي، دكي په بيانولو ما في الضمير 

په خبرو راشي ه گتواو مستقله پلواكه په خځ به په ور

 او شهادت به وركوي. 

 يټولي، پل اسرار راباسځ خپه هغه وره زمكبه  يول
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ې د دچي ه كوي گډاپه هر هغه څه به به بيانوي او  يخبر

چي ې ړوحي كهللا تعالى ورته چي ځكه دا ېر شوي؟ ر تسپر 

 ړه. ې بيان كځ ئپه وراو د قيامت څه ثبت نن هر 

چي ښيي ړل ې راود صيغ) اوحى( ځاى د په )يوحى( د 

به جريانات ټول چي وى )الهام( شكي ته له مخزمكي 

ه دا زمك يې بيانوي، يعنئځ به په ورد قيامت  ثبتوي او

څه ده، هر  هاو ناظر هټولو جرياناتو شاهداوس اوس د 

ې د ځ به ئپه ورې او د قيامت احساسوي، حفظ كوي ئ

 ږدي.ته  يانسان مخ

   

    

   

ې په خلقت كي چا ته چي عمر وركوو بېرته ئ

 آيا تعقل نه كوي؟!نو رانسكوروو، 

 تعالى دا آيت د مخكني مضمون په ارتباط وايي: هللا -(11)

، يبېرته ئې په خلقت كي نسكوروي چا ته عمر وركوچي 

ې ورو ځواكونه او استعدادونه ئځي او ې راپرړوالى زو

ځي، ځه ږي او په پاى كي له منېورو كمزوري او ضعيف ك

 تعالى چي هللاېره نه لري او دا و ل نه كويتعقنو  ولي 

ېرته واخلي، ځواكونه او استعدادونه بټول شته له دوى 

ې پښې په تگ كي مرسته ښيي او نه ئې سترگي الر ورونه ئ

 ؟!ړيورسره وك

زوال گورو چي هر عمر لرونكى په په خپلو سترگو ږ مو

پيل شي، د ژوند ې ې ئټېې نله يو ،ږيېړښت محكوماو ز

تېرېدو سره د په ږي، د عمر ېړاو ته ورسپخاص كمال 

پاى كي مري، د چا په اراده په او  په لور دروميزوال 

او د  ئې محكوم دړوالي او كهولت قاعدڅه د زوچي هر 

ۍ نشاط ورو ورو له السه وركوي هغه ذات كولى ځوانپلي خ

 ړيسلب ك ونهدځواكونه او استعداشي نن له انسان د ده 

ځه ړو د ده تسلط له منپه خپلو غځ راو د قيامت په و

  ړي.ې د ده خالف شهادت وركړي ئيوسي، غ

وايي د دې عالم هر مخلوق خاص  چي قرآنگه څنلكه 

نن ساينس او پاى كي زوال مومي، په د عمر  او عمر لري

هر څه  :پوهان همدا خبره كوي، واييساينس  اوعلم 

ي: هر د كهولت عامه قاعده چي وايږي او زوال مومي، ېړز



 

                                                                                                                            ېپلوش ند قرآ

 سي  

 

419 

څه په زوړوالي او فنا باندي محكوم دئ، نن دا د 

خلقو ډېر ټ دئ، ساينسي علومو يو عام او اساسي بنس

گڼل، خو نن علم په دې پوهېږي چي  يپاتشيان ابدي او تل

د كهولت قاعده يوه عامه حاكمه قاعده ده، د عالم هر 

څه د دې په وړاندي محكوم دي، هر څه د كهولت او 

قرآن عظيم الشأن فرمايي: لكه ر درومي، په لوزوړوالي 

څنگه چي د فرد لپاره اجل ټاكل شوى او د قومونو لپاره 

اجل ټاكل شوى، همدا راز د عالم د هر توكي لپاره اجل 

 ټاكل شوى.

   

     

    

    

    

       

دا ښايي، ښودلى او نه له ده سره ږ شعر وراو نه مو

څه پرته بل  گندوونكي قرآنڅرپند او ړي گځانخو له 

ړي چي ژوندى وي او د څو هغه انذار كترنه دي، 

 هغه وينا محققه شي. ړه كافرانو په ا

ېزناك ښكلي او اغ قرآنښمنانو به د ق دد ح -(19-10)

 ړى شاعرپياو( يو ّـپه پام سره ويل: محمد )تركيب ته 

 ليكوال دئ او د ده كتاب )قرآن( د شعر كتاب دئ، هللااو 

ښودلى ږ شعر ورنه موې فرمايي: ځواب كد دوى په  تعالى

ښودلي هغه شعر نه رڅه وچي ږ موښايي، او نه له ده سره 

چي يو شاعر وي، د ړ دئ وډېر لې د دئ او د ده شأن تر

دا خو له ړاندي شوي څه وده له لوري چي تاسو ته 

په څه نه دي، پرته بل  گندوونكي قرآنڅرپند او ړي گځان

څرگند ړى شوى او حقائق درته پند دركې كي تاسو ته د

ړونو خاوندان يو زژوندچي د ې دا ده موخه ئړى شوي، ك

يعني ړ شي، شپجت بړه حاو د كافرانو په اړي انذار ك

د بااحساسه وگړو لپاره پند دئ او د كافرانو  قرآن

 لپاره نهائي حجت. 

ښمنانو دا تور مكررًا د د ته مو پام وي چي قرآنې د

ړى، دا ې د يوه شاعر خطاب كته ئ ّـ هللا ړى چي رسولرد ك

هر شاعر ته په سپكه سترگه  پاره چي قرآنې لنه د د
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دا  ستاسونو ته ويل شوي: مخالفيې سره گوري، بلكي په د

 چي رسولقضاوت ظالمانه او د عقل او منطق خالف قضاوت دئ 

په پيغمبر نه د يوه گورئ، گه په سترته د يوه شاعر  ّـهللا 

ېزناك ادبي تركيب داسي تعبيروئ ړ او اغلو قرآند گه، ستر

ې او استعداد گواكي دا د كوم شاعر د ادبي سليقچي 

ټولني شعراء او د دوى پلي د خ ! خو تاسو راشئږنده دئ!ېز

معنوي او ړ له لو ّـرسول هللا د  ، افكار او اطواراشعار

او د ده له افكارو او افعالو سره او له شخصيت، اخالقي 

په الس چي د ده ړئ سره مقايسه ك قرآنهغه عظيم الشأن 

ډلو شعر او شاعران په دوو  قرآن. ړاندي شوىتاسو ته و

 ېشي: و

 ڼي:گ ړتياويگځان ېچي دا ئب شاعر بد شعر او خرا -1

د ښوي، الر وركي او بدكاران به دى او د ده شعر خو

ه د دى بږي، ېزمزمه كپه محفلونو كي ده شعر به د دوى 

او مينه  ړيې او هغوى به د ده مالتگرى ومومهغوى مل

 .وال

د ده  چيې پوه نه شې په دبه  د ده د اشعارو له مخي

چوتكي ته بس هغه بلي؟  څه تهپل مخاطب څه دئ؟ خهدف 

، په بليېني او كله ښڅانگي كې په يوكله  چي ئورته د

د په بل ناو، ې سر شي او كله ې درپه يواللهانده، كله 

ې، پيغام ونه مومڅلى ېپبه واضح او سپه شعرونو كي ده 

ړي، څه ترالسه كړي، له هغه پل مخاطب راضي كړي خبس غوا

 په برخه شي!!ې ئخو  سىڅ نه وي نو يو شاباكه نور هي

په ډى وي، گوويناوو او خوشو خبرو ې مقصده د ب يهس

ې د عمل كولو جوهر نه وي، د خبرو د ميدان ئگونو كي ر

څه وايي او شل، هغه اتل وي خو د عمل د ميدان مال ماتى 

 همت!ې ې د كولو اراده لري او نه ئنه ئ چي

هغه شاعر مستثنى كوي ډلي ۍ د شاعرانو له مخكنقرآن  -2

 ې دا وي:ئ ړتياويگځان چي

ېدلى او ټراخوايمان  لهې د ايمان خاوند وي، شعر ئ

په هري د ده د هر شعر چي هغه  په خدمت كي،د ايمان 

 ې.گورد ايمان نښي وبه رع كي مص

ې د ېك وي، تر دې نعمل ئ، ويړنى ېدان ميد عمل د م

په  چينه دئ  ، داسيويشاعر وي يو صالح انسان  چيمخه 

ټوله ژوند څه نشته، د پرته بل ې له شعر ئي ك پاڼيعمل 

ټول عمر، وختونه او څو اشعار دي،  ې يوازيگه ئپان
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ضايع په ترالسه كولو كي ي گې د دغي پاناستعدادونه ئ

د فراغت وختونه د شعر ليكلو او  ړي، بلكي هغه يوازيك

 .ړيويلو ته مختص ك

په ياد ې د هللا ژبه ئپه ياد وي، ې هللا تعالى تل ئ

ړه ې له ذاكر زږي، شعر ئېپه ياد دربې د هللا ړه ئده، زلم

ر يادوي، كه ېډخداى پلو اشعارو كي خپه ېدلى، ټراخو

 يچا سره د مينكه له څوك ستايي نو هغه خداى دئ، 

لري نو ېره چا طمع يا واظهار كوي هغه خداى دئ، كه له 

ي، له خداي پالي، خداى لمانځخداى دئ، خداى  هغه يوازي

 كوي. په لوري بلنه ورړي، د هللا امرسته غو

 مبارز او مجاهد شاعر دئ، له مظلومانو دفاع كوي، 

پلو خپه ړي او پاره مال تلچ اخيستلو له ظالمانو د غ

پر سر پونكو اشعارو سره د ظالمانو ځانقالبي او ظالم 

څون پاپه ضد ، د ظالمانو گوزارونه كويي گونكلك كلك مر

 و دردونه منعكس كوي.او د مظلومان ته بلنه وركوي

هر مؤمن مخاطب ته  قرآنو كي د ې مباركو آيتوندپه 

قدرمن، دروند او ښكلي شعر او د چي د ې شوښوونه دا الر

دقيق بايد دا ړه په اژندو ېپهدفمن شاعر د تشخيص او 

په دغي هر شعر او شاعر او  يپام كي ولرپه الهي معيار 

په عهد شاعر تلي وتلي؛ هغه شاعر ته د يوه مؤمن او مت

هغه شعر د ړتياوي ولري، گځانچي دغه گوري گه وستر

په خدمت ښتونو ړو معنوي ارزد لوچي ځوي ديوان لري وغور

ې او اورته ئ يړښو الندي كپكي نه وي، هغه خو تر 

ساقي، مى كوي،  ميني او عشق خبريگنده چي د  يځووغور

ډي د لور او خور سور شال، گاونپل د خاو ساغر ستايي، 

خوله په نوم  د كميس د لمني ي اوډر خال، زلفي، شونتو

ړ وي او نه د باطل ې نه د حق مالتپه اشعارو كي ئاخلي، 

مخالفت. د گرتيا او نه د ظالم غندنه، نه د مظلوم مل

گين د هغوى رنيا يان او اچپاچي يا يوان دچا هغه 

 !!گين دربارونه او محفلونه ستاييرن
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څاروي  هغهږ چي موړى پام نه دئ كې ئته  ېآيا د

ې او دوى ئ ړيړ كږ السونو جوچي زموړي پيدا كورته 

ې د ځيني ئړي نو او دوى ته مو رام كخاوندان دي، 

او په  كوي،ې خوراك ځينو ئۍ دي او له دوى سورل

دي، نو آيا  ونهښاكڅگټي او ځيني هغوى كي دوى ته 

   شكر نه كوي؟!! 

خپل مخاطبين هغو الهي پېرزوينو  دلته قرآن -(11-13)

كي د ڼي په بڅارويو او نعمتونو ته متوجه كوي چي د 

پام نه ې ئته  ېآيا دانسانانو په برخه شوي؛ فرمايي: 

په چي ړي پيدا كورته هغه څاروي  تعالى هللاچي ړى دئ ك

چي دوى ته مسخر او رام وي، د ړي ړ كې داسي جوخپل الس ئ

ړتياوي رفع ېر ادوي په خدمت كي وي او د دوى گڼ شم

ښه خوري، له ځينو غو، د ۍ ديې د دوى سورلي ئځينړي، ك

ې، ړه لكه مستخوندور او گټور خواېر گڼ شمې شيدو ئ

ړيو او له پوستكي، وړوي، كوچ او پنير جوې، پېروى، ترو

او ې انتقالوي، ې گټه اخلي، خپل بارونه پرډوكو ئه

پيدا ې چري او خره ئآسونه، كېري نوري گټي تري اخلي، ډ

ېدو پر، تاسو ته تابع او رام او سئپاره شې سپرچي ړل ك

ې خوند ئښايست چي له ړي پيدا كې چمتو، داسي ئته مو 

ې حركات ئ او ښكلىې ړښت ئښايسته، جوې گونه ئاخلئ، رن

داسي نور ېر ډې پاره ئۍ لپوري. ستاسو د سورلړه په ز

ېر ډژنئ، پېې تاسو نه چي ال تر اوسه ئړي پيدا كشيان 

گو په سيمي كي نه تر سترسو چي ستاڅاروي شته نور داسي 

لو ئږي او تاسو نه دي ليدلي، همداراز د داسي وساېك

چي ورو ورو به ښي ېې عالم كي اپه دې ړولو امكانات ئجو

ټول هغه ۍ او حمل و نقل سورلړئ، د ړول زده كې جوئ

ړ پوري جوچي انسانانو تر نن ځي ړ كي راې لپه دل ئوسا

آيا عجيبه نه  ړي.ړ كې جوې وروسته به ئړي او يا له دك

او د خپل ړي ده چي انسان د دغو نعمتونو شكر ونه ك

    منعم رب پاس ونه ساتي؟!!

: له ماً َأْنع   َأْيِديَنا َعِمَلت مِّمَّاته مو بايد پام وي چي )ې د
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معنى دا نه ده چي  ړي(ړ كږ السونو جوچي زموڅارويو هغو 

د انسان څه ېر السونه لري او كوم څد انسان په  تعالى هللا

ځيني كمعقله او كمعلمه دا ، ړويېر په خپل الس جوڅپه 

ې ې سوردا چي دا تعبير د همدآيت همداسي تعبيروي، حال 

بشپړه توگه تعارض لري،  آيت سره په 12برخي له ې د همد

   ځكه هلته ويل شوي: 

     

   :ې د ده كار له دقينًا چي ي

ړي نو څه اراده وكچي كله د كوم  ئڅه نه دپرته بل 

 ږي!!ېپرته ترسره( كډه ځنورته وايي: وشه، نو هغه )له 

نه په ذات كي مخلوقاتو ته ورته دئ، نه په  تعالى هللا

ېر څصفاتو كي او نه په افعالو كي، نه د انسان په 

ر كوم كار په ېڅپه ړي لري او نه د انسان جوارح او غ

چي يو ې كافي ده خپل الس كوي، يوازي امر او اراده ئ

د ټولو امورو د تدبير او ډ پرته ترسره شي. ځنكار له 

ترسره كېدو لپاره يوازي د هللا تعالى اراده كافي ده، د 

شيانو پيدايښت، مرگ، ژوند، ساتنه، پالنه، تدبير، 

 تعالى وركړه، تمليك، اخيستل، امساك، بطش، دا ټول د هللا

 په ارادې سره او د ُكن  په حكم ترسره كېږي.

    

  

    

    

   

ې )په دښايي داسي معبودان ونيول چي ې له هللا پرته ئ

ې نشي ړ ئ)نه يوازي( مالتوشي،  ړد دوى مالت (به سره

كولى )بلكي( دوى په خپله د هغوى لپاره چمتو شوى 

   ښكر وي.ل

دا مبارك آيتونه د مشركينو او د دوى د جعلي  -(71-75)

پرته داسي  تعالى مشركينو له هللاړه وايي: معبودانو په ا

ې ړي چي گمان كوي هغوى به ئځان ته غوره كمعبودان 

ړي او مرسته وكيا په خپله ېدو كي سپلو موخو ته په رخ

ښتنه د دوى د هغوى په طفيل او سپار تعالى يا به هللا

د دوى نه يوازي ړي، حال دا چي هغوى حاجتونه ترسره ك

نشي كولى بلكي دوى په خپله د هغوى ړ مالتمرسته او 
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، داسي چي همدا دروغجن ښكر ويلپاره چمتو شوى ل

په ښكر د مطيع لمعبودان دوى د خپلو غرضونو لپاره 

ټه گې نه يوازي دوى ته كومه معبودان ئ .توگه كاروي

گان ېدلو جاهلو بندپه خپله د خپلو غولنشي رسولى بلكي 

ې اخلي ې ترې او نذرانمرستو ته سترگي په الر وي، شكران

استعمالوي، دوى ورته تبليغات ې پلو گټو لپاره ئاو د خ

جاهالن د  ېرڅپه ځان كوي، كرامتونه ورته ثابتوي، د 

له هغوى دفاع كوي او د هغوى ځني ته بلي، هغوى لمان

ښكر نه وي نو د ږي، كه دا لېلپاره له حقپالو سره جنگ

 ږي.ېچلهغوى خدايي نه 

     

    

   

ږ يقينًا چي موړي، نو د دوى وينا دي تا غمجن نه ك

څه پټوي او په هغه ې ږو چي دوى ئېپوهڅه هم په هغه 

 څرگندوي.ې چي دوى ئهم 

ې چي د مخالفينو د ښوونه شوته الر ّـ هللا دلته رسول -(71)

د  تعالى ږه، هللاېمعاندانه تبليغاتو له كبله مه غمجن ك

چي ې گندو تبليغاتو او توطئو او په دڅراو ټو دوى په پ

 ږي.ېښه پوهړي كې اغيزه او ب ډې شنگه ئڅن
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ې له يوږ چي موړى پام نه دئ كې ته آيا دغه انسان د

، او و شووړاگند جگڅر، او بيا دى ړىې پيدا كنطف

پل خ چي كي حال داسي پهړ ېر كې متل تلپاره ئږ زمو

په ډوكي څوك به دا هې ويل: ړى، وئېر كې هښت ئپيداي

چي وراسته شوي وي، ړي داسي حال كي راژوندي ك

ړي چي په لومړي ندي كراژوې ووايه: همغه ذات به ئ

ښه پوه ښت پيدايډول ل، او هغه په هر ړپيدا كې ځل ئ

داسي اور پيدا  يون ېشنې له دئ، همغه چي تاسو ته ئ

 زمكه او بلول كوئ، آيا هغه چي آسمانونهې چي تر ړك

پر دي قادر نه دئ چي دوى ته ورته ړي پيدا ك ېئ

ېر پوه غوره پيدا كوونكى ډولي نه؛ هغه  ؟!ړيپيدا ك

چي  ئڅه نه دپرته بل ې د ده كار له ددئ، يقينًا چي 

ړي نو ورته وايي: وشه، نو څه اراده وككله د كوم 

څلتيا هغه ېږي!! نو سپېپرته ترسره( كډه ځنهغه )له 

په الس كي ده څه ټولواكي د هغه ذات ته ده چي د هر 

 او د هغه لوري ته ورگرځول كېږئ.

 وني دا دي:ښوآيتونو الرې مباركو د د -(11-13)

  پرته  تعالى دغه كافر او مشرك انسان چي له هللاآيا

ې دژوندون انكار كوي ځي او له بيا نور معبودان لمان

، ړىې پيدا كې نطفله يو تعالى هللاچي متوجه نه دئ ته 

دفاع ځ ې رسولى چي له خپلي تگالري او دريځاى ته ئهغه 

زور  پوري كولى شي، خو هغه خپلړو الس كولى شي، په شخ

د حق او حقيقت په ضد كاروي، حتى د خپل رب په ضد ك اځو

په داسي حال كي ډوكي څوك به دا هاستدالل كوي او وايي: 
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 داسي پهدا خبره چي وراسته شوي وي، ي وراژوندي كبيا

هغي له قريشو . ړىېر كې هښت ئپل پيدايخ چيكوي  كي حال

ې وئه او ورتوبلل ايمان ته آخرت  رپ ّـ هللا رسول يچ يځور

ټه لري، قيامت به ېپاى يوه ثابته ن: دا عالم د ويل

دنيا ږي، بله ېۍ دا موجود نظام به متالشي كړد نځي، را

ږي، ټول ېپيدا كاو آسمان سره را يمكز يبلبه له 

په لوري ټول به د هللا ږي، ېژوندي كانسانان به بيا را

پلو عملونو له ثواب او عقاب سره به درومي او د خ

ي، قريشو به كله په حيرت او تعجب سره او ږېمخامخ ك

آيا : لښتپوه بلله ډو سره يوه تمسخر او ملنپه كله 

دا آيا ! څه وايي؟!رى گې ستاسو دا ملچېدلي مو دي اور

 يچپس له هغه ه وروسته او گله مر يچد منلو ده  خبره

ېرته به ب يپه خاورو بدل شي مو وراسته او ډوكه

ږ له زمونښتيا وي نو ر ږو؟!! كه دا خبرهېژوندي كرا

څوك بايد تراوسه څخه خو كوم پلرونو او نيكونو 

 ى!!ژوندى شوى ورا

 ې منكر انسان ته ووايي: ته ويل شوي چي د ّـ هللا رسول 

ې ځل ئړي چي په لومي وراژوندي كبياې همغه ذات به ئ .1

ځل او له مخكني ړي چي يو شى په لومڅوك ل، ړپيدا ك

پيداكولو عاجز ې له بيا ئمثال پرته پيدا كولى شي ولي 

  ېر آسان وي!!ډځل ړي ښت خو تر لومپيدايځل دوهم ڼئ؟! گ

ډول په هر اراپيدا كوي چي ې بيذات به ئغه مه .2

د ړي، پيدا كې ډول مخلوقات ئډول ښه پوه دئ، ښت پيداي

څنگه د ېره مخلوقاتو خالق ې شمې دومره زياتو او بد

 انسان له بياپيدا كولو عاجز گڼئ؟!! 

ې له ي تاسو ته ئژوندي كوي چې بياراذات به ئهمغه  .3

چا چي په  بلول كوئ،ې چي تر ړداسي اور پيدا ك يون ېشن

، ېښىې وني كي د تودوخي پيدا كولو استعداد اړې شنس

ړه ړى چي د اور بلولو په اې دا توان وركانسان ته ئ

ړي ړي، همغه به مې ترالسه كې كار واخلي او تودوخه ترتر

ږئ چي تودوخه او حرارت ېپوهښه ، تاسو ژوندي كويبيا را

د ژوندون اساسي تومنه ده، يو ژوى تر هغه ژوندى وي چي 

ږي، په كومه ېتودوخه او انرژي پيدا ك ېپه وجود كي ئ

چي د هغه په وجود كي د حرارتي انرژي توليد ېبه ش

يو مخلوق؛ كولى  تعالى متوقف شي مري، كه انسان دا د هللا

خالق رب ده ړي ولي د دوخه ترالسه كړې وني توې سشي له شن
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خاوري ژوندون ې ړسې ړې عاجز گڼئ چي له مله د

ډول ژوو ډول له خاوري د ېبه آيا هره ش كوي؟!!وټراو

 په خپلو سترگو نه گورئ؟!!     ښت پيداي

  پر دي ړي پيدا ك ېئ زمكه او آيا هغه چي آسمانونه

 ولي !؟ړيپيدا كانسانان قادر نه دئ چي دوى ته ورته 

ى دئ. د ده د )علم( ېر پوه غوره پيدا كوونكډنه؛ هغه 

گند مظاهر د عالم هر لوري ته، په هر څراو )خالقيت( 

 گورو.  ېبه گام كي او هره ش

  څه د كوم كله كار داسي دئ چي  تعالى هللايقينًا چي د

ډ پرته ځناو هغه له ړي نو ورته وايي: وشه اراده وك

 . ږيېك

 دهد  څه واكده چي د هر څلتيا هغه ذات ته ېسپ نو 

هغه ذات  او د هغه لوري ته ورگرځول كېږئ. ئپه الس كي د

په عالم كي كي دي، الس چي د هر څه واگي د ده په 

واك كي دي، د ټولو د ده په واكمني، سلطنت او سيطره 

شيانو ساتنه او پالنه كوي، د ټولو امورو تدبير ئې په 

هرنقص او ضعف  الس كي دئ، هغه له هر عيب منزه او له

هر څه د هغه په اختيار كي او د هغه د ارادې  لوړ دئ.

په لوري پل رب د خاى كي پپه وړاندي مقهور دي، په 

په ژوند پل ېر د خڅتاسو هم د نورو شيانو په درومي، 

 . پل رب خوا ته درومئپاى كي د خ

 

ْنَت َأسَْتْغِفُركَ سُبْحَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإل َه ِإالَّ أَ 

 َوَأُتوُب ِإَليْكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 تف  الص  

 ژندنه:پېې د سور

له ې ( دئ، د سورتف  الص  )ې نوم ي سورې مباركد د

ړيو لومد لري،  آيتونه112اخيستل شوى، ړي آيت لوم

ړي آيت )صفًا( ته ورته ې د لومڅلورو آيتونو فواصل ئ

آيت پوري )مشارق( ته ورته تر يولسم آيت ځم دي، له پن

ې د فواصل ئټولو نورو آيتونو ې وروسته د دي، له د

( ته ورته مبينآيت )ځلسم پند ، او (يسخرون)دولسم آيت 

چي ي هغو سورتونو ته ورته داو ډ ډ لنې لنئ آيتونهدي، 

  ي نازل شوي.كړيو لوممكي دور په د 

دا سوره د مكي دور په چي ږي ېمتن معلومې له د سور

چي د مسلمانانو او ې نازله شوهغه مهال ړيو كي او ومل

خبره د ې وه خو پيل شوړۍ لځ د جدي بحثونو قريشو تر من

ې او د ېدلاو تعذيب ته نه وه رس ښلومسلمانانو گوا

پاى ته نه ړۍ هم لړي مسلمانانو او قريشو د ناستي وال

ې برخي كي د هغه جنتي يادونه په يوې ې، د سورېدلوه رس

ړه په دنيا كي ناسته والې ه يوه دوزخي سره ئې چي لشو

ي چي د هغه له ړټه وكدا ل، په جنت كي به درلوده

ې ومومي برخليك او حال خبر شي، د دوزخ په تل كي به ئ

په ې وه ما ږدچي نپه خداى قسم او ورته وبه وايي: 

ېرزوينه نه پې، او كه زما د رب فضل او ځودوزخ كي وغور

ړى شوو سره وم. كحاضر له خ كي په دوز وى نو زه به هم

چي دا سوره په دغسي يوه ماحول كي ږي ېې معلومله د

 ې. نازله شو

ېر ژر به راته ډځير شو نو ې مضامينو ته كه د سور

په آخري اوو ې ې د سورئ بټول اساسي مطالجوته شي چي 

 آيتونو كي راغلي، آيتونه دا دي:
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چي د ړه تلوار كوي، خو كله د عذاب په اږ نو آيا زمو

ښل شوو گوادغو ځي هغه مهال به د ېودوى پر سيمي پر

ړوه، ې واډېر بدغونى وي، نو تر يوه وخته مخ ترباوون س

څلتيا ېر ژر وگوري، سپېډگوره چي دوى به هم ې او وئ

ې چي دوى ئڅه ، د عزت خاوند رب، له هغه ستا رب ته ده

 كي حال داسي پر پيغمبرانو دي سالم وي پهاو يانوي، ب

 ټولي د عالمونو رب ته دي. ستايني  چي

تاسو به وگورئ چي دا وروستي اوه آيتونه داسي دي 

ړاندي په وږ بو خالصه زمواساسي مطال وټولد ې چي د سور

ړه د ې اايمان، پر آخرت باور او په د تعالى ږدي، پر هللا

د بحث ې پايلي د سورې دعوت دعوت او د د ّـپيغمبرانو 

په همدغو آخري اوو ې اساسي موضوعات دي چي خالصه ئ

 آيتونو كي راغلي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

                                                                                                                     فف  الص   

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

430 

 

   

   

   

    

   

   

   

ړي گځانونكو قسم، بيا په ليكه كېديوه صف كي په 

په پر له بيا د ذكر لپاره ، ټونكو قسمټلو سره رر

ئ، بي شكه چي ستاسو رب يو دراتلونكو قسم،  پسې

هغه څه رب چي د هرد مكي او ز نونو،هماغه د آسما

 ونو رب.ځټولو ختياو د  ځ ديتر من ړودوى دوا

ېدو پوهښه و په معنى د آيتون ې مباركود د -(4-5)

 :پاره بايد دا مطالب په پام كي ولرول

  ېدر ې(ې شوپرړه چي لوڅه : هغه مقسم به)دلته د 

ټونكي رالزاجرات: ړونكي، صفات ذكر شوي: الصافات: صف ت

اطالق پسې راتلونكي. د دې الفاظو پر له او التاليات: 

دې پوهېدل چي دلته د ه پ، خو شيډېرو شيانو كېدى په 

پاره كارول شوى، څه لاو د  څه دههر يوه دقيقه معنى 

په خپله په  يدا بايد د لغت په كتابونو كي نه بلك

 ټوو.قرآن كي، په دغو آيتونو او په همدې سوره كي ول

 توري دا  (فاء)په سر كي د  ود دوو وروستنيو آيتون

ړلي دي سره تړه له مخكني دا دوا ي چيووته كگمطلب په 

يعني ، ړه خبره روانه دهپه اټولو كي د يوه شي په او 

الصافات، الزاجرات او التاليات د يوه شي درې حالتونه 

 او صفات دي.  

  څېر هر دا شيان بايد د قرآن د نورو قسمونو په

ړي چي ثابته ك ءگند شيان وي او دا ادعاڅرمخاطب ته 

څه كي د هر ىپدومكي او ز، د آسمانونو، ئيو د ستاسو رب

 .ئرب د

  په نامه ټونكو و آيتونو كي ستوري د رڅد قرآن په

 ياد شوي.

 پسې ورۍ په هكله ويل شوي چي دا ږمپه قرآن كي د سپو
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راتلونكې ده، په شپه كي د لمر له پرېوتو وروسته 

په شپه كي څېر ۍ په ږمگنده شي، ستوري هم د سپوڅررا

  ي.گندېږڅررا و يو په بل پسي ا ورو ورو

  د ستورو په ليدو سره انسان د دې عالم په عظمت او

ه مكزپله خ ځي لخوا انسان يوازيي، د ورستروالي پوهېږ

په شي او ستوري ش گوري، خو چياو په آسمان كي لمر 

 هڅومردې پوه شي چي دا عالم ه گند شي نو هلته پڅررا

ل رب ورپه ياد پته خ ههمدا ستوري د دئ،ستر او خور 

د يادولو سبب تعالى په حقيقت كي ستوري د هللا ړي، ك

)الملقيات د المرسالت په سوره كي بادونه د  ي.كېږ

ل ڼد ذكر القاء كوونكي گتعالى په صيغه سره د هللا  ذكرا (

  .موجبد ذكر تعالى شوي او دلته ستوري د هللا 

 په  ټوو چيړوو او دا ولگي وغدې عالم كي ستره كه پ

پسې پر له ټونكي او يوه ليكه كي ليكه كېدونكي، ر

له ي، څه وي، نو ستوري مو مخي ته ودرېږراتلونكي به 

ستورو پرته داسي شى نه شو موندلي چي د دغو صفاتو 

د شپې لخوا په آسمان كي يوه لويه ليكه مصداق وي، 

مجموعه ده  (كهكشانونوستور ليكو )د ستورو او  گورو چي

ي ليكي يپه حقيقت كي د همدې لوتوري ټول ساو د آسمان 

مكه، لمر او شمسي نظام هم د دغي زږ اجزاء دي، زمون

ښه گوليكي اجزاء دي. همداراز د آسمان په يوه او بله 

دا هم او گورو، ټلو صحنې كي د شهاب ثاقب په واسطه د ر

 ېځيني د تياري، ستوري ورو ورو رابرسيره كېږگورو چي 

نور د شپې په ځيني  ي اوندېږگڅرله زياتېدو سره سم را

 سر كي نه وي وروسته راپورته شي. 

  ځواب وروسته دوه آيتونه داسي راغلي له قسمونو او

ړنيو آيتونو كي ښيي چي په لومډېر وضاحت سره په  چي

 ستورو ته اشاره شوې: آيتونه دا دي:
   إ

  
    

     
 ښايسته كړىد دنيا آسمان مو په ستورو  ږ يو چيدا مون

  (.گمارليمو په توگه )او له هر متمرد شيطان د ساتني 

چي دلته د ښيي په آيت كي د رب المشارق فقره هم 

ه شرق طلوع لټول ې، ټولو ستورو مشارقو ته اشاره شو



 

                                                                                                                     فف  الص   

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

432 

 ځي.وېپه غرب كي پركوي او 

ړيو په لوم ي چيگه معلومېږډاپه ټولو خبرو دغو ه ل

 دريو آيتونو كي د ستورو دريو صفاتو ته اشاره شوې. 

ره ستوري چي په يوې عظيمي ليكي ېدغه د آسمان بې شم

كي تنظيم شوي، هر يو ئې په خپل مدار او فلك كي په 

طلوع او غروب ئې منظم، نه يوه شېبه ځي، منظم طور خو

ي او نه يو له بل سره تصادم كوي، دا ي كېږوروسته مخك

دا . ئمكي او آسمانونو رب يو دزد  شهادت وركوي چي

په كي هم كوي او وايي: كه استدالل قرآن په بل ځاى 

نو  ىمتعدد خدايان وله يوه هللا پرته مكه او آسمان كي ز

او دا موجود نظم متالشي كېدو او  ړه تباه كېدلدواحتمًا 

مخنيوى،  ټكرظم، يووالى، له تصادم او تباهي خورېده. ن

پل خپل كار ترې كي ساتل او خپه خپل خپل ځاى څه هر

ځواكمن ذات په څه د واحد اخيستل دا ثابتوي چي دا هر

 اداره كي دي.

د عالم  يدا بيان نه يواز د قرآنړه د ستورو په ا

يو  ږدي بلكي د قرآنړاندي ږ په وځور زمويو دقيق ان

ېرو دقيقو ډگندوي، ستور پېژاندي له څرستر علمي اعجاز 

لسكوپونو په مرسته ټاو د قوي څېړنو وروسته او علمي 

ټول ستوري او ستور ېدل چي د عالم ې ته ورسې نتيجد

ېر واقع شوي، څپه ې ستري ليكي كي د يوه صف په يوليكي 

دا د ستورو همغه صف او ليكه ده چي د شپې له لوري تته 

ړي دا دوږي، ېته تر سترگو كې ليكي ته ورړو يواو د دو

په حقيقت كي ستوري او ستور ليكي دي چي د لري والي له 

ټول . د عالم ېږيپه توگه معلومړو كبله د سپينو دو

ږ ته ډ شوي، موې ليكي كي راغونپه همداجرام او ستوري 

ږ د ستور ليكي ښكاري دا زموچي له ليكي بهر كوم ستوري 

ې دي او له ږده رانږ تتر نورو موچي ړوند ستوري دي ا

په ېښي، بهر بر له هغي لويي ليكيته ږ موې كبله همد

ړوند ستوري دي. آيا دا ې ليكي احقيقت كي دا هم د همد

په يوه ټول ستوري يو ستر علمي اعجاز نه دئ چي  د قرآن

ې په ې سورصف كي په ليكه شوي گڼي؟!! همغسي لكه چي د د

 ړي آيت كي راغلي: لوم

 : ونكو قسم!!!ليكه كېديوه صف كي په 

په تفسيرونو كي د دغو قسمونو په بايد متوجه وو چي 

ې دومره چي كه ئشاهد يو، ډېرو مختلفو آراوو د ړه ا
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نو د لوستونكو حوصله به ورته تنگه شي، ېړو څټول و

ېرى آراء داسي دي چي يا په يادولو نه ارزي يا د هغه ډ

ړاندي شوى او نه م شاهد وكو په تأييد كي نه له قرآن

په خپله څه هم اختالف كه صحيح االسنادو رواياتو، له 

پدې داللت كوي چي پدې هكله موثق روايت نشته، خو په 

نورو  گورو چيتفسيرونو كي پداسي رواياتو استناد ځينو 

ځينو ڼلي. د اختالف يوه وجه دا ده چي گهغه ضعيف 

ې، حال دا ړبير كتعمعنى په د تالوت كوونكو  (التاليات)

معنى افاده كوي، لكه  (پسې راتلونكو)پر له چي دلته د 

 ِإَذا َواْلَقَمرِ گه چي د الشمس د سورې په دوهم آيت كي څن
لفظ  (تال)د  ،شي ېپسچي ورۍ ږمپوس ېده پقسم  :َتالَها

)الصافات، الزاجرات او ځينو افاده كوي. گ ترشا رات

ڼلي!! دا تعبير له گي گټولېل ېل بالتاليات( د فرشتو ب

له عام اسلوب سره ړه د قرآن د قسمونو په اې خوا يو

گندو شيانو څرتل په مشهود او ځكه قرآن تعارض لري، 

ې د استشهاد كوي او د خپلي مدعاء د اثبات لپاره ئ

مالئكي د استشهاد لپاره نشي ړاندي كوي، په توگه وشاهد 

ل غائب بڅوك كولى شي يو غائب شى د ېدى، آيا ړاندي كو

پلي داسي مدعاء د اثبات لپاره د شاهد په خشي او د 

ې او دليل تر منينه ې ړي چي مخاطب ئړاندي كتوگه و

ځينه او ښې وايي چي فرشت ړي؟!! له بلي خوا قرآنغوا

ې د دوى لپاره معمواًل د تذكير صيغنارينه نه لري، 

 لكه دا آيت: كاروي، 

   

    

    

   

    

                                                                                                
  11 الزمر:

د ځاى  رپ (حافات)لپاره د  والئكم د يت كآي په دې

حال دا  .صيغه دهجمع مذكر چې د  ېراغلصيغه  (حافين)

ې چي الصافات، الزاجرات او التاليات د جمع مؤنث صيغ

 په يك يه عربپېدى، ې اطالق نه شي كپه فرشتو ئدي، 

 ديا او ېږي كمع جمؤنث حقيقي يا سره  (تاء)و ا (الف)

سره ويلى شو چي د  نو په يقينصفت،  العقول غيرذوى

ته ورته قسمونه په  ېونه او دقسمد سورې الصافات 
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 . و نه شو حمل كولىمالئك

او آراء مختلف ټول ا ړه دپه اې قسمونو د كه د

نو دا  ئړدئ او قضاوت وكگ ته كېږڅنبل د يو تعبيرونه 

دقيق ټولو تر ي چيشجوته ۍ درته ېر ژر او په آسانډبه 

 . ئتفسير د ىدا پورتناو په قرآن مستند تفسير هم

   

  

   

    

     

   

     

    

    

   

    

د دنيا آسمان مو په ستورو  ږ يو چييقنيًا چي دا مون

او له هر متمرد شيطان د ساتني په توگه  ښايسته كړى

ږ نشي نيولى، او له (. مالء اعلى ته غوگمارلي)مو 

 حال داسي په موخه، پهړلو د شږي، ېويشتل ك يهر لور

څه اختطاف دوى ته دائمي عذاب دئ، خو كه كوم  يچ كي

 ې شي.  ورپسېزه شعله( ړي نو شهاب ثاقب )تك

 ږي:ېځلښووني آيتونو كي دا الرې مباركو په د -(1-10)

 ړى شوى، له ښايسته كې آسمان په ستورو ږدزمكي ته ن

تر الندني او زمكي ته ټول ستوري چي  ږيېې وينا جوته كد

 ې آسمان الندي دي.ږدن

 ې شي او د ږدته نړو فرشتو پوړ يطانان نشي كولى لوش

، ستوري د دوى د بر تللو ږ ونيسيدوى خبرو ته غو

نو ړي څه وكږ نيولو همخنيوى كوي، كه د بر تللو او غو

څو اساسي مطالبو ې سره ، په دږيېويشتل ك يله هر لور

د كاهنانو او نجوميانو دا ادعاء له ې: ته اشاره شو

ايي: د پېريانو له الري د غيب خبري ې چي وټه رد شوبنس

د  ،ړ دروميترالسه كوي، گواكي هغوى د آسمان په لوري لو

ږي، ې، له راتلونكو پېښو خبرځي خبري اوريفرشتو خپلمن
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ځكه دوى خپلو ملگرو كاهنانو ته اطالع وركوي، نو او 

ړي او ورته ېدى شي چي خلك په خپل برخليك خبر كتوان

 ره به مخامخ شي، كه شكرانېچي له كومو پېښو سووايي 

ړي نو له خطر او ضرر به د خوندي پاته ورك ېاو نذران

د دوى دغه ې وينا سره ړي!! په دېدو مرسته ورسره وكك

دلته ويل  ې.گاني او دروغجني خبري رد شوې ادعاغولوونك

ټونكي دي او د رمتمرد شيطان شوي چي دا ستوري د هر 

ږ مالء اعلى ته غوځكه نو تللو مخنيوى كوي، بر دوى د 

 ړ شي او بر والې كه احيانًا كوم يو ئنشي نيولى، او 

 ې شي.  ې لمبه ورپسځالنده سوزوونكړي نو څه اختطاف ككوم 

دي ته مو بايد پام وي چي نن ساينسپوهان او ستور 

 چي قرآنړه همدغه خبره كوي پېژاندي د فضاء په ا

ر تللو ړې او وايي: آسمان ته د بړاندي كڅوارلس پېړۍ و

چي له ډ هغه شهاب ثاقب دي ټولو ستر خنړاندي تر په و

ې دومره زيات وي ځي، سرعت او حرارت ئېوهر لوري راپر

په طبيعت كي داسي ماده نشته چي د ې كوي، يرڅه اچي هر 

    ړاندي مقاومت وكولى شي.هغوى په و
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پلوه مضبوط ښت له يچي آيا دوى د پيداښته پوې نو وئ

ږ خو دوى له ړي، موپيدا كږ چي موڅه دي او كه هغه 

ې ښينه؛ بلكي ته حيرانتيا ړي. ټي پيدا كښناكي خسر

پند نه ړى شي او دوى تمسخر كوي، او كله چي پند ورك

ې پرې گوري نو مسخرښه وگنده نڅراخلي، او كه كومه 

څه گند  جادو پرته بل څراو وايي: دا خو له كوي، 

ډوكي شو آيا آيا كله چي ومرو او خاوري او ه، ئنه د

ږ او زمو ؟ږوېڅول كپاېرته راږ ببيا به هم مو

 كي حال داسي پلرونه هم؟! ووايه: هو؛ او پهړني لوم

تاسو به سركوزي او ذليل وئ، يقينًا چي دا به  چي

وي چي بيا به دوى هغه مهال  يوازي يوه تونده چيغه

دا همغه ږ! گوري، او وايي به: افسوس پر مو څه()هر 

چي تاسو ځ ده ړي ورېكدا همغه د پرځ ده، د جزاء ور

 تكذيبوله.  

  ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(11-20)

 آيا دوى ښتهته ويل شوي چي مخالفين وپو ّـ هللا رسول :

ږ چي موڅه او كه هغه پلوه مضبوط دي ښت له د پيداي

يعني ړي. ټي پيدا كښناكي خږ خو دوى له سرړي، موپيدا ك

او له بياژوندون انكار كوي  تعالى چي له هللاړي هغه وگ

ښت پراخ عالم د پيدايې دښت د ودي وايي چي د دوى پيداي

شديد، ښت نگه تعبيروي، د كوم يوه پيدايڅپه پرتله 

، د ټول عالم ڼيگران گې مضبوط او پيدا كوونكي ته ئ

د هغه انسان ښت، پيدايښت كه د انسان بيا پيداي

  ؟!!  ړىټي پيدا ككي خاښنله سر تعالى چي هللاښت پيداي

 ې نه؛ له شكه پرته چي خبره هغسي نه ده چي دوى ئ

گېري، بلكي حقيقت دا دئ چي ته د خپل رب د عظمت او ان

ړه قدرت او د هغه عالم او مخلوقاتو د پراخوالي په ا

خو دوى تمسخر كوي،  ؛ړيې چي ستا رب پيدا كښيانتيا حير

پند نه اخلي، او كه كومه ړى شي او كله چي پند ورك

او وايي: دا خو ې كوي، پرې گوري نو مسخرښه وگنده نڅر
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آيا كله چي ومرو ، ئڅه نه دگند  جادو پرته بل څرله 

ېرته ږ بډوكي شو آيا بيا به هم مواو خاوري او ه

 پلرونه هم؟! ړني ږ لومزمواو  ؟ږوېڅول كپارا

 ږئ ېدوى ته ووايه: هو؛ تاسو به هم بيا راژوندي ك

تاسو به  چي كي حال داسي او ستاسو پلرونه هم، په

 سركوزي او ذليل وئ.

 ترسره شي ۍ د دوى بياراژوندي كول به داسي په آسان

پيل شي او ړۍ توندي چيغي سره به دا ل ېچي يوازي په يو

او هغه مهال به دوى څي پانو راې سره به له قبروپه همد

گوري، هغه مهال به ېرنو خالف ود خپلو غلطو انگ څههر 

دوى به ځ ده، دا همغه د جزاء ورږ! وايي: افسوس پر مو

په خپله هم يو بل ته وايي او له هري لوري به هم ورته 

چي تاسو ځ ده ړي ورېكږي: دا همغه د پرېويل ك

 تكذيبوله. 

 دوى راژوندي كول به داسي  چيغي سره دې توندي په يو

وي لكه په دنيا كي چي د تالندي په توندي چيغي سره له 

ږي، تالنده د ېړۍ پيل كېدا لټوكټو د رازمكي د بو

ړې ن سره د ماې بارپه همدړي او باران راتگ اعالن ك

ټي ډول ژوندي بوډول ېدا پيل شي او ۍ كزمكي بياژوند

 ږي.  ېټوكراو
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ړې ړى وو او د دوى جوې كړئ چي ظلم ئډ كهغه راغون

دوزخ  ځل؛ او دهم چي دوى له هللا پرته لماناو هغه هم 

ېدونكي ښتل كچي پوې دروئ وئاو ړئ، ې سم كالري ته ئ

 ئ كولى؟چي يو د بل مرسته نه شڅه درباندي شوي دي، 

وي، ښتونكي غو ولتسليمود ځ نه؛ بلكي دوى به دغه ور

 كي حال داسي پهړوي ځينو نورو ته مخ اځيني به او 

ږ ؛ وايي به: دا تاسو وئ چي موښتييو به بل پو چي

، وبه وايي: نه؛ بلكي تاسو ته به له يمينه راتلئ

پر تاسو ږ او موړونكي نه وئ، په خپله ايمان راو

ښ وده، بلكي تاسو په خپله سرككومه سلطه نه درل

پل رب وينا د خټولو( )ږ ځكه پر موړي وئ، نو گو

( خوندې هرو مرو )د ئږ محققه شوه، يقينًا چي مو

چي په ړئ ې الري كغسي بمږ هڅكونكي يو، يقينًا چي مو

   ې الري شوي وو.خپله ب

ځ د دوزخيانو دا مبارك آيتونه د قيامت په ور -(23-32)

 ي:ځوروحالت داسي ان

 ټول هغهچي: ړي وكړه امر به د دوى په ا تعالى هللا 

و او ړړى وو؛ له خپلو جوې كئ چي ظلم ئړډ كراغونړي وگ

يا د دوى ړو له جوځل؛ هغو سره چي دوى له هللا پرته لمان

ې ملگري او يا هغه چي د دوى په ېرمني مراد دي، يا ئم

 ېر ول.څ

 د  ړئ،ې سم كدوزخ الري ته ئ دچي ړي بيا به امر وك

او وبه ړي دوى د ودرولو امر وك ږدو كي به دالري په او

ښتنه به ېدونكي دي، دا پوښتل كچي پوې دروئ فرمايي: وئ

ې وشي چي ولي يو د بل مرسته نه شئ كولى، دوى به نه تر

يوازي يو د بل مرسته نشي كولى بلكي هر يو به د بل 
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 كي حال داسي ځينو نورو ته پهړي، ځيني به تسليمول غوا

به او ورته وايي به: آيا دا  ښتيپوې تر چيړوي خ ام

، د يمين ږ ته له يمينه راتلئتاسو نه وئ چي تل به مو

ېلو معانيو ته په پام سره به د دوى مطلب يا دا ېلو بب

ځواك له د زور او ځواكمن او زورور وئ، وي چي تاسو 

ړ په غلطو الرو تلو ته اږ به مو ړخه به راتلئ او موا

قسمونه به مو ږ ته به راتلئ او ا چي مويا دكولو، 

ې لوري به چي ستاسو وينا سمه ده، يا دا چي له دړل خو

ږ ړئ او زموښېگڼه غوا ږ خير اوچي گواكي زموراتلئ 

ښي لوري يا دا چي له ښيئ، ئ او سمه الر را ږي يخواخو

ږ ته په وار وار راتلئ او په غلطو الرو تلو ته به مو

داسي نه وه؛ ې ورته وايي: ئمشران به څولو. به مو ه

پر ږ موړونكي نه وئ، بلكي تاسو په خپله ايمان راو

ښ تاسو كومه سلطه نه درلوده، بلكي تاسو په خپله سرك

پل رب وينا محققه د خټولو ږ ځكه نن پر موړي وئ، نو گو

گڼل ړ وړي سره سم د عذاب وېكله پر تعالى هللاږ د شوه، مو

ږ مو ؛څكونكي يو، هو ندخوې هرو مرو د شوو نو اوس به ئ

داسي خو  ې الري شوي وو.چي په خپله بړئ ې الري كغسي بمه

په يوه الر روان وو او تاسو مو په بله ږ نه وه چي مو

چي په ېولي يئ نه؛ تاسو مو په هغي الر بړي يئ، سر ك

   ې روان وو. خپله پر
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په عذاب كي سره گډ وي، ځ نو دوى به په دغه ور

دوى ږ له مجرمينو سره همداسي كوو، يقنيًا چي مو

داسي ول چي كله به ورته وويل شو: له هللا پرته بل 

ې: ې كولو، او ويل به ئمعبود نشته؛ نو تكبر به ئ

پاره د خپلو معبودانو ږ د يوه مجنون شاعر لآيا مو

ړ او ې وروبلكي حق ئداسي نه ده؛ و، شېښودونكي پر

ړل، يقينًا چي تاسو د ې تصديق كپيغمبران ئټول 

پرته چي كول مو څكونكي يئ، او له هغه دردناك عذاب 

   .ږيېڅه سزا نه دركول كد بل 

 دا مبارك آيتونه وايي: -(23-22)

 په عذاب ځ د دوزخيانو مشران او كشران به په دغه ور

 كي سره گډ وي.

  ده.همداسي معامله  عالىت د هللاله مجرمينو سره 

  :دوى په دنيا كي داسي ول چي كله به ورته وويل شو

ې كولو، او له هللا پرته بل معبود نشته؛ نو تكبر به ئ

پاره ږ د يوه مجنون شاعر لموېدى شي ې: آيا كويل به ئ

  ؟!!وشېښودونكي د خپلو معبودانو پر

 ټول ړ او ورودوى ته حق  ّـ هللا داسي نه ده؛ بلكي رسول

ړل، خو دوى له حق سره نه پخال ې تصديق كپيغمبران ئ

ې د پيغمبرانو سره ئ لوټواو له ښمني درلوده ې دېدونكك

په ضد  ّـ هللا رسولې د ځكه ئې وه نو ړمخالفت الر غوره ك

 ړى وو.ځ غوره كدا دري

 تاسو ې له مخي د محاسب تعالى يقينًا چي اوس او د هللا

 څكئ. ې خوند ود دردناك عذاب مستحق يئ، اوس به ئ

 ږي. ېړنو مطابق سزا به دركول كد خپلو ك 
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غوره رزق ټاكلى مگر د هللا مخلص بندگان، دوى ته به 

له ړى شوي وي، عزتمن ك ې، او دوى بهېووي؛ م

كي، پر تختونو يو بل ته  جنتونو وډكنعمتونو 

جامونه د شرابو ې چينړې گځانمخامخ، پر دوى به د 

ښونكو ته خوندور، نه به په څراچورلي، تك سپين او 

ې سده بې هغه كي كوم خرابوالى وي او نه به تر

( ښكلوې د )ډوونكداسي د نظر لنې خوا ته به ئږي، ېك

   وي.  ۍې هگښلگو والي وي لكه چي پوسترټو ټو غغ

دلته د جنتيانو حالت د دوزخيانو په پرتله  -(40-49)

 ځور شوى: داسي ان

 چي څه خوندي وي بندگان به له هغه  د هللا مخلص

 دوزخيان به ورسره مخامخ وي.

 په ې له لوري غوره شوى معلوم رزق به ئ تعالى د هللا

 ې وي. ېوبرخه وي، دا به د جنت م

 ېږي.ې درناوى كعزتمنو په توگه به ئ د 

  كي به اوسي. جنتونو وډكله نعمتونو 

 .پر تختونو به يو بل ته مخامخ ناست وي 

  شاوخوا ې به ئډك جامونه له شرابو ې چينړې گځاند

ښونكو ته خوندور، نه به په هغه څچورلي، تك سپين او 

نه به ږي، ېې سده كبې كي كوم خرابوالى وي او نه به تر

ېر كومه څه بوى او خوند كي د دنيا د شرابو په پې ئ

ې سده او نه به په ب ړويستونزه وي، نه به كوم تاوان ا

 ږي. ېېدا منتج كك

 ټو ټو غ( غښكلوې د )ډوونكد نظر لنې خوا ته به ئ
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وي. دلته  ۍې هگښلې لكه چي پوښكلگو والي وي، داسي ستر

ې سترگي ئې: صفتونو يادي شوې دپه ړې د جنتيانو دا جو

له او  يې حياناكې يعنډوونك، د نظر لنټيټي غې غښكل

ې، داسي لكه ډډه كوونكبل ته له كتلو ړه پرته ېخپل م

څو وضاحتونه ضروري ړه ې اپه د ۍ،ې هگښل: پوبيض مكنون

ټي آيا په بيض مكنون سره د دوى د سترگو گا -1ېښي: بر

دوى په غوى لوى والى تشبيه شوى كه هاو د )بيضه( 

ېل تعبيرونه شوي خو غوره تعبير ېل بړه با ېخپله؟ په د

ټي گه د گاړې توگځانې او په ټي ئدا دئ چي د سترگو گا

پيني ړې سوټي گو گاې، د سترسپينه برخه ورسره تشبيه شو

په نامه يادوو، د بيضه ې د ږ ئموۍ ته ورته وي، هگ

ښايسته عضو همدا سترگي دي، د ټولو انسان په مخ كي تر 

تناسب،  ققيدې ئځ پين او تور تر منسترگو اندازه، د س

او د سترگي حركات په مجموع كي د ځي، وگان او وروڼبا

څ عضو پلوه داسي امتيازي مقام لري چي هيښايست له 

د تشبيه له پلوه د )بيض( او ورسره برابري نشي كولى. 

ځكه د سترگي ېدى شي، )مكنون( اطالق يوازي په سترگي ك

گانو او د سترگو په وڼداسي دي چي په باټي سپين گا

ړه د بدن په دا دوا ،ټ ويۍ پردو كي پۍ او الندينپورتن

ۍ ته ورته وي او نه ي، نه د بدن رنگ هگړه صدق نه كوا

ېرمني ې د جنتيانو انساني مړآيا دا جو -2پټېدا، ې ئ

چي دا به د دوى خپلي ځواب دا دئ ؟ مخلوقكه كوم بل دي 

ېرمنو انو د مړاندي د دوزخيې وځكه تر دېرمني وي، م

     په دوزخ كي وي. ځاى ې چي له دوى سره به يو يادونه شو
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په داسي ړي ځينو نورو ته مخ ك به( جنتيان)ځيني نو 

، د دوى يو ويونكى به ښتيپوچي يو به بل حال كي 

گرى مي وو، ويل به چي يو ملووايي: زه خو داسي وم 

چي ومرو ، آيا كله ې؟يې: آيا ته له باور كوونكو ئ

او ږ به محاسبه آيا موډوكي شو او خاوري او ه

ېدونكي يو، وبه وايي: آيا تاسو اطالع كمجازات 

ځ په منچوي او د دوزخ موندونكي يئ، نو نظر به وا

ې ږدچي نپه خداى گوري، وبه وايي: قسم ې وكي به ئ

ې، او كه زما د رب فضل ځوپه دوزخ كي( وغوروه ما )

له په دوزخ كي( ېرزوينه نه وى نو زه به هم )پاو 

اوس داسي نه ده چي نو آيا ړى شوو سره وم. كحاضر 

 ؟ړينهم ۍړنږ همغه لوميو، مگر زمونه ېدونكي ړه كم

چي همدا ستره يقينًا  و؟ېدونكي يږ عذاب كآيا مو

نو عمل كوونكي دي د داسي بريا لپاره عمل بريا ده، 

  .ورته ويې ته چي د ړيوك

ې ځ د يوډلو تر مند دوو  دلته د جنتيانو -(10-11)

د يوه دوزخي ملگري او د يوه له لوري نورو ته  يليدن

 بهجنتيان ځيني د وينا په ارتباط داسي راغلي: ړه په ا

 ړي چي يو به بلمخ كپه داسي حال كي ځينو نورو ته 

چي يو ووايي: زه په دنيا كي داسي وم ې ، يو به ئښتيپو

: آيا ته له باور ويلې گرى مي وو او ما ته به ئمل

ډوكي شو چي ومرو او خاوري او ه، آيا كله ې؟يكوونكو 

له كبله به ړنو ك وږو او د خپلېبه راژوندي كته رېب
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چي د ړئ ؟، وبه وايي: آيا غواږوېكاو مجازات محاسبه 

ري دئ؟ نو نظر به ېه خبر شئ او وگورئ چي چه له حالتهغ

ې ومومي، دا جنتي به كي به ئپه تل چوي او د دوزخ وا

ځان ې وه ما هم د ږدچي نپه خداى قسم هغه ته ووايي: 

ې، كه زما د رب فضل او ځوپه دوزخ كي وغورېر څپه 

ېرزوينه نه وى نو زه به هم اوس له نورو دوزخيانو پ

ى وم، نو آيا اوس ړى شوكر په دوزخ كي حاضځاى سره يو

آيا ېدونكي يو؟ ړه كي پرته بيا مړينم ۍړنهمغه لومله 

چي يقينًا  و؟ېدونكي يمخامخړاو سره له كوم عذاب او ك

داسي بريا د همدا ستره بريا ده، نو عمل كوونكي دي 

 .ورته ويې ته چي د ړيلپاره عمل وك

 په پام كي ولرئ:څو خبري ړه ې اپه د

 داسي وي، ډلي مي كچي له هنو د دودا كس به د جنتيا

څه څه نا له داسي خلكو سره هم ې ئ كس چي په دنيا كي

ړنو او ك چي خپلو باورونوړه وه روابط او ناسته وال

 . دوزخ ته رسولي

 چي ې چي دا سوره هغه مهال نازله شوږي ېې معلومله د

ړيكي ال په بشپړه توگه ځ اد مسلمانو او كافرانو تر من

ۍ او مخالفت ته نه ښمنگندي دڅراو خبره  ېېدلې شلنه و

څ كي مسلمانانو ته ويل په ترې مضمون د د ې.ېدلوه رس

كه نه  ځان لري وساتئچي له داسي ملگرو همدا اوس شوي 

 ځي. ځان سره مو دوزخ ته بوېدى شي له نو ك

  ،دا جنتي به خپل يو ملگرى په جنت كي ونه مومي

ژر ېر ډټوو، لنورو جنتيانو ته به ووايي: راشئ هغه و

په كار ږ توقف په تل كي ومومي، دلته لې د دوزخ به ئ

گه په څنچي يو جنتي به ړو بري غور وكې خدئ، بايد په د

ځ په من وچي يو دوزخي د ملياردونو انسانانږي ېې تواند

ې ومومي او بيا له ړي، د دوزخ په تل كي ئكي تشخيص ك

ي د دوى چټن سره له هغه لري وا ړي،پيل كهغه سره خبري 

ې چي د دوى له ځ كي به وي او سره له دپه منړو دوا

چي يو جنت ته او بل دوزخ ته  ېټېبيا تر هغه ني لېلواب

څوك ڼئ لكه گ؟!! دا داسي وېېره شوږده موده تتللى او

په شمسي نظام يا ستورليكي ږ گرى زموپل كوم ملنن خچي 

په يوه لري ستوري ې پ كي ئپه رگو سترټوي او د كي ول

ومومي!! او د زمكي له سر له هغه سره داسي خبري  كي

ې گوري!! له دې شكل ږ اوري او هم ئې غچي هم ئړي وك
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ېر محدود څد نن په هلته به د انسان حواس چي ږي ېمعلوم

او كمزوري نه وي بلكي داسي به وي لكه چي په دغو 

     ځور شوي.آيتونو كي ان

سره ډېر وضاحت ې ته ورته آيتونو په ې او دله د

جنت كي به نه د انسان حواس اوسني  پهچي ږي ېمعلوم

دومره محدوده لكه نن، ساحه ې د درك حواس وي او نه ئ

پراخ وي او هم حواس دومره حساس ېر ډې لري ليد هم به ئ

د دغه حقيقت د  قرآنښايي، سره چي له داسي جنت 

د هغه جنتي مكالمه له هغه دوزخي سره پاره بيانولو ل

له يوه دوزخي هغه په دنيا كي ږدي، دي ړانپه وږ زمو

 هللاڅه كوله خو دى د ې د غولولو ههغه ئژندل، پېسره 

به په جنت كي پاته شوى وو، په فضل تري خوندي تعالى 

ې خبر چي له حاله ئړي ې وغواړه به ئپه ياد شي، زور

وو، گرو ته به ووايي زما داسي يو دوست پلو ملشي، خ

نظر سره به هغه د  هپه يو، ېري دئچچي هغه گورو و راشئ

مومي ې كندي كي وپه يوځه د دوزخ ټولو دوزخيانو له من

ځير شو او دا په ږ ، كه لړيږ كې غپراو له جنته به 

ښت بيا د قيامت تر پيدايله  ّـپام كي ولرو چي د آدم 

په زمكي كي پيدا شوي وي؟ آيا څومره انسانان ځي به ور

څو چي اخلو د م ځو، هر قدپر زمكه گرږ دا اوس چي مو

تر قيامت ږدو، كرو به پښه خاوره شوو كپر انسانانو 

په جنت څومره به څومره شوى وي، ېر پوري به د دوى شم

په دوزخ كي، د دوزخونو او جنتونو تر څومره كي وي او 

ېږي له څنگه توانڅومره وي؟ يو انسان ټن ځ به وامن

 گرى په يوهځ يو ملټن د دومره كسانو تر مندومره وا

په داسي خبرو به يو چي ږئ ېپوهآيا  ړي؟!!نظر پيدا ك

او هغه به ې وي ډي وهلڅومره ملنمهال د اسالم مخالفينو 

ې ڼلگډكي ې دروغجني او د حقيقت خالف او له مبالغو ئ

پراته كلي له يوه لري  افغانستانخو دا دئ نن د وي؟!! 

ټ گوپه لري ړۍ د ن په مرستهړوكي مبايل د يوه ويو كس 

ږ اوري ې غچي هم ئپل دوست سره داسي خبري كوي ه خكي ل

پ لسكوټ! دا نن د يوه قوي او ستر گوري!مخ ې او هم ئ

كي ړخ په لري اد ستور ليكي ژاندى پېخوا ته ناست ستور 

په ږ له زمكي زمو ىگوري او وايي: دا ستوريو ستورى 

پرتله په ږ د زمكي ې زموپروت دئ، حجم ئټن كي دومره وا

دا وينا داسي نه ده  قرآن! آيا د يات دئ!ځله زدومره 
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 !!؟ړاندي دهچي د ساينس د نني معيارونو له مستوى هم و

 يو ستر علمي اعجاز نه دئ؟!! آيا دا د قرآن

    

   

   

   

    

   

  

   

   

    

    

     

   

   

  

    

    

   

  

په توگه غوره دئ كه د زقوم ېلمستيا آيا دا د م

ونه، يقينًا چي هغه مو د ظالمانو لپاره فتنه 

زخ په تل كي ې، دا داسي ونه ده چي د دوځولگر

ې داسي دي لكه د شيطانانو سرونه، ږي ئوږي، ېټوكرا

د )خپلو( ې به مد، او له هې خوراك كوينو دوى به تر

د ې ټو ډكوونكي وي، بيا به حتمًا دوى ته پر هغېخ

حتمًا د ېدا ځگرې بيا به ئنه وي، وډتودو اوبو گ

وي، يقينًا چي دوى خپل  يپه لوردوزخ د اور كندي 

ي ول، نو د هغوى پر پلونو ي موندلېروتپلرونه ت

ډېرى ړاندي ېدونكي ول، او يقينًا چي تر دوى وځغل

  ې الري شوي ول.ړني بلوم

ښتنه پوړاندي دا د خپل مخاطب په و دلته قرآن -(12-11)
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كي كوم حالت غوره دئ، د جنتيانو ړو ږدي: په دغو دوا

په ېلمنو كه د دوزخيانو، هغه چي په جنت كي به د م

د زقوم له ې وسي او كه هغه چي خوراك به ئتوگه ا

د ظالمانو  تعالى ؟! هغه چي هللايوني وې زهرجني او ترخ

ې او آزمويني سبب او د عذاب وسيله لپاره د فتن

ې، دا داسي ونه ده چي د دوزخ په تل كي ځولگر

ې داسي دي لكه د شيطانانو سرونه، نو ږي ئوږي، ېټوكرا

ټي ېخپلي خې به مد، او له هې خوراك كويدوى به تر

ې اوبه ېدلړ شي نو ايشښاك ته اڅږي او ډكوي، كله چي ت

 ېرتهبډوي، په برخه شي، همدا به له زقوم سره گې به ئ

ې بد برخليك سره د ږي. له دېته ستند اور كندي به 

ېروتي ېدو ستره وجه دا وه چي دوى خپل پلرونه تمخامخ

د گو ترټو سنه يوازي په پې ئې ي ول خو سره له دموندل

 ېدل، دا پهځغلبلكي د هغوى پر پلونو هغوى تقليد كولو 

ې الري ړني بلومډېرى ړاندي تر دوى و چي كي حال داسي

  شوي ول.

گه د څنځواب شي: د زقوم ونه ښتني بايد دلته دوه پو

دوزخيانو لپاره فتنه ده؟ د دوزخ په تل كي، هلته چي 

څنگه نه ټى او وپه كي سوزي د زقوم بوډبري او انسانان 

 ځوابونه دا دي: په قرآنښتنو ړو پوې دواد د ږي؟ېټوكرا

ځي او كله د عذاب كي كله فتنه د آزمويني په معنى را

د دوزخيانو لپاره د ې خوا په معنى، د زقوم ونه له يو

تعذيب وسيله ده، او له بله پلوه يوه آزموينه، په 

دنيا كي آزموينه او په آخرت كي عذاب، په آخرت كي د 

ې كاماًل واضح دئ خو په دنيا كي د آزمويني ړخ ئاب اعذ

ې وضاحت په خپله د د ړي، قرآنږ وضاحت غواې لړخ ئا

ې چي د زقوم د وني او د دوزخ په تل كي د هغكوي، كله 

ړه يادونه وشوه نو مخالفينو ستره غوغا جوېدا ټوكد را

ټوكو او مسخرو سره ټوكو په ې ړه او په هر مجلس كي ئك

چي د زقوم ونه به د دوزخ ( ادعاء كوي ّـمد )ويل: دا مح

ټي او وني !! په اور كي خو بوږيېټوكپه سره اور كي را

ېز او سخت اور كي څېر تڅنگه ومنو چي د دوزخ په  ؛سوزي

 د وينا له مخي دوى د رسول د قرآن ږي؟!!ېټوكبه وني را

چي په  ړلتبليغات وكټولو زيات ويناوو تر څو په  ّـ هللا

 يادونه شوې: توگه ې په دې كي ئ قرآن
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                              10:اإلسراء 

پر دغو چي ستا رب چي مو درته وويل: يقينًا او كله 

تا ته مو چي ې، او هغه رؤيا )خوب( ړخلكو احاطه ك

پاره يوه آزموينه ښود؛ هغه مو فقط د خلكو لدرو

 ې ونههغه لعنت شوې( كي )ياده شو په قرآنې، او ځولگر

خبرو( يوازي د دوى ستر طغيان ې، نو )دغو ېروو ئاو و

 ړ.الزيات ك

داسي څلورو خبرو ته څلورو فقرو كي په آيت ې د د

ښمني او طغيان چي د مخالفينو عناد، دې گوته نيول شو

  ړ.ې الزيات كئ

پر تعالى  چي هللادا وينا وه ې د قرآن ۍ خبره ئړلوم

ې د ئتعالى  هللاچي نشي كولى څه ړې، داسي خلكو احاطه ك

ږ خو ړي، مخالفينو ويل: موان او توفيق ورنه ككولو تو

ه ې احاطږ ئچي موگورو څوك نه پلي شاوخوا كي داسي په خ

ې هللا تعالى چي ته وايڅه كوو ېر داسي ډخو ږ مو ړي يو!!ك

 ېري ده؟ چښوي، ستا د رب احاطه ې نه خوئ

اسراء او چي د هغه رؤيا وه  ّـهللا  رسولدوهمه خبره د 

خلكو ته دا رؤيا يوه شوه، په نامه ياده معراج 

هغه له ځينو گران وو، ې منل ځينو ته ئآزموينه وه، 

پاره ځينو د تبليغاتو لڼله، گقصه وې ړه شوځانه جو

كوي  ءپيغمبر اوس ادعادا ې دا دئ وكاروله او ويل به ئ

ټولو پورى تللى، د په كي تر مسجداالقصى په يوه شچي 

تر اوم آسمان  ړى،ې كامامت ئالسالم  معليه انوپيغمبر

پيغمبر ليدلى، ې يو يو په هر آسمان كي ئېدلى، پوري رس

 گو ليدلي او... پلو سترپه خې جنت او دوزخ ئ

چي د دوزخيانو دا وينا وه  قرآنخبره د ېيمه در

په تل چي د دوزخ ټى وي د زقوم هغه تريخ بوخوراك به 

ځ په مناو كافرانو وويل: آيا د اور ږي، ېټوككي به را

ځ كي؛ ونه راشنه په منېز اور هم د دوزخ د ت هغهكي 

 ېدى شي؟!! ك

به ستا تعالى  چي هللادا وينا وه  قرآنخبره د څلورمه 
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ې پردوى چي ړي څه وكداسي  پارهو د تنبيه لښمناند د

ېروي، مخالفينو وويل: دا تنبيه او تهديد ولي وو

ېدو وروسته هم دا ېرلى، ولي د دومره كلونو له تدېډځن

  ترسره نشول؟ښونه گوا

ځواب ډ ړه د دوى د اعتراض ساده او لند زقوم په ا

په دوزخ كي به دوزخيان هم سوزي او هم به دا دئ: 

ژوند داسي وي لكه د دنيا ژوند ې ژوندي وي، خو نه به ئ

، ېداپه دنيا كي سوزېدا داسي وي لكه سوزې او نه به ئ

د دوزخ اور د دنيا له اور سره مه تشبيه كوئ، په هغه 

ږي، ېاور كي به هم انسان سوزى او هم به ژوندى پاته ك

ټي هم ېدى شي بوپاته كدى په كوم اور كي چي انسان ژون

يو مخاطبينو ته نړلوم ېدى شي. دا خبره كه د قرآنټوكرا

نن نه يوازي  ، خوېدهښېرړ بډو او خندا ود ملن

ې هم ساينسپوهان ورسره موافق دي بلكي عادي خلك ئ

له ځه ويشت كاې پنږدرگو گوري، ما نېلگي په خپلو ستب

څېر چي د ليزر او مايكرو ويو په ړاندي او هغه مهال و

ړانگو د پخولو او سوزولو په موخه كار اخيستل پيل و

كي د پخلي ځي په پخلنټ كي د يوه شيخ شوي وو؛ په كوي

څو دقيقو ړ شوى وو، په ړ جوى وليد چي له رابښداسي لو

اسي حال كي چي نه د اور ښه پخولى شوه، په دې غوئكي 

ېدو!! كه داسي ښى تودبه لوېده او نه لمبه تر سترگو ك

ښى نه ړي لوپخوي خو د پخلي رابښه اور شته چي غو

ې او ړه شك كوسوزوي، نو ولي د دوزخ د داسي اور په ا

چي د انسان پوستكى به سوزوي خو ې گڼړ هغه د نه منلو و

په ډبري به  ږي،ېوژلو به نه منتج كړيني او د ده په م

ښه؛ ې خوستا ئ ږي!!ېټوككي سوزي خو زقوم به په كي را

په ستر علمي اعجاز يوه ې وينا ته د د قرآنږ د خو مو

ۍ دا وينا د شلمي پېړ سترگه گورو، يقينًا كه د قرآن

و: تښې وپوږدو او ترېړاندي كيوه منصف ساينسپوه په و

چي يو شى سوزوي او پخوي او د شته هم آيا داسي اور 

ې ځواب به ئچي ې ږېږدي؟! نو پوهېټ پرښى روغ رمهغه لو

ږ ؛ داسي اور شته او موې دا وي: هوڅه وي؟ ځواب به ئ

ې ې استفاده كوو!! د هغو ئډېرو مواردو كي تراوس په 

په ې د يوه كمعقله ماشوم ښه چي عالم او اسرارو ته ئخو

ږي ېې سر نه خالصسترگه گوري او پر داسي ژورو ويناوو ئ

چي د دوزخ اور ې باور يو په دږ ، موې وهيپرډي ملناو 
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ا لري بلكي هغه به يړتځانگۍ نه يوازي دغه پورتن

ځان لوري ته به په نوم پېژني، د ې او ېرڅدوزخيان له 

ږي نو د ېېرې بلي، كله چي انسانان د هغه خوا ته تئ

دوزخيان به له نورو راباسي او په خپلو سرو ړ ېدو وسوز

 چي قرآنڅه دي ! او دا هغه سي!ې نيمنگولو كي به ئ

 ويلي!!     

آيتونو له فحوى په ې ته مو هم بايد پام وي چي د دې د

ږي شي ږي او تږي چي كله  دوزخيان وېوضاحت سره معلوم

ښلو لپاره به د څښېدلو اوبو د ړلو او اېنو د زقوم خو

ښاك څږي او له خوراك ېېول كځاى ته بړي گځاندوزخ 

 ) ،ږيېځاى ته ستنخپل ېرته خپل وروسته به ب

     :

 يپه لورحتمًا د دوزخ د اور كندي ېدا ځگرې بيا به ئ

چي په دوزخ كي ږي ېمعلومپه وضاحت سره ې ( له دوي

او د زقوم د وي ېل ځاى بېدا به د دوى د اوس

 .لېځاى بېدا ټوكرا

   

    

   

    

    

)انبياء( ښونكي او يقينًا چي په دوى كي مو گوا

گه وه، د څنگوره چي د انذار شوو پايله ږل، نو وېول

 هللا د مخلصو بندگانو په استثناء.

له خپل لوري  تعالى هللا دا مبارك آيتونه وايي: -(12-14)

چي ږلي ېښونكي لخلكو ته داسي خبردارى وركوونكي او گوا

د ېروي، فساد له بدو پايلو وواو دوى د كفر، شرك، ظلم 

څه ړوه او وگوره چي له هغو خلكو سره ڼي واتاريخ پا

چي پيغمبران ورغلي، چا چي د دوى انذار ته اعتناء شوي 

امخ شوى او له مخلصو څنگه برخليك سره مخړې له نه ده ك

په راتلونكو آيتونو كي  څه شوي.او صالح بندگانو سره 

ړاندي په وږ گي زموېلڅو عملي تاريخي بې وينا د د

 ږي. ېځل
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 چي كي حال داسي ړ پهږ كته غږ ي نوح مواو يقينًا چ

غوره اجابت كوونكي يو، او دى او د ده اهل مو له 

ژغورل، او د ده اوالد مو باقي پاتي شوي ړاو وستر ك

په وروستنيو كي )دا ړه مو په اځول، او د ده وگر

پر نوح ټولو عالمونو كي دي وينا( پرېښوده چي په 

بدله ه همداسي ېكانو تږ نسالمونه وي، يقينًا چي مو

ډلي يقينًا چي هغه زما د مؤمنو بندگانو له ، وركوو

  . ړل، بيا مو هغه نور غرق كوو

گري ټبر او ملاو د ده  ّـې نوح بېلگه ئ ړۍلوم -(11-10)

پل قوم له كلك مخالفت سره مخامخ ول، دعوت د خدي، دوى 

په ې ې مبارزږدږده شوه، د ستونزمني اوې اواو مبارزه ئ

ړ ې ته اړ، دېر كسانو ايمان راوگوتو په شمنتيجه كي د 

او  ې وسياو پر خپل عجز، بړي شو چي خپل رب ته دعاء وك

چي د ده او ړي وغوا تعالى هللاړي او له ناكامي اعتراف وك

د ده دعاء  تعالى هللا، يړړه وكېكۍ پرځ وروستقوم تر من

نوح آيتونو كي راغلي: ې همغسي لكه چي په دړه، قبوله ك

غوره اجابت كوونكي  چي كي حال داسي ړ پهږ كته غږ مو

ژغورل، او د ړاو ويو، او دى او د ده اهل مو له ستر ك

ړه مو په اځول، او د ده ده اوالد مو باقي پاتي شوي وگر

ټولو په وروستنيو كي )دا وينا( پرېښوده چي په 

ږ پر نوح سالمونه وي، يقينًا چي موعالمونو كي دي 
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يقينًا چي هغه زما د وركوو. ېكانو ته همداسي بدله ن

. ړل، بيا مو هغه نور غرق كډلي وومؤمنو بندگانو له 

له هغه ستر ې( ټبر او پلويان ئې )يعني دى او اهل ئ

پو كي څد ستر طوفان په ې ژغورل شول، مخالفين ئړاو وك

په هغي سيمي او د ده څوك له دوى پرته نه بل غرق شول، 

ړي نسل، د هغوى جرې په قوم كي ژوندى پاته شو او نه ئ

ځينو څه هم كه ټول شو. ې د تل لپاره ټغر ئې او وخت

وروسته  ّـې چي گواكي له نوح ېرلدرنو مفسرينو داسي انگ

له  پاته شوى، خو دا تعبير د قرآن يوازي د ده اوالد

ې په د قص ّـد نوح  نورو ويناوو سره تعارض لري، قرآن

ره نور ېسربټبر چي له ده سره پر خپل څ كي وايي تر

ځايونو پاره شوي او په نورو سكي ۍ په كشتمؤمنان هم 

چي د ده پر قوم عالوه نور خلك هم كي دا وضاحت هم كوي 

چي آيت  41ې ورل، لكه د هود د سېدپه زمكي كي اوس

 وايي:

     

    

     

    

    :ې نوح! وويل شول: ا

چي زما له لوري له سالمتيا او هغو بركتونو سره كوز شه 

ه تاسره دي. او چي لو )نازل شوى( دئ ډلپر تا او هغه 

برخمن  (ې)د دنيا له متاع به ئچي ډلي داسي دي ځيني 

 اخته شي.عذاب  يدردوونكپه ږ بيا به زموړو ك

ټول ولسونه هغه طوفان داسي نه وو چي د زمكي د سر 

ړي، دا د بايبل غلطه ادعاء ده، ځه وې له منئاو ژوي 

ړاندي ښتم آيت او تر هغه وېلوڅد ې د هود سورې تفصيل ئ

    گورئ. وڅو آيتونو په تفسير كي 

او د ده  ّـنه يوازي نوح  تعالى دلته ويل شوي چي هللا

بلكي دا ېښود پرې باقي ري وژغورل او د دوى نسل ئملگ

ټول عالم كي ړه چي له دوى وروسته به په ې وكړه ئېكپر

ې پاته ېك نوم به ترږي، يعني نېږل كېپر ده سالمونه ل

دائمي   تعالى شي او خلك به دعاگاني ورته كوي. دا د هللا

ېكانو ته ې سنت له مخي ن، د دېدونكى سنت دئاو نه بدل

يقينًا چي هغه زما د مؤمنو اسي بدله وركوي. تل همد

وعده  تعالى ، له مؤمنانو سره د هللاډلي ووبندگانو له 
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همداسي ده، هغوى به حتمًا ژغوري، او د دوى له 

له مخالفينو  ّـچي د نوح څه كوي مخالفينو سره به همغه 

بيا مو ړه فرمايي: د هغوى په ا تعالى ، هللاړلې وكسره ئ

   . لړهغه نور غرق ك

   

    

    

    

   

    

    

   

    

     

   

   

   

     

    

   

   

    

   

    

ډلي انو له تابعد او يقينًا چي ابراهيم حتمًا د ده 

راغى، ړه سره هغه مهال چي خپل رب ته له روغ زوو، 

ې وويل: دا هغه مهال چي خپل پالر او خپل قوم ته ئ

 پرته جعلي او نحئ، آيا له هللاې لماڅه دي چي تاسو ئ

 ړه؟ نو د رب العالمين په اړئدروغجن معبودان غوا

په ستورو كي په يوه نظر ې بيا ئ څه گمان دئ؟ مو 

چي زه ناروغ يم، نو ويل: يقينًا وې بيا ئسره وكتل، 

چي تر شا  لړوې واتر ونهې مخپه داسي حال كي ئ

ټ ورغى او پټ ونكي ول، نو د دوى معبودانو ته پېدك

درباندي څه ! خورئ؟!نه څه( ې ويل: آيا )ئو (ورته)
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ې په گوزار سره ئښي الس شوي چي خبري نه كوئ؟! نو د 

د ده ې ډه ئډه مننو په منړ، وكې مضبوط گوزار پر

ځئ چي څه لمانې ويل: آيا هغه ړه، وئلوري ته مخه ك

هللا هم تاسو  چي كي حال داسي په خپله مو تراشلي؟ په

      وئ. ړجوې ي تاسو ئچړي يئ او هم هغه څه پيدا ك

ېدو پوهښه آيتونو په معنى د ې مباركو د د -(13-91)

 پاره دا مطالب په پام كي ولرئ:ل

  په الر د تلونكو په  ّـپل جد نوح د خ ّـدلته ابراهيم

توگه ياد شوى، داسي لكه چي دى په خپله او د ده دعوت 

ېلگه وي، په يوه باو تسلسل ېزو د اغد دعوت  ّـد نوح 

هغه مهال چي خپل  -1مواردو كي: ې توگه په دوو گړځان

او هغه مهال چي خپل  -2راغى، ړه سره رب ته له روغ ز

ې څه دي چي تاسو ئې وويل: دا پالر او خپل قوم ته ئ

آيا له هللا پرته جعلي او دروغجن معبودان  ؟نحئلما

  څه گمان دئ؟مو  ړه؟ نو د رب العالمين په اړئغوا

 او ځير شو ستورو ته  ّـاهيم ويل شوي چي ابرې ورپس

ږ توقف چي زه ناروغ يم، دلته بايد لې ويل: يقينًا وئ

ې وينا تر ړو او وگورو چي ستورو ته د كتلو او د دوك

داسي ځينو ړاو دئ چي زه ناروغ يم؟! متأسفانه څه تځ من

ستورو ته په كتلو سره  ّـې چي گواكي ابراهيم ېرلانگ

وضعيت راته جوته  چي د ستورو لهې ښودل خلكو ته داسي

گه د څنېره عجيبه! ډشوه چي زه ناروغ يم!! عجيبه ده! 

داسي غلطه خبره څېر ستر موحد ته په  ّـابراهيم 

ۍ، ناروغ ،ې د انسان له روغتيامنسوبوي، د ستورو ئ

ړ وو ې ته ا؟!! آيا هغه دڅهگ، ژوند او برخليك سره مر

ۍ چي د ستورو د حالت په استناد خلك پر خپلي ناروغ

گڼي؟! آيا ې معذور وې ته له تلو ئېلړي چي ماوري كب

پاره داسي وينا كوي؟! لد اثبات ۍ پلي ناروغڅوك د خ

څ داسي ځ هيو خبرو تر منړدواې حقيقت دا دئ چي د د

ته نظر كول كامالً  و، ستورگېريې انچي دوى ئ ړاو نشتهت

 كي راغلى، قرآن ې په قرآنمستقله موضوع ده او تفصيل ئ

ۍ او لمر ته وكتل او خلكو ږمستورو، سپو وايي چي هغه

رب زما او دا ړه وويل: آيا دا د هر يوه په اې ته ئ

په ېوتونكي د رب ځي، زه پرېوحال دا چي پرېدى شي، ك

په بشپړه ړاندي كول توگه نه منم. او د مريضي عذر و
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ږي چي ېله وينا معلوم د قرآن ېله موضوع ده.توگه ب

پل استدالل او د پالر له خ هل هړپه اد ستورو  ّـابراهيم 

ښلو وروسته گواړلو او رجم كولو د ده له لوري په ش

چي دا ُبتان به نسكوروي، دا كار به هغه ړې ړه كېكپر

ځي او ار بهر وښچي خلك د كلني جشن لپاره له ځ كوي ور

پاره به دا بهانه ېدو لږي، د پاته كېپاته كمعبد تش 

د حقيقت خالف او  ې همچي ناروغ دئ، بهانه ئړاندي كوي و

ې ې درلوده، همداسي ئڅه ناروغي ئدروغجنه نه وه، 

ړاو دغسي ځ تاو ستورو ته د كتلو تر من ۍړل، د ناروغوك

ې. هغه چي گمان كوي دا ېرلدئ نه هغسي چي دوى انگ

   آيتونه ړه دوا

    

  ځكه وصل شوي نو  د فاء په توري سره

چي ړاو دئ دا تځ ته د كتلو او ناروغتيا تر من ستورو

ې نجوميانو به همداسي كول او د ستورو له مخي به ئ

، دوى يقينًا چي خلكو ته د دوى د ناروغتيا خبر وركولو

بيا ړه دا ده: ستره اشتباه كوي، د آيتونو دقيقه ژبا

ويل: وې په ستورو كي په يوه نظر سره وكتل، بيا ئې ئ

 .چي زه ناروغ يميقينًا 

ژر ډېر ځير شئ نو ږ آيتونو تركيب ته لې د كه د سور

ډېر مجمل طور به درته جوته شي چي دلته موضوعات په 

تفصيلي مضمون  ړفقره د يوه بشپړه ړاندي شوي، هره وو

ې، د اجمال او اختصار په خاطر د آيتونو ځاى راغلپر 

ېره ډدا هم  .ېښودل شويپرڅه ېر ډ ځاو فقرو تر من

ې داسي ډېر ضعيف او بځينو د يوه عجيبه خبره ده چي 

په  ّـپه استناد ويلي چي گواكي ابراهيم اعتباره روايت 

وينا  همداد ده ې چي يو ئې درواغ ويلي خپل ژوند كي در

گواكي دى اصالً ې وويل: زه ناروغ يم، وه چي قوم ته ئ

، په ړېې خلكو ته دا خبره كناروغ نه وو، په دروغو ئ

ې ې ته له تلو ئېلچي مړي ښتل خلك قانع كغوې ې سره ئد

 ّـږم چا دوى ته ويلي چي ابراهيم ېگڼي!! نه پوهذور وعم

ې په بشپړه څ بيماري نه درلوده او خبره ئهغه مهال هي

ې اعتباره توگه د حقيقت خالف وه؟!! ولي د يوه داسي ب

له كبله چي له سر ترپايه غلط دئ؛ د او كمزوري روايت 

ښتينى پيغمبر ته د دروغ څېر صادق او رپه  ّـابراهيم 

ې ويلو نسبت كوي؟!! كه ده دروغ ويلى نو هغه مهال به ئ
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د ده د  ټول قومچي ړى وو د بتانو له ماتولو انكار ك

ړه كوله!! ده خو د ېكوژلو او په اور كي د اچولو پر

څه عبادت وغندل چي ولي د داسي سخت  ىځاى دوانكار پر 

ې دفع كولى گټه وررسولى شي او نه تاوان تر چي نه يكو

ړى شوه، ماتوونكى ې دفاع ونكځان ئدا دئ له خپل شي، 

! د ړئ!چي چا مات كښتئ پوې ښودلى، كه نه منئ وئنشي در

 63ې د په حكمة البارئ او د االنبياء د سورصيل فې تد

      په تفسير كي وگورئ.ت يآ

مناسب  ته ّـ ړل، معبد تخليه شو، ابراهيمې والخلك تر

فرصت په الس ورغى، معبد ته ننوت، د بتانو خوا ته په 

داسي حال كي ورغى چي هيچا ونه ليد، د دوى دروغجنو 

ې ورته ړ او د اهانت په توگه ئې مخ كمعبودانو ته ئ

ږي چي خلكو د بتانو ې! معلومخورئ؟!نه څه ويل: ولي و

د شكرانو او نذرانو په توگه ړه خوا ته رنگ رنگ خوا

درباندي شوي چي خبري نه څه ې كوي: ښتنه ترپوښي وو، ېا

ې مضبوط گوزار پرې په گوزار سره ئښي الس كوئ؟! نو د 

ړي ت په غاې د لوى بړل، تبر ئې مات مات كټول ئړ، وك

 ړ او له معبد ووت.ړند كځوكي 

ې راستانه ېلې چي خلك له مېښودل شودلته دا برخه پر

ور او مات مات ې نسكننوتل، بتان ئ شول، معبد ته

ځواب ړى، چي دا كار چا كړه ې وكښتنه ئپووموندل، 

په بد ان دوى وځپه نامه يو د ابراهيم چي ړى شو ورك

 پهځكه نو ړى وي، نامه يادوي، دا كار به حتمًا هغه ك

برخه ېره ډې ډه د ده لوري ته ورغلل، بيا د قصډه منمن

 ې چي خلكودا وينا راغل ّـاو د ابراهيم ې ښودل شوېپر

ځئ چي په خپله مو څه لمانې وويل: آيا هغه ئته 

ړي يئ او هللا هم تاسو پيدا ك چي كي حال داسي تراشلي؟ په

ۍ دا وروست ّـوئ. د ابراهيم ړجوې چي تاسو ئهم هغه څه 

چي ۍ وينا شرح ده وينا په حقيقت كي د ده د هغي مخكن

څه دي چي تاسو ې وويل: دا خپل پالر او خپل قوم ته ئ

، آيا له هللا پرته جعلي او دروغجن معبودان ئځنې لمائ

 څه گمان دئ؟مو  ړه؟ نو د رب العالمين په اړئغوا

ړې: ې الفاظو كهمغه خبره په دې دلته ئ

    

    

ړو آيتونو كي د بتانو يادونه په ې دوا، په د
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په )ما تنحتون( سره او په ړي كي ه لومپې: دوو صيغو شو

دوهم كي په )ما تعملون( سره، يعني هغه ُبتان چي تاسو 

په خپل ې په خپل الس تراشئ او هغه ُبتان چي تاسو ئې ئ

   ړوئ. الس جو

ې دغه آيت او ې مباركي سورته مو پام وي چي د دې د

  ې آخري آيت د التكوير د سور

     

    دوه آيتونه دي چي هغه

او هم په تفسيرونو كي د هغوى رنگ رنگ تأويلونه شوي 

له ړه د هغوى په اېلو مذهبي فرقو له لوري ېلو بهم د ب

ېر النجمن بحثونه، حتى ويلى ډډك ښه ړو او منازعاتو شخ

دغه آيتونه د خپل اعتقادي ځينو مذهبي فرقو شو چي 

قدريه، جبريه، ماتريديه، ځولى، گرټ شرب او مسلك بنسم

ې معتزله، اشاعره، شيعه او اهل سنت و جماعت ... د د

ځانته تعبيرونه او تأويلونه ځانته ړه آيتونو په ا

ې ڼا كي دې آيتونو په استناد او په رډلي د دهري لري، 

ړې چي آيا انسان د څه كځواب موندلو هه د تښتنو پو

خالق  (افعالودئ كه مجبور، د انسان د )اختيار خاوند 

 عملونو پلو پله انسان؟ دى د خپه خدئ كه  تعالى هللا

آيا له دوو  ؟موجد او اصلي باعث دئ كه يوازي مكتسب

ې د تلو واك او اختيار د انتخاب او پر هغې الرو د يو

چي له ړ دئ ړى شوى او كه په داسي الر تلو ته اورك

ټول يا د ده په مقدراتو كي ې؟ آړاندي ورته ترسيم شوو

ړاندي او د ده تر له وې سرته رسوي چي دى ئهغه عملونه 

ښه او كه كولى شي په خپله خو ښت مخكي درج شويپيداي

په بشپړه توگه ړاندي ړي؟ كه د خپل تقدير په وعمل وك

ښه او اراده څه په خپله خوڅ محكوم او مقهور وي او هي

په  ؟ږيېمجازات ك ړنو له كبلهولي د خپلو كنشي كولى 

 ض لرم:ئڅو عراړه ې اد

 ړاو نه لري، څ تې مبارك آيت سره هيدا بحث له د

ځاى كي دا موضوع راايستل په ې په دې آيت او له د

په غلط حقيقت كي د بحث له اصلي موضوع انحراف او 

رتباط اې په دگ سره مترادف كار دئ، دا آيت لوري ت

خپل الس مو  چي پهځئ چي ولي هغه ُبتان لمانراغلى 

ځئ څه لمانهغه ځاى تراشلي، ولي د رب العالمين پر 

ړي، نه يوازي ستاسو په ړ كچي تاسو په خپل الس جو
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پيدا ډه نه لري بلكي تاسو دوى څه ونښت كي پيداي

چي انسان د بحث موضوع دا نه ده  ړي؟!!ړ كړي او جوك

 ېز او استقالل لري.اغڅومره ړو كي ړو وپلو كپه خ

 ڼا يوه تته شمع ځالندي رد  د قرآن له چا سره چي

په برخه څه هم ږ ې لئښوونو له الر هم وي او د قرآن

له نظره انسان  قرآند چي ږي ېوهپې وي په د ېشو

پلي الري د خپيدا شوى، بلكي محكوم او مجبور نه دئ 

په په انتخاب كي آزاد دئ، له كفر او ايمان يو 

دئ او  ښه انتخابوي، انتخاب د ده له لوريپله خوخ

 .او توفيق د هللا له لوريإذن 

 پل كسب كاسب او د پل فعل فاعل، د خانسان د خ

د فاعل، پاره ، د فعل او عمل لعامل دئعمل پل خ

د خالق يا موجد لفظ كارول له ځاى  پهكاسب او عامل 

فعل او عمل )شى( نه ه دئ، نړ پلوه د توجيه وڅ هي

ته گوه و موجد ورته پاې وشي پراطالق چي د خلق دئ 

ړى او د پيل كپاره دا بحث ځل لړي چي د لومچا شي، 

د )خلق( لفظ كارولى همدا د ې پاره ئل (عمل)فعل او 

ې غلطه مبارك آيت ئ 91له دغه ې الصافات د سور

 ې، آيت وايي:  انتباه اخيست
 * َوهللاَُّ خََلَقكُمْ َوَما َتْعَمُلونَ 

و ړي يئ اك پيدااو هللا هم تاسو  :ړيدوى دا آيت داسي ژبا

پل عملونه خ يچيعني دا تاسو نه يئ  هم ستاسو عملونه!

له لوري  تعالى هللاستاسو عملونه هم د  يترسره كوئ بلك

 هللا ؛ړه تاسو نه كوئېكپرپلو عملونو ږي!! د خېپيدا ك

 ې كوي!!ئ تعالى

 په هكله بايد ووايو:او استدالل  يړژبا دغيد  

  مقصد خالف ده.  ړه ناسمه او د آيت د مراد اوژبادا

د چي  وروگځير شو او وږ ې آيت الفاظو ته لد دراشئ 

د كي  په اصلآيت دقيقه او سمه ترجمه كومه ده؟ دا 

چي  جامع وينا يوه برخه ده يد هغ ابراهيم عليه السالم

ې ئ معنىاو  ېپه صحيح ترجمې، ړې كپل مشرك قوم ته ئخ

نى خكې ماو تردا آيت چي  ېدى شوپوهسم كي  په هغه صورت

 يو ترتيب داسړو آيتونوادد ونيسو،  يپام كپه ځاى يو 

 :  ئد
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 91-91لصافات: ا

)په ې ئتاسو چي  څه عبادت كوئويل: آيا د هغه ې وئ

ړي يئ پيدا كهم تاسو  هللا تعالىچي  ئ؟ حال داتراش (پلهخ

 .ئړوې جوتاسو ئ يچڅه او هم هغه 

په نامه ياد ماتنحتون تان د د دوى بُ  يمخكني آيت كپه 

د  (ماتنحتون)همدا كي  په وروستني آيتاو  شوي

هم تاسو  تعالى هللا يعنيپه صيغه راغلي، )ماتعملون( 

ړ پل الس جوپه ختاسو  يچړي يئ او هم هغه بتان پيدا ك

 ړي.ك

آيتونو  نيوپه الندلكه  ئد داسي (ما تعملون)دلته 

 راغلي: يچ يك

    

    

    

                        :11يس 

اروي څهغه  موږ يچړى ك ئپام نه دې ې ته ئآيا د

ې دوى ړي او اوس ئړ كالسونو جو موږز يچړل كپيدا ورته 

  خاوندان دي.

  :او يا دا آيت

    

    

                                           

 35يس: 

پلو السونو په خدوى  يچوخوري څه او هغه  مېوه ېئڅو تر

 ړي، نو آيا شكر نه كوي؟!ړ كجو

َوَما ( دا الفاظ ) َوهللاَُّ خََلَقكُْم َوَما َتْعَمُلونَ ) ې آيتد دنو 

عملونه  نانساد  تعالى هللاچي  تعبيرول داسي(  َتْعَمُلونَ 

 اخيستل انتباه اې آيت دله د دئ، ، غلط تعبيرپيدا كوي

ېره ډ استقالل نه لريراز  هيڅكي  پل عملپه خانسان چي 

 ټه انتباه ده. نسې بب
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لمبه ناك ړئ او د ړ كيو بنيان ورته جوې ويل: وئ

ې د ړه ئځوئ، نو د ده په اې وغوراور په كندي كي ئ

په خپله الندي ږ دوى خو موړه اده وكيوه تدبير ار
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په لوري پل رب ې ويل: زه خو د خاو وئ ړل.شوي ك

ښيي، الر راوحتمًا هغه به  چييقين لرم تلونكى يم، 

ې، ړپه برخه كې راډلي ئد صالحينو له ې زما ربه! ا

له كله  چيړ، نو ېرى مو وركنو د يوه صبرناك زلمي ز

ې گرانه يل: اې وېدو، وئته ورس (مرد سعي )عسره ده 

 چيگوره وتا ذبح كوم،  چيوينم خوب كي په زويه! 

كوم كار په  پالر جانه!څه ده؟ هغه وويل: ستا رأيه 

ړه، كه خداى كول ما ې هغه ترسره كگمارل شوى ي چي

پل )خړه دوا چيكله ې، ومومډلي له صبر كوونكو د به 

 ې ايست او غږپر مخيړپې تسليم شول او هغه ئرب ته( 

پل ختا  چيشكه ې ې ابراهيمه! با چيړ وكمو ورته 

بدله وركوو،  ېكانو ته داسيموږ خو نړ، ښتيا كرخوب 

او آزموينه وه او لويه  ءگنده ابتالڅردا  چييقينًا 

په ړه مو په اړه او د ده وركپه بدل كي قرباني مو 

 يپر ابراهيم د چيښوده ېپردا )خبره( وروستنيو كي 

ته بدله وركوو، يقينًا ېكانو سالمونه وي، همدا راز ن

 . دئډلي له گانو د مؤمنو بند ږهغه زمو چي

ې د قص ّـآيتونو كي د ابراهيم مباركو  ېپه د -(91-111)

 دا برخي مومو:

 ړه ېكقوم د ده د وژلو او په سره اور كي د اچولو پر

ټول خلك ې صحنه ېروونكې د ده د تعذيب وښتل ئغوړه، وك

ټول هغه خلك ره ې سپه خپلو سترگو وگوري او په د

د بغاوت الر له دين او نمروديانو ې د نمرود چېروي وو

د ډ كوي، په الر د تلو هو ّـغوره كوي او د ابراهيم 

خلكو ته ړه، ړه كې ورته جولمبه ناك اور ژوره كنده ئ

چي د كندي په كيندلو او د اور لپاره د لرگيو ې وويل ئ

ې په د څلي كار كي برخه واخلي، اوپه سپېډولو د راغون

د آيت له فحوى ړي، گه د خپلو معبودانو رضاء ترالسه كتو

پاره هم كوم د سوزولو ل ّـږي چي د ابراهيم ېمعلوم

ړ شوى او هم جحيم يعني د سره اور كنده، ښايي بنيان جو

ې د ئبه  ّـچي ابراهيم څلى وي بنيان به مراد داسي له 

هغه له سر د منجنيق په وسيله په اور كي اچولى وي. 

ړئ ړ كيو بنيان ورته جوې ويل: وئدا آيت وايي:  ه ځك

ځاى ېل يعني بنيان بځوئ، ې وغوراو د اور په كندي كي ئ
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د دوى تدبير معكوسه نتيجه ځاى، ېل بوو او جحيم 

پاتي راغلل، ابراهيم ېدو كي خپل مراد ته په رسړه، ورك

د ې سره ټولو خلكو ته ټ ووت، په دله هغه اور روغ رم ّـ

د نمروديانو د مذهب بطالن الري حقانيت او  د ّـابراهيم 

 ثابت شو. 

  ې وئړه او ړه وكېكپرله عراق د هجرت  ّـابراهيم

 چييقين لرم تلونكى يم، په لوري پل رب ويل: زه خو د خ

 ښيي.الر راوحتمًا هغه به 

 سپين  ّـېر كلونه وروسته او هغه مهال چي ابراهيم ډ

ړه كي ې په زد زوى درلودو هيله ئ ؛ږيرى شوى وو

ې الفاظو پل رب ته په دې خړه ئې اپه دېده او ټوكراو

په ې راډلي ئد صالحينو له ې زما ربه! ا ړه: دعاء وك

د ده   تعالى ې، هللاړيعني يو صالح زوى راكې، ړبرخه ك

 ړ.وركې ئېرى د يوه صبرناك زلمي زړه او دعاء اجابت ك

  ېدو شو ځگرځاى يو له ده سره د ې زوى ئ چيهغه مهال

چي تعبير ې وليد ؛ داسي خوب ئړ شوې جوځوان ترتنكى او 

لپاره د خپل زوى ذبح كول وو، نو خپل  تعالى هللاې د ئ

په گرانه زويه! ويل: وې ئته  ّـيوازينى زوى اسمعيل 

څه ستا رأيه  چيگوره وتا ذبح كوم،  چيوينم خوب كي 

 پالر جانه!پرته ورته وويل: تأمل ډ او ځنله ده؟ هغه 

ړه، كه خداى ې هغه ترسره كگمارل شوى ي چيكوم كار په 

ړه دوا چيكله  .ېومومډلي له صبر كوونكو  دكول ما به 

، پالر د خپل يوازيني تسليم شولته ړي ېكپرپل رب خد 

ته چمتو  شهادتلپاره  تعالى د هللاۍ ته او زوى زوى قربان

؛ ې ايستپر مخيړپد ذبح كولو لپاره ې هغه ئشول، او 

ې اشو چي  غږې له لوري پر تعالى دغه مهال د هللا

موږ خو ړ، ښتيا كرخوب پل ختا  چيشكه ې ابراهيمه! ب

كومه بدله؟ په يوه ستر بدله وركوو،  ېكانو ته داسين

 ءگنده ابتالڅردا  چييقينًا امتحان كي د بريا توفيق، 

له لوري   تعالى د هللاې كي بريا په هغاو آزموينه وه او 

په بدل كي لويه قرباني مو ېره ې سربستره بدله، پر د

دا خبره په وروستنيو كي ړه مو په اړه او د ده ورك

سالمونه وي، همدا راز  يپر ابراهيم د چيښوده ېپر

هغه زما د مؤمنو  چيېكانو ته بدله وركوو، يقينًا ن

څو نور موارد هم ې دلته د بدلوو. ډلي له گانو بند
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ې يا ئلويه قرباني ده، چي مراد ې چي يوه ئ ښودل شوي

ځاى د ده تر پر  ّـد اسمعيل  تعالى هغه پسه دئ چي هللا

ځي چي د قيامت تر ورړ او يا هغه قرباني ې الندي كړچا

ځ او ې ورپه لكونو مؤمنان په همدې هر كال پوري به ئ

ړاندي كوي، ېدو وقرباني ك ّـچي اسمعيل ځاى كي په همغه 

 ېېښي چي په ورپسې كبله دقيق بردلته دوهم تعبير له د

په وروستنيو كي ړه مو په ااو د ده آيت كي ويل شوي: 

په  .سالمونه وي يپر ابراهيم د چيښوده ېپردا خبره 

په سنت  ّـهغه دود هم د ابراهيم  ۍوروستنيو كي د قربان

 عمل كول دي. 

  

   

   

    

  

   

 

 ډلي يوړ؛ د صالحينو له ېرى مو وركاو د اسحاق ز

 داسي پهړ، نبي، او پر ده او اسحاق مو بركت نازل ك

گنده څرېك او څوك په نې څوك له اوالد ئ چي كي حال

 كوونكى. ځان ظلمتوگه پر خپل 

د ته  ّـآيتونو كي ابراهيم  وې مباركپه د -(112-113)

 د هللا -1ې: څو نورو مواردو ته اشاره شوې ېكي بدلن

ېره سرب( ّـاسمعيل مخكني حليم زوى )له لوري پر  تعالى

ړ شو؛ چي هغه هم د صالحينو ېرى وركز ّـد بل زوى اسحاق 

ده او اسحاق عليهما السالم ته  -2نبي وو،  ډلي يوله 

ېر اوالدونه ډ تعالى هللا -3شول،  بركتونه ورپه برخه

پيغمبران مبعوث شول، ېر گڼ شمې ل، په اوالد كي ئړورك

په ځيني ېك او ځيني نې له اوالد ئ چي كي حال داسي په

 كوونكى ول. ځان ظلمگنده توگه پر خپل څر

او په ډېره واضح ده وينا  قرآنړه د په ا ّـد اسحاق 

اسمعيل زوى ) مخكنيپړ صراحت لري چي هغه تر شړه بې اد

يادونه په  ّـې د اسمعيل ړى ئپيدا شوى، لوموروسته  (ّـ

   ړې:ې الفاظو كد
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  : ېرى مو نو د يوه صبرناك زلمي ز

ۍ كي د حلم )صبر او درايت( خاوند، ځوانيعني په ړ، ورك

ي، ړه كوپه اۍ يادونه هم د دغه صبرناك زوى د قربان

  ې الفاظو سره كوي:په ديادونه  ّـق بيا د اسحا

   

    : او د اسحاق

دا  نبي، د قرآن ډلي يوړ؛ د صالحينو له ېرى مو وركز

ړى د يوه حليم زوى چي لومښيي وينا په بشپړ صراحت سره 

ۍ له پېښي وروسته د ړى شوى او بيا د قربانېرى وركز

ړى ېرى وركز او صالح نبي ووېدو وهم زوى چي اسحاق نومد

 ړي زوى نوم نه دئ اخيستلدلته د لومڅه هم كه  .شوى

سره توصيف او معرفي ړتياوو ځانگڅو شوى او يوازي په 

ړه وعده وكې ۍ كي حليم وو، له پالر سره ئځوانشوى، په 

ړه، ې كښتينې رپله وعده ئاو خچمتو دئ ېدو ته چي ذبح ك

ړى چي دا حليم زلمى وضاحت ككي ځايونو په نور  قرآنو خ

 ّـنوم تر اسحاق ې هغه مهال د ده تل ئوو،  ّـاسمعيل 

د اوالد يادونه كوي،  ّـچي د ابراهيم  ړىړاندي ياد كو

ځاى په صفت ستايلى او يو ې دى د صابر په يوه آيت كي ئ

ښيي ډېر صراحت سره ې د صادق الوعد په صفت، او دا په ئ

 وو.   ّـلمى اسمعيل چي دا حليم ز

څلي او دا هغه خبره ده چي يهودان او د دوى سپې

ې غلطي پر دټ ې نه مني، د دوى د مذهب بنسكتابونه ئ

 يوازينى ّـد ابراهيم  ّـچي اسحاق ېښودل شوى ې اعقيد

اصلي مشر زوى دئ، د نبوت مقام له ده دغه مشر زوى ته 

 كركجنه ژبهړه په ا ّـېدلى. دوى د هاجر ېراث رسپه م

په وينا له  ّـد سارا هغه  ّـكاروي، گواكي ابراهيم 

ړه د دوى كركجن اظهارات په ا ّـې وه، د هاجر ړلكوره ش

رپه يادوي چي دوى د ارات وهړي ته د شيعه وو هغه اظس

ړه ې اړي!! راشئ وگورو چي بايبل په دړه كپه ا ّـې عائش

 څه وايي.

زوى هغه  ّـد ابراهيم  ّـبايبل ادعاء كوي چي اسحاق 

ې ځاى ئۍ پاره غوره شوى وو، د قربانۍ لد قربانچي  دئ

 د ده مشر زوى ّـپه فلسطين كي گڼي، دا مني چي اسمعيل 

پاره غوره شوى ۍ لد قربانخو دا نه مني چي هغه وو 

دا په داسي حال كي چي په خپله اعتراف كوى چي ده وو!! 
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ړه، د ته ويل شوي وو: خپل يوازينى زوى دي قرباني ك

نه په كشر ېدى شي فقط په مشر زوى كاطالق يوازيني زوى 

ې پيدا شي، د دې زوى، او هغه هم تر هغه چي بل ورور ئ

وو،  ّـچي دا يوازينى زوى اسمعيل خبري معنى خو دا ده 

د  ّـپيدا شوى چي د اسمعيل هغه مهال  ّـاو اسحاق 

ېره ړاندي تڅوارلس كاله وې ديارلس ږدپېښه نۍ قربان

 يارلس كاله تر ده مشر وو.ې دږدې وه!! يعني هغه نشو

گند حقيقت انكار څريوه  ړه له داسيې ابايبل په د

د ابراهيم عليه ښانه دئ، ېر روڅپه د لمر  چيوي ك

مباركه كعبه د ده  چيورځي  او له هغيې السالم له زمان

، تر نن هړه شوپه السونو جواو اسمعيل عليهما السالم 

گونو ه سلپڅلورو زرو كلونو كي ې ږدېرو نپه ت پوري

ۍ تر اوسه ړاو دا ل ړىې طواف ككعبخلكو د دغي ليونو م

ې تر د صفا او مروپه مليونونو خلك روانه ده، هر كال 

 ځ د هاجر سعي رايادوي، د اسمعيل عليه السالم د ذبحيمن

هللا تعالى ته قرباني وړاندي كوي، د اسمعيل ځاى كي په 

ې و د هغا ېمكرم ېپه مكعليه السالم اوالد بني اسمعيل 

ټول تاريخي شواهد ، بايبل دا ېشت ديمشاوخوا سيمو كي 

د  چيې ړې كټه ادعاء ئې بنسب ځولي او داسيپامه غورله 

څ دليل نه شي وړاندي كولى، كه ې هيپاره ئثبوت ل

ړى ړ ككوم معبد جوځاى كي په بل ابراهيم عليه السالم 

بل كوم په ې قرباني كولو مظاهره ئ پل زوى دوى او د خ

په ې وى نو نن به خلك هغه معبد ته تلل او ړكى كي ځا

 قرباني وړاندي كوله!!ې به ئځاى كي هغه 

)د ابراهيم امتحان( الندي ې عنوان تر د بايبل

ابراهيم  چيښتل ېر شو، خداى وغوڅه وخت تليكلي: )

پل خې ابراهيمه! : اړږ كې غړي، نو هغه ته ئامتحان ك

گران دئ،  انديېر دربډ چييوازينى زوى يعني اسحاق 

ړ شه او هلته ته وال سيمي ړه او د موريادرسره روان ك

گه قرباني په توې ې هديپر سر د سوزېدونكې د هغه غره ئ

ېدو، څپا، ابراهيم سحر وختي ښيمې دروزه به ئ چيړه، ك

په خره بار پاره ولو لۍ سوزې د قربانگي ئڅه د سوند لر

همغه لوري په ځان سره ې له ړل، زوى او دوه نوكران ئك

 له لريځاى هغه ې ې ورځي وروسته ئړل او درروان ك

ې وويل: تاسو له خره سره دلته ئو ته وليد، نوكران

ړو هلته د خداى عبادت وك چيزه او زوى مي ځو  ،شئ يپات



 

                                                                                                                     فف  الص   

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

411 

ې ئپله په خړل او په شا كته ورې اسحاق ئي گ... لر

ې پرگي به ۍ لرد قربان چيڅه واخيستل ړه او هغه چا

گي او اور لر موږړه: ې وكښتنه ترپو. اسحاق ..بلوي، 

 چيړ كې ورځواب ئدئ؟  چېريورى ۍ لرو خو د قربانسره را

ته ځاى هغه  چي... كله  ړي!!وبست وكبند يخداى به د ور

پر ړو او ې وتاښودل او اسحاق ئېې كپرې گي ئېدل، لرورس

اسحاق  چيړه چته كې اوړه ئاچ... ې باسو، پرگو ئې لر

ې له آسمانه د خداى فرشتې وخت كي ه همدپړي، قرباني ك

 ږدهېزمكه كپر ړه اچابراهيمه ابراهيمه! ړ: ږ كې غپر

د خداى  چيپوه شوم س او ،تاوان مه رسوه او زوى ته دي

ې ونه تر زوى دينى ييواز چيځكه ې، دا مطيع بنده ي

 ( پماوو!!س

 څو اعتراضات لرو:دلته 

  عليه د ابراهيم السالم عليهاسحاق ې وخت كي دپه 

يوازينى زوى نه وو، د بايبل د اعتراف له مخي  السالم

كه  پيدا شوى وو.ړاندي تر ده و اسمعيل عليه السالم

ي له خدايه ونه نى زوى دييواز چيورته ويلي وي ې فرشت

 اسمعيل عليه السالم پماوو نو دا بايد اسحاق نه بلكيس

 عليهپر اسمعيل  د يوازيني زوى صيغه يوازيځكه وي. 

كشر په شته والي كي صدق كولى شي. د مشر زوى  المالس

 . ىېدك ويلنه شي نى زوى يزوى ته يواز

  ابراهيم عليه  گواكي چيده  وينا داسي بايبلد

په ې ړه، د دكه ښتيا خبره ونرپلو نوكرانو ته خ السالم

 ويل: موږې قرباني كوم ورته وئووايي زوى مي  چيځاى 

ې هم ئ السالم عليه !! اسحاقځوېرته راعبادت كوو او ب

په ې هلته ئ چي. معلومه نه ده ړىپوه كپه حقيقت نه وو 

چمتو ۍ ته ښه قربانپله خوپه خڅملولى او كه زور را

ې هغه ئ چيږي ېمعلوم و خو داسيله الفاظ بايبلد شوى، 

 څملولى!!ې پاسه ئگيو له ړلى او د لرپه زور ت

 عليه، د اسمعيل دويدا ادعاگاني ر بايبلد  قرآن

ابراهيم  چي د قرباني كولو خبره كوي، خو داسي لسالما

پل خوب او د ده د قرباني كولو خبره د خ عليه السالم

ورته ويلي: مهربانه ځواب كي په ې او هغه ړورته ك

ې هغه ترسره ړى يمأموره ك هللا تعالى چيڅه په  پالره!

ځان ې له ې، اسمعيل ئصابر ومومبه ړه، إن شاء هللا ما ك

ړه چاڅملولى،  ړمخيپې پاره ئۍ لړى، د قربانكسره روان 
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د ې پرانيستې سترگي ئ چيخو ې، ېښړه ورته اپه غاې ئ

 موندلى!! ې النديړچا پسه تر خپليې ځاى ئپر اسمعيل 

او د ابراهيم ټولو تاريخي شواهدو خالف د  بايبل

په په هكله د يوه ناروا او ظالمانه تور  السالم عليه

ېرمن هاجر د پله مخ السالم ليهعابراهيم  چيگه ليكي تو

په بئر شبع كي او هغه  ړلهپه وينا له كوره وشساره 

د مصري  چيځ ساره متوجه شوه )يوه ورځاى شوه: په ځاى 

ې نو ابراهيم ته ئځوروي، هاجر زوى اسمعيل اسحاق 

ځكه اسمعيل ې له كوره وباسه، ځه او زوى ئدا وينوويل: 

 خبريې نه وي!! دث گ ستا وارڅنبه زما د زوى اسحاق تر

اسمعيل هم د ده زوى وو،  چيځكه ځوراوو، ابراهيم سخت و

ړه په ا پل زوى او وينځيد خخو خداى ورته وفرمايل: 

نو ړه!! وك ساره ويلي همغسي چيڅه ښنه مه كوه، ېاند

ې د ژى ئډك ۍ او د اوبو ډډوېدو، څپاابراهيم سحر وختي 

اى له كوره ځې يو او له زوى سره ئښود ېږو كپر اوهاجر 

ېده... كله ځگراللهانده په بئر شبع كي وايسته، هاجر 

 ټو النديې د بوپل زوى ئې، خشو يد مشك اوبه تمام چي

ې ئځان سره ېناسته او له ښك گزه لريښود او دا سل ېپر

گورم گو وپلو سترپه خگ پل زوى مرړم د خنه غواويل: و

يغو چدغه وخت خداى د ماشوم ړل، ژې وپه زوره زوره ئاو 

ې اړ: ږ كې هاجر ته غمتوجه شو او د خداى فرشتته 

 چيغيځكه خداى ستا د ماشوم  !ړهژاې ، مه هاجر! څه شو

ې ئږ كي ېغ په خپليورشه هغه درواخله او ې دي، ېدلاور

په ې ې او هغپرانستل. بيا خداى د هاجر سترگي ونيسه..

پل ړ او خډك كې ې ترمشك ئچينه وليده، خوا كي  خپلي

، خداى له اسمعيل سره وو، هغه د ېړې اوبه وركزوى ته ئ

ۍ ۍ نجلې يوه مصرستر شو او مور ئكي  يپه دشتفاران 

 ړه...(كوورته 

د حقيقت خالف  چيږي ېگو كترستر خبري ېري داسيدلته ډ

ڼل گړه ستر تور او اتهام په اپيغمبر او د يوه ستر 

 ږي:ېك

 اسمعيل عليه دغه مهال  چيې خوا ليكي له يو بايبل

ږ كي ېپه غمور  چي ړوكى ماشوم وودومره و سالمال

 ، خو له بليڅمالووې ئ ټي سيوري النديځاوو، د يوه بوگر

ځوروي!! ساره متوجه شوه اسمعيل اسحاق  چيخوا ليكي 

ړوكى ماشوم هم كولى شي تى خور و كوو: آيا يوښتنه پو
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ېر صبرناكه مور څپه د ساره  چيځوروي بل ماشوم هومره و

 چيړي وغوا السالم عليهلى او له ابراهيم زغمې ونه شي ئ

 ړه؟!!ې كوره وشې له ددا او مور ئ

  ابراهيم  چيې شهادت وركوي په دتاريخي شواهد ټول

 رضيهاجر ېرمن پله مخ په حكم، تعالى هللا، د السالم عليه

ښي. ېپه وادي كي پرې د مك ّـپل زوى اسمعيل ا او خهللا عنه

چينه د زمزم  و النديښپتر  السالم عليهدلته د اسمعيل 

لويه بني اسمعيل د ې او همدلته د ده له نسله ېدلټراخو

 ې. ړه شوقبيله جو

  ې ړلېرمن له كوره شپله مخ السالم عليهنه ابراهيم

ې او نه هغه ځاى شوپه په بئر شبع كي ځاى ده او نه دا 

 ې هكله د بايبلدپه ې، ېدلټراخوپه بئر شبع كي چينه 

قو ټه او د تاريخي حقائې بنسگه بړه توادعاء په بشپ

خالف ده. كه دا كار شوى وى نو اوس به خلكو د زمزم د 

ې ته ې ته مخه كوله او هغچينځاى د بئر شبع په ې چين

 گوري!!زمزم ته  چيكتل گه سترپه درنه دومره ې به ئ

 ېر يو ستر څپه  السالم عليهگه به د ابراهيم څن

د  ه، داسيپالر او نيكپيغمبرانو ېر شم ڼگشخصيت، د 

 رمن د بليېپله يوه مخ چيې خالف كار كوي عدالت او عاطف

 چيړي له كوره وشحال كي  په داسيپاره د خوشحالولو ل

 ؟!!ئدږ كي ېپه غې تى خور ماشوم ئ

 ابراهيم  چيټه ردوي او وايي دا خبره له بنس قرآن

ې اسمعيل عليه ئاو زوى هاجر ېرمن پله مخ السالم عليه

هغه  چيښودل ېپرهغه مهال ېديا كي په بې د مك السالم

 ېدو.ټوكپه كي نه راټى څ بوېگ وو او هډاېره پناو س

 ړى وو ې موخه كپه دپه امر او  ې د هللا تعالىدا كار ئ

د هللا تعالى محترم كور )بيت څو كاله وروسته دلته به  چي

 ړوي. هللا( جو

 د خلكو ې ئپه لوري ې د رزق او د دوى پاره ئد دوى ل

 چيو په هغي چيځكه دا  ړه.ېدو دعاء وكرامات ړونو دد ز

او  ي، ونيټنه بو او ېدونه بل انسان اوسبېديا كي 

  .ېاوبه و

  قبلوي لكه  به دا دعاء داسي هللا تعالى چيمطمئن وو

ړ. د دعاء له الفاظو اوالد وركښت كي ړپه زې ئ چيده ته 

 اسمعيل تر اسحق مشر وو. چيږي ېمعلوم
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  ده قوي عاطفه او د مېرمني  دپه الفاظو كي د دعاء

د ړه سوى او قوي مينه زژور په نسبت د ده او زوى 

ېدو په اورې دعاء ې. د دځور شوېر انڅپه پانده سيند څ

 ږي.ېبه يښكگو اومهربان پالر له سترد هر به سره 

  اسحاق  چيې ړڅه كهم د بايبل ليكوال هڅه كه

ي معرفهمزولى  السالم عليهاو د اسمعيل نى زوى ييواز

ې ې د دله ده سره ئ چيې كارولي الفاظ ئ ړي خو داسيك

ې، برعكس د ده له ړمرسته نه ده كپه اثبات كي  ءادعا

اسمعيل تر اسحاق مشر وو،  چيږي ېاظهاراتو هم معلوم

ساره د هاجر حامله شوه ...  چيهغه الفاظ دا دي: كله 

شكايت  ېته ئ السالم عليهچلند ونشو زغملى، ابراهيم ې د

ځكه ساره له ابراهيم ځوراوو نو سمعيل اسحاق ا ړ.وك

ې الفاظو له د ړي.وش دا له كوره چيښتل وغو السالم عليه

 عليهتر اسحاق  اسمعيل عليه السالم چيږي ېمعلومخو 

دق پر ده صني زوى خطاب خو يمشر وو او د يواز السالم

 .السالم پر اسحاق عليهكوي نه 

ي هم داسي ته مو هم پام وي چي په مسلمانانو كې د

اشخاص شته او حتى په مفسرينو كي!! چي د بايبل د غلطو 

د صريح  او د قرآنېز الندي اظهاراتو او ادعاگانو تر اغ

ذبيح دئ نه  ّـوينا خالف دا خبره كوي چي گواكي اسحاق 

تابعينو ته دا رأيه ځينو صحابه وو او حتى  !!ّـاسمعيل 

يبت نازل څه مصږم پر دغو خلكو ېزه نه پوه ړې!!منسوب ك

ولي دا ځوي، صريح آيتونه له پامه غور څنگه دقرآنشوى، 

كه ړي چي د محرف بايبل غلطي ويناوي توجيه كڅه كوي ه

چي ړي داسي تأويل ك ې توجيه لپاره قرآند دهم څه 

نوم تر  ّـتل د اسمعيل  گند تحريف ته ورته وي!! قرآنڅر

ې په نامه ئصادق الوعد ړاندي او د صابر او و ّـاسحاق 

اْلِكْفلِ  َذا وَ  ِإْدِريس وَ  ِإسَمِعيلَ  وَ (، )اْلَوْعدِ  صاِدقَ  كانَ  ِإنَّهُ يادوي )

ې ته اشاره كوي ې سره هغي وعداو په د(، الصبِرينَ  مِّنَ  كل  

ړه، پرې وكې ړې وه او وفا ئې كچي له خپل پالر سره ئ

څه تر پالر جانه هغه ې ويلي وو: هغه وعده چي پالر ته ئ

ن إې گمارل شوى يې له لوري پر تعالى هللاړه چي د سره ك

ته مو هم بايد پام وي ې ! دې!ما به صابر ومومشاء هللا 

ه گرانه ۍ دا ستره آزموينه هغه مهال الزياتچي د قربان

چي ړي ړه او ستر ايمان غواې لوى زږي او ترسره كول ئېك
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قرباني كولو ته وبلل شي، ابراهيم څوك د يوازيني زوى 

ې بل آزمويني آزمويل شوى وو، تر هغه ئ په دغي ستري ّـ

له  تعالى چي دا آزموينه ترسره شوه، هللازوى نه درلود 

زيرى  ّـپه هغه پسي د يعقوب او  ّـد اسحاق ې وروسته د

 ړ. ورك

ولي او د كوم حكمت  تعالى چي هللاږي ړېښتنه راوالدا پو

په ذبح كولو د يوازينى او مشر زوى  ّـله مخي ابراهيم 

په حالت كي په كومي ښي او هغه هم نه د وي ړمأمور ك

ځواب دا دئ: ې له الري؟ د د ې رؤياوحي سره بلكي د يو

چي ستاسو جد ې ښوونه شوې سره مؤمنانو ته الرپه د

د يوه داسي حكم د تعميل لپاره د  تعالى د هللا ّـابراهيم 

خپل زوى ذبح كولو ته چمتو شو چي د رؤيا او خوب له 

د خپل پالر د دغي رؤيا  ّـمعيل سې ائالري ورته شوى، زوى 

ېښودى شي ړه كې چاړه ئچمتو شو چي پر غاې ته له كبله د

كي  تاسو ته په خپل كتاب قرآن تعالى او ذبح شي، خو هللا

چي د هللا په الر كي د سر او ړى په صريحو الفاظو حكم ك

چمتو اوسئ، دا به عجيبه وي چي تاسو ۍ ته مال قربان

نسوبوئ، هغه د خپل ملت او مشرب جد ته م ّـځان ابراهيم 

گڼئ، د هغه په الر د تلو دعوى كوئ خو كله چي د هللا دين 

مو ځيني ډډه كوئ!! ړي ښتنه وكۍ غوله تاسو د قربان

ځيني مو او  ړويجو ېي مو حيلځينړاندي كوي، ې وبهان

ۍ وژغورل ې قربانې دا وي چي له دتأويلونه كوي، موخه ئ

 شئ!!  

    

  

  

   

   

   

  

  

  

  

   

   



 

                                                                                                                        ېپلوش ند قرآ

 فف  الص  

 

411 

    

   

  

   

   

ړه او ېينه وكاو يقينًا چي پر موسى او هارون مو لور

ړاو وژغورل، ه ستر كړه او د دوى قوم مو لدوى دوا

ې همدا دوى ړ چي له كبله ئړ مو وكاو د دوى مالت

ښه بيانوونكى ړو ته مو همغه غالب ول، او دوى دوا

او د ښوده، سمه الر وه مو و تړړ، او دواكتاب ورك

په وروستنيو كي )دا وينا( ړه مو په اړو دوا

يقينًا چي پر موسى او هارون دي سالم وي، پرېښوده چي 

ړه دوا، يقينًا چي بدله وركووو ته همداسي ېكانږ نمو

 ل. وډلي د مؤمنو بندگانو له ږ وزم

گه موسى او هارون ېلد برياليو بله ب -(114-122)

 ړه ويل شوي: عليهما السالم دي چي دلته د دوى په ا

 عليهما السالم لويه پر موسى او هارون  تعالى هللا

ستر  لهې ئړه او د دوى قوم دوى دوا، ړهېينه وكلور

ړ چي ړ وكد دوى مالتې ړاندي ئپه وښمن د دړاو وژغورل، ك

 .ولبريالي او برالسي شې همدا دوى له كبله ئ

  چي هر ړ ېر داسي كتاب وركڅپه ې د تورات ته ئدوى

په سمي الر د تلو  تعالى په كي بيان شوي وو، هللاڅه 

 .ړتوفيق ورك

  په وروستنيو كي دا وينا ې ئړه په اړو دواد

ونه سالمعليهما السالم دي پر موسى او هارون چي پرېښوده 

 .وي

 چي څه ي، ېكانو ته همداسي بدله وركونټولو  تعالى هللا

 بنده سره كوي. ېك له هر نړي همداسي له دوى سره كې ئ

 ل. ډلي ود مؤمنو بندگانو له  تعالى د هللاړه دوا 
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ډلي وو، چي الياس هم د دغو مرسلينو له ې شكه او ب

ځان ساتنه نه پل قوم ته وويل: آيا ې خچي ئكله 

تر او ړئ( ې غوا)مرسته ترځئ آيا بعل لمان كوئ،

ږدئ، هغه هللا چي هم ستاسو رب دئ ېپرټولو غوره خالق 

ې نو هغه ئ پلرونو رب؟!ړنيو او هم ستاسو د لوم

حتمًا احضار شوي وي،  ېړ چي له كبله به ئتكذيب ك

په ړه مو په ا دهاو د مگر د هللا مخلص بندگان، 

 پر الياس ديوروستنيو كي )دا وينا( پرېښوده چي 

بدله ېكانو ته همداسي ږ نيقينًا چي موسالم وي، 

ډلي د مؤمنو بندگانو له  ږوزمهغه يقينًا چي ، وركوو

 و.و

 ّـد الياس ډله كي دلته د برياليو په  -(123-132)

 :ېگه شوې تويادونه په د

  ًهغه ډلي وو، چي الياس هم د دغو مرسلينو له  يقينا

 نه نه كوئ،ځان ساتوويل: آيا ې ئپل قوم ته خچي مهال 

ټولو غوره تر او ړئ ې غوامرسته تراو ځئ آيا بعل لمان

چي هم ستاسو رب دئ او هم تعالى  ږدئ، هغه هللاېپرخالق 

  پلرونو رب؟!ړنيو ستاسو د لوم

 حتمًا احضار  ېړ چي له كبله به ئې تكذيب كنو هغه ئ

 ي.شوي و
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 د هللا مخلص ژغورل شوي چي ې بد برخليك هغه له د

 ول. بندگان

 په وروستنيو كي دا وينا ړه په ا دهد  تعالى هللا

 سالم وي.پر الياس دي پرېښوده چي 

 ېكانو ته نچي  ثابت او دائمي سنت دئ  تعالى دا د هللا

 ي.همداسي بدله وركو

  ډلي د مؤمنو بندگانو له  تعالى د هللايقينًا چي هغه

 و.و

   

   

  

    

    

   

   

   

      

چي لوط هم له دغو مرسلينو وو، هغه مهال ې شكه او ب

ژغورل، په وروسته پاتو ټول اهل مو واو د ده چي دى 

ړل، او ړ كپرته، بيا مو نور ويجاۍ ډې بوكي له يو

ږئ، ېېرې تيقينًا چي تاسو سبا سبا او په شپه كي پر

 نو آيا تعقل نه كوئ؟! 

دلته د برياليو او ژغورل شوو بل مثال لوط  -(133-131)

 ې داسي ويل شوي: ړه ئټبر دئ چي په ااو د ده  ّـ

 چي لوط هم له دغو مرسلينو وو، هغه مهال چي شكه  ېب

ژغورل، په وروسته پاتو كي له ټول اهل مو ودى او د ده 

ژغورني ې له دېرمن يوازي د ده هغه م .پرتهۍ ډې بويو

ړه ډډه وكې او بريا محرومه شوه چي د ده له ملگرتيا ئ

په برخليك ې شوه او د هغوى او په وروسته پاتو كي پات

 اخته شوه.

 ړل او د دوى ك رڅه رانسكوپر نورو هر  تعالى بيا هللا

پاره د پند او عبرت ې د هر ليدونكي لورانه سيمه ئ

ې د دړ كي قريش به د خپلو سفرونو په لځوله، وسيله وگر
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 ېدل. ېرښام توراني سيمي خوا ته سبا او ما

  :آيا تعقل نه كوئ؟! دوى ته ويل شوي 

   

   

   

   

   

   

    

   

   

    

   

  

   

    

   

    

  

   

  

 چي، كله ووانو پيغمبريونس هم له دغو  چياو يقينًا 

چوله سره واورې ئپچه ېدو. ښتپه لور وتۍ كشت ډكيد 

 چيړ ېر كتحال كي  په داسي. نو كب ړ وخوتپاو دى 

)د خپل ځان( مالمتوونكى وو، كه له تسبيح ويونكو 

 پاتهپه نس كي ورځي به د هغه  نه وى نو تر هغيځني 

حال كي  په داسيږي. نو ېكڅول پابيا را (خلك) چيوو 

او د كدو ناروغ وو،  چيځاوو گ وغوراډڅ په لومو 

څه ې ړ. او سلو زرو يا تر دې راشين كپرټى مو بو

ې ږلى وو، نو ايمان ئېزياتو )خلكو( ته مو استازى ل

 ړ.ړ او تر يوه وخته مو مهلت وركې راوپر

ړه په ا ّـآيتونو كي د يونس ې مباركو په د -(139-141)

 ويل شوي:
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  په برخه ې ريا ئچي ب ووانو پيغمبريونس هم له دغو

 ژغورل شوي.ړاوونو له كې او شو

  د قوم له ېدوښتپه لور وتۍ كشت ډكيد  چيهغه مهال ،

ړى نيمگې مخالفتونو ستومانه شو، خپل مأموريت ئ

پور ۍ كي سپه كشت او ړهې غوره كېښتي الر ئد تېښود، پر

 شو.

 ې سره مخامخ شوه، پي توگه له حادثڅاپه ناۍ كشت

ې دا انگېرنه ئېده، پچي ته ورسځ خبره د سورليو تر من

چي له كبله ړې چي په سورليو كي كوم كس داسي گناه كوه 

ې له الري دا كس ې، بايد د قرعځته شوپېښه رامنې دا ئ

په نتيجه كي ځول شي، ۍ الندي وغورمعلوم شي او له كشت

ښايي يا  .ځول شواو سمندر ته وغور ړ وخوتپې دى ئ

زيات دئ، بار ۍ كشت ې وي چي دېرلبه داسي انگسورليو 

به د طوفان له كبله ټول ې كم نشي نو كه يو كس تر

غوره ې له الري ړې چي دا كس د قرعې كړه ئېكپرږي، ېغرق

  نوم راختلى.  ّـشي، په قرعه كي د يونس 

  خپل ځان ده  چيړ ېر كتحال كي  په داسييوه كب

 وو.ې نادم ، خپلي اشتباه ته متوجه شوى او پرولمالمتو

 د كه پل رب تسبيح ويله، ې د خئحالت كي ې په همد

او تر ورځي قيامت تر  دنه وى نو ډلي له تسبيح ويونكو 

څول پاخلك بيا را چيوو  پاتهكي كب په نس د هغه به 

 ږي. ېك

 وژغورو،  تعالى هللاله كبله او ندامت ې تسبيح د همد

گ ډاڅ په لود سمندر ساحل كي ې ئحال كي  په داسياو 

ېدو له كبله پاته كډي كي د په گې د كب چيځاوو وغور

 .ناروغ وو

 سيورى ورپه  يټبود د كدو  تعالى هللاړ وو، سيوري ته ا

 .ړبرخه ك

 د پيغمبر څه زياتو خلكو ته ې سلو زرو يا تر د دى

 ږل شوى وو. ېپه توگه ل

 ړ ې راوايمان پرېدو وروسته هغوى خپل قوم ته له ستن

يوه ړ او تر م كېدونكى عذاب تپر دوى نازل تعالى هللااو 

 ړ.مهلت وركې ئوخته 

 د هللا د الريې كي په قص السالم عليهد يونس گورئ لكه چي 
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ښوونه رگرانو ته يو ستر درس او المجاهدينو او دعوت

چي له ستونزو او پام كوئ دوى ته وايي: پرته ده، 

ې ړگيمنمبارزه ه پلپه سبب خدو ېمخامخړاوونو سره د ك

ړي، ه بايد تاسو مأيوس نه كږدئ، د خلكو مخالفتونېنپر

گر ئ، سنږېكپايلو او نتائجو مه مأيوسه پل دعوت له د خ

ښودو سره ېرپپه گر د سن چيگمان مه كوئ ږدئ، دا ېپرمه 

 السالم عليهيونس گورئ ېدى شي!! وحل ك ستاسو ستونزي

ښود، له ولس او د دوى له ېپرگر پل سنله وخته خمخكي 

ړه ېكپرې د تلو ته ئ يسيم مأيوس شو، بليړلو ايمان راو

ځي!! ېوپركي  په كومي كبد  چيې دا شوه نتيجه ئړه، وك

ړ نو له هغه اشتباه اعتراف وك په خپليده  چيخو كله 

 تعالى د هللاو، له مؤمنانو سره ل شژغورسخت مصيبت  و

 !!معامله همداسي وي

ن هې ذښتني ئڅو پونو  يدا قصه لول ّـچي د يونس څوك 

  :تخنوي

ېر د قوم شم ّـپه استثنايي توگه د يونس  دلته ولي -1

څ كي د بل هي قرآنټول په گوته شوى حال دا چي په 

 راغلى؟ېر نه دئ پيغمبر د قوم شم

 څه دئ؟د يادولو حكمت ټي د كدو د بو -2

ځوابونه ېر گڼ شم وښتنپوې په تفسيرونو كي به د د

 ّـمهال ومومئ چي د يونس ځواب به هغه ومومئ، خو دقيق 

 ايبل كي ولولئ، هغه مهال به پوه شئ چي قرآنپه بقصه 

! راشئ ړې!گاني تصحيح كې سره د بايبل غلطي ادعاپه د

 دا قصه ولولو:   

په ې باب بايبل د )يونس( په نامه يو باب لري، د د

ې په ديونس نبي د خداى له لوري راغلي: داسي كي مقدمه 

 ...ړ شي، والنينوا ته  يپالزمېند آشور  چيگمارل شو و

ډډه كوي، دا ې خداى ته راوبلي، خو يونس له د خلك او

 لښمنان وو داسرائيليانېدونكي د ځاى اوسد هغه  چيځكه 

ړي!!! نو خداى دوى مجازات ك چيد يونس هيله دا وه  او

ترشيش ته روان شو، ځاى په تلو د ځكه يونس نينوا ته 

 چيړل وكڅه  خداى داسيپه دوران كي ې سفر ... خو د د

په تلو مجبور شو!! د نينوا خلكو د خداى ا ته دى نينو

ې رجوع او خداى ته ئړه توبه وكېدو سره په اورد كالم 

ې شكايت خفه شو او خداى ته ئې كار ړه، يونس له دوك

ښت ړ، خو خداى ده ته وويل: بايد هغو خلكو ته ارزوك
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پير نه توپه خلكو كي ځكه خداى ړي، ما پيدا ك چيې ړورك

 كوي!!!

پوه شو او په ماهيت ې كتاب د د چيكافي ده  دغه مقدمه

گه ممكن څنړ شوى جعلي كتاب دئ، ځانه جوله  چي ووايو

ړي او گه غوره كپه توپيغمبر څوك د يو  هللا تعالى چيده 

ړي او ، دى انكار وكړيپه تلو مأمور كې يوه قوم ته ئ

 چيد وينا معنى دا ده  بايبلپه بل لوري روان شي؟! د 

ږي ېپوهكمزورى دئ، نه پل انتخاب كي په خخداى د ده 

چي ږدي چا الس  داسيپه !! ړيپاره غوره كڅوك د رسالت ل

په كي ړتيا او اهليت د ده خبره نه مني او د رسالت و

د ښتنه كوم: تاسو نن او پوله منونكو  بايبل!! د نشته

كاله  له بعثت څو زره السالم ماعليهموسى او عيسى 

ې خاطر په ده احكامو وروسته د تورات او انجيل ل

ړاوى نه كوئ چي دا احكام د خداى له لوري دي، نو سرغ

چي ړاوى كوي نگه د خداى له حكم سرغڅپيغمبر به هغه 

 ې؟!! ړې ورته كړى او وحي ئپله غوره كپه خخداى 

ږو: د ېول امغپيليكي: خداى يونس ته دا  بايبل

ې ووايه ېدونكو ته ئړ شه او اوسښار ته والنينوا لوى 

فرمايي: زه ستاسو له شرارتونو غافل نه  خداى داسي يچ

  !   ړم!ژر به مو هالك كېر ډيم، 

ر يځې خبرو ته دڼا كي په رپر هللا تعالى د ايمان كه 

ېدى شي او نه د پيغام كدا نه الهي  چيږو ېپوهشو نو 

ږي ېك لوڅهغه  پيغامونه يوازي يوه پيغمبر رسالت، داسي

پيغامونه د  راده لري، داسيگ اقوم سره د جنيوه له  چي

ېر جالدانو ته منسوبول صحيح دي څپه ټلر او موسوليني هي

دئ، او ستر جسارت ې انتساب لوى ظلم ته ئ تعالى هللاخو 

د خلكو د او په سبب  ېرزوينيپپل رحمت او د خ تعالى هللا

ړه هغه وخت ېكپرږي، د عذاب ېلپيغمبران پاره هدايت ل

پل ولس خشي،  يناكام يڅه ليټود خلكو د هدايت  چيكوي 

ړه ړي، اتمام حجت وشي، نه د زځواب وركپيغمبر ته د رد 

څه نتيجه مسلسل دعوت  السالم معليهانو سواندو پيغمبر

په الهي خلك ې وخت كي په دې، ې معجزړي او نه ئورك

ې تر داو هم عادالنه، خو  ئښل هم معقول كار دگواعذاب 

 ښايي!!ه ښل له مهربان رب سره نگوا ړانديو

حتى دا نه  ېي پلويان ئيهودبايبل او  چيگورئ تاسو 

ږي، ېپيغمبران ولد دوى خداى نورو قومونو ته  چيښوي خو
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ې د چي بل قوم ته ئمعرفي كوي  داسي السالم عليهيونس 

پل خداى له ى د هالكت تلوسه درلوده، د خځاپه هدايت 

سرغړاوى وكړ چي غوښتل ئې بابل ې كبله له دې امره ئ

ران شي او په اوسېدونكو ئې د خداى عذاب نازل شي، د و

خداى دا خبره ئې هم ونه منله چي زه د ټولو انسانانو 

گانو ته خداى يم، په دوى كي توپير نه كوم، زما بند

 ړه!!ښت وركارز

ړ ښتل نينوا ته والې غونه ئ چييونس ې ليكي: پسور بايبل

... !!ښتيترشيش ته وتله خداى  چيړه ې وكشي، فيصله ئ

ۍ غرقه ې وه كشتږدطوفان راغى، نسور شو... ۍ كي شتپه ك

چا معلومه شي  چي چول شوهچه واپپاره ې ل... د دشي

ې يونس ئپه نامه وختله، چه د يونس پى... ړخداى غصه ك

ې ورځي ړ، درېر كت ... ماهي له كوميځاووته وغور سيند

ړه، ږده دعاء وكيونس اوشو،  هپاتپه نس كي د ماهي 

ځوه او وغورپه ساحل كي يونس  چي ړماهي ته امر وكخداى 

ړل!! خداى بيا يونس ته وويل: نينوا ته وك ماهي همداسي

بد برخليك درته منتظر  چيړ شه او هغوى ته ووايه وال

ښار وو، لوى  چيړ، الړ، نينوا ته ويونس اطاعت وكدئ!! 

، ښتې ورځي مزل غوېدل دررسې له يوه سر تر بل سر ئ

ځو ښتو ورېڅلوله  چيې ويل ړه، وئك پيلې موعظه ئ

ېدل، ېرخلك ووټول چا او پاښار وران شي!! وروسته به 

ړ او هغه بال پر دوى رحم وكړه... خداى هم ې وكتوبه ئ

غصه ناراضه او ې كار سخت په دخو يونس ړه!! ې دفع كئ

گ ژوند مرې ژنه! تر دې وويل: ما وو!! ... خداى ته ئشو

 چي ئدا سم كار د آياوويل:  خداى ورتهراته غوره دئ!! 

ښاره ې؟ يونس له غصه شوى ي ژغورنيپه خلكو ې د دته 

خداى پي څانا چيځي، ناست وو ې راپرڅه گوري و چيووت 

له ې، لړوپاڼي وغوې خپلي په ده ئړ، ټى راشين كيو بو

ې دپه چ شو، يونس ټى وخو سبا دا بوښ شو، خوې سيوري ئ

په ټي ې بوآيا د دخداى ورته وويل: ېر خفه شو...ډكار 

ړ: هو!... خداى ورته ځواب وركده ې؟ خفه شو دوېچو

په په يوه ش چيږي ېپاره خفه كټي لوويل: ته د هغه بو

سره له ړ، ځه والله منپه كي په بله شپيدا شو او راكي 

ېدو كي هيڅ زحمت نه وو يدا كپپه راې ا ئت چيې د

ږي پاره ونه سوزېنينوا ل د يړه دايستلى، نو آيا زما ز

ېر ډگناه ماشومان او ې شل زره بيوسل په هغه كي  چي
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  ي؟!! ېږحيوانات اوس

 :عرائض لرمڅو ې هكله دپه 

  چي تا خداى ښتنه كوم: دلته پوله ليكونكي  بايبلد

ړى او ځواب وركې ې، يونس ته ئړته كومه وينا منسوب ك

په  چيږي ېپاره خفه كټي ل: ته د هغه بوې ويليهغه ته ئ

ړ، ځه والله منپه كي په بله شپيدا شو او راپه كي يوه ش

ېدو كي هيڅ زحمت نه يدا كپپه راې ا ئت چيې سره له د

پاره ونه د نينوا ل يدړه وو ايستلى، نو آيا زما ز

گناه ماشومان او ې شل زره بيوسل په هغه كي  چيږي سوزې

دلته خداى د يونس ي؟!! دا ولي ېږېر حيوانات اوسډ

په وركولو كي كو ته د سزا ښتنه نه مني، د بابل خلغو

ې ړه او عذاب ئې قبوله كد دوى توبه ئتلوار نه كوي، 

په نه دي او ستا  دوى اسرائيليان چيې ړ؟ سره له دتم ك

ټولو مخكنيو !! دا وينا ستا د وينا د خداى زامن نه دي

ړى ېرو كتابونو كي دا لومټولو تپه خالف ده او ويناوو 

داى ته دا صفت پل خته خ چي ئنى وار دياو يواز

ړى ځور كان پل خداى داسيې د مخه خو تا خد تر، ېمنسوبو

و اسرائيلياند عذابونو له نازلولو خوند اخلي، له  چي

ړلو او د دوى د كورونو ژلو، شپه و نووپرته د نورو قوم

ې نه دي چايان ئپاږي، هغه ېپه ورانولو خوشحاله ك

د ړى او د دوى ې رحم كپر نورو قومونو ئ چيښلي بخ

ړه په ا تعالى هللاې؟!! د ړټي كې لژلو كي ئپه واسيرانو 

دلته خداى د ۍ؟ دا ولي ستا دا وينا سمه ده كه مخكن

ې او نبي د يوه سخت گه معرفي كوپه تويوه مهربان ذات 

ړى خداى سخت ز يې د مخه دگه، خو تر دپه توانسان  يړز

ړه سواند؟ فقط يوه وجه او غضبناك معرفي كاوو او نبي ز

 چيځور شي ان نبي بايد داسي چيدا ځي او هغه نظر را په

و د اسرائيليانخداى ړه تعصب لري، كه په اپل قوم د خ

ې بايد مخنيوى ړي نو نبي ئړه وكېكپرپه ضد د عذاب 

 د كوميړه په اښمنانو و د دړي او كه د اسرائيليانوك

اعتراض شديد  ړه كوي نو نبي بايد داسيېكپر ېرزوينيپ

تر ليدو خو دا ې حالت د دته ووايي: خداى  چيړي وك

  ړ شم!! زه م چيراته غوره ده 

له بعثت  عليه السالم پيغمبردا كتاب د  بايبلكه د 

دا  چيپه يقين سره ويلى شو وروسته ليكل شوى وي نو 

ې كركجن تصرف ئې كي په هغې او ستياخ قرآنې له ئقصه 
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 آنقرمخه ليكل شوى وي نو ې د ړى او كه تر داو تحريف ك

د  بايبلد  گوته كوي.په ې ې تصحيح كوي او حقيقت ئد هغ

واضح او  وپرولكي د هغه د خ ۍ بڼيپه اوسنتدوين او 

احتماالً له  چييقيني تاريخ نه دئ معلوم، محققين وايي 

 دا كار شوى.ړۍ كي ېپي ميالدي تر لسم يمږپش

سيمي كي  په داسي يونس عليه السالم چيفرمايي  قرآن

څه ې سل زره يا ېر ئېدونكو شمد اوس چيمبعوث شوى وو 

د يوه قوم د  قرآن چي ئنى مورد ديزيات وو. دا يواز

سل زره او يا  چيگه ې توپه دېر خبره كوي او هغه هم شم

د تاريخ او  قرآن چيپاره ې لې زيات او دا د دڅه تر

ښايي دا او  ئښود دې كتاب نه دئ، قانون او الريئاحصا

گوته په چ والى پو ءد ادعا لد بايب چيپاره ې لهم د د

چي ښار ډكه ده، دومره ې خبره له مبالغ بايبلړي، د ك

ه اندازه وي، پځو مزل ور ې د دريوسور ئ ياى لږدوااو

، دا بايد د اوسني بغداد، ځوس كيلومترهپنې ږديعني ن

او نفوس به  يپراخ وپه اندازه  ۍچتهران او حتى د كرا

ې يو ېر به ئنو شمامې لس مليونه او د ماشوږدې هم نئ

ښار  په داسيڅلور مليونه وو، ې ږدن سل شل زره نه بلكي

ټولو كي د  ځپه يوه ورگه څنبه د يوه مسافر خبره كي 

ډيو هلته خو نه را ږي؟ېږ ته رسچا غوپاښاريانو حتى د 

به خلك د يوه ناآشنا مسافر گه څن !!لويزيونټوه او نه 

ښار وران ا ځو كي به دښتو ورېڅلوپه  چيدا خبره مني 

عجيبه !! په شمول توبه كوي؟چا پاټول د او بيا به  شي

هكله ې دپه اسلوب او  قرآنځينو درنو مفسرينو د  چيده 

ړه په اېر او د قوم د شم ړىپام نه دئ كتونو ته حوضا

ېرش زره يولك دچا چا يو لك شل زره، ړي، ې ارقام وركئ

بيا د  ځينيښودلى!! او څه زيات څه كم يا ې چا تر داو 

ې د يونس عليه تللي او نينوا ئ ېز النديتر اغ بايبل

په كار ده د  چيې!! حال دا ښودلد دعوت سيمه  السالم

پل لوري څه له خ او داسي ړوكواكتفاء  په الفاظو قرآن

 قرآنښوي. ې خونه دي ويلي او نه ئ قرآن چيونه وايو 

ې په بېرو او ارقامو ې د شممخاطب ئ چيښوي دا نه خو

  .شيحثونو كي مصروف گټي ب

ېشت مپه قوم كي  يونس عليه السالم چيفرمايي  قرآن

لوري ته وبلل، هغوى  تعالى هللاې خلك د ره موده ئېډوو، 

پل مأموريت ړ، ستومانه او غصه شو، خې ايمان رانه ووپر
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راكوز شو  گرښود او له وخته مخكي له سنېړى پرگنيمې ئ

په  يښتېتد دغي  الىتع هللاړه، ې غوره كالر ئښتي تياو د 

ېر شو، خو نس ته ت كبپارو او د پو ته وسڅد سيند سبب 

اعتراف اشتباه  په خپليې په مهال ئېدو ته د لو سيند

 ښود:ې ندامت وې الفاظو سره ئپه دړ او وك

    

    

    

     

     

   

     

   

                                                                                              
 11-11االنبياء: 

ې روان شو په غصكله  چيړه په ياد كاو هغه كب وال در 

 ې رانه ولو،تنگي پرڅكله به هي موږ چيړ ې وكگمان ئاو 

پرته بل معبود نشته، ړ: له تا ږ كې غئپه تيارو كي نو 

 څخه يم!!له ظالمانو زه  چيده، يقينًا څلتيا تا ته سپې

ژغورو او مه مو وړه او له غنو د ده دعاء مو قبوله ك

 ژغورو. مؤمنان همداسي

ړه ېكپرړه ستا په اې، زما نى معبود ته يييعني يواز

ف اې قانع يم او اعتراض نه لرم، اعترپرعادالنه ده، زه 

 ېرى شوى!! له ما ت چيكوم 

ټ ووت، له نسه روغ رم كبړه، د عفو ورته وك تعالى هللا

په و ېد، هغوى الهي عذاب د نازلپل قوم ته ستون شوخ

هغه  ړ او هللا تعالىې راووليدلى وو، ايمان ئحال كي 

 چي ئنى قوم ديدا يواز چيفرمايي  ړ او قرآنعذاب تم ك

 چيځكه او مسترده شوه او دا  همعطلې ړه ئېكپرد عذاب 

ړى او اتمام حجت نه ړ كشپبوو پل مأموريت نه پيغمبر خ

ږي، دا ېړي نه بدلېكپر تعالى هللاوو شوى، كه نه نو د 

و ېدژر بدلژر د ې ئ بايبل چيلكه نه دي  ړي هغسيېكپر

   !! كوي ءادعا
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 98يونس: 

چي د كلى نه دئ ليدل شوى  پرته بل داسيد يونس له قوم 

ې گټه وررسولړلو ې ايمان راووروسته ئ يړېكپرعذاب له 

عذاب پكاوي ړ نو د سې قوم ايمان راووچي دكله  وي، خو

ړ او تر يوه وخته مو ې لري كترد كي ژونپه دنيوي مو 

 ړل.ېرزوينو برخمن كپپلو له خ

  

  

   

  

   

    

   

   

   

   

    

   

    

    

   

   

د ڼي وي او ب به لوچي آيا ستا د رښته پوې نو وئ

 پهړې پيدا كځينه ښې مو او آيا فرشت ؟دوى زامن

دوى شاهد ول؟ پام چي دا د دوى يو  چي كي حال داسي

ې شكه چي دوى ړي او بږول كېدرواغ دي چي وايي: هللا ز

ې پر زامنو غوره ئ و تهڼحتمًا دروغجن دي، آيا لو

گه قضاوت كوئ؟ نو څن ؛څه درباندي شويړى؟ والى ورك

گند برهان درسره څرپند نه اخلئ؟ او آيا كوم آيا 

 ښتيني يئ. ړئ كه رشته؟ نو خپل كتاب راو

ړه په ا تعالى آيتونو كي د هللاې مباركو په د -(149-111)
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و ته اشاره ېرنغلطو باورونو او انگد مشركينو ځينو 

چا ې، گڼلڼي لو تعالى ې د هللاځينو فرشتچي ې، لكه دا شو

گڼلى، ځاى ناستى غه زوى او يو او چا بل انسان د ه

ته د خداى د زوى  ّـاو مسيحيانو عيسى ته  ّـيهودو عزير 

ۍ كي خداى پېريان په نسب او خپلوځينو په سترگه وكتل، 

ړل!! د دغو غلطو عقائدو ترديد د داسي ته منسوب ك

چي له حيرت سره توأم دي، څ كي شوى پوښتنو په تر

ڼي وي او به لوچي آيا ستا د رب ښته پوې نو وئفرمايي: 

ځان ته زامن آيا عجيبه نه ده چي تاسو  !؟دوى زامند 

 هغه مهال چي هللاآيا  !!ڼي؟ته لو تعالى ښوئ او هللاخو

ې شاهد وئ او په ې تاسو د صحنپيدا كولې فرشت تعالى

پام ؟! ړېپيدا كځينه ښمو خپلو سترگو مو ليدلي چي دوى 

ې ړي او بل كږوېچي دا د دوى يو درواغ دي چي وايي: هللا ز

چي دا يوه ېږي پوهښه دوى شكه چي دوى حتمًا دروغجن دي، 

څ حقيقت نه لري خو عمدًا دروغ دروغجنه ادعاء ده او هي

آيا  .ځاى ناستينه اوالد لري او نه  تعالى هللاوايي، 

څه درباندي ړى؟ ې پر زامنو غوره والى وركئ و تهڼلو

و آيا گه قضاوت كوئ؟ نو آيا پند نه اخلئ؟ اڅن ؟شوي

ړئ كه گند برهان درسره شته؟ نو خپل كتاب راوڅركوم 

، آيا په كوم الهي كتاب كي مو داسي كوم ښتيني يئر

؟ يعني د ړيدليل موندلى چي ستاسو دا ادعاگاني تأييد ك

گانو لپاره نه كوم عقلي دليل لرئ او نه ادعا وې غلطد

   كوم علمي او نقلي دليل.

   

    

   

   

     

   

   

    

    

    

  

ړيكه يوه َنسَبي اې ئځ او د ده او پېريانو تر من
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چي دا پېريان پوه شوي چي دوى ، حال دا هړځته كرامن

څه هللا ته له هغه ړى شوي وي، به حتمًا احضار ك

مگر د هللا مخلص ې بيانوي، ده چي دوى ئڅلتيا سپې

ې چي تاسو ئڅه بندگان، نو يقينًا چي تاسو او هغه 

په فتنه كي اچوونكي نه يئ مگر ړه ځئ د ده په المان

 د هغه چا چي دوزخ ته ننوتونكى وي.

دلته د هغو مشركينو د وينا يادونه او  -(111-113)

ۍ او قرابت ته په خپلو تعالى ترديد شوى چي پېريان هللا

 ړه ويل شوي:ې ا، په دمنسوبوي

 بي سَ يوه نَ ځ او پېريانو تر من تعالى دوى وايي: د هللا

ږي چي ېچي دا پېريان په خپله پوهحال دا شته!! ړيكه ا

يكه نه لري ړسره كومه نسبي ا تعالى نه يوازي له هللا

 چي د هللاډلي كي دي بلكي د هغو محكومو مخلوقاتو په 

ې او مجازات لپاره احضار ړاندي به د محاسبپه و تعالى

د دوى د دغي وينا دوه تعبيرونه شوي: يو دا  .ړى شيك

وايي: د عالم چاري د دوو سيالو ذواتو له لوري چي دوى 

ې د شر، يو ې د خير كارونه كوي او بل ئږي، يو ئېسمبال

ې ې خداى او بل ئاهريمن دئ، يو ئې ئيزدان او بل ې ئ

پلوه سره ورته دي، عالم او ړه له نسبي شيطان دئ، دوا

ېشلي دي!! بل تعبير ځونو كي سره وپه خپلو منې چاري ئ

دوى وايي: د خداى زامنو د انسانانو له ئ چي ې دا دئ

ځته ې داسي نسل رامنړى او له دككت ېجنسي نږدڼو سره لو

څه چي په بايبل كي ېوانو ته ورته وو، همغه شوى چي د

 ليكي: راغلي، بايبل )د نوح طوفان( تر عنوان الندي
ېر پر سر د انسانانو شم زمكيد  وخت كي چيې د په)

ه ښايستن د انسانانو د د خداى زام ېدو وو،په زيات

 چيې هره يوه ئ ې مين شول( اوپرمجذوب شول )ڼو لو

خداى ې وخت كي په دړه، ې كېرمن ئپله مشوه خښه خو

په انسانانو كي پاره وفرمايل: زما روح به د تل ل

ېدونكى او نفساني ځكه هغه فاني كږي، ېك ېپاتنه 

څو نو يو سل شل كاله فرصت وركوم، ترمخلوق دئ، 

زامنو د  ىد خدا چي، نو كله ړيح كځان اصال

په ړ، د دېوانو كت وكڼو سره نږدېانسانانو له لو

ې زمانۍ دا د مخكنپيدا شول، ې ړي ترگ سگ دنېر دنڅ
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خداى وليدل  چيكله  ،نوميالي او معروف باتوران دي

غرق دي او تل د بدو گناهونو كي په انسانان  چي

 كولوپيدا د انسانانو په په لوري درومي كارونو 

    ېمان او ناراض شو.(ښپ

 ض لرم:ئڅو عراړه امسخره خبرو په ې د بايبل د د

غو هښتل د ليكوال غو د بايبل چيږي ېمعلوم داسي

پاره يوه گوالي لڅرنپيدايښت د افسانوي شخصيتونو د 

ياد شوي، د په نكلونو كي  ډيوبود  چيړي ړه كجو توجيه

په ې به ئفيل  چيگ گ دنېر ستر ستر او دنڅپه دېوانو 

په گ نهنې پورته كاوو او د بحر له تله به ئ گوتيې يو

 چيځواب وركوي پوښتني ته ې د بايبلالس راايستو، دا دئ 

؛ د پيدا شولگه څنشخصيتونه  معروفانو ته ورته دا دېو

 ه لوڼي خپليښايسته ښايستخداى زامنو د انسانانو 

پهلوانان ېكته دا معروف ږدد دوى له نې، ړمېرمني ك

 خبري د داسي كوم انسان چيېره عجيبه ده ډدا شول. پي

ېره د حيرانتيا خبره دا ډې هم كولو جسارت كوي او تر د

 ې او مسخره خبره مني.خوش داسيانسان  چي كومده 

دا  چيې ړكڅه ځايه هې مفسرينو بځينو  بايبلد 

صالح  ّـړي او د خداى له زامنو د شيث الفاظ توجيه ك

ښايي د خداى له ې ليكي: )ئكي  په حاشيهړي، ړ كزامن جو

د  چيځكه پالونكي زامن وي، دا زامنو مراد د شيث خداى 

پالونكو انسانانو هم په خداى اطالق خداى د زامنو 

 له دې چيې باور دي په دنور مفسرين  ځينيږي، خو ېك

ړونه ې سرغد خداى له امره ئ چيدي مراد ې هغه فرشت

ځايه ې باو  خبريې خوشدا  چيږي ېپوهڅوك ړه( خو هر وك

دا  چيېر صراحت سره ويلي ډپه څه ده، د بايبل ليكوال ه

 :ې، وايينه هم فرشت او وو د خداى زامن وو نه انسانان

ې، د دوى له ړنو لوڼي نكاح كناد خداى زامنو د انسا

خو  انو ته ورتهې دېوپيدا شو، جسد ئوصلته نوى نسل 

وح به د ې د خداى روح!! خو خداى وفرمايل: زما رروح ئ

 چيځكه ، دا ږيېك پاتېنه په انسانانو كي پاره تل ل

يعني د انسانانو دا خدايي انسان فاني او نفساني دئ، 

پاره دوام نه كوي، د خداى روح به د تل نسل د تل ل

پاره ې لد همدږي!! ېك پاتېنه په انسانانو كي پاره ل

څوك اوس هغه دېوانو ته ورته مخكني انسانان نشته، كه 

دېو صفته او دېو هيكله  داسياوس ولي  چينه كوي ښتپو
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ډ او آسانه ن نشته، د بايبل ليكوال ورته لنناانسا

پاره زما روح به د تل ل چيړى!! خداى ويلي وو ځواب ورك

 !ږي!ېك پاتېنه په انسانانو كي 

ې )نو يو سل شل كاله فرصت ې جملږو د دېپوهنه 

څه ارتباط  ( له مخكنيو سرهړيځان اصالح كڅو وركوم، تر

په پلو زامنو خداى د خ د بايبلته ووايه:  موږ !!دئ؟

په نكاح كولو كه ڼو كوم كار غصه شوى، د انسانانو د لو

او ولي پوره يو  ؟ېدوپيدا كپه د دېو هيكله انسانانو 

 سل شل كاله فرصت؟ 

هغه ېدو پوهې نه په دخداى  د بايبل چيگورئ تاسو 

ښه لوق به وي، گه مخڅنپيدا كوي ې دى ئ انسان چي

ميالن زيات وي كه ې ناه ته به ئكارونه به كوي كه بد، گ

په انسانان  چيخداى وليدل  چيخو كله ېكو كارونو ته؟ ن

په لوري غرق دي او تل د بدو كارونو گناهونو كي 

ېمان او ناراض شو. ښپ پيدا كولود انسانانو په  ،درومي

ه لري پروا هم نې جاهل او ظالم ليكونكى د د بايبلد 

د  وليكي!! بايبل خبري غلطي په اړه داسيد هللا تعالى  چي

ليكي: نو خداى  داسيې كي جملپه اومي ې عنوان د

پيدا  چيله سره محو كوم  زمكيوفرمايل:زه هغه انسان د 

ړم، ځه وله منې هم ړ، حتى حيوانات، مرغان او خزندكمي 

  پيداكولو متأسف يم!!ه پد دوى  چيځكه دا 

 كچه او كركجنو خبرو په رد كي فرمايي:  د دغو قرآن

څلتيا سپې و غلطو ويناوو بشپړهغهټولو ته له  تعالى هللا

څ مخلوق سره له هي تعالى هللا، كويې ا مشركين ئده چي د

ځاى ناستي ې د زوى او څ مخلوق ئړيكي نه لري، هيابي سَ نَ 

 په توگه نه دئ نيولى. 

 ورونو، د مشركينو له غلطو با د هللا مخلص بندگان

 ناسمو تگالرو او بد برخليك مستثنى او خوندي دي.

  تعالى هللاد  يځې لمانئدوى چي څه او هغه دا مشركين 

ې لى او له سمي الري ئاچونشي فتنه كي په څوك هيړه په ا

په خپله د خپلو غلطو مگر هغه چي نشي منحرف كولى 

 دوزخ ته ننوتونكى وي. ړنو له كبلهباورونو او ناسمو ك
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څ يو داسي نه دئ چي ټاكلى مقام دي ونه ږ هياو زمو

او يقينًا ېدونكي يو، صف صف كږ لري، او يقينًا چي مو

 تسبيح ويونكي يو. ږ چي مو

دلته د مشركينو د غلطو ويناوو د ترديد  -(114-111)

 لپاره د فرشتو له قوله ويل شوي: 

 هر يو ټاكلى مقام لري، د هر يوه مقام او ږ زمو

 .ټاكل شوىله لوري  تعالى منزلت د هللا

 صف څېر گانو په ړاندي د مطيع بندد خپل رب په وږ مو

 ږو.ېصف ودر

 په تسبيح مشغول يو. تعالى د هللاږ مو 

   

    

   

    

  

    

     

ږ : كه له موېاو يقينًا چي دوى داسي ول چي ويل ئ

هللا مخلص ږ به حتمًا د موسره د مخكنيو كوم ذكر وى نو 

ړ، نو كفر وكړه د هغه په اې گان وو، خو بيا ئبند

  حتمًا به پوه شي.

تر  تر بعثت او د قرآن ّـ هللا دوى به د رسول -(111-110)

څېر امتونو په د مخكنيو ته ږ ويل: كه مو ړاندينزول و

ږ به حتمًا د هللا مونو كتاب او پيغمبر راغلى وى كوم 

چي دا د پند او ذكر كتاب گان شوي وو، خو كله مخلص بند

ې كفر ړه ئپه الس ورته راغى د هغه په ا ّـ هللا د رسول

ې له ژر به پوه شي چي دا كفر ئډېر حتمًا او ړ، نو وك

 كوم شوم برخليك سره مخامخ كوي!! 
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ږ انبياوو زموال دمخه ږ وينا او يقينًا چي زمو

ې چي يقينًا همدا دوى به ېره شوتړه بندگانو په ا

 ښكر غالب دئ. ږ لبريالي وي او يقينًا چي همدا زمو

په  ّـدا مبارك آيتونه وايي: دا د انبياوو  -(111-113)

وينا او  ېېدونكثابته او نه بدل ۍمخكن تعالى د هللاړه ا

چي همدا دوى به بريالي وي او د هللا د الري سنت دئ دائمي 

 هرو مرو غالب او برالسى وي. ښكر به د مؤمنو مجاهدينو ل

    

   

  

 

   

   

   

    

     

  

گوره چي دوى ې ړوه، او وئې وانو تر يوه وخته مخ تر

ړه د عذاب په اږ ېر ژر وگوري، نو آيا زموډبه هم 

ځي هغه ېوچي د دوى پر سيمي پرخو كله  ؟تلوار كوي

ډېر بدغونى وي، نو تر باوون سښل شوو مهال به د گوا

گوره چي دوى به هم ې ړوه، او وئې وايوه وخته مخ تر

 .ېر ژر وگوريډ

 : ېوي شښوونته دا الر ّـ هللا رسولدلته  -(114-119)

 ړوه، خاصه واوخته له دغو مخالفينو مخ  تر يوه

 ږده. ېپرې ه او پر خپل حال ئاعتناء مه ورته كو

 څه كوي او له كوم له دوى سره  تعالى وگوره چي هللا

 ې مخامخ كوي.برخليك سره ئ

  ېر ژر وگوري چي د دوى د شرك او كفر ډدوى به هم

په الس څه او  ې بياييده، په كوم لوري ئ څهپايله 
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ې چي دوى به په دنيا څه ته اشاره شووركوي. دلته هغه 

 خ شي.كي ورسره مخام

 ړي؟!؛ آيا وايي: ږ عذاب غواآيا په تلوار سره زمو

، ولي تر ښيگواې چي پيغمبر مو پرېري دئ هغه عذاب چ

ې ته ورته ډېرو نورو دڅېر په ه اوسه رانه غى، د د

چي د دوى پر خو كله  ړي ولي ترسره نه شول؟!ښونه كگوا

باوون سښل شوو به د دغو گواځ ځي نو هغه ورېوغولي پر

 وي.  ډېر بدغونى

 له دوى سره  تعالى مكرر ورته ويل شوي چي وگوره هللا

ې مخامخ كوي. دوى به څه كوي او له كوم برخليك سره ئ

ده او  څههم حتمًا وگوري چي د دوى د شرك او كفر پايله 

څه په الس وركوي. دلته په آخرت كي د دوى د كفر او شرك 

   ې.بدو پايلو ته اشاره شو

   

   

   

  

   

     

، له هغه خاوند رب، د عزت څلتيا ستا رب ته دهسپې

او پر پيغمبرانو دي سالم وي يانوي، بې چي دوى ئڅه 

ته  ټولي د عالمونو ربستايني  چي كي حال داسي په

 دي. 

ټولو ې د دا مبارك آيتونه چي د سور -(110-112)

 ه ده؛ وايي: ښايسته تتماو جامع موضوعاتو لپاره يوه 

 له هر عيب او نقص منزه او څلتيا ستا رب ته دهسپې ،

ټولو هغو عيبونو منزه د عزت او عظمت خاوند رب ته، له 

 ته منسوبوي.  تعالى هللاې چي مشركان ئ

  ستايني  چي كي حال داسي سالم وي پهپر پيغمبرانو دي

 ټولي د عالمونو رب ته دي. 

  لكه چي گورئ دا وروستي اوه آيتونه داسي دي چي د

ږدي، ړاندي په وږ بو خالصه زمواساسي مطال وټولد ې سور

ړه د ې اايمان، پر آخرت باور او په د تعالى پر هللا

د بحث ې ې دعوت پايلي د سوردعوت او د د ّـپيغمبرانو 
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په همدغو آخري اوو ې اسي موضوعات دي چي خالصه ئاس

 .ېآيتونو كي راغل

 

سُبْحَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإل َه ِإالَّ َأْنَت َأسَْتْغِفُركَ 

 َوَأُتوُب ِإَليْكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 ص

 ژندنه:پېې د سور

ى حرف د ړلومې ( دئ، د سورص)م ې نوي سورې مباركد د

ېرى ډد لري،  آيتونه 18په توگه غوره شوى، ې د نوم سور

آيتونو شقاق، مناص او كذاب ړيو د لومې آيتونو فواصل ئ

ې ځينو ئې النار او فجار ته، د ځينو ئته ورته دي، د 

ې مبين او طين ته ځينو ئمعرضون او يختصمون ته او د 

ېښي ېل برټولو بې پلوه له ې له دئآيت  ىړورته دي، لوم

ړلى دئ لكه ړو دا آيت له دوهم سره داسي تخو كه غور وك

 د ېدلى،ړه يو آيت وي او په شقاق پاى ته رسدواچي 

دئ او هغو سورتونو ته ورته ې متوسط ږدوالى ئو اوآيتون

 . كي نازل شويې ۍ دورځنچي د مكي دور په مندئ 

به راته ېر ژر ډځير شو نو ې مضامينو ته كه د سور

ړخ دا ا د قرآنې جوته شي چي د بحث اصلي موضوع ئ

پند او نصيحت ېزمن څرگندول دي چي خپل مخاطب ته اغ

ۍ كوي، تاسو به وگورئ چي دا سوره هغو سورتونو ته ډال

گه چي دا څنلكه ې، ورته ده چي په يوه توري پيل شو

بحث اساسي مضمون او ې د سوره په يوه توري پيل شو

 ،ىلړي آيت كي راغوه ده، كوم چي په لومهم يې موضوع ئ

ې د مضامينو لپاره د عنوان حيثيت لري، دا همدا د سور

  آيت وايي: 

: يعني د ذكر خاوند قرآن ېقسم پر د ،

پند ې پندونه لري، د دېزمن خپل مخاطب ته اغ قرآن

آيتونو كي وگورئ، ېر په گڼ شمې ېلگي به د دغي سورب

ې د مضامينو ې سورړى آيت د دگه چي همدا لومڅنلكه 

ټولي ې د پاره عنوان دئ همدا راز آخري دوه آيتونه ئل

پاره يوه جامع خالصه او تتمه ده، او په هغوى كي ې لسور

آخري آيتونه دا ې، ته گوته نيول شوړخ دغه ا هم د قرآن

     دي:
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     : دا خو د

پند دئ او د ېزمن پاره فقط يو اغټولو عالميانو ل

پوه ډ وروسته هرومرو ځنږ له لې ويناوو په حقيقت به ئ

 ړه په نه ويشتم آيت كي هم راغلي: ې اپه د شئ.

   

  

  

  ږ : داسي مبارك كتاب چي مو

په آيتونو كي تدبر څو د هغه تر  ږلىېستا لوري ته ل

 ې پند واخلي.ړي او عقلمن تروك

ځلي راغلى او ې سوره كي د )ذكر( لفظ ديارلس په د

ې محوري موضوع همدا مطلب دئ چي ې سورچي د دښيي دا 

   دئ.د ذكر او پند كتاب  قرآن
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د ذكر خاوند قرآن، نه؛ بلكي هغه په  ېص، قسم پر د

ړى، تر ك ې)مزعوم( تكبر او اختالف كي دي چي كفر ئ



 

                                                                                                                     ص       

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

494 

ې چي چيغي ئړل څومره نسلونه هالك كړاندي مو دوى و

او پر نه وو،  مجالڅ هيېښتي ې خو هغه مهال د توخت

يو خبردارى ځه ړ چي د دوى له منتعجب وكې ئې د

وركوونكى ورغى او كافرانو وويل: دا خو ستر دروغجن 

ولى، رځول معبودان ئې يو معبود گټگر دئ، آيا ډكو

خبره ده!! مشران او سرداران ئې  ېدا خو حيرانوونك

روان شول او وئې ويل: ځئ او پرخپلو معبودانو صبر 

ې دپه شكه چي همدا مطلوب كار دئ، دا مو ې وكړئ، ب

دلي، دا له كذب او ېهم ندي اورمذهب كي وروستني 

په ځ كي په منږ افتراء پرته بل څه نه دي. آيا زمو

ما د ذكر همدا ده دا ذكر نازل شوى، نه؛ بلكي دوى ز

ې زما په شك كي دي، نه؛ بلكي تر اوسه ئړه په ا

ېر عطا كوونكي عزتمن ډڅكلى، آيا ستا د عذاب نه دئ 

آيا د ې له دوى سره دي، رب د پېرزويني خزان

واك له دوى سره دئ چي څه او هغه  زمكي او آسمانونو

كي دي، )كه داسي وي( نو په دغو اسبابو  ړوپه دوا

 ىړوكيو وپه پرتله ډلو لويو  دړ شي. ړ واللوكي دي 

 ېدونكى دئ.چي همدلته ماتښكر لشانته 

په پام ړه دا خبري آيتونو په اې مباركو د د -(1-11)

 كي ولرئ:

  ې ې د سورگه چي دا سوره په يوه توري پيل شوڅنلكه

ړي آيت كي اساسي مضمون هم يو دئ، كوم چي په لوم

حيثيت  ې د مضامينو لپاره د عنوانهمدا د سور ،ىلراغ

  لري، دا آيت وايي: 

 :يعني د ذكر خاوند قرآن ېقسم پر د ،

پند ې پندونه لري، د دېزمن خپل مخاطب ته اغ قرآن

په راتلونكو آيتونو كي وگورئ، ې ېلگي به د دغي سورب

ذي ذكر نوميالي او د شرف خاوند ته هم ويل څه هم كه 

يشتم او اوه اتيايم آيتونو ته ې نه وې سورږي خو د دېك

په پام سره دلته ذي ذكر د پند خاوند په معنى راغلى. 

ې د مضامينو ې سورړى آيت د دگه چي همدا لومڅنلكه 

ټولي ې د پاره عنوان دئ همدا راز آخري دوه آيتونه ئل

پاره يوه جامع خالصه او تتمه ده، آخري آيتونه ې لسور

     دا دي:
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     : دا خو د

پند دئ او د ېزمن پاره فقط يو اغټولو عالميانو ل

پوه ډ وروسته هرومرو ځنږ له لې ويناوو په حقيقت به ئ

 ړه په نه ويشتم آيت كي هم راغلي:ې اپه د شئ.

   

  

  

    داسي :

په څو د هغه تر  ږلىېږ ستا لوري ته لمبارك كتاب چي مو

 ې پند واخلي.ړي او عقلمن ترآيتونو كي تدبر وك

 ځلي راغلى او ې سوره كي د )ذكر( لفظ ديارلس په د

دئ چي ې محوري موضوع همدا مطلب ې سورچي د دښيي دا 

   د ذكر او پند كتاب دئ. قرآن

 ېر د شاهد څې په ځل بيا د يس د سوريو  دلته قرآن

پسي متصل دا ړي په لوې او ورپسړاندي شوى خو په توگه و

د كومي مدعاء د اثبات  نه دي ويل شوي چي دا قرآن

قسمونو كي تل د ډول په نورو دا  شهادت وركوي، د قرآن

ږي چي د ېپوهي او مخاطب ځپه قسم پسي متصل راځواب قسم 

ې، څه ده او د كومي وينا د اثبات لپاره شوموخه  يړلو

ڼ ړه په تفسيرونو كي د پراخ اختالف شاهد يو، گې اپه د

ځيني وايي: همدا ېر تعبيرونه او تأويلونه شوي، شم

ځواب ( د قسم دوهم آيت )بل الذين كفروا في عزة و شقاق

ِإنَّ َذِلكَ )ځيني ( او َب الر سُلَ ِإْن ُكل  ِإال َكذَّ ځيني دا )دئ، 

گڼي، حال دا چي ځواب ( د قسمونو َلحَق  َتخَاُصُم َأْهِل النَّارِ 

ې ځ ئلري واقع شوي او تر من يډېرې له قسمونو دا فقر

گه داسي نه څ توپه هيراغلي او  بېر نور مطالگڼ شم

ځواب محذوف ځيني د قسم ، ځواب دي ويچي د قسم ېښي بر

مقسم  او دقيق تعبير دا دئ چي دلته قرآنبولي، غوره 

، ځوابې هم صفت دئ او هم د قسم به دئ او ذي الذكر ئ

ې په خپله شهادت وركوي چي خپل مخاطب ته ئ يعني قرآن

ى، ړپند په خپلي لمني كي راوذكر او گټور ېزمن او اغ

او د هغه له حامل سره د معاندينو د مخالفت  له قرآن

څه د پند او ذكر له پلوه  قرآنوجه دا نه ده چي گواكي 

ړه او د مخاطب د اقناع په الري ، ابهام او ستونزه كمى

ړې، بلكي وجه ښووني نه دي كگندي الرڅرې كافي دالئل او ئ



 

                                                                                                                     ص       

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

491 

ړي مخالفينو تكبر او عناد دئ، دوى خپله لويي غوا ې دئ

مساوات او ې له كبر او لويي منع كوي او ئ او قرآن

ق او حقيقت سره عناد او بلي، دوى له حې عدالت ته ئ

نو د  ې حق ته بلي.ئ قرآنښتي او ري تښمني لري او تد

او د هغه  له قرآنېښته دوى مزعوم تكبر او له حقيقت ت

د د كافرانو او ذكر سره ښوونو له حامل او د هغه له الر

څو مضبوط يد كي يپه تأې تعبير اختالف اصلي وجه ده. د د

ښيي سره پيل شوى او  دوهم آيت په )بل( -1دالئل لرو: 

چي د قسم څه شته ځ داسي ې آيت تر منچي د قسم او د

پرته فقط همدا د ذي الذكر ځواب وي او هغه له كوم شك 

چي د اثبات څه صفت دئ چي د قسم لپاره مقسم له )هغه 

محور ې سوره پر دټوله  -2( دئ. ړل شوىقسم خوې لپاره ئ

ب ته له ذي الذكر كتاب دئ او مخاط څرخي چي قرآنرا

آخري دوه  -3ښووني لري، ډكي الرپندونو او نصحيتونو 

ې موضوع بحث شوى په همدې سوره كي چي په دښيي آيتونه 

 : ذي الذكر دئ، هغه آيتونه دا دي چي قرآن

     

    

  : ېزمن پاره فقط يو اغلټولو عالميانو دا خو د

ډ وروسته ځنږ له لې پند دئ او د ويناوو په حقيقت به ئ

    پوه شئ.هرومرو 

 ې د دا يوازي دوى نه دي چي له الهي حق دين سره ئ

ېرو نورو همداسي ډړاندي تر دوى وړې، ۍ الر غوره كښمند

ې پام ې ته ئړي او په سخت الهي عذاب اخته شوي، آيا دك

د خپل كفر څومره نسلونه ړاندي و چي تر دوىړى نه دئ ك

شوي، كله چي الهي عذاب خپل وزر هالك او بغاوت له كبله 

ټه په لېښتي او د تې اوچتي شوې چيغي ئړولى نو ې غوپر

د ې ې دي او نه ئېدلې چيغي چا اوركي شوي خو نه ئ

 ړى. ترالسه ك مجالڅ هيېښتي ت

 يو ځه د دوى له منولي چي كوي ې تعجب د دوي پر

كافرانو وويل: دا خو دغو ى وركوونكى ورغى او خبردار

 چي د هللاې دروغجنه ده ادعاء ئگر دئ، ډستر دروغجن كو

د  ږل شوى او قرآنېله لوري د پيغمبر په توگه ل تعالى

څه كه د ده په ويناوو كي ې نازل شوى، هللا له لوري پر

ېز دئ او پر خلكو اثر كوي او د هغوى په شخصيت كي اغ

چي دى يو ماهر ې دا ده نو وجه ئولي بدلون را ژور
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 گر دئ!!ډكو

  ړ دا وينا د منلو و قرآنټولو زياته د دوى ته تر

پرته بل معبود نشته،  تعالى ېښي چي وايي: له هللانه بر

ولى، دا رځول معبودان ئې يو معبود گټآيا دوى وايي: 

پالر ږ به له آيا موخبره ده!!  ېحيرانوونكېره ډخو 

ږدو او يوازي هغه ېڅلي معبودان پرېپسټول نيكه راپاتي 

ځني ته ږ د هغه لمانمعبود به منو چي دا ساحر مو

 بلي؟!! 

 سردارانو او مذهبي مخالفت د دوى هغو قومي ړى لوم

ۍ چي د دغو جعلي معبودانو په طفيل مشر ړمشرانو پيل ك

روان ړه او ېدلي ول، هغوى حق ته شا كۍ ته رساو سردار

ځئ وويل: ې نو او تابعانو ته ئاو خپلو خپلو پلوياشول 

شكه چي ې صبر وكړئ، باو خپل مذهب او پرخپلو معبودانو 

ې ساحر ئدا چي څه هغه همدا مطلوب او غوره كار دئ، 

ې نه مومو، حتى په وروستي څ مذهب كي ئادعاء كوي په هي

پلويانو مو نه ې مذهب له نه دي راغلي او د دمذهب كي 

ي مسيحيان هم نه وايي چي چې دا وو مطلب ئېدلي، دي اور

گ مسيح څنتر  تعالى هغوى هم د هللاځئ، يوازي يو هللا ولمان

دين داعي دروغجن دئ او ې نوي ځي!! د دې لماناو مور ئ

 . هله كذب او افتراء پرته بل څه نه دې ادعاء ئ

  :په همدا ځ كي په منږ آيا زموهغوى خلكو ته وويل

ه بل زيات مناسب كس تر د تعالى هللاده دا ذكر نازل شوى، 

ړ شخصيت ونه موندو؟!! دا ستر مذهبي ۍ واو د پيغمبر

شيخان او د نوم او اعتبار خاوند قومي زعماء او مشران 

ې نوم او نښان ېر يو امي او بڅد ده په ېښي او پرې ئ

 .!! ړىې غوره ككس ئ

  له پيغمبر سره د ځواب كي ويل شوي: د دوى په

چي د هغه د شخصيت او مخالفت وجه او دليل دا نه دئ 

په كي نه ړتيا او د زعامت وړه شكمن دي اهليت په ا

او د هغه له  قرآنې له مخالفت ئبلكي گوري، نه؛ 

ې پرې ئ چي قرآنڅه نشي منلي هغه دوى سره دئ، ښوونو الر

گماري، په شخصي او اجتماعي ژوند كي هغه حدود او 

ق او د حې ورته ترسيموي، ئ مقررات نه شي منلى چي قرآن

ړه هغه معيارونه باطل، عدل او ظلم، روا او ناروا په ا

 ږدي.ړاندي په وې د دوى ئ چي قرآننه قبلوي 
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  په خپلو غلطو عقائدو او ناسمو او ظالمانه تگالرو د

سره د دوى د مخالفت سبب دا  گار او له قرآنټيندوى د 

دئ چي ال له هغه الهي عذاب سره نه دي مخامخ شوي چي د 

ې ، شرك، ظلم او فساد سزا ده، هغه مهال به ئدوى د كفر

 څكي. چي د الهي عذاب خوند وعقل سر ته راشي 

  ش دوى ته سپارل شوى چي د ېد الهي پېرزوينو وآيا

ې او له هغه چا ئېشي ووې په شخصيتونو ئښي خپلي خو

د خپلو  تعالى آيا هللا ؟!!ښويخوې نه پموي چي دوى ئوس

ې او دا اختيار ړته وركپېرزوينو د خزانو كلياني دوى 

پلي ي د خهغه رب پېرزوينستا د ړى چي ې دوى ته وركئ

دئ، عزتمن او  ىېر عطا كوونكډېشي چي ښي مطابق ووخو

په خپله عطا كوي او هر چا ته د هر څه چي هر هغه رب 

څوك د خپلو خزانو واك خو هغه وركولو قادر دئ؟! په څه 

په يوازي ړ وي او پاري چي د بل مرستي ته ابل ته س

آيا دوى ستا  ېشلو او عطا كولو عاجز وي!!له وې توگه ئ

 ؟!!ته همدا عيب او نقص منسوبويرب )عزيز( او )وهاب( 

 او هغو شيانو واك له دوى  زمكي او آيا د آسمانونو

 او كي دي؟ آيا په آسمانونو  ړوسره دئ چي په دغو دوا

ي په الس كې د دوى ښودلى شي چي واك ئڅه زمكي كي داسي 

ځي په ې او ورد شپېدو كي، وي، د لمر په راختو او لو

ېدو كي، د تلو او راتلو كي، د باران او واوري په ور

څه ونډه لري، ېدو كي، او ... ټوكې په راېوې او مدان

ټولواك رب العالمين سره شريك دي؟! څه كي له په كوم 

بيا خو دي له خپلو وسائلو او ذرائعو كه داسي وي نو 

پل ړي او خمظاهره دي وكړ تللو او د لوړي كاستفاده و

  ښيي!!توان او قدرت دي خلكو ته و

  ځواكمن ځان ورته ستر او قريش هسي مغرور دي او

په ډلو دوى په حقيقت كي د نورو لويو لويو ښي، ېبر

ته ورته دي چي ښكر لشانته  يړوكوپرتله يوه هغه 

 .ه خوريماتبه ې حتمي ده، همدلته ماته ئ

غمبر د يوه معبود لوري ته بلنه وركوي ئ چي پيورگ

، خلكو ته ڼيگول معبودان باطل او مردود ټاو نور 

ول د هغه ټولو خداى دئ او تاسو ټوايي: خداى يو دئ، د 

ڼي گپه وړاندي برابر ياست، هم د خدايانو تعدد مردود 

شوى طبقاتي نظام، خو د شرك  ړتعدد راوال ېاو هم له د
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د معبوانو تعدد دوى ته د ولني سرداران، چي ټ ېپلځ

اى د ځ ر، د يوه معبود پړېولني سرداري ورپه برخه كټ

اركوي، دوى له دين او گينټمتعددو خدايانو په وجود 

او  ءمذهب هم د طبقاتي نظام د توجيه وسيله او د بقا

او خپلو پلويانو ته وايي: پرخپلو  ړويدوام ذريعه جو

ئ! ړصبر وكسابقه، له پالر نيكه راپاته معبوادانو 

كوي،  عبادت اصرار يغمبر پر توحيد او د يوه معبود پرپ

ولني سرداران او ساالران د شرك او ټ ېپلځخو د شرك 

متعددو خدايانو شعار پورته كوي! پيغمبران عليهم 

خو د كفر مشران گڼي السالم توحيد د خلكو د نجات وسيله 

 راز بولي. ءشرك د خپل قدرت د بقا

ه د قريشو دا عقيده د شرك عقيده د قرآنكريم له نظر

ده او دې ته ورته هره عقيده د شرك عقيده. لدې شرك 

خداى  راو نه پ گڼيسره نه د توحيد ادعاء د منلو وړ 

ايمان او اعتقاد د اعتبار وړ. قرآن خلكو ته وايي: هللا 

يو وي، بلكي   ېله جمل و خدايانوڅيو دئ، داسي نده چي د 

ولو ټولو رب دئ، ور ئې د ټد  نى دئ. هغهياحد او يواز

نه  ځستى دئ، د ده او بنده ترمنيپه وړاندي برابر پران

وك مخامخ او له څفاصله شته او نه واسطه او وسيله، هر

پرته هغه ته رجوع كولى شي، د هرچا  ېاو وسيل ېواسط

زيات ورنږدې دئ،  گي تر رړدعاء اوري، هرچا ته د غا

ئې په شريكانو نده و واكمني شريك نه لري، خپل ملك ا

. ستا د توحيد معنى دا ده چي له واحد خداى پرته ېوېشل

او نه بل چا ته د دعاء او  ېبل معبود باور ولر رنه پ

ئ نو دا ړ. كه قرآنكريم ته رجوع وكړېك ږدحاجت الس او

نده شي چي د پيغمبرانو عليهم السالم گرڅبه درته 

و له خداى د مبارزه اكثرًا د شرك خالف وه، نه د الحاد ا

له مشركينو سره  ېنسبت ئپه انكار په خالف. د ملحدينو 

. د پيغمبرانو عليهم السالم اساسي ېزياته مقابله راغل

گمارانو سره وو چي له دين ئې ټاو ستر مشكل يا له هغو 

ى وو او يا له هغو ړك ړته دام او دكان جو نځا

 مارانو پهټگاو د دغو  لديندارانو سره چي غولېدلي و

له ايمان سره خلط  ې، هغه چي شرك ئلتي وښلومو كي ن

چي خپل جعلي معبودان  لته تيار نه و ېى وو او دړك

پرېږدي. د پيغمبرانو عليهم السالم مخالفينو به د هغوى 

: آيا دوى راغلي چيد توحيد پر بلنه دا اعتراض كاوو 
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ولو خدايانو الس واخلو او يوازي د ټچي موږ له نورو 

!! د پلرونو او نيكونو خدايان ؟وړبادت وكيوه خداى ع

پرېږدو، اصنام يا بتان چي الهي دربار ته زموږ د تقرب 

په پورتنيو آيتونو كي !! قرآنكريم ؟وسيله ده، پرېږدو

 .ړىك ځورحالت انهمدا 

څو ځينو تفسيرونو كي په ړه آيتونو په اې د د

ي ې ځينپه الفاظو كي ئڅه هم چي كه مومو  ونهروايت

 : كله چي د رسولټولو خالصه داسي دهنه شته خو د پيروتو

ړاندي ناروغ شو نو د ړيني وتره ابوطالب له م ّـ هللا

چي ده ته ړه ړه وكېكډي كي پرې غونقريشو مشرانو په يو

په ځ تر من ّـ هللا ړي چي د دوى او رسولې وغواورشي او تر

پر دين او ږ ړي چي هغه دي زموړه وكدي روغه جو

پلي مخي ته ږ به دى خنه كوي او مومعبودانو نيوكي 

، داسي نه ځيې لمانړي وئگه چي غواڅنچي خپل رب ېږدو پر

( سره داسي كوم ّـږ له محمد )چي هغه ومري او بيا مو

ړي او ې مالمت كپرل عرب مو وټچي ړ شو سخت چلن ته ا

ې چي ابوطالب ژوندى وو نو د هغه لپاره ئڅو ووايي: تر 

ې ئړيني وروسته د ده له م څه نه ويل خووراره ته  د ده

پالوى ځه ويشت كسيز د دوى يو پنړ، زياتى ورسره وك

 هللا له رسولڅېر ې د معمول په ړى ئابوطالب ته ورغى، لوم

ږ ستا په ې وويل: مو، بيا ئړلخپل شكايتونه وك ّـ

خپل دين ږ د انصاف خبره كوو: ستا وراره دي موړاندي و

ږدو، دى چي كوم ېپر خپل دين پرږ به دى ږدي، موېته پر

ږ ، خو دى به زموې اعتراض نه كووپرږ مو ځيمعبود لمان

ږ چي موڅه به نه كوي د معبودانو مذمت نه كوي او دا ه

ږ او ده ې منصفانه شرط زموږدو، په همدېپل معبودان پرخ

او  ښتوروغو ّـ هللا رسولړه، ابوطالب ړه وكځ روغه جوتر من

لي او دا غ: ستا د قوم دا مشران راې ويلورته وئ

هغه ته وويل: گرانه تره!  ّـ هللا ، رسولړىې كړانديز ئو

ټول ې ومني نو چي كه ئې ته بلم زه خو دوى داسي كلم

ورته تسليم، كله چي ې تابع شي او عجم به عرب به ئ

يوه نه بلكي لس ې وويل: نو وئېده هغوى دا خبره واور

 ّـ هللا رسول څه ده؟چي هغه كلمه ې به ووايو، ووايه كلم

ټول ېدو سره په اورې خبري وفرمايل: ال إله إال هللا، د د

او  ېړې وكئ يپورته شول او هغه خبرځاى له خپل خپل 

كي  آيتونوځم تر اتم له پن پورتنيوروان شول چي په 
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ولى، دا خو رځول معبودان ئې يو معبود گټ: آيا ېراغل

خبره ده!! مشران او سرداران ئې روان شول  ېحيرانوونك

شكه ې ويل: ځئ او پرخپلو معبودانو صبر وكړئ، ب او وئې

وروستني ې دپه چي همدا مطلوب او غوره كار دئ، دا مو 

دلي، دا له كذب او افتراء پرته ېهم ندي اورمذهب كي 

په همدا ده دا ذكر ځ كي په منږ بل څه نه دي. آيا زمو

 ؟!نازل شوى

    

   

   

   

   

     

    

    

ېخونو خاوند د نوح قوم، عاد، د مړاندي تر دوى و

)انبياء(  ايكه والواو  فرعون، ثمود، د لوط قوم

 ېلويي لويي ډلي دي چي هري يوړل، دوى همغه تكذيب ك

ې ړي چي پيغمبران ئڅه نه دي كپرته بل ې له دې ئ

زما تعذيبَونه ترسره ې چي په پايله كي ئړل ذيب كتك

  شوه. 

آيتونو كي مغرور قريش د هغو ې مباركو په د -(12-14)

چي تر دوى ړى شوي لويو قومونو تور برخليك ته متوجه ك

ړل ې پيغمبران تكذيب كڅېر ئپه د دوى  ېر شوي،تړاندي و

ېخونو په الهي عذاب اخته شول: د نوح قوم، عاد، د ماو 

چي لويي  ايكه والاو  خاوند فرعون، ثمود، د لوط قوم

 تعالى ې او د انبياوو د تكذيب له كبله هللاډلي ولويي 

 ړل. مجازات ك

    

     

   

    

     

څه ته چيغي پرته بل توندي داسي ې او دا وگړي له يو
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 ې نه وي. دا پهېدل به ئډځنچي هيڅ انتظار نه كوي 

ږ ربه! د حساب تر ې زمودوى وايي: ا چي كي حال داسي

 ړه.رخه راكږ بړاندي زمووځي ور

له  دوىړه مزيد ويل شوي: دلته د قريشو په ا -(11-11)

چي څه ته انتظار نه كوي چيغي پرته بل توندي داسي ې يو

ې نشي څه به ئڅوك او هيڅ ، هيې نه ويېدل به ئډځنهيڅ 

ې دوى خو اوس وايي: كه د قيامت او الهي محاسبډولى، ځن

و پلږ ته همدا نن د خولي موې وي نو ښتينادعاء ر

ږي، پيغمبر ته وايي: ستا د رب ېعملونو سزا نه راكول ك

ې؟!! خو كله چي ښگواې پرږ چي موېري دئ هغه عذاب چ

و دېډځند ې ړوي بيا به ئې وغوالهي عذاب خپل وزر پر

 ږي. ېگه نه تر سره كڅ توپه هيې هيله كوي خو هيله به ئ
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بنده  ې وايي او زموږدوى ئ چيړه څه صبر وكپه هغه 

ړو او هنرمندو( پياود ) چيړه په ياد كد در ؤدا

ېر ډېر ډ)خداى ته هغه  چيالسونو خاوند وو، يقينًا 

غرونه  موږ چييقينًا ونكى وو، دېځگراو بيا بيا( ور

ې تسبيح ښام به ئسهار او ما چيړي وو ورسره رام ك
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ټول ورته ړى شوي، ډ كن ورته راغونويله او مرغا

 ،ړهچايي مو ورته مضبوطه كپاېدونكي، د ده ځگررا

او آيا د  ،ړهپه برخه كېكنده وينا مو ورپراو  حكمت

ېواله محراب له د چيېدلى ړه كوونكو خبر دررسشخهغو 

ته محضر داؤد د  چيكله ښتل، ته واو ځاى()د عبادت 

ږه! ېېره وې ويل: موئېدو، ېرې ووداخل شول، دى تر

ړى، نو ېرى كپر بل تيوه  چيدوه مدعيان يو  موږ

ړه، ظلم مه كوه ړه وكېكپرپه حقه سره ځ تر من زموږ

ړه، دا زما ورور دئ ښوونه راته وكالر د سمي الرياو 

ږه ده، نو ما ته ېلري او زما يوه م نه نوي مېږي چي

ې ئپه خبرو كي پاره او ې وويل: دا هم ما ته وسئ

پلو په خ چيې ويل: يقينًا ړ، وئره وكزور زياتى راس

ې ظلم سره ئښتلو په غو ېره ستا د مېږيږو سربېم

پر بل ېرى شريكان يو ډ چيړى او يقينًا ك درباندي

ېك ړى او نې راوايمان ئ چيپرته له هغو ېرى كوي ت

 چيړ گمان وكاو داؤد  ،ږ ديڅومره لعمله دي او دوى 

په ، ښتهښنه وغوې بخپل رب ئى نو له خآزمويل موږ

دا  نو موږړه، ې مخه كېوت او خداى ته ئپرسجده 

تقرب حاصل وو  ده ته زموږ چييقينًا  ښله اوورته وبخ

 زمكي پهمو ته  چيې داؤده! يقينًا ه، اپايلاو غوره 

په حقه ځ ې، نو د خلكو ترمنگمارلى يخليفه كي 

د هللا  چيړه كوه، د هوى او هوس متابعت مه كوه ېكپر

 د هللا له الري چي، يقينًا هغه ېرباسيت به دي له الري

ټاكل شوى( دوى ته سخت عذاب )سبب ې دپه منحرف شي 

  .ېړېره كې هځ ئد حساب ور چيدئ 

ښووني دا د دغو مباركو آيتونو مهمي مهمي الر -(11-21)

 دي:

 په  السالم عليهداؤد چي د ې ښوونه شوته الر ّـهللا  رسول

په ضد هم  ّـد داؤد چي ږي ېې معلومړه، له دڅېر صبر وك

ې كركجنو تبليغاتو د، د تبليغات شوياو ظالمانه ناروا 

كي  بايبلپه ږد فهرست مفصل بابونه او د اتهاماتو او

 .موندلى شئ

 ښمنانو د ته هم د د چيته ويل شوي  ّـ پيغمبر
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 عليهپل ديني ورور داؤد پروا مه كوه او د ختبليغاتو 

 ړه.ېر صبر وكڅپه  السالم

  ړولو د كمال خاوند وو، د زغرو جو سالمال عليهداؤد

گ د هللا څنې ترد د ټولو برالسى وو اوپه صنعت كي پر 

 منقاد او مطيع بنده وو. تعالى

 په تالوت په ذكر او د زبور ښام به د خداى سبا او ما

 چيېز وو ې دومره ستر اغئږ كي غږ په خومشغول وو او 

 غرونو او مارغانو ورسره زمزمه كاوو.

 پوهه او حكمت ورته  تعالى هللا، ې ووومت ئمضبوط حك

ړو او منازعاتو د عادالنه او چلو شخېپد  او ړى ووورك

 .ړى ووپه برخه كورې حل و فصل استعداد ئحكيمانه 

 هللا تعالى چيې دا ده گه ئېلې عادالنه قضاوت يوه بد د 

ې، له ږلېورولڼه كي په بې د دوو مدعيانو دوه فرشت

به  داؤد عليه السالم چيې ښتلاوځاى ته وروېواله هغه د

ېدو، هغوى ېرتالوت او عبادت مصروف وو، دى ووكي په په 

ې شخړي د حل و فصل د يو موږ ،ږهېېرورته وويل: مه و

 ې وويل: دا نه نوي مېږيپاره درته راغلي يو، يوه ئل

ړي دا هم رانه واخلي، په زور سره غوالري او زه يوه، 

سمه الر ړه او ړه وكېكپره ځ عادالنه او سمتر من ته زموږ

واوري او  دالئلد دوهم كس  چيې مخكي ، هغه له دښيهورا

ړه ېكپرې ئ ړي، د مدعي د دعوى له مخيبيا فيصله وك

ړى، خو د دغي تيرى ك ې ويل: ده دربانديړه او وئوك

ې ي ئغلط چيله كولو سره سم او متصل متوجه شو  خبري

د مدعى عليه  چيړه، د عادالنه قضاوت تقاضاء دا وه وك

 هللاله ړى وى، قضاوت كاو بيا مي  ىېدلي وهم اورمي  دالئل

 !! پرېوتپه سجده ښته او ښنه وغوې بخئ تعالى

 ړه په ا اشتباهې د د تعالى هللاويل شوي چي ې ورپس

د هللا تعالى مقرب بنده وو او غوره ړه، ورته وكه ښنخب

  ړه.په برخه كې ورئ هايلپ

 پهمو ته  چي! يقينًا ې داؤدهاې وويل: هغه ته ئ 

په حقه ځ ې، نو د خلكو ترمنگمارلى يخليفه كي  زمكي

د هللا له  چيړه كوه، د هوى او هوس متابعت مه كوه ېكپر

ږه شي كا د هللا له الري چي، يقينًا هغه ېرباسيت به دي الري

ځ د حساب ور چيپه برخه شي سخت عذاب ې به ئسبب ې دپه 

ې ړې له همدېره كې هئ ځې د حساب ور، يعنېړېره كې هئ
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كبله له سمي الري منحرف شوي او په الهي عذاب اخته 

  شوي.

 السالم عليهد داؤد  ې وينا سره نه يوازيپه د قرآن 

ې ته د د موږ بلكي ته معرفي كوي ستر شخصيت موږ

ېدونكى ېرعادل او له هللا تعالى و چيښوونه هم كوي الر

 نا له مخيد مدعي د وي قاضي بايد هغه وخت هم يوازي

ڼي گپه حقه ځان  نه نويپه سلو كي  چيړي ړه ونه كېكپر

ړه سينه د بل په سړ ثابتوي، بايد پاو بل مالمت او 

 ړي.قضاوت وكپاى كي په هم واوري او  دالئل

 په ړه دا وينا په ا ّـته مو بايد پام چي د داؤد ې د

حقيقت كي د بايبل د هغي دروغجني ادعاء په رد كي 

چي گواكي نه نوي ړى تورن ك ېپه دې چي هغه ئې راغل

ړه، خو دا سلمه د ې هم وكاو سلمه ئ ېې درلودېرمني ئم

پل قصر له بامه ېرمن وه، ده د خجنگيالي م يوه مخلص

ړه او زې وه ليدلډه هغه د خپل كور په تشناب كي بربن

ته  ښيگ داسي كرې د جنگيالى ئې بايللى وو، دا جنې پرئ

ه ښې ده ته په الس ورشي!! ئ ېرمنږو چي ووژل شي او مېول

به وي چي دا دروغجنه قصه په بايبل كي وگورو، بايبل 

 السالم عليهالندي د داؤد  (داؤد او بتشبع)ې عنوان تر د

په پيغمبر داسي ليكلي چي هغه د يوه دروند په اړه 

ېر څپه چا پا)نعوذ باهلل( د يوه عياش  گه نه بلكيتو

 : ځوروي او ليكيان

پل قصر كي د بام سر ته په خگر داؤد يځ مازد)يوه ور

په څانا چيې واهو ړي، قدم ئهوا تنفس ك هآزاد چيوخوت 

ېده، داؤد يو لمب چيې ېدگښځي ولې ښكلې په يوې سترگي ئ

معلومه شوه څوك ده، ځه ښړي دا ښتنه وكپو ږو چيېولڅوك 

څو نو داؤد  ېرمن ده،او د اوريا مې بتشبع چي نوم ئ

ه او لې د ده قصر ته راوسته ئځښږل او دا ېكسان ورول

.. او كور ته ېده... بتشبع ولمبڅمالست.داؤد ورسره 

حامله ده، نو داؤد  چيپوه شوه څه وخت وروسته .. ړه.وال

ړه ېښځي م.. داؤد د ړه.اطالع ورك ې خبريې د دته ئ

گ له ميدانه راستون شوى وو(، ، )دى د جنښتاوريا راوغو

ې... ړې وكتر وښتنيپڅه ړه په اگ د وضعيت داؤد د جن

ې هم تحف ې څهړ او د ده له تلو وروسته ئې رخصت كبيا ئ

په خوله كي له په د قصر ې... اوريا شږلېكور ته ورول

ې ړه... داؤد خبر شو او دى ئېره كساتونكو سره ت
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په كور كي په ښتل: ولي دي شپوې ې وئښت او ترراوغو

دوق ځ د عهد له صن.. ده ورته وويل: فوړه؟ .ېره نه كت

په له ړ شم او شگه كور ته والڅنزه  ئدپه بېديا كي سره 

ښه! ېر ډ!! داؤد ورته وويل: ړمېره كمېرمني سره ت خپلي

گ ميدان ته ېرته د جنشه او سبا ب پاتهپه دلته شنن 

ې مست په شرابو ئالو، بښامني ته وداؤد دى ماشه، ړ وال

 پاتهځاى هملته په ې كور ته د تلو ړ، خو سره له دك

په نامه خط وليكو او د اوريا سهار داؤد د يوآب  ...شو

 چيې ليكلي وو: كله ئپه خط كي ږو...ېې ورولپه الس ئ

ې ئ ږه او يوازيېړي خط ته ولنده شي اوريا لوموړه تگج

ړل او اوريا وك ژل شي!!! يوآب همداسيوو چيږده ېپر

خبر ځواب كي په ړه او ده يوآب اطالع ورك ...ژل شو!! وو

بتشبع د ماتم ورځي ستا له كاره راضي يم!!  يچږو ېورول

ې په نكاح ئې، بيا داؤد قصر ته راوسته او ړتېري ك

ې ناتان نبي ئې كار ناراضه شو او په دړه...خداى ك

دوو ښار كي په يوه ږو: ېپيغام سره ولې دداؤد ته له 

ېر ډشتمن ژوند كاوو، يو فقير وو او بل غني، كسانو 

ۍ درلوده... ېرلسيوه  يوازيېستمن څاروي درلودل او ن

ځاى په ې ده د خو دېلمه راغى مكور ته شتمن د ځ يوه ور

ې ورته ۍ ئېرلړي د فقير سڅاروى ورته حالل كپل كوم خ چي

ړى دا كار ك چيچا په خداى قسم داؤد وويل: ړه...حالله ك

ناتان نبي ورته ې وخت كي دژل شي!! په وي بايد وو

د ده ژو او اوريا ووا ... تاې!! وويل: هغه شتمن ته ي

په نو زه به هم ستا  ړه...ځان ته نكاح ك ديېرمن م

به په الس كي ډيو گاونحالت راولم، د  ېرمنو همداسيم

داؤد  څملي...ځ ورسره ڼا ورپه راو هغوى به  ځيېوپر

ې ښلناتان ورته وويل: خداى هم ته وبخړ... اعتراف وك

وى دا ز ستاپه سبب به تا نه هالكوي خو گناه ې او د د

ړ شو، خو بتشبع بيا وشول... ماشوم م همداسي به ومري!!

ې پر ې سليماننوم ئږاوو او ېې وز، زوى ئحامله شوه

 ود...ښېك

ې ته ورته ړه دپه ا ّـپيغمبرانو ټولو بايبل د 

په اړه د  السالم معليهانو پيغمبرد تورونه لگولي، 

 كركجني په ضد د داسيتورونو او د هر يوه ې له د بايبل

ې په ددا كار عمدًا او  چيږي ېمعلوم له كارولو ژبي

شخصيت  السالم معليه انوپيغمبرو نورد  چيخاطر كوي 



 

                                                                                                                     ص       

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

101 

او ځوي گرپام او توجه له هغوى راو، د خلكو ړيداغجن ك

ړ شخصيت مسيح يوازينى د منلو و چيړي ې قانع كئې په د

عمدي ې د د بايبلپرته د ې دئ!! له د عليه السالم

پاره بله معقوله توجيه نه شو اماتو لتورونو او الز

 پيغمبرډله د يوه په مسلمانانو كي  چيموندلى. دا نن 

په مباركو السونو او د ده  وې يارانږدنله  عليه السالم

ې او د ده در علي رضي هللا عنه روزل شوو صحابه وو يوازي

 ې خبريړه حتى د دپه ااو د نورو گري تأييدوي څلور مل

ټول له اسالمه هغوى وايي:  چيوي ډډه نه كله كولو 

په د ليكونكي  بايبل!! دوى هم د ښتل او منافق شولواو

 ۍ اخته شوي.  ماريب

 پوښتني لرو:څو له ليكوال  بايبلدلته د 

  څومره په له قصر  السالم عليهد اوريا كور د داؤد

بايد د  عسكر كورعادي د يوه  چيوو؟ طبيعي ده ټن كي وا

ې وى نو داؤد ږدوي، كه دا كور ن ېر لريچا له قصر ډپا

ې دا ژاندو او له نورو به ئېپبه حتمًا  السالم عليه

ېدو گه وتوانڅنڅوك دئ؟ نو داؤد دا  چيښتنه نه كوله پو

د ده په حمام كي پل قصر له بامه د اوريا د كور د خ چي

ې هم ښكال ئ چيگوري و داسيپه حال كي بېدو ځه د لمښ

ټن گزه واپه سل ښكال خو  ه انسانورته معلومه شي؟ د يو

د قصر  گزه خو به يوازيېدى، سل هم نه شي تشخيصكي 

  ! وو! ې بامه لريېوالونه له دد

  د  چيعسكر دومره مذهبي جذبه لري  چيچا پاد كوم

پل كور ته له تلو او له گ له ميدانه راغلى خو خجن

ډډه كوي خاطر ې دپه ېرولو ې له تپمېرمني سره د ش خپلي

په گري ملاو د ده په ميدان كي گ دوق د جند عهد صن چي

چا ديني او پاښمن مقابله كوي!! نو د د دگر كي سن

په كار ړه او قوي وي؟ څومره لوگه او څنمذهبي جذبه به 

ېر څپه ږه د دغه عسكر ږ تر لې لچا ئپا چيخو دا ده 

د يوه ستر  السالم عليهداؤد  قرآنته خو  وي!! موږ

 تعالى ، له هللايالونكپعابد، ذاكر، مجاهد، خداى 

گه معرفي په توېدونكي او د بصيرت او كمال خاوند ېرو

ښمنانو د د د چي فرماييته  كوي او پيغمبر عليه السالم

په  السالم عليه د داؤدپه مقابل كي ناروا تبلغياتو 

 .ړهېر صبر وكڅ

  په  د داؤد عليه السالم چيږي ېوينا معلومله  قرآند
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 بايبلمدا مطلب راغلى خو د كي هتورات په اصلي ړه ا

ناروا او غلطه يوه كركجنه، ظالم او دروغجن ليكوال 

 .ېړړه كې جوقصه تر

اسرائيلي رواياتو مفسرين هم د  ځيني متأسفانه زموږ

په و آيتوند دغو مباركو  قرآنتللي او د  ېز النديتر اغ

ټه قصه ې بنسدا دروغجنه او ب بايبلې د ئتفسير كي 

ړ ې داسي روايات جوې قصځينو له همد او حتىې، ړرانقل ك

په په سترگه ورته گوري، ې خبره خلك د حديث چي بړي ك

د )عدالت( موضوع په قضاوت كي دلته  چيحال كي  داسي

 چيته وايي  ې هم داؤد عليه السالمږي، فرشتېړل كېڅ

هم  تعالى هللاړه او ځ سم او عادالنه قضاوت وكتر من زموږ

پل هوس د خپه دوران كي د قضاوت  چيورته فرمايي 

په حكم قضاوت مه پلو احساساتو متابعت مه كوه، د خ

ړه، ځ عدالت مراعات ككوه، د مدعي او مدعى عليه تر من

پله خ چيړه ېده بل ته هم موقع وركواور د يوه خبره دي

په ې، ړك ښو النديپعدالت تر  چينه  داسيړي، خبره وك

ي د وينا له لور يوهشخړي د ې او د ړعجله وكقضاوت كي 

پامه ټول صراحتونه له ې، دوى دا ړړه وكېكپر مخي

! دا ړى!اعتبار ورك ېته ئ ېقص ځولي او د بايبلغور

په دقت سره نه دئ لوستلى ې ئ بايبل چيمفسرين هغه دي 

تأييد  بايبلد  قرآن چيې ړې توجه نه ده كې ته ئاو د

هغه  ترديد او تصحيح كوي، بايبل او تصديق نه بلكي

 بايبل !!ې تصديق كويئ قرآن چياو تورات نه دئ انجيل 

ړى، تحريف كښونكى ژور او نه بخپه تورات او انجيل كي 

برخه هغه هم  هږېره لډكتابونو ې الهي دد كي  بايبلپه 

ې د د چيراغلى  ږي، قرآنېگو كتر سترچه الفاظو كي په ك

او حقائق خلكو  ډيبربن خبري دروغجني ټوليكتاب محرف 

و آيتوند  قرآناستناد او د  په بايبل، يړگند كڅرته 

چي څه كول او دا هد هغه مطالب رانقلول په تفسير كي 

 ! لويه اشتباه ده!ړه سره تلفيق شي دوا

چي په ې دي په دقت سره لوستلې ما د بايبل هغه قص

ې ته متوجه شوى يم ې، دكي هم د هغوى يادونه شو قرآن

ې تصحيح ئړې چي ې رانقل كد بايبل هغه قص چي قرآن

هغه  ړې او قرآنڼي كي راوپه غلطي بضروري وه، بايبل 

كي يوه داسي قصه ونه  قرآنټول ې، ما په ړتصحيح ك

موندله چي له بايبل سره په بشپړه توگه ورته والى 
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، نوح ّـد آدم  ړې، قرآنې نه وي تصحيح كولري او هغه ئ

، ّـموسى ، ّـ، يعقوب ّـ، اسحاق ّـلوط ، ّـ، ابراهيم ّـ

او   ّـ، سليمان ّـ، داؤد ّـ، يونس ّـيوسف ، ّـايوب 

ې د بايبل له قصو ټولي ئړې دي چي ې راوقص، ّـزكريا 

ې ړه ئسره نه يوازي ژور توپيرونه لري بلكي د دوى په ا

ې دغه برخه د قص ّـړې دي، د داؤد ې تصحيح كد بايبل قص

د ړه چي د ده په اې كي په داسي توگه راغل هم په قرآن

چي ړي، بايبل ويلي ترديد كې ئبايبل دروغجن تورونه 

ناتان نبي د ده قصر ته ورغى او د يوه مالدار او 

د ې وايي: دوه فرشت ړه ... قرآنې ورته وكنيستمن قصه ئ

ې، محراب ښتېوال ورواوله دمدعي او مدعى عليه په توگه 

ې ې ترړه ئېكپرړي عادالنه ې او د خپلي شخلته ورغ

نامه يو مخلص  بايبل وايي: ده د اوريا پهښتله، وغو

چي ووژل ږلى وو ېې موخه لپه دې ته جنگيالى د جنگ جبه

وايي: ده د  قرآنړي، ځان ته نكاح كېرمن شي او د ده م

ړه ړه وكېكپرې ئې ړاندي تر دېدله او ومدعي ادعاء واور

چي د مدعى عليه دالئل هم واوري، ژر خپلي اشتباه ته 

هغه كمعلمه  ښته،ښنه وغوې بخئ تعالى متوجه شو او له هللا

بايبل ته د يوه ډك كسان چي محرف او له خرافاتو 

او رااخلي  ېڅلي كتاب په سترگه گوري همدا غلطي قصېسپ

آيتونه د هغوى په تأييد كي په تكلف سره  د قرآن

 تأويلوي. 

   

   

    

    

   

    

  

  

   

   

   

 يخوش ديپه دوى كي  چيڅه زمكه او آسمان او  او موږ

د هغو كسانو دا هسي ړي، ا كدپينه دي  ېهودهاو ب
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نو دغو كافرانو ته د اور كافران شوي،  چيگمان دئ 

ېك ړى او نې راوآيا هغه چي ايمان ئلويه كنده ده. 

څېر په زمكي كي د فساد كوونكو په ړي ې كعملونه ئ

       ړو. كڅېر د فاجرانو په آيا متقين به  ،ړوك

عدم ايمان ې لهي محاسبتعالى، آخرت او ا هللا پر -(21-21)

څه او  زمكه او آسمانونهڅوك ووايي: داسي دئ لكه چي 

هوده پيدا شوي، د مؤمن او ېچي په دوى كي دي خوشي او ب

توپير نشته، د  ځ هيڅكافر، او متقي او فاجر تر من

ځيني ، ځينو ته بد ويلښه او ځينو عملونو ته انسان 

و دا داسي خ صحيح نه دي!!ي بد گڼل ځينښه او انسانان 

د انسان عقل مني، نه علم ورسره ې كچه وينا ده چي نه ئ

ژي، دا له وهم ېتوافق كوي او نه د عدل په تله صحيح خ

گمان دئ د هغو كسانو دا ې وينا ده، ېدلټوكاو گمان را

آسمان په ږ او له حقائقو انكار كوي، مو كافران شوي چي

نيا كي توكى نه مومو، په دېهوده او ب ىخوشكي  زمكياو 

پل ږ د خگند مظاهر گورو، موڅرد مجازات او مكافات 

ځالنده ې او ښكلې ېرڅي ځينضمير او وجدان په هنداري كي 

ځيني انسانان راته ړني، ېې او كرغپېرځيني سوينو او 

ځينو ته د متقي نوم وركوو ښي، ېځيني راته بد بره او ښ

 په نامه يادوو، يو ستايو او بل غندو،ځيني د فاجر او 

ږ ، هغه رب چي موړ بولو او بل د مجازاتيو د مكافات و

ې دا ږ په ضمير كي ئړى او زموې دا وجدان راكته ئ

ړه په اړنو ېښي، آيا هغه به د انسان د كمعيارونه ا

به هغه انسان چي ايمان  تعالى آيا هللا؟!! قضاوت نه كوي

له هغو سره برابر گڼي ړي ې كېك عملونه ئړى او نې راوئ

د متقين هغه به آيا مكي كي فساد كوي؟! چي په ز

ظالمانه او د عقل خالف څومره گڼي؟!! څېر فاجرانو په 

كافرانو ته د د عقل او عدل قضاوت خو دا دئ چي قضاوت؟ 

د سزا اور دوى د ظلمونو او فسادونو له كبله د دوزخ 

  ړى شي.ڼي كي وركپه ب

يو عيب او نقص ټول عالم كي  پهكه حقيقت دا دئ چي 

پراخ ې په د چيږي ېې وتوانپه دڅوك گو شي او رسترت

ېهوده شى كومه تشه او خأل او كوم اضافي يا بعالم كي 

واقعي دا شى  چيړى شي او دا ثابته كړي كگوته په 

پاره همدا كافي د انكار ل نو له هللا تعالىېهوده دئ ب
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ټول عالم كي خوشى او وينا دا ده چي په  د قرآن!! ئد

 عليهسليمان ې بايبل په مقابل كي ئ، ېهوده شى نشتهب

څه خوشي د عالم هر  چياقوال منسوبوي  ته داسي السالم

خو د كولو جسارت  تو خبروړپنا ڼي، د داسيگېهوده او ب

باور لري او  تعالى هللاپه نه  چيكولى شي څوك هغه  يوازي

د يوه عليم او بدلونونه په هغه كي نه دا عالم او 

د يونان هغه  چا چيڼي!! گجه حكيم خداى د تصرف نتي

ې هدفه ېهوده او بعالم ب چيړل سفي افكار وړاندي كلف

له شته والي منكر وو. خو  تعالى هللاملحد او د ڼي، هغه گ

ې عقله ليكونكى همدا الحادي افكار ب بايبلدا دئ د 

!! د عالم گ وركويپيغمبر ته منسوبوي او مذهبي رنيوه 

 ې سليمان عليه السالمئ بايبل چيېرنه گړه دغه انپه ا

يا  چيېدى شي ېرنه كگچا اند هغه  ته منسوبوي يوازي

ټولواك ې خداى نه مني، يا دا عالم د ده ملك او دى ئ

پل سر په خڅه د عالم هر  چيې باور وي په دڼي، يا گنه 

ځ رامن پرته د تصادف له مخيې منصوب خاصي او له كومي

 دا نه يوازي !! اوې تصادفي ديپېښي ئ ټوليته شوي او 

د  له ايمان سره سخت تصادم كوي بلكي باندي تعالى هللاپه 

په څوك نه شي كولى ، هيدي خبري حقيقت خالف او دروغجني

په شى  ىې مقصده او خوشېهوده، بيو بپراخ عالم كي ې د

 ړي!!گوته ك

خداى منونكى انسان ټول موجودات د خپل رب د صفاتو 

 هيده وي چي هيڅ څي او په دې عقڼاو افعالو مظهر گ

هوده او عبث نه دئ پيدا شوى، په دې خور عالم كي نه ېب

نه  ه كموالى او زياتوالى،څه خأل او تشه شته، نه څ

شي او نه كموالى ئى احساس  پاته دئ چيه داسي كوم څ

ل شي، هرڅه پوره او ڼاضافي او غيرضروري وگ چيداسي څه 

ه هر څم يدا شوي. موحد ته د دې عالپپه خپله اندازه 

ښي او هيڅ عيب په كي نه گوري او ېاو بشپړ برايسته ښ

كه ئې كوم عيب تر سترگو شي نو دا يا د خپل لنډ او 

ي او يا ئې د خپلي نامناسبي ڼمحدود فكر او نظر عيب گ

معاملې او ناسمو كړو محصول عيب. تل د خداى ستاينه 

په خور عالم  ېد ددى كوي، په هر حالت او هر صورت كي، 

هره ښكال، كمال او جمال د همدې ښكال، كمال او ږ كي ېغ

ي، د هر بدلون او تحول تر وجمال د خالق ستايني ته هڅ

برخمن مصلحتونه گوري، كه له كوم نعمت  شا حكمتونه او
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شي هغه د خپل مهربان او منعم خداى وركړه او عنايت 

ي او كه له كوم نقمت، كړاو او ستونزي سره مخ شي ڼگ

كړو عادالنه بدله او جزاء بولي. د ملحد او هغه د خپلو 

غلطو پله غلطي او د ده له خ چيكافر انسان عيب دا دئ 

ې خداى ته راجع كوي، د د ې ستونزيي شوړراوالتصرفاتو 

ۍ په ليدو سره ظالم ې عدالتاو بد ظلم  چيځاى  پر

ووايي هللا  چيځاى  رپې خداى محكوموي، د دړي محكوم ك

پله خپه وركولو سره ك او اختيار انسان ته د وا تعالى

ې انسان ئې سره په دې او ړانسان ك رپېرزوينه پستره 

ړى، خو انسان ټولو مخلوقاتو شرف او فضيلت وركپر ته 

ټولو مخلوقاتو د ده د پر  چيواك او اختيار ې له د

ښه او امتياز دئ، غلطه استفاده كوي، برعكس فضيلت ن

ې په سبب ئد هغه ده  په كار چيڅه مالمتوي په هغه خداى 

  ستاينه او مننه كولى!!  د هللا تعالى

ښتنه پوهم له ليكونكي  بايبلد هر ملحد هم او له 

دئ،  ېديې فاېهوده او بړى بستا د بدن كوم غكوم: 

ي، گوت، ښهپښونه، الس، ژبه، غاخوله، ږونه، سترگي، غو

 چيگان، ڼوڅو باگو ږده دا د سترېپرنوكان... ؟ نور خو 

ړه او ې كپرښتان معلوم شي، ېې وديې فاا ته بښايي ت

ړه، او قضاوت وكگوره پل مخ ته وخهينداري كي په بيا 

په ... كه ستا يه ېې خرڼه او وئگېهوده وب دي يځورو

خاصه  ېان هم ضروري وي او هر يو ئښتېوڅو وجود كي 

 ښايستې هم ستا وجود او هم ستا دنده لري او نشتوالى ئ

ېهوده حكم ټول عالم د به پگه څنه ته تاوان رسوي، نو ت

 ته دي السالم عليهسليمان  چيپه كار وه ې؟ تا ته خو كو

ږ جگ غپه ته  دا عالم موږ چيې وى ړوينا منسوب ك داسي

ړي، دلته پيدا كڅه يوه عليم او خبير ذات وايي: دا هر 

چي  ذاتېهوده شى نشته، هغه پيدا شوي، دلته بڅه سم هر 

په ساتنه او پالنه كوي، د هغه  ،ىړپيدا كې دا عالم ئ

په حيث  ي(پالونكې د رب )ئټولو برخو كي څه او هر 

پالني او روزني دا آثار او تصرف كوي او د ربوبيت او 

ې شكه كېږي، بگو ستر ترگام كي په هرخوا ته مظاهر هري 

ړ دئ، له هر عيب منزه، د ټولو ستاينو ود دا ذات  چي

ې ده او عبث شيان ئېهوب چيپه اړه دا خبره كول ده 

په عالم او دا ړي لوى ظلم او ستر جهالت دئ، پيدا ك

ې شمېره توكي موږ دغه حقيقت ته هدايت كوي دا بهغه كي 
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دا هري خوا ته تر ، يمجبورومو په دغه اعتراف او 

ښايست، كمال او جمال، نظم او ښكال او  ېدونكېگو كستر

د خاص څه پيدا شوي، هر څه سم گورئ هر  چيدقت او دا 

ي، ې كېږئاو روزنه پالنه پيدا شوي، سمه پاره مقصد ل

 او ډېره غورهپه ډېر دقت او ظرافت سره، په ې هر يو ئ

ې د يوه مشخص هدف او پيدا شوى، هر يو ئڼه كي ښايسته ب

په  چيل شوى، گمار ركاه پپاره د تحقق ل ېغاي ېړگنځا

پل په خسره هماك نپه كامل اگه او ې توپسپرله منظم او 

په ترسره كولو كي مأموريت  يړگځانپل او د خخاص كار 

ې هم پل وجود سره ئپه خپله او په خگيا دئ، ځ لپه ورش

په كار او د ده  چيڅه هم په هغه او  ډكه كړېيوه تشه 

ړتيا ته او يوې ا يډكوهم يوه تشه  ځلو مرتب كېږيهلو 

ې هدفه، خوشى، ب ټول خور وور عالم كي،په . ځواب وايي

شئ موندلى، څه نه اوو زيات او له ضرورت كم ړتيله ا

 ټولو دغوله ې پراخ عالم ئې انتهاء دا ب چيهغه ذات 

پيدا ژور او دقيق نظم سره ې و او له دڼښېگښكالوو او 

 هده، هرپه واك كي ې پالنه او روزنه ئ، د عالم ىړك

د ، يې رسوكمال ته ئ ،، رشد وركوييپالې ساتي او ذره ئ

 ېټاكل مخكيله  او و توفيق وركويدځېپه لوري د خوكمال 

ټولو دا ذات د  چيې له شكه نتيجې ورباندي مرتب كوي، ب

هري  ۍد دې هست ړ دئ.ټولو ستاينو وو واجد او د ڼېگښ

مخ واړوم، گورم چي هر څه له هيڅ پيل شي،  چيخوا ته 

ورو ورو ستر شي، د كمال په لوري وده وركړى شي، د 

وړي ته ورسولى شي، يو خپلي ارتقاء او كمال آخرى پ

ضروري او الزم كار ورباندي ترسره شي، يو ضرورت 

ورباندي رفع كړى شي، يوه خأل ورباندي ډكه كړى شي، بيا 

ې ئئې زوال پيل شي، په زړښت او مرگ محكوم شي او ځاى 

كړى  يته خال يتوك يځواكمن او وده موندونكبل نوي، 

صد لپاره هرڅه ښه پيدا شوي او د واضح هدف او مقشي، 

او  (حكمت)، (علم)پيدا شوي، په پيدايښت كي ئې د 

ما ته د  د دې مظاهرو تر شا څرگند آثار گورو. (قدرت)

ربوبيت او پالني يو نامرئي او ناڅرگند الس په نظر 

راځي، هماغه زما هللا دئ او هماغه د دې هستي هللا دئ. زه 

ي نه يوازي په دې عالم كي د روزني او پالني يو نامرئ

الس احساسوم، بلكي گورم چي د هرڅه پيدايښت، پالنه، 

روزنه او ساتنه په ډېر دقت سره ترسره كېږي. د دې 
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عالم په هر جزء او د هرجزء په حركت او خوځښت كي زه 

ښايست، ښكال، كمال او هدفمني گورم. خوشى، بې مقصده، 

اضافي او غيرضروري شى په نظر نه راځي. زما هري خوا 

يان، هر يو بېل بېل هم او ټول په گډه هم، ته خواره ش

د خاص مقصد لپاره په كار لگيا دي، د ټولو ترمنځ د 

نظم، يووالي او ژور تنسيق شاهد يم. د دې عالم همدا 

ملموس او مشهود كيفيت، زما په ژبه د دې الفاظو د 

جاري كېدو المل دئ چي: ټولي ستايني د عالمونو رب هللا 

 ىعالم په پراخي غېږ كي داسي ش موږ د دې خورلره دي. 

، يهدفه و ېمقصده او ب ېنه شو موندلى چي پيدايښت ئې ب

، د دې يو ينه شو په گوته كولى چي ځاى ئې خال ىداسي ش

عالم هرڅه د هللا په شته والي شهادت وركوي، په هللا له 

ايمان پرته نه د دې ستر او خور عالم عظمت او په ډېر 

و پالنه تعبيرولى شو او نه په دقت سره د هغه ساتنه ا

 دې عالم كي نظم، ښايست او هدفمني تفسيرولى شو. 

   

  

  

    

څو تر  ږلىېږ ستا لوري ته لداسي مبارك كتاب چي مو

ې پند ړي او عقلمن تربر وكپه آيتونو كي تدد هغه 

 واخلي.

دا  د قرآنې خوا مبارك آيت كي له يوې په د -(29)

ډك له بركتونو  -1ږي: ېځلړاندي په وږ گړتياوي زموځان

ږ د له موې آيتونه ئ -3ږلى، ېرال تعالى هللا -2دئ،  كتاب

ې عقلمن انسانان به پند تر -1ښتنه كوي، تدبر او غور غو

د دغه ع وې محوري موضي د سورچښيي له بلي خوا اخلي، 

 معرفي او پېژندل دي.  قرآن

دا كتاب د عقلمنو لپاره راغلى، تر څو په چي گورئ 

په ې عقلمن ئواخلي، ې هغه كي تدبر وكړي او پند تر

ې اخلي، د عقلمنو عقل تخنوي ږي او پند ترېاهميت پوه

ې عقله معتقد متأسفانه د هغه بړ كوي، ې ااو تدبر ته ئ

، په تاخچه كي ئې كېږدي اوكله يو كي ونغاړپه جامې ئ

او  يياد كړې پرچي قسم  يكله ئې د دې لپاره راكوز كړ

يا د رخصتولو په وخت كي د هغه له الندي خپل زوى او 
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دا قرآن دي حافظ او  ووايي:او ورته  يورور تېر كړ

ږ ته خو دا آيتونه موناصر شه، دا قرآن دي وساته، 

ه راغلى چي په هغه كي تدبر و دا كتاب د دې لپاروايي: 

د يعني كړې او د عقل خاوندان له هغه پند و اخلي، 

 تفكر، تدبر او پند اخيستلو لپاره راغلى. 

  

    

     

   

  

    

    

   

   

    

  

 

او پر داؤد مو سليمان ولوراوو، غوره بنده، يقينًا 

مهال هغه ېدونكى وو، ېر ستنډچي هغه )خپل رب ته( 

ړى ور وړاندي كښه آسونه ځغاستي ېز گر تمازديچي 

د په سبب مي پل رب د ذكر ويل: د خې ئشول، نو و

په حجاب ړو( )د دو چيڅو تر ې، ړآسونو مينه غوره ك

ځوئ، گرراوما ته ې ېرته ئې ويل( بټ شول، )وئپكي 

 ږو.الس راكاې ړو ئښو او غاپ رپنو )د دوى( 

يوه الهي  ّـو كي پر داؤد آيتونې مباركو په د -(30-33)

پېرزوينه او له جهاد او د جهاد له آسونو سره د 

 ې: ځور شومينه داسي ان ّـسليمان 

  پر داؤد مو سليمان ولوراوو، غوره بنده، يقينًا چي

 .ېدونكى ووېر ستنډهغه خپل رب ته 

 څرگنده ېدو يوه پل رب ته د ستنې غوره والي او خد د

سليمان چي ړه رپه ياد كې: هغه وخت دښودل شوگه دا ېلب

ړى وړاندي كورښه آسونه ځغاستي ېز تمهال گر مازديته  ّـ

د آسونو په سبب مي پل رب د ذكر ويل: د خې ئشول، نو و

ړل او چي لري والې دوى ته كتل هغه ئتر ې، ړمينه غوره ك
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 :ې ويلوئنو ټ شول، پې ترپه حجاب كي ړو دو د خپلو 

ړو ښو او غاپ رپ ځوئ، نو د دوىگرراوما ته ې ېرته ئب

ېك بنده غوره او ن تعالى هللاهغه د يعني  ږو.الس راكاې ئ

 تعالى هللاې خداى ته مخه وه، مجاهد وو او د وو، تل ئ

يو آسونو سره مينه وه، د دوى دړنگښو او له ې پاره ئل

 چيښتل ې غوې كوله، بيا بيا به ئتماشا به ئ د ځغاستي

ې الس ړو به ئغا ښو اوپپه ېر شي، د دوى ته ت د ده مخي

 . ږواكار

ېر واضح دي ډې مباركو آيتونو الفاظ د د مڅه هكه  

گوري نو ړه ورته وچي په شفاف ذهن او صفا زڅوك او هر 

ځينو ، خو متأسفانه ې اخليهمدا پورتنى مطلب به تر

چي قبيح ړي څرگند آيتونه هم داسي غلط تعبير كهمدا 

بالحجاب( تحريف ته ورته دئ!! وايي: دلته د )توارت 

  ُرد وَها)ټ شو، د معنى دا ده چي لمر په حجاب كي پ
َّ
 (َعلى

 َفطِفقَ )د ځوئ او پر ما راوگرېرته چي لمر بمعنى دا ده 
معنى دا ده چي د آسونو پښې او ( األَْعَناقِ  وَ  ِبالسوقِ  َمسحَا

ړې او د )إنى احببت حب الخير عن ذكر ې كې پرړي ئغا

آسونو ته ځه ر او لمانربي( معنى دا ده چي ما پر ذك

ړي او پښې ورقطع كوم!!! ې غاځكه ئړه نو ترجيح ورك

   !!ړ دهېره عجيبه او د حيرانتيا وډېره ډ

ې په دڅوك  چيېره عجيبه نه ده ډآيا ما ته ووايئ: 

 ُرد وَها)ڼي او گېدل )توارت بالحجاب( د لمر لوآيت كي 
 
َّ
 وَ  ِبالسوقِ  َمسحَا َفطِفقَ ځول!! او )گرېرته راد لمر ب (َعلى

حال  داسيپه ې او غاړي قطع كول؟!! ښپ( د آسونو األَْعَناقِ 

يا مخكي  او نه له هغهپله آيت كي په خنه  دلته چيكي 

هر عادي انسان هم  څ ذكر نه دئ شوى اووروسته د لمر هي

په اړه دي، همدا  (صافنات الجياد)دا د  چيږي ېپوه

ځولو امر گراېرته رټ شوي، د دوى د بپگو آسونه له ستر

ړى، ك ې الس راكشډيو ئپونړو او د دوى په غااو  ىړكې ئ

گر د مازدي ّـږو چا دوى ته ويلي چي سليمان ېنه پوه

دي نبا ّـړى؟ چا ورته ويلي چي پر سليمان ځ قضاء كلمون

چا ورته ږ؟ پر مولكه وو ځ داسي فرض گر لموند مازدي

ډۍ ېدو له كبله د آسونو پونځه د قضاء كويلي چي د لمان

څېر په  ّـړي په توري وهل جائز دي او د سليمان او غا

رأيه، آيا هغه ړې؟!! ستر مجاهد شخصيت داسي غلطي ك

د دغه  قرآنچي د ړ دئ روايت د منلو واو تفسير تعبير، 
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 ؟وي راغلىپه كي فسير او تعبير تغلط  صريح آيت داسي

جعلي او ضعيفو هنونو ړونو او ذزپر ځينو متأسفانه د 

وينا  چي نه د قرآن ړولىخپل تور وزر داسي غورواياتو 

ته د پام كولو فرصت وركوي او نه د خپل عقل او ضمير 

ېدو مجال، زه د تفسير له يوه مبتدي لوستونكي ږ اورغ

ځل او د دغو ړي آيا كله چي په لومښتنه كوم: پو

ړاندي تا دا آيتونه ېدو ومفسرينو د رأيي له اور

په كومي ړه او ذهن ا د ز؟ آيڅه وهلوستلي؛ انتباه دي 

چي د دغو آيتونو تعبير به ځېدلي ې كي دي دا گرښگو

! آيا ستا ې ادعاء كوي؟!هغسي وي لكه چي دا جنابان ئ

يو ستر پيغمبر او صالح او  تعالى عقل دا مني چي د هللا

متقي بنده او د جهاد مينه وال به داسي د عقل او عدل 

 ړي؟به قطع كړي اۍ او غډپونړي او د آسونو خالف كار وك

ړي چېري دي؟ دا مصيبت له كومه ې آفت جرچي د دې ږېپوه

څرگند آيتونه داسي تعبيروي  قرآنځيني د ېدلى چي ټوكرا

له آيتونو سره جدي تعارض لري  چي هم په خپله د قرآن

او هم له انساني عقل او فطرت سره؟!! آفت دا دئ چي 

 د قرآنچي روايت ته هم ۍ اخته شوي يمارې بپه دځيني 

پر آيت ترجيح وركوي او هم پر عقل او درايت، په روايت 

كي هم يوازي سند ته گوري نه د روايت متن او محتوى 

څه ته، روايت ته د وروستي معيار په سترگه گوري، كه 

سره تعارض ولري!! حال دا چي د يوه مؤمن  قرآنهم له 

ئ، كتاب وروستى معيار او مالك د تعالى انسان لپاره د هللا

كي كوم شاهد ورته  يوازي هغه روايت مني چي په قرآن

سره تعارض ونه لري.  ږه له قرآنږ تر لومومي او يا ل

څه راغلي او ړه په رواياتو كه ې اراشئ وگورو چي په د

بار او تڅومره د اعپلوه دا روايات د سند او محتوى له 

 ړ دي.  اعتناء و

هللاَِّ َصلَّى هللاَُّ َعَليِْه َوسَلََّم ِإنَّ  َعن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َرسُولُ 

 سَاَر ِإَلى َبيْتِ 
َ
الشَّْمَس َلْم ُتحْبَْس ِلبَشَر  ِإالَّ ِليُوشََع َليَاِلي

 مسند أحمد  .اْلَمْقِدسِ 

وفرمايل: لمر  ّـهللا  چي رسولروايت دئ  ّـله ابو هريره 

پې څو ششوى، څ انسان ته نه دئ ودرول له يوشع پرته هي

 ړ. ي د بيت المقدس په لوري والچ

څلورو طبقو دا روايت د سند له پلوه داسي دئ چي په 

)صحابه وو، تابعينو، تبع تابعينو او تبع تبع 
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په كي يو يو راوي لري، يعني د محدثينو تابعينو( 

ې هم ځم راوي ئپنښتى، ېر غريب( هم اوډاصطالح تر اغرب )

ن له پلوه يو كس په نامه د اسود بن عامر دئ، د مت

ړخ نه لگوي، څ ااو عقل سره هي له قرآن -1داسي دئ چي: 

د بايبل له  -3نه مومو،  ورتهڅ شاهد كي هي په قرآن -2

سل په ې چي وينا ئښي ېاخيستل شوى بربرخي ې داسي يو

ې ړدا خبره ك عليه السالم پيغمبركه  -1سلو كي غلطه ده. 

رو نورو ېډې وه، ېدلېرو صحابه وو اورډوى نو حتمًا به 

دا له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  موږ چيبه هم ويلي وو 

ېر يوه عجيبه او څپه ېدو د لمر د ودر -6ېده. خبره واور

ې وى، ولي ړېرو يوه بل ته كډنادره خبره خو حتمًا بايد 

چا دا خبره نه ده پرته بل  هللا عنه رضيله ابوهريرة 

 ې؟ ړك

يا خو په  چيدئ دا ان مگغالب ړه په اې روايت د د

د  ابوهريرة رضي هللا عنهگه موضوعي دئ او يا ړه توبشپ

إن الشمس لم تحبس  چيې ړدا خبره ك عليه السالم پيغمبر

پاره نه دئ ودرول شوى، څ انسان للبشر: لمر د هي

هغوى وايي  چيې ړې د اهل كتابو دا خبره كوروسته ئ

 گمانېدونكي دا اور ،پاره ودرول شوىد يوشع ل يوازي

 د قول ضميمه ده!!  دا هم د پيغمبر عليه السالم چيړى ك

ړه د بايبل ادعاء هم واورو او په ې اراشئ په د

)لمر له ې سرليك تر د بايبلړو، ځان پوه كې حقيقت ئ

 ليكي:  النديږي( ېحركته ودر

چا ادوني َصَدق د عاى او اريحا د سقوط او پاد اورشليم )

... دى او خلك ر شوېدو خبژل كله و يانوچاپاد دوى د 

ې چايانو ته ئپانو د شا و خوا  ..ېدل.ېرېر ووډې ئ

جبعون ونيسم...  چيړئ زما مرسته وك چيږو ېاحوال ول

.. ې.ړړه كو سره روغه جواسرائيليانې له خلكو ئ چيځكه 

..د جبعون مشران يوشع ړه.چايانو د ده مرسته وكپاځو پن

مقابل كي په ښمن د د چيښتل ې وغوته ورغلل او له ده ئ

ته  سيمي ځ هغيپل فو.. يوشع خړي.ې مرسته وكئ

ښمن .. دښمن ته ورساوو.ځان دې په كي ئپه شځاوو... وخو

او  ..ژل.ېر كسان ووډو د دوى اسرائيليان.. وارخطا شو.

 يړځوښمن د بيت حورون د چي..كله واخيستل. يپسې نور ئ

.. ې ووروله.پرۍ لږېدو خداى له آسمانه درنه ته ورس

په الس تر و د اسرائيليان چيژل شول خلك دلته وو دومره
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ې مهال يوشع خداى په همدېر زيات وو...ې شمژل شوو ئو

پر سر او ې لمره! د جبعون ې ويل: اړه او وئته دعاء وك

ږه!!... لمر ېېدو ودرځپر سر له خوايلون ۍ د مږپوې سا

تباه ښمن د و اسرائيليانېدل تر څۍ له حركته ودرژمپوس

ړ والپه نيمايي كي ځ د آسمان ټوله ورمر نو ل !ړي!ك

ليدل شوى او نه به نظير نه مخكي  پېښيې وو... د د

ټ په يوه غار كي پچايان پاځه پنوروسته وليدل شي!!... 

په خوله د غار  چيړ ې وكيوشع خبر شو، امر ئ شول...

گمارئ.... ې وپرڅو ساتونكي ړئ او بنده ك ډبري يلوي

ې ټول ئپرته ږ كسانو ه لړئ... لښمن تعقيب كتاسو د

. يوشع راوايستل..له غاره  ياناچپاې دا . بيا ئژل..وو

ې د قوم مشرانو ړل... بيا ئډ كراغون ټول اسرائيليان

ېر ې تپرږدئ او ېښه كپټ څپر چايانو پاد دغو ته وويل: 

تر ې او بيا ئ .ژل..ټول ووتوري  په خپليې شئ... بيا ئ

په ې . او بيا ئښودل..ېپرړند ځوپر دار گره مازدي

. او دا ړه..ې وربنده كښودل او خوله ئېكهماغه غار كي 

 دئ!! هپات يغار تراوسه هماغس

 ځير شئ:ږ څو برخو ته لې وينا د د

  نه وو گ كي په جن چيژل شول ۍ دومره خلك وولږپه

له ۍ كي لږې په د چيليكلي  نه دي بايبل ژل شوي!!و

ې او ږدو ورنژل شول، دوى خڅومره كسان ووو اسرائيليان

ښمن پر د به يوازي ۍلږ چيليكلي وى ې كه ئې ول، پسور

 بايبلي وو نو د ې خوندبه تر ېوته او اسرائيليانپررا

ې ېره خونده وره او حيرانونكډال ې قصه منونكو ته به ئ

 ! وه!

 ږئ ېځاى ودر رپځاى  چيۍ ته وويل ږمپويوشع لمر او س

شوى او نه ې د مخه وشول او دا كار نه تر د او همداسي

ې وروسته څو صفحپله دا خبره خ بايبلبه وروسته وشي!! 

 چيړه ليكي په االيشع د يوه بل نبي ېرته اخلي او ب

لس  لمر ودرولو بلكي پاره نه يوازيچا لپاد هم هغه 

كومه  د بايبل چيكوو ښتنه پوته بوت!! ې شا ساعته ئ

ې ئړو كي ې دواپه د چيحقيقت دا دئ ښتبا ده؟ خبره ر

ځ لمر ودريدلى نه تر ې ورنه په دښتيا نه ده، هم ريوه 

ۍ ږموپې وروسته!! خداى د لمر او سې د مخه او نه تر دد

پاره د ستر ړو خبرو لو پاري او د داسيچا ته نه سواگي 

په ليكونكى  تبديلي نه راولي، د بايبلپه نظم كي عالم 
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ۍ يوه ثانيه توقف ږمپوكه لمر او س چيږي ېپوهې نه د

 بايبلږي!! د ېټول موجود نظم متالشي كد عالم ړي نو وك

نده كټپه ۍ ږمپوس چيوجه تې ته هم نه دئ مليكونكى د

ې ئ وېدلڅه كول او ودرپه آسمان كي غرمه كي 

 ټه رسوله؟!! گو ته څه اسرائيليان

  ډ راغون يوازيپه يوه غار كي ټول گه څنچايان پادا

و ! اځ وو او نه ساتونكي!پل فونه ورسره خشوي وو، 

 چيگياليو ته كتل گو د يوشع جنډو سترډو رپه رې گه ئڅن

چا او د پرته بل  بايبل! آيا له غار خوله بندوي!د 

ې عقله ې؟ كوم بړتاريخ كوم بل كتاب هم دا خبره ك

چايان له پاځو ملكونو پند  چيانسان به دا خبره ومني 

په يوه غار ډ او راغونپه يوه غره كي  ښكرو لريپلو لخ

 له برخيگونو كي په جنچايان خو اكثرًا پا ټ شي،پكي 

په ځ تر شا ډډه كوي، كه برخه اخلي نو د فواخيستلو 

 يد مات چيگ تماشا كوي جند ړ او الځاى كي وخوندي  داسي

  ځان وباسي!! ۍ په آسانپه صورت كي 

 به له اسيرانو سره  يوشع عليه السالم چيگه ومنو څن

 ى وي؟!!ړسلوك ك لري يناړېله مروت او م داسي

ې بايبل بله خندوونكړه د په اېدو راشئ د لمر ودر

)دوهم ې عنوان تر د بايبلړو، ېره كقصه هم له نظره ت

گونه او د دوى جنې يانو شجراچپاڅو د  النديپاچايان( 

ې د اشعيا نبي يادونه كوي او ئپه ضمن كي بيانوي او 

اشعيا نبي چا بيمار وو، پاحزقيا ځو كي ې وردپه ليكي: 

ړ: پيغام ورووې دا دت ته ورغى او د خداى له لوري ئعيا

ۍ ېدلى او له بيمارپاى ته رس يعمر دړه، وك يوصيت د

ړاوو او دا ېوال ته واپل مخ دحزقيا خ ې!ږېنه روغڅخه 

پاره وفادار او ستا لڅومره ړه: خدايه! ې وكدعاء ئ

خوښي سره سم له ستا  چيې ړڅه كهگه مي څن امين وم او

ې له دل، مخكي ړژې وېر ئډښت او ې ونى ئړم! ستونعمل وك

 ورسره خبريځل بيا ځي خداى يو اشعيا له قصره وو چي

ې فرمايل: حزقيا ته ورستون شه او ورته ې او وئړوك

ووايه: ستا خداى، ستا د جد داؤد خداى، ستا دعاء 

ې درړي، ې، هغه به شفا دركېدې ولئ يښكېده، ستا اوواور

ځلس كاله به پنې... او څپاورځي وروسته به له بستره 

ځر ږ اني!! بيا اشعيا نبي وويل: لړكږد ستا عمر دراو

ږدئ، ېې كپه دانو ئچا پاټكوئ او د ې درواخلئ، وئ
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ړل او هغه روغ شو!! خو حزقيا اشعيا ته ې وكئ همداسي

روغتيا ډه شم خداى ډا چيښيه ښه راته ووويل: يوه ن

 له مخي د سيوري چيته ې ساعت راكوي! هغه ورته وويل: د

ې مخكي ې لس درجې سيورى ئړگوره، آيا غواټاكي ووخت 

ړ شي كه والړ شي كه وروسته؟ )يعني لمر مخكي وال

سيورى  چيوروسته(، حزقيا ورته وويل: غوره به دا وي 

سيورى شا ته  چيښتل اشعيا له خدايه وغووروسته راشي، 

 وشول!! ړي او همداسيك

 چيكلي وو ړه ليپه اې د مخه د اليشع له د بايبل

ې ېدل او دا كار نه تر دپاره ودرۍ د ده لږمپوسلمر او 

ې پله هغه خبره ئد مخه شوى او نه به وروسته وشي، خو خ

په امر لس لمر د اشعيا  چيويلي ې ې او دلته ئړېره كه

  !ړ!شا ته وال ساعته

د  يړېكپرد خداى  چيمعنى دا ده  ې خبريد د بايبلد 

ېكنده او پر ىږي، حتېدلږي رابېېر بدلڅپه نو ناانسا

ې، مر چيږو ېپيغام ولې ئچا ته پاې هم، ړي ئېكپرقاطع 

ې ږو او ورته وئېپيغام ولې بل ې وروسته ئېبڅو شخو 

ځلس كاله نور پن ې بلكيروغ به ش چيدا  ويل: نه يوازي

پاره ې ختمولو لښنېستا عمر زياتوم!! او د ده د اند هم

ې څلور بجگر ديې لس ساعته لمر شا ته بوت، كه د مازئ

 ډه شو!!ډاې!!! نو حزقيا ړې كې ئبج ږپې نو د سهار شو

 د هللا تعالى چيږي ېپوهې نه په دليكوال  بايبلد  

ې تغيير نه ي او سنن ئدې ېدونكقاطع او نه بدل يړېكپر

ږي او نه لمر او ېوروسته كمنونكي، نه اجل مخكي 

 هره چيړى انسان قياس ك په داسيخداى  بايبلۍ!! ږمپوس

 چيږي ېپوهې نه په د، ږيېم بدلئې افكار او عزاېبه ئش

ېبه يو په وجه دئ، دا شۍ دا عيب د كم علمپه انسان كي 

ړي، ړه وكېكپر ې له مخيمعلوم شي او د هغورته ښه كار 

پوه شي، يا تر ۍ غلط په خپليې وروسته يا ېبڅو شخو 

پل تصميم بدل ځكه خپه نظر ورشي نو غوره  يړېكپرۍ مخكن

په شا شي، دا يو نقص دئ، دا  يړېكپرۍ و له مخكنړي اك

ښه ده، ډ او عزم د سست والي ند علم د كم والي او د هو

هغه خداى خداى  مبراء دئ، ې نقص او عيبله د تعالى هللا

ږي ېې بدلئ يړېكپرې ناقص وي او علم ئ چينه دئ 

 :يې هكله فرمايپه د قرآنږي، ېرابدل
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 19يونس: 

دفع كولو( واك لرم او ) ځان ته نه د ضررپل ووايه: خ

ښتي، د هللا غو چيڅه پرته له هغه )رسولو واك(،  گټينه د 

د دوى اجل  چيې، كله ټاكل شوټه ېپاره ثابته نهر امت ل

 ږي.ېكمخكي ږي او نه ېېبه وروسته كږي نه يوه شېراورس

پله په خته وايي:  عليه السالم پيغمبر قرآن چيگورئ 

په ړه زما ېكپرگټي و د تاوان ا چيخوله خلكو ته ووايه 

گټي او تاوان ې نه شم بدلولى، د ټېنه ده، نواك كي 

اجل هغه ېدونكى نه بدلچا ړه هللا تعالى كوي او د هر ېكپر

  !!ټاكلى

ې ځله تكرار شوى او دا د دڅو كي  په قرآندا مطلب 

گمارانو ټېر د هغو څپه د ليكونكي  د بايبل چيپاره ل

په يوه دم او دعاء شئ خلكو ته وايي: را چيمخه ونيسي 

ډولى شو، عمر ځنگ مو سره ستاسو تقدير بدلولى شو، مر

مو زياتولى شو، تاوانونه دفع كولى شو، مرادونو ته د 

 پرانيستلى شو!!درته  ېدلو الريرس

همدا راز فرمايي: الهي سنن ثابت او نه  قرآن

هغه ثابت  تعالى هللاڅوك نه شي كولى د ېدونكي دي، هيبدل

څه د ړي او هر ې وضع كئې عالم كي په د چيړي سنن بدل ك

 ږي: ېمطابق تر سره ك ىهغو

     

      

                       
 12: حزاباال

ېر شوى او تپه مخكنيو كي  چي ئدا د هللا هغه سنت د

او تبديلي ونه  تغييرپاره سننو له د هللا د بڅكله هي

 ې.موم

...     

     

     

                                                                                                                                                   

 13فاطر: 

څه ته انتظار لري؟ پرته بل آيا دوى د مخكنيو له سنت 
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څ پاره هيڅكله به د هللا د سننو لهي چيحال كي  په داسي

څ هيپاره څكله به د هللا د سننو لېې او هتبديلي ونه موم

 .ېبدلون ونه موم

ې د د هللا تعالى چيږي ېپوهه ې نپه دليكونكى  بايبلد 

پل پل خپه خې څه ئړى او هر ړ كعالم نظم هومره دقيق جو

ې نظم كي په دكه  چيړي پيدا كب سمنا داسيځاى كي 

ې يو له بل سره تصادم څه ئمعمولي تبديلي راشي هر 

ږده كه لس ېپرېدل خو په شا ككه لمر لس ساعته كوي، 

 قرآن ځي!!ځه نږي دا عالم له مېځاى ودرپل په خې ثاني

 فرمايي: ړهاې دپه 

   

  

  

 ..                :74المؤمنون 

او ه زمككه حق د دوى د هوس تابع شي، نو آسمانونه او 

 ...ږي، ېدي، تباه ككي  په دوى چيڅه هر هغه 

لم دا حقيقي نظام د انسان د هوس تابع يعني كه د عا

ړى پل هوس مطابق د تصرف موقع وركړى شي او ده ته د خك

ې ږي. د دېۍ سره مخامخ كڅه له تباهې عالم هر شي، د د

ېر ستر هوائي ميدان ډپه يوه ڼئ لكه گو الم نظم داسيع

په كي ې الوزي او ېر جهازونه ترڼ شمگېبه هره ش كي چي

په واسطه اداره ر ټپيوه حساس كمټول د يوني او دا ېښك

پل نازولى ماشوم ټر سر انجنير خپيوې كمږي، كه د دېك

ځي او اجازه بوته  يټر خونپيوكم دځان سره زوى له 

ړي ې غواړه ئز چي يټنپه هري بټر ېوپد كم چيړي ورك

څه وي؟!! همدا راز كه د له به يپاې ږدي، د دېگوته ك

ړي، دخالت وكهوس  اداره كي د انسانپه نظم او ې عالم د

ږدوالى ې اوپكم والى زياتوالى، د ورځي او ش يد تودوخ

ېدو ۍ د راختو او لوږمپوډ والى، د لمر او ساو لن

دا عالم تباه  ،اوقات د ده د خوښي مطابق بدل رابدل شي

  ږي!!ېك

پر رواياتو  دغو اسرائيلي چيدا وضاحت هم ضروري دئ 

 هم داسيانو كي په مسلمانړى، ېز كپل اغمسلمانانو هم خ

عليه  پيغمبرې وايي: ئ ځيني چيروايات خواره شوي 

په ته لمر  ېدو، سليمان عليه السالمته لمر ودر السالم

روايت يو ېدو او ته لمر ودر هللا عنه رضيعلي شا راغى، 
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 ته منسوب شوى چيهللا عنه  رضيابوهريرة هغه دئ چي هم 

س لم تحبس إن الشموفرمايل:  وايي: پيغمبر عليه السالم

چا ته نه دئ پرته هييوشع  لهلمر إال ليوشع ... لبشر 

په پام څو خبرو ته ړه په ا وتاياې رود دېدلى... ودر

  كار دئ:

 ڼي، گاد صحيح ې وروستي روايت اسنمحدثين د د ځيني

 ڼي.گضعيف او حتى موضوعي ې خو نور ئ

  پاره د چا لد بل  چيټول هغه روايات ردوي دا روايت

يوشع ته د لمر  ې، يوازيراغلپه كي دو خبره ېلمر د ودر

وايي د  چي تادا نور رواي چيمعنى دا ده ېدو د ودر

هللا  رضي، علي عليه السالم پيغمبر، سليمان عليه السالم

ېره عجيبه ډ، ېدلى حقيقت نه لريپاره لمر ودر... لعنه

څوك دا حديث هم مني او نور روايات هم!! زه هغه  چيده 

دا صريح او واضح آيت د دغو  قرآند  چي ران يميچا ته ح

 .غلط تفسيروي ېز الندياسرائيلي رواياتو تر اغ

   

  

   

    

     

    

    

   

   

   

   

    

   

   

   

    

    

      

ۍ كرس رپسليمان مو وآزمويو او د ده  چياو يقينًا 
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ې ړ، وئې انابت وكچوله، بيا ئي( جثه وامو يوه )هس

چايي پا ړه، داسيښنه وكې زما ربه! ما ته بخويل: ا

چا سره نه له ما وروسته له هي چيړه په برخه كرا

ې، نو هغه باد نكى يوېر لوروډته  چيشكه ې ب ښايي،

آرام آرام هغه په امر به چي د ده  ړمو ورته مسخر ك

 چيريان ېپښتو او هغه ده غو چيېدو ځلوري ته خو

ړلي ې تټه وهونكي وو او نور ئړوونكي او غوۍ جوڼما

ېرزوينه ده، نو احسان پ دا زموږ ځيرونو كي،په زن

پرته، او يقينًا له )كوم( حساب  ؛كوه يا الس راتموه

ېوالى دئ او ږدتقرب او نخوا كي په  زموږ تهده  چي

 پايله.غوره 

ړه په ا ّـباركو آيتونو كي د سليمان ې مپه د -(34-40)

 ويل شوي: 

  ې د دې الهي آزمويني سره مخامخ شو، له يو ّـسليمان

د ، شو چولواكالبوت  يوۍ ې پر كرسآزمويني له كبله ئ

ړ او انابت وكپل رب ته ې خئ زمويني له كبلهآالهي ې د

چايي پا ړه، داسيښنه وكې زما ربه! ما ته بخې ويل: اوئ

 ښايي،چا سره نه له ما وروسته له هي چيړه په برخه كرا

د ده دعاء قبوله شوه ې، نكى يوېر لوروډته  چيې شكه ب

چي د  ړباد مسخر كهغه ته داسي  تعالى هللاې او له كبله ئ

ده  چيېدو ځهغه لوري ته خوآرام آرام په امر به ده 

ې به ئۍ ڼما چيړل ې ورته مسخر كئريان ېپښتو او هغه غو

ځيني ې، لوهې ټغوې په سمندر كي به ئې او ړولورته جو

 ،ړل شويتځيرونو په زنپلو سركشيو له كبله ې د خنور ئ

ې، ې وچي د ده په برخه شوې ي وېرزوينپ تعالى د هللادا 

د دغو پېرزوينو  تعالى ې وه چي د هللاښوونه شوته الره د

ړ وي او چي د احسان واحسان كوه په بدل كي له هغو سره 

چي د  الس راتموهړي او احسان ړه له وركپه اد هغو 

دا يو الهي احسان وو چي له  ؛ړ نه ويڼي وگښېاحسان او 

 لورولى وو، د هللا ّـ نسليماپر ې پرته ئې كومي محاسب

په برخه  پايلهره ېوالى او غوږدنې ړاندي ئپه و تعالى

 .وه

 ړى له لوم ّـږي چي سليمان ېد آيت له الفاظو معلوم

ې الهي آزمويني سره مخامخ شوى، د دغي آزمويني له يو
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تش كالبوت او له هسي  چيشوى برخه زوى ورپه  داسيكبله 

ه د يو (ۍپر )كرسښتونو خالي جسد وو، چتو انساني ارزاو

څه، خپلي بل ېدى شي نه چولو معنى همدا كد ا)كالبوت( 

رجوع انابت او ې ئپل رب ته خاشتباه ته متوجه شوى او 

چايي پا ما ته داسي چيويلي ې ې وروسته ئله دړې، ك

چا سره نه له ما وروسته له هي چيړه په برخه كرا

په خپل نااهل زوى نه ې يعني دا پاچايي ئ ښايي!!

ړو ې دواد د پسيپه بلي  هاو يويوه آيت كي په ېده، لور

هم د ده زوى  بايبل گوته كوي.په كر همدا مطلب خبرو ذ

خو  ڼي.گې ئنااهل  همداسيد رحبعام په نامه يادوي او 

ې او ښتغوتعالى  ې له هللاښنه ئدا چي د كومي اشتباه بخ

ې، د آيت له فحوى داسي ې يادونه شود هغ هتدلولي 

ې موخه ې په دړد يوه زوى هيله ك ّـږي چي سليمان ېمعلوم

ې له ده وروسته هغه ته شي او پاچايي ئچي د ده وارث 

د زوى او وارث هيله كول كومه څه هم كه انتقال شي، 

گناه نه ده خو د الهي معيارونو له مخي دا صحيح هيله 

ړي او دا عامت او مشري ميراثي كزڅوك چي ډ نه دئ او هو

ږي، او ېته په ميراث ورسچي اقتدار د ده اوالد ړي وغوا

ې ئهللا تعالى چي څه دي مع كول هغه پاره د زوى طې لد همد

گوي، د الهي ړخ نه لښوي او له ديني اصولو سره انه خو

چي زعامت او امامت به صالح او اهل ښوونه دا ده دين الر

ړيو كي زوى د اقتدار په لوم ّـسليمان ېږي، ته سپارل ك

لوى خالفت ورته  ّـپالر داؤد مجاهد خپل نه درولود، له 

په مخكنيو ړ وو، او والفت اهل ې خپاته شوى وو، د د

او پر )ړه ويل شوي: آيتونو كي مو وليدل چي د ده په ا

داؤد مو سليمان ولوراوو، غوره بنده، يقينًا چي هغه 

گر مازديهغه مهال چي ېدونكى وو، ېر ستنډ)خپل رب ته( 

ويل: ې ئړى شول، نو وور وړاندي كښه آسونه ځغاستي ېز ت

(، ېړآسونو مينه غوره كد په سبب مي پل رب د ذكر د خ

ي چي دى د خپل ږېېر وضاحت سره معلومډوينا په ې له د

ځاى پالر صالح او اهل وارث او مجاهد پيغمبر وو، د خپل 

 -1دغو بديلونو انتخابولى شو: له ې يو ئړه په اناستي 

 -2ټاكي، ځاى ناستى وړي او بيا هغه خپل وك لهد زوى هي

ځاى ناستى يو كس له خپلو مجاهدو او صالحو يارانو 

ځاى ړي او د ښتنه ونه كپارړه سد هيچا په ا -3ټاكي، و

ږدي، د دغو ېخپل امت او يارانو ته پرټاكل ناستي 
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ږي چي هغه په سر كي د زوى ېآيتونو له فحوى معلوم

د هغه د ې ئ په توگهځاى ناستي او د ړي درلودو هيله ك

ې هيلي او د ده پر دړې، هللا تعالى ړه كېكپرټاكلو 

ړي نه دئ راضي شوى، د ده د انتظار او زعم خالف ېكپر

ېر ډداسي زوى ورپه برخه شو چي هسي يو كالبوت او 

ې چي د خپل زوى بخو كله وو، يت اې كفنااهل او ب

ډ ې هوته متوجه شوى نه يوازي له د ۍاو نااهل ۍكفايت

ې او گڼلې اشتباه ړه ئېكپرۍ په شا شوى بلكي خپله مخكن

ې ړه ئېكو دا پرې، اښتښنه غوې بخد هغ ېئله هللا تعالى 

ډډه كوي، اسرائيلي ټاكلو به ځاى ناستي له ړې چي د ك

په داسي حال كي وفات شو  ّـچي سليمان روايت هم وايي 

  ټاكلى.په توگه نه وو ځاى ناستي ې د څوك ئچي هي

  دا دعاء  ّـد ابراهيم تعالى  چي هللاږ ته وايي موقرآن

ځواب كي په  !ړههم امامان ك ړه چي زما اوالدقبوله نه ك

ې ورته فرمايلي وو: ال ينال عهدي الظالمين: ظالمان ئ

زما په ژمني كي شامل نه دي، يعني ستا هغه زامن زما د 

عهد مشمول نه دي او هغوى ته د امامت سپارلو ژمنه نه 

پل زوى نااهلي د خ ّـكوم چي ظالمان وي. كله چي سليمان 

، له خپلي ړېرجوع كې ته ئتعالى  ته متوجه شوى نو هللا

ې ئښنه پلي اشتباه بخاو د خ په شا شوىۍ رأيي مخكن

په چايي راپا ما ته داسيې دي: ده او ويلي ئ ېښتغو

دا  ښايي!!چا سره نه له ما وروسته له هي چيړه برخه ك

ې، هللا تعالى لېدپه خپل نااهل زوى نه ده لورې پاچايي ئ

ې و په بدل كي ئړى اښ كځ خوډك دريد ده دا له معنويت 

  .ړهپاچايي وركستره 

  بادونه ورته مسخر د دغي رجوع او استغفار له كبله

د ده له لوري ړاندي ټولو وتر ۍ ښتبادي كيعني شوي وو، 

 .ېجوړي شو

 ې بنائي كارونه ئچي ړل كورته مسخر ېريان پتعالى  هللا

ې پر مرجان او مرغلريې له سيندونو ئې كول او پر

 .ېراايستل

  ره وړ مقام وو او د غې لوئپه خوا كي  تعالى هللاد

 پايلي خاوند.

ېر واضح او له ډو مطالب هم هغو خلكو ته ې آيتوند د

ځير ورته ړه او شفاف ذهن ابهام لري دي چي په صفا ز
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ړ څه جوښو داسي ې هم قصه خوږي، خو متأسفانه له دېك

 ږي.ېړي چي د سالم فطرت خاوند ورته حيرانك

ې وه چي په قصر دا غلطي شو ّـان وايي: له سليمځيني 

ځلو او دى ځو ُبت لمانېښتو ورڅلوېرمني تر ې مې يوكي ئ

ځي په خپل كور كي ناست څو ورې خبر نه وو، يا دا چي تر

ېدله، چي له كبله ې نه اورچيغه ئڅ مظلوم وو او د هي

ړه ې غال كې شيطان ترچي هغه گوتړى شوه دا سزا وركې ئ

ې وه ايي د ده په برخه شودا ستره پاچې چي له كبله ئ

پاچايي له  وځېښتو ورڅلوتر او شيطانان ورته تابع ول، 

، گواكي د ده ښېناستې شيطان كۍ ئمحروم شو او پر كرس

په خپلو ځيني چولو معنى همدا ده!!! ۍ د جسد اپر كرس

ې په دې دي: چي ويلي ئړاندي تللي خرافاتو كي دومره و

مني هم د شيطان له ېراو محرم  ّـې كي حتى د سليمان مود

ڼي او شكل په ب ّـځكه هغه د سليمان ې ېري خوندي نه وت

ې ناست وو!! او گواكي ۍ ئڅرگند شوى او پر كرسكي 

په شك كي ځيني مشران د دربار ځي وروسته ېښت ورڅلو

پرانيستلو چي ې تورات ئړاندي په وېوتل او د شيطان پر

 ېې ئگوتېدو او هغه سليماني ښتې هغه وتله كبله ئ

په ته  ّـگه سليمان ې توپه دېرته سمندر ته واچوله او ب

پاكولو او پخولو لپاره ې د الس ورغله چي د يوه كب نس ئ

په كي ې گوتې خپله وركه شو ېپي ئڅاړ او ناڅيري ك

ېرته راستنه بې پاچايي ې تللئه رې سوموندله او په همد

دا  !!تسليم شول!ورته ېرته ېدلي پېريان بښتشوه او ت

كه پاى غلطه او له خرافاتو ډې قصه له سر تر كخندوون

چي د تلمود ړې خلكو په مسلمانانو كي خوره كده او هغو 

نه د  ې ده.ې اخيستڅېر د يهودو له كتابونو ئپه 

له كبله وه، ې گوتې جادويي پاچايي د يوستره  ّـسليمان 

ښتولى شي، نه شيطان د انسان او څه تنه شيطان له چا 

ې وينا په د د قرآنېدى شي، څرگندڼي كي پيغمبر په ب

پاچايي د ده او ستره  ّـېره صريح ده چي د سليمان ډړه ا

د ده د مجاهد پالر د جهادونو نتيجه وه نه د جادويي 

له دغو آيتونو سره په بشپړه  دا ادعاء د قرآنې، گوت

ته  ّـوايي چي سليمان  ځكه دا آيتونهتوگه تعارض لري 

ښني وروسته او له بخې ابتالء او فتنې له يوېريان پ

ړى شول، ك وروسته مسخردعاء ې ښتلو او د ده له يوغو

ې حال دا چي دا خرافي قصه ادعاء كوي چي پېريان تر د
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 ې په طفيل مسخر ول!!  تگوې ړاندي ده ته د يوو

شلو ته له  ّـسليمان تعالى  چي هللاډله وايي بله 

وى ېدل چي كه دا زېرپېريان ووړ، كلونو وروسته زوى ورك

ځاى ناستى شي نو دوى به د سليمان ې ستر شي او د ده ئ

په اسارت او ې مود ېږداوتر وفات وروسته هم  له ّـ

ړه چي هغه ې وكړه ئېكمحكوميت كي پاتي شي، نو پر

ځو ېپه ورې ، نو خپل زوى ئې خبر شوپر ّـووژني، سليمان 

هملته ې ړ چي هم د دوى له شر خوندي وي او هم ئټ ككي پ

گواكي همدا هغه فتنه وه چي ورسره مخامخ  پالنه وشي،

ځو توكل ېپر ورځاى پر ې د توكل ئتعالى  شوى وو، پر هللا

ې د ړ شو او جسد ئې همدا زوى م!! چي په سزا كي ئړوك

ې د ترديد لپاره ې مسخره قصد د ېوت!!راپرۍ پر كرسده 

ړاندي نه دا كافي ده چي ووايو: باد تر دغي فتني و

ته مسخر شوى، او د مسخر  ّـسليمان ې وروسته بلكي تر د

ځو پر سر ېد ورد ده زوى به چي ې دا نه ده ېدو معنى ئك

ړي ې جوۍ ئچي بادي كشتې دا ده ساتي بلكي معنى ئورته 

 .  ېړك

ړه چي ړه وكځ لويوه ور ّـې وايي: سليمان ډله ئبله 

ېرمنو سره مجامعت كوم چي له منن شپه به له خپلو سلو 

ې پيدا شي، خو إن شاء هللا ئري يو مجاهد ې د هللا د الهري يو

او له ې حامله شوه ېرمن ئځكه يوازي يوه م، نو ونه ويل

ة زوى پيدا شو او  قلې هم يو معيوب او ناقص الخهغ

ې ې واچاوو!! دوى په دۍ ئپر كرسړ او د ده راوې قابل

ته  ّـړه پر يوه روايت هم استناد كوي چي ابوهريرة ا

ېر ړى دغه روايت له نظره تلوم ښه به وي چيمنسوب شوى، 

 ړو، روايت دا دئ:ك

َقاَل سَُليَْماُن ْبُن  »َقاَل  ّـَعْن َرسُوِل هللاَِّ  ّـُهَرْيَرَة  يَعْن َأب

ألَطُوَفنَّ اللَّيَْلَة َعَلى ِماَئِة اْمَرَأة   -َعَليِْهَما السَّالَُم  -َداُوَد 

َفاِرس  ُيجَاِهُد ِفى سَبِيِل هللاَِّ ُكل ُهنَّ َيْأِتى بِ  -َأْو ِتسْع  َوِتسِْعيَن  -

، َفَقاَل َلُه َصاحِبُُه ِإْن شَاَء هللاَُّ . َفَلْم َيُقْل ِإْن شَاَء هللاَُّ . َفَلمْ 

َيحِْمْل ِمْنُهنَّ ِإالَّ اْمَرَأة  َواحَِدة  ، جَاَءْت ِبِشقِّ َرجُل  ، َوالَِّذى 

َء هللاَُّ ، َلجَاَهُدوا ِفى سَبِيِل َنْفسُ ُمحَمَّد  ِبيَِدِه ، َلْو َقاَل ِإْن شَا

 رواه البخاري. .  «هللاَِّ ُفْرسَاًنا َأجَْمُعوَن 

وفرمايل:  ّـرسول هللا چي روايت دئ  ّـله ابو هريره 

سليمان د داؤد زوى عليهما السالم وويل: حتمًا به نن 
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، هره يوه ځمگرېرمنو راشپه په خپلو سلو يا نه نوي م

د هللا په الر كي به جهاد كوي، نو ږوي چي ېبه يو شهسوار ز

ن شاء إن شاء هللا ووايه، خو ده إې ورته وويل: ملگري ئ

ېرمن حامله ټولو يوازي يوه مونه ويل، نو له دوى  هللا

قسم ږولو، ېې وززوى ئړى شوه چي ناقص الخلقه او نيمگ

ن په هغه ذات چي زما ژوند د ده په واك كي دئ چي كه إ

په الر كي د شهسوارو به د هللا  وټولو نې ويلي وى ئ شاء هللا

  ړى وو.په توگه جهاد ك

ېرو ځلي په دغو شمږ دا روايت په بخاري كي شپ

، د 1419،  1120،  1139،  1242،  3424، 2119راغلى: 

سند له پلوه غريب دئ او په صحابه وو كي يوازي يو 

څ صحابي نه دئ دئ او له بل هي ّـراوي لري چي ابوهريره 

ې جدي ئځ د متن له پلوه داسي دي چي تر من ى.روايت شو

ألَطُوَفنَّ اللَّيَْلَة َعَلى سَبِْعيَن پيرونه شته، په يوه كي تو

َأْو  ألَطُوَفنَّ اللَّيَْلَة ِبِماَئِة اْمَرَأة  راغلي، په بل كي اْمَرَأًة 

ًة ألَطُوَفنَّ اللَّيَْلَة َعَلى ِتسِْعيَن اْمَرأَ ، په بل كي ِتسْع  َوِتسِْعينَ 

َكاَن َلُه ِست وَن اْمَرَأًة َفَقاَل ألَطُوَفنَّ اللَّيَْلَة او په بل كي 

راغلي َفَقاَل َلُه َصاحِبُُه ِإْن شَاَء هللاَُّ په يوه كي ، َعَلى ِنسَاِئى

او په بل كي َفَقاَل َلُه اْلَمَلُك ُقْل ِإْن شَاَء هللاَُّ په بل كي 

ُقْل ِإْن شَاَء  -اُن َيْعِنى اْلَمَلَك َقاَل سُْفيَ  -َفَقاَل َلُه َصاحِبُُه 

په ې ونه ويل او ئ ِإْن شَاَء هللاَُّ .. په يوه كي ويل شوي چي هللاَُّ 

  ېر شو...ې هبل كي ويل شوي چي تر

ېرمنو د م ّـې وايي چي د سليمان ځيني ئلكه چي گورئ 

ې ئې ځينې نوي، ځيني ئې اويا، ځيني ئېته وو، پېر ششم

چي ځينو كي ويل شوي په  سل بولي،ې ځيني ئنه نوي او 

، په بل كي ويل ُقْل ِإْن شَاَء هللاَُّ : ې ورته وويليوه ملگري ئ

او په بل كي د  ړهې دا خبره ورته وكې فرشتشوي چي يو

: په دغو ښتنه دا دهپو ې،څ يادونه نه ده شوهيې خبري د

ېرمنو د م ّـد سليمان ې صحيح دئ؟ رواياتو كي كوم ئ

چي إن شاء هللا ې ورته ويلي لگري ئمڅومره وو؟ شمير 

ټولو صحابه وو كي يوازي يوه ؟ ولي په ېووايه كه فرشت

ړې؟ ولي يوه كس ته منسوب روايت كي دومره كس دا خبره ك

گه به داسي څنږي؟ ېجدي او ژور توپيرونه تر سترگو ك

گڼو چي د سند او متن له پلوه ړ روايت د اعتبار و

ړخ نه لگوي، د څ اه هيسر دومره ضعفونه لري، له قرآن

عقل او فطرت خالف خبره كوي؟! آيا په يوه شپه كي له 
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ې سره مجامعت ممكن دئ؟! دا كار خو نه د يوېرمنو سلو م

پې په دولسو ساعتونو كي ممكن دئ او نه د انسان جنسي ش

ې خبري معنى خو دا ده طاقت ته مقدور او ممكن دئ!! د د

ۍ او ږمې، سپوده شوږږه سل ساعته اوږ تر لچي هغه شپه ل

په دومره ې دا شچي په نتيجه كي ئېدلي لمر له حركته لو

رمنو ېېدلي له خپلو سلو متوان ّـې چي سليمان ږده شواو

بل روايت وايي:  چي كي حال داسي په !!ړيسره قربت وك

آيا كوم  ېدلى!!پرته هيچا ته نه دئ ودر ّـلمر له يوشع 

په له خپلو چي زه نن شړي عاقل انسان به دا خبره وك

هرو مرو ټولو به ېرمنو سره مجامعت كوم او له ټولو م

گيالي زامن پيدا شي؟!! آيا يوه پيغمبر توريالي او جن

ته دا د عقل او انساني فطرت خالف خبري منسوبول لوى 

 جسارت نه دئ؟!! 

ږي چي ېله لوري ك تعالى ړه د هللاېكوايي: دا پر قرآن

ي كه لور، ړ، زوى وركړيې ورككله ئړي، چا ته اوالد ورك

ې نه په دڅوك پرته هي تعالى په آسمان او زمكي كي له هللا

څنگه اوالد ې ږي چي كله به ئېپوهڅه واك لري او نه ړه ا

ېرى ړښت كي د اوالد زپه زته  ّـپه برخه شي، ابراهيم 

گه او كله ې څنچي دا زوى به ئېدو پوهخو نه شو ړى ورك

ېرى ا زړښت كي دزپه ته هم  ّـږي، زكريا ېپه برخه ك

گه او كله زوى څنبه  تعالى هللاېدو ړى شو خو نه پوهورك

ړه وكښتنه ښي غونې د پاره ئډ لډاړه د وركوي، د خپل ز

ې دا ده هغه مهال به تر دريو ښه ئاو ورته وويل شو: ن

ېرو كلونو زوى ډتر  ّـې كولى!! سليمان ځو خبري نه شور

كي به هغه چي په آخري عمر ښتنه دا ده ، پونه درلود

گه دا خبره كوله چي نن شپه به داسي كار كوم چي سل څن

گه او څنجنگيالي زامن مي په برخه شي؟!! هغه روايت به 

په  ّـاو عقل خالف وي او د سليمان  ولي منو چي د قرآن

 ؟!! ړيېر ستر پيغمبر ته داسي غلطه وينا منسوب كڅ

په مقابل كي دا ې كمزورو او متعارضو رواياتو د د 

 وايات هم په پام كي ولرئ چي وايي: ر

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرسُوُل هللاَِّ َصلَّى هللاَُّ َعَليِْه َوسَلَّمَ:"ُوِلَد 

ِلسَُليَْماَن بن َداُوَد اْبن ، َفَقاَل ِللشَّيَاِطينِ: َأْيَن ُنَواِريِه ِمَن 

ِرِق. َقاَل: َيِصُل ِإَليِْه اْلَمْوتِ؟ َفَقاُلوا: َنْذَهُب ِبِه ِإَلى اْلَمشْ 

اْلَمْوُت. َقاُلوا: َفِإَلى اْلَمْغِربِ. َقاَل: َيِصُل ِإَليِْه اْلَمْوُت. 

َقاُلوا: ِإَلى اْلبِحَاِر، َقاَل: َيِصُل ِإَليِْه، َقاُلوا: َنَضُعُه َبيَْن 
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السََّماِء َواألَْرِض، َوَنَزَل َعَليِْه َمَلُك اْلَمْوتِ، َفَقاَل: َياْبَن 

َداُوَد: ِإنِّي ُأِمْرُت ِبَقبِْض َنسََمة  طََلبُْتَها ِفي اْلَمشِْرِق َفَلمْ 

ُأِصبَْها، َفطََلبُْتَها ِفي اْلَمْغِرِب َفَلْم ُأِصبَْها، َوطََلبُْتَها ِفي 

اْلبِحَاِر، َوطََلبُْتَها ِفي ُتخُوِم األََرِضيَن َفَلْم ُأِصبَْها، َفبَيَْنا 

بُْتَها، َفَقبَْضُتَها، َوجَاَء جَسَُدُه حَتَّى َوَقَع َعَلى َأَنا َأْصَعُد ِإْذ َأصَ 

ُكْرِسيِِّه، َفُهَو َقْوُل هللاَِّ َعزَّ َوجَلَّ: َوَلَقْد َفَتنَّا سَُليَْماَن َوَأْلَقيَْنا 

 المعجم االوسط للطبرانيَعَلى ُكْرِسيِِّه جَسًَدا ُثمَّ َأَناَب". 

وفرمايل: د  ّـ رسول هللاچي روايت دئ  ّـله ابو هريره 

گ ې وويل: له مرېدو، شيطانانو ته ئږېزوى وز ّـسليمان 

ې ويل: ړو، وئې وې ويل: مشرق ته ئړو؟ وئټ كپېري چې ئ

ې ويل: وئړو، ې وې ويل: مغرب ته ئېدى شي، وئمرگ وررس

ې ړو، وئوې سمندرونو ته ئې ويل: وئ ېدى شي،مرگ وررس

ې ځ ئترمنې ويل: د آسمان او زمكي وئ ېدى شي،ويل: وررس

ې د داؤد ې ويل: اږدو، ملك الموت ورته راغى او وئ

زويه! زه د يوه كس د روح په قبضولو وگمارل شوم، نو 

بيا مي په ړ، ټولو خو پيدا مي نه كولمي ځ كي په ختي

او په سمندرونو او ړ، پيدا مي نه كټولو ځ كي ولېديلو

خو كله چي ړ، پيدا مي نه كټولو د زمكي چارچاپېر مي ول

ې قبض آسمان په لوري تلم نو ومي موندو او روح م د

ۍ ړه، دغه مهال د هغه جسد راغى او د ده پر كرسك

د قول مصداق دئ چي هللا تعالى او همدا د  ېوت!!پر

َوَلَقْد َفَتنَّا سَُليَْماَن َوَأْلَقيَْنا َعَلى ُكْرِسيِِّه جَسًَدا  فرمايي: "

 ُثمَّ َأَناَب". 

دا روايت صحيح دئ او  ّـريره ښتني لرو: د ابوهو پوڅ

ې سره تعارض گه له دپړه توچي په بش ږ مخكنيكه هغه شپ

؟!! آيا يو مؤمن انسان بيا يو پيغمبر به داسي كار لري

ړه له ې اچي خپل زوى له ملك الموت پټوي او په دړي وك

پاري چي په ې سشيطان سره مشوره كوي او شيطانانو ته ئ

آيا داسي مسخره !! ړي؟ې پټ كې له فرشتځو كي ئېور

 په كتابونو كي راشي؟! ږ ړ دي چي زموې وروايات د د

 ځير شئ: بل روايت ته هم ې د

عن ابن عباس رضي هللا عنهما ، في قوله عز وجل : 

هو الشيطان الذي  »قال :   () وألقينا على كرسيه جسدا

كان على كرسيه يقضي بين الناس أربعين يوما ، وكان 

لها : جرادة وكان بين بعض أهلها  لسليمان جارية يقال

بالحق إال أنه ود أن وبين قومه خصومة، فقضى بينهم 
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، فأوحى هللا إليه أنه سيصيبك بالء، وكان ال الحق ألهلها

هذا حديث صحيح » «يدري يأتيه من السماء أو من األرض 

المستدرك على الصحيحين  «على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

 للحاكم!!!

ړه: په اې كالم د د تعالى هللاروايت دئ د  ّـ له ابن عباس

چي ې ويل: دا شيطان وو وئ () وألقينا على كرسيه جسدا

د خلكو ې ځي ئېښت ورلوڅښېنستى وو او ۍ كد ده پر كرس

ځه وه چي د ځ قضاوت كولو، د سليمان يوه وينتر من

ړو او ځينو غۍ د د كورنې د دېدله، جراده په نامه ياد

د دوى تر  ّـړه وه، نو سليمان ه شخې يوځ ئد قوم تر من

 ې دچي د دښتل غودا ې ړه ئزړه خو ځ سمه فيصله وكمن

ړه ورته وحي وكهللا تعالى نو ړي، ړه وكېكقوم په گټه پر

دا مصيبت چي ېدو نه پوهې، چي په يوه مصيبت به اخته ش

)گواكي مصيبت دا وو به له آسمانه راشي كه له زمكي، 

د ېښتو ورځو څلواو تر ې واخيستل شو چي اقتدار تر

ۍ د خلكو ېوت او هغه به د ده له كرسپه الس كي پر طانشي

  (!!ځ قضاوت كولوتر من

عقل، درايت او فطرت خالف  د دغو متعارضو او د قرآن،

څو خبري كولى شو: يا خو دا په بشپړه ړه رواياتو په ا

ړ جوښمنانو توگه جعلي او موضوعي روايات دي، د اسالم د

ړي او يا دا ې منسوب كلويو شخصيتونو ته ئ ړي او لويوك

ړى او كوم صحابي له اهل كتابو نقل قول ك ّـ هللا چي رسول

ې د هغوى د ويناوو او رواياتو په ضمن كي ياده او دا ئ

چي گواكي دا په ې ېدونكي دا انتباه اخيستړې خو اورك

 يا د هغه صحابي خپله رأيه ده. ّـ هللا خپله د رسول

د امام رازي ړه په اې آيت ه د دبه وي چي دلتښه 

ې پورتني روايات بټول ړو، هغه ېره كرأيه هم له نظره ت

يا  ّـړى: سليمان ې داسي تعبير كآيت ئڼلي او گاعتباره 

ۍ مبتال شوى يا د كوم خطر له كبله ې سختي ناروغپه يو

ړ، ې كمزورى او ضعيف كېر ئډچي ېښمن شوى وو دومره اند

پوستكى پاته شو، داسي شو  ې فقطډوكو ئدومره چي پر ه

ې او گواكي همدا د دټ كالبوت، لكه په يوه پوستكي كي پ

ې په دږ ًا( تفسير دئ. موآيت )و القينا على كرسيه جسد

ړه ورسره موافق يو چي پورتني روايات او تعبيرونه ا

ټول چي د ده تعبير له ې كي شك نشته ناسم دي خو په د
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او ويل شوي: )...  ړخ نه لگوي، په آيت كيمضمون سره ا

ې انابت چوله، بيا ئي( جثه واۍ مو يوه )هسكرس رپد ده 

( له  ړه،ښنه وكې زما ربه! ما ته بخې ويل: اړ، وئوك

 ّـچي له سليمان ږي ېډېر وضاحت سره معلومالفاظو په ې د

ې مكرر انابت د اشتباه له كبله ئ ې،كومه اشتباه شو

 ې. ښتې غوښنه ئړى او بخك

 او ټولو محققينو، فقهاووچي د  ته مو پام ويې د

دا اتفاقي رأيه ده چي د روايت د صحت اساسي  محدثينو

سره به تعارض نه لري، د عقل او  شرائط دا دي: له قرآن

، له نورو صحيح ړېنه وي كې فطرت خالف خبره به ئ

رواياتو سره به تضاد او تعارض نه لري، راوي ته به 

ې گه ترڅ توه هيداسي قول نه وي منسوب شوى چي هغه پ

گورو ې اساسي شرائطو وروسته به دا ېدى نشي، له دخبر

ځينو يوازي سند ې صحيح دئ كه نه، متأسفانه چي سند ئ

پامه ې له ئړى او دغه اساسي شرائط ته اعتبار ورك

ې داسي روايات هم صحيح ې كبله ئاو له همدځولي غور

گڼلي چي د دغو شرائطو له مخي قطعًا د اعتبار او 

      گي دي.ېلڅرگندي بې پورتني روايات ئ ړ نه دي.اء واعتن

   

    

   

   

    

   

   

   

   

   

   

     

    

    

  

خپل ې ، كله چي ئړهبنده ايوب درپه ياد ك ږاو زمو

ړى يم، ړاو او عذاب اخته كشيطان په ك ړ:ږ كغرب ته 
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ې ، دا ئې ووههئې سره )ورته ومو ويل(: په خپلي پښ

ټبر ټول د ده ښاك، او ده ته مو څځاى او  ړد غسل سو

ږ له ړل، زموپه برخه كې وراو له هغوى سره ورته ئ

لوري يوه پېرزوينه او د عقلمنو لپاره يو پند، او 

ړه او ې وكپر ۍ واخله او وهلډېپه خپل الس يوه گ

چي هغه مو صبرناك وموند، ړه دي مه ماتوه، يقينًا لو

    ېر رجوع كوونكى وو. ډغوره بنده، يقينًا چي هغه 

 ړه ويل شوي: په ا ّـدلته د ايوب  -(41-44)

 شيطان په ړه: دعاء وكې الفاظو په دې خپل رب ته ئ

ړى يم، يعني د شيطان د كومي ړاو او عذاب اخته كك

ړاو او عذاب ې كچي د دړي ك څهمي داسي  له كبلهې وسوس

ې ې ئده چي شيطان او وسوسې دا ، معنى ئځېدلى يمگرړ و

ا چي شيطان په خپله ړاو او عذاب سبب شوي، نه دد ك

ړى. شيطان نه ړاو او عذاب سره مخامخ كمخامخ دى له ك

ړي خو كولى شي ړاو او عذاب اخته كپه كڅوك شي كولى 

ړاو او عذاب ه له كبله له كڅوي او د گناې وهگناه ته ئ

چي په د وينا معنى دا ده  ّـد ايوب  سره مخامخ شي.

ې ئڅه ويلو او له مزيد ړى اعتراف كې خپلي اشتباه ئ

آيت كي د ده دا وينا  83په ې ې، د االنبياء د سورړډډه ك

    ې:په دغو الفاظو راغل

    

    : او

چي يقينًا ړ ږ كپاره( غ)د دعاء لې پل رب ته ئچي خايوب 

ټولو رحم كوونكو زيات ېدلى او ته تر ړاو رارسما ته ك

 څهاو مزيد ې اكتفاء كوي ې، دلته هم په همدمهربان ي

ړ تعبير دا ې آيت بل د پام وڅه هم د دنه وايي. كه 

ړاو او په كهم زيات  ۍاروغدئ: د شيطان وسوسو تر ن

گه چي په مخكنيو قصو كي څنړى يم، خو لكه عذاب اخته ك

او د ايوب  ږيېگي ترسترگو كېلپر اشتباهاتو د اعتراف ب

په يقين سره ځكه گورو نو اعترافات اعتراف ته ورته  ّـ

ړنى د وينا صحيح تعبير همغه لوم ّـويلى شو چي د ايوب 

   څه.نه بل تعبير دئ 

 ځواب كي ورته ويل شوي: په اف او دعاء ې اعترد د

سره له زمكي چينه ې ، په دې سره ووههزمكه په خپلي پښ
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ستا د غسل لپاره ې دا ئې، او ورته ويل شوي: ېدلټراخو

له الفاطو ړې اوبه، ښاك لپاره سڅستا د ړ ځاى او سو

ې د ده چينه او اوبه ئړه ږي چي همدا سېداسي معلوم

ې چي د دۍ مبتال شوى وو ناروغړاو ته عالج وو، په داسي ك

لو له كبله بې كي د المښلو او په هغڅپه ې د اوبو چين

په غالب گمان سره هغه په كوم جلدي ې روغ شوى. تر

 ې ته ورته وينا لري.ۍ مبتال شوى وو، بايبل هم دناروغ

 ټبر او له هغوى ټول د ده ده ته مو ويل شوي: ې ورپس

ېر صراحت ډپه وينا ې له دړل، په برخه كې ورسره ورته ئ

ټبر ټول ۍ له كبله د ده ږي چي د دغي ناروغېسره معلوم

ې ېرمن ئږي چي يوازي مېله بل آيت معلومېل شوى، ې بتر

ړى. له ې كې او د ده خدمت ئې شوتر پايه ورسره پات

ړي ټول مخكني غۍ نه يوازي د خپلي كورنېدو وروسته روغ

ټبر پر  ېهمدومره نور ئبلكي  ځاى شويېرته ورسره يوب

ېرته بې پلوان ئشوي. نه يوازي مخكني دوستان او خزيات 

همدومره نور  تعالى هللاډ شول بلكي پر شاوخوا راغون

 ړل.په برخه كپلوان هم وردوستان او خ

 يوه پېرزوينه وه او د  تعالى هللاړه د دا د ده په ا

پېرزويني له پلي د خ تعالى هللاعقلمنو لپاره يو پند، 

د  تعالى هللاې كي د په همدړ او ې وكپرمخي دا احسان 

عبرت لوى درس دئ، پند او د پاره لگانو ټولو مخلصو بند

په چي كه د آزموينو ډه او مطمئن وي ډادوى بايد 

ې ې حوصلږدي، بې نپرړاندي د صبر او استقامت لمن و

د مشكالتو ړي او ېر صبر وكڅپه  السالم عليهنشي، د ايوب 

به تر هر  تعالى هللانو  ړياوغومهربان رب پل حل له خ

 مهربان زيات مهربان ومومي. 

 ۍ واخله او وهل ډېورته ويل شوي: په خپل الس يوه گ

. د آيت له الفاظو ړه دي مه ماتوهړه او لوې وكپر

ړې وه چي كوم كس به په ك هړلو ّـږي چي ايوب ېمعلوم

، ولي څوك به وهيخو دا نه دي ويل شوي چي ښتو وهي، ل

د آيت له الفاظو ې وهي، به ئ ښتيڅو لې وهي او به ئ

په ۍ ډېگې ېر به د يوښتو شمږي چي د لېدومره معلوم

ړه، ړه دي ترسره كځكه ده ته ويل شوي: لواندازه وو، 

ې پرځل ړه او هغه كس يو ۍ كډېښتي يوه گېر لهمدومره شم

، په رواياتو كي ې وهړړه كد وهلو لوې چي تا ئ ووهه
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ې پرڅه ېرمن وه، په كوم م وفادارهدا كس د ده چي ځي را

ړې وه چي هغه به وهي، خو ې كئړه شوى وو او لو غصه

كله چي روغ  ،ځايه وهې ې بوروسته متوجه شوى چي غصه ئ

څه ړي سره ورسره وه چي له خپلي لو ېښنهشو نو دا اند

ې په دړه چي خپله لوړه ښوونه وكې الرئ تعالى هللاړي، وك

    ړه. گه ترسره كتو

پاى كي ويل شوي: هغه مو صبرناك  د آيتونو په 

  ېر رجوع كوونكى وو.  ډوموند، غوره بنده، يقينًا چي هغه 

آيتونو په  14-13ې د ې تفصيل د االنبياء د سورد د

تفسير كي وگورئ. خو دلته دومره وضاحت په كار دئ چي 

ځه ۍ له منټوله كورن ّـې چي د ايوب ېرلگځينو داسي ان

د آيت له  چي كي حال داسي پهړه شوي، گواكي مې او تلل

ۍ چي د كورنښيي ږي، بلكي ېالفاظو قطعًا داسي نه معلوم

ټول د ده خوا ېدو وروسته ېل شوي او له روغې بړي ترغ

په ړيني وينا د بايبل ده خو د دوى د مډ شوي، ته راغون

څ ړه د بايبل وينا دومره كچه او غلطه ده چي هيې اد

ې د چي تفصيل ئي ښه به وې نشي منلى، عقلمن انسان ئ

 كي وگورئ. ڼا كي( كتاب په ر قرآن)بايبل د 

د خپل قسم په ته  ّـكي ايوب ې مبارك آيت په د

ړه، ې كارتباط ويل شوي چي هغه مه ماتوه او تر سره ئ

يوه دا چي آيا كولى  :ږيړېراوالي ښتنړه دوه پوې اپه د

گمارل شوى وو؟ ې پر ّـړو لكه چي ايوب څه وكشو داسي 

كس د اتيا درو په وهلو محكوم شوى خو هغه مثاًل يو 

ې نشي تحمل دومره ضعيف او كمزورى دئ چي اتيا در

يو ځل ړو او ځاى كې سره يو آيا كولى شو اتيا دركولى؛

چي آيا انسان په هغه قسم هم ې ووهو؟ بله دا پرې ئ

ړى وي، لكه دلته ې كې ناسمي خبري ئمكلف دئ چي په يو

د چي ې شووروسته معلومه ړي له خپلي لوته  ّـچي ايوب 

ې ړه ناسمه او بړه د ده لوپه اېرمني د وهلو خپلي م

ږ رأيي زموځ دوه د فقهاوو تر منړه اې ځايه وه؟ په د

ځي: يوه رأيه دا چي د داسي قسم كفاره دا ده مخي ته را

چي دا ناسم كار ترسره نشي او بله رأيه دا چي د ناسم 

. وركويكفاره به ړي او د قسم ځاى دي سم كار وككار پر 

د احنافو رأيه دا ده چي د قسم كفاره به وركوي او 

عموميت لري او تر ده ښوونه ته دا الهي الر ّـايوب 

ې محدوده او مختصه نه ده، د دوى رأيه نه يوازي د د



 

                                                                                                                              ېپلوش ند قرآ

 ص

 

139 

ې دا روايت هم په تأييد كي ئآيت مطابق ده بلكي 

 ړاندي كوي:  و

َة َقاَل َكاَن َبيَْن َأْبيَاِتَنا ُرَوْيجِل  َوَعْن سَِعيِد ْبنِ سَْعِد ْبنِ ُعبَادَ 

َضِعيف  َفخَبََث ِبَأَمة  ِمْن إَماِئِهْم َفَذَكَر َذِلَك سَْعد  ِلَرسُوِل هللاَِّ َصلَّى 

هللاَُّ َعَليِْه َوسَلََّم َفَقاَل : اْضِرُبوُه حَدَُّه َفَقاُلوا : َيا َرسُوَل هللاَِّ 

ثْكَاال ِفيِه ِماَئُة ِشْمَراخ  ُثمَّ خُُذوا عِ :  إنَُّه َأْضَعُف ِمْن َذِلكَ َقالَ 

 ، َرَواُه َأحَْمدُ  اْضِرُبوُه ِبِه َضْرَبًة َواحَِدًة َفَفَعُلوا .
 
َوالنَّسَاِئي

 َواْبُن َماجَْه َوِإسَْناُدُه حَسَن  

ږ ې ويل: زموله سعيد بن سعد بن عباده روايت دئ چي وئ

ځي ې وين، له يوړى ووسكمزورى  ىړوكپه كورونو كي يو و

ته ياده  ّـ هللا رسولدا خبره  ّـړه، سعد ې زنا وكسره ئ

ې ويل: ړئ، وئې جاري كې فرمايل: د زنا حد پرړه، وئك

ړى چي دا تحمل كېر ضعيف دئ )ډې هللا! هغه تر د رسوليا 

گه درواخلئ چي څانې فرمايل: د كجوري داسي لويه شي( وئ

ووهئ، نو  لځې يو ې سره ئگي لري او په همدړې څانسل و

  ړل.ې وكهمداسي ئ

  

  

   

   

  

   

   

  

  

دگان ابراهيم، اسحاق او يعقوب درپه ياد بن ږاو زمو

او سترگور، يقينًا چي  نو خاوندانوړو السد پياوړه؛ ك

 ېړړتيا وركگځاندوى ته مو د آخرت يادولو خصلت سره 

د غوره شوو ړاندي په وږ وه، او يقينًا چي دوى زمو

 ډلي ول. ېكانو له ن

د هغو  ّـدلته ابراهيم، اسحاق او يعقوب  -(41-41)

چي پند ځور شوي انړاندي په وږ په توگه زمو شخصيتونو

، د دوى دا ړوواخلو او د هغوى خصلتونه غوره كې تر

 نو خاوندانوالساو هنرمنو ړو ښيي: د پياوړتياوي راگځان
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په  تعالى په ياد وو، د هللاې آخرت او سترگور ول، تل ئ

 ډلي ول. ېكانو له د غوره شوو نړاندي و

  

   

    

     

   

    

   

   

   

   

   

    

    

    

    

، چي هر يو ړهكفل درپه ياد كلاو اسمعيل، يسع او ذا

دا ذكر دئ، او يقينًا چي ډلي وو، ېكانو له ې د نئ

؛ ځاى دئ ښكلىېدو ځدغو متقيانو ته حتمًا د ورگر

ې ې ورته پرانيستې به ئداسي تلپاتى جنت چي درواز

ې او ېوېري مډپه هغه كي داسي تكيه كوونكي چي وي، 

ې ډوونكد نظر لنې ، خوا ته به ئړيبه غواښاك څ

په ځي چي د حساب د ورڅه دي ې وي، دا همغه همزول

ږ همغه رزق يقينًا دا زمو ده، ېدرسره ك وعدهې ړه ئا

 ې نشته. ېدل ئى ته رسچي پادئ 

ي ې نورېكو شخصيتونو درې خوا د ندلته له يو -(41-14)

او ، ّـاسمعيل، يسع او ذاكفل : ېږ ته معرفي شوگي موېلب

 ښكلىېدو ځد ورگرټولو متقينو له بلي خوا په جنت كي د 

ې به داسي تلپاتى جنت چي دروازځور شوى: داسي انځاى 

ې وي، لې تكيه وهئ تختونو بهپه ې وي، ې ورته پرانيستئ

د ې خوا ته به ئپه برخه وي، ې ئبه ښاك ې او څېوېري مډ

دا همغه دوى ته به وويل شي: ې وي، همزولې ډوونكنظر لن

په دنيا كي وعده  تاسو سرهې له ئ تعالى هللاچي څه دي 
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دا ستاسو په برخه شي، ځ به وه چي د حساب په ورړې ك

 شته. ې نېدل ئچي پاى ته رسږ همغه رزق دئ زمو

    

    

  

   

   

    

    

     

    

    

     

    

    

    

    

     

ځاى ېدو بد ځپاره حتمًا د ورگرانو لهمدا؛ او د سركش

څومره بد ځي، چي دوى به ورننودوزخ داسي دئ، 

نو خوند  (؛زوينو )او ه ې اوب، همدا؛ تودځىاستوگن

دا ډول عذابونه، ډول نور ې ته ورته ، او ديڅكوې د

وتونكى دئ، ننځاى يو تاسو سره  لهچي ځ دئ داسي فو

چي دوى هرو مرو څ هركلي دي ورته نه وي، يقينًا هي

ه وايي: نه؛ بلكي تاسو هغه اور ته ننوتونكي دي. وب

دي درته نه وي، تاسو دا راپه څ هركلى يئ چي هي

ځاى!! وبه وايي: څومره بد ېدو ړى، نو د تمبرخه ك

ې په اور كي ئړ چا چي دا راپه برخه كږ ربه! زموې ا

 ړه. عذاب دوه برابره ورزيات ك

اخروي انو سركش په مقابل كي د دلته د متقينو -(11-11)

ېدو بد ځاره د ورگرې: د دوى لپځور شونپايله داسي ا

ېر بد ډځي، چي دوى به ورننودوزخ داسي ، تيار شوىځاى 

په برخه وي او ورته ې به ئنو او ه ې اوبتودځى، استوگن

نور ډول ډول ې ته ورته ، دڅكئوې خوند ئږي به: ېويل ك
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ې دوزخ ته ړاندي او بله به ورپسډله به ويوه عذابونه، 

به ځ دا فوږي: ېړه ويل كپه ابلي  ې ته به دځي، يوننو

څ هركلي دي هيځي، ونندوزخ ته ځاى يو تاسو سره  لههم 

دا ننوتونكى ځي، اور ته ننوبه هرو مرو ورته نه وي، 

دي څ هركلى ايي: نه؛ بلكي تاسو هغه يئ چي هيووبه ځ فو

د ړو، دا ې برخليك سره مخامخ كله ددرته نه وي، تاسو 

د تابعانو دوزخي !! خه ويپه برې به ئ ځاىبد ېدو تم

چا ږ ربه! زموې اړه ووايي: پلو مشرانو په اډله به د خ

ې عذاب دوه برابره په اور كي ئړ چي دا راپه برخه ك

 ړه. ورزيات ك

     

    

  

   

   

    

     

گورو چي ړي نه څه راباندي شوي هغه س: او وبه وايي

ډو تر ملنږ گڼل؟!، آيا موډلي به د اشرارو له  ږمو

ې، يقينًا چي د ې شوږې كسترگي تركه الندي نيولي ول 

   ړه يو حقيقت دئ.دوزخيانو دا شخ

ور شوى ځدلته د دوزخيانو د هغه مهال حالت ان -(12-14)

وي او ړخوا بلي خوا ته سترگي وغې چي په دوزخ كي به يو

تر سترگو نشي چي دوى به د اشرارو ې هغه مؤمنان به ئ

چي وينو ړي نه هغه سپه نامه يادول نو وبه وايي: ولي 

، سترگي څه راباندي شوي، گڼلډلي به د اشرارو له  ږمو

غلطي وه او پر هغوى مو ږ نه كوي كه دا زمو مو سم كار

ړه د دوزخيانو دا شخفرمايي چي  تعالى ې؟!! هللاوهلډي ملن

   .ږيېاو حتمًا به ترسره ك يو حقيقت دئ
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قط دا ده چي زه يو منذر يم، او له ووايه: خبره ف

ېر برالسي هللا پرته بل معبود نشته، همغه د ډيوازيني 

رب چي ښونكى عزتمن بخڅه زمكي او هر هغه  آسمانونو،

ووايه: دا ستره خبره ده،  ړو كي دي،په دوى دوا

اعلى د هغه مهال په  زه د مألډډه كوئ، ې تاسو تر

، ما ته له يڅه علم نه لرم چي دوى مناقشه كوړه ا

   گند نذير يم. څرږي چي زه يو ېپرته بله وحي نه كې د

ې چي خپلو ښوونه شوته الر ّـ هللا دلته رسول -(11-10)

)خبردارى  فقط يو منذرمخاطبينو ته ووايي: زه 

د كفر او شرك له بدو پايلو مو خبروم، يم،  وركوونكى(

ل ېر برالسي هللا پرته بډله يوازيني درته وايم چي او 

 رب چي د آسمانونو،ښونكى عزتمن معبود نشته، همغه بخ

ړو كي په دوى دواپالونكى دئ چي څه زمكي او هر هغه 

ډډه كوئ، ې تاسو ترخو  دههمدا ووايه: ستره خبره  دي،

څه هغه مهال كي اعلى  ږم چي په مألېپوهې نه په دزه 

ما مقربو فرشتو مناقشه كوله،  تعالى ېر شوي چي د هللات

ې تاسو ته كبله ئله چي ږي ېڅه وحي كزي د هغه يواته 

ږم، فقط يو ې، يعني زه په غيب نه پوهگند نذير يمڅريو 

گند نذير يم، تاسو ته ستاسو د خپلو تگالرو د بدو څر

ڼا پايلو خبردارى دركوم او دا هم د هغي الهي وحي په ر

    . ږيېله لوري ك تعالى چي ما ته د هللاكي 
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د ټي كله چي ستا رب فرشتو ته وويل: يقينًا زه له خ

يوه انسان پيدا كوونكى يم، نو كله چي مي هغه 

ړه نو هغه ته پله روح مي په كي پو كړ او خبرابر ك

ړه مگر ځايي سجده وك و يوفرشت وټولپه سجده شئ، نو 

او له كافرانو وو،  ړهې وكئټه ابليس چي د لويي ل

ې سجد لهته چا ه شي هغه څاې ابليسه! ې ويل: وئ

لويي دي ؟ ړپيدا كپل الس په خما  چيې ړكولو منع ك

ښه يم، ې زه ترې ويل: وئ ؟ېړو وښته كه ته له لووغو

ټي پيدا ړى يم او هغه دي له خزه دي له اور پيدا ك

ټل شوى چي ته له شك پرته رځه ې ووې ويل: تروئړى، ك

ځي زما لعنت او يقينًا چي پر تا د قيامت تر ور ې،ي

 دئ.

د مأل اعلى هغي كي  ونوآيت ومبارك ېپه د -(11-11)

په زمكي كي د بشر په  تعالى ې چي هللاې ته اشاره شومناقش

، خپله ړهنامه د يوه نوي مخلوق د پيدا كولو اراده وك

زه له ې فرمايل: ړه او وئفرشتو ته ابالغ كې ړه ئېكپر

يوه انسان پيدا كوونكى يم، نو كله چي مي هغه  دټي خ

په ړه نو هغه ته پله روح مي په كي پو كړ او خبرابر ك

سجده له حكم سره سم  تعالى د هللاو فرشت وټولسجده شئ، 
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ابليس ړه ډډه وكې ې ئيوازينى مخلوق چي له سجد ،ړهوك

 تعالى هللاړه او له كافرانو وو، ې وكئټه چي د لويي لوو 

چي هغه چا ې باعث شو د دڅه اې ابليسه! : رمايلورته وف

ما په خپلو السونو پيدا چي ړه ډډه وكې ته دي له سجد

ښتل يعني غو ؟ېړو وښته كه ته له لولويي دي وغو ړى؟ك

ې او د هغه مقام او منزلت گڼل شړ وتر ده ستر او لودي 

ځكه ې نو وړ په برخه شي او كه حقيقتًا ته تر ده لوستا 

ښه يم، ې زه ترې ويل: وئ ړه؟!!جده ونه كدي هغه ته س

ټي پيدا ړى يم او هغه دي له خزه دي له اور پيدا ك

ښه يم، غوره او  ّـيعني زه له َنسَبي پلوه تر آدم ړى، ك

ټي غوره دئ، ښه ده، اور تر خزما د خلقت ماده تر ده 

ټي، كوم مقام ړى يم او دى دي له خزه دي له اور پيدا ك

ې ښايي؛ زه ئا له ده سره نه ړى دچي تا ده ته ورك

ځه چي ته ځاى وووفرمايل: له هغه  تعالى مستحق يم!! هللا

قيامت تر د او  ېټل شوى يرپه كي اوسئ، ته  ّـاو آدم 

څو مهمي مهمي دلته  .ويزما لعنت به پر تا ځي ور

 ې:ښووني شوالر

ړى چي پر ړ مقام وركانسان ته دومره لو تعالى هللا

ې هغه ته فضيلت په شمول ئ ټولو مخلوقاتو د فرشتو

ړاندي چي د هغه په وې گمارلې وې پر دې ئړى، فرشتورك

ټولو وي او د هغه فضيلت ومني. د عالم په  مطيع

مخلوق شيطان دئ چي د انسان  ينىمخلوقاتو كي يواز

ې ځان ئاو  ړهډډه وكې ې ئسجدله  ،ې ونه منلوفضيلت ئ

بغاوت او كبر ې د همد تعالى گڼلو، او هللاړ وتر هغه لو

گناه كبر او ړۍ ، يعني د زمكي پر سر لومټلوله كبله ور

ټولو پر بل غوره گڼل دي، چا چي تر ځان له َنسَبي پلوه 

هغه  تعالى هللاړې ځل لپاره دا گناه كړي ړاندي او د لومو

ېر ډړ، ابليس يعني د هللا له رحمت ته د ابليس نوم ورك

اى او ځټلو او له مخكني ې ورډېر مأيوس، او هغه ئ

؛ داسي لعنت ځېدوگرړ وړ او د لعنت وې هم كوز كمنزلت ئ

   دوام كوي!! به  يځچي د قيامت تر ور

 ې ته )ې فقرد آيت دځينو 

   

   ... ته په پام سره ويلي )

ېدو، او ځاى اوسښايي شيطان به له فرشتو سره يو چي 

ښايي چي ې دي ړاندي تللي او ويلي ئې هم وځيني تر د
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ډلي او حتى د هغوى استاد وو!! شيطان به د فرشتو له 

ښوونو له صريحو الر دي او د قرآن ېټه واهمې بنسدا ب

 ّـتعارض لري، نه شيطان په آسمان كي وو، نه آدم سره 

د وينا له مخي  ړنى جنت، د قرآناو نه د ده هغه لوم

څه ړ تللو هكه د لوړ نشي تللى، ه لوشيطان آسمان ت

ړاندي د په و ّـږي، د آدم ېثاقب ويشتل ك شهابپه ړي وك

چي د عالم معنى ده ې فرشتو انقياد او سجده په دټولو 

ټولو ړى شوي، د عالم له څه انسان ته مسخر كهر 

 ىړاوسرغړي ړېكې الهي بيوازي شيطان له دمخلوقاتو 

او د االعراف  34-30 ې دې تفصيل د البقره سور. د دړوك

   آيتونو په تفسير كي وگورئ. 11-11د ې سور

 آيت دغه فقره  11نور د  يځين

    

     
ې كولو سجد لهته چا ه شي هغه ې ويل: اې ابليسه! څوئ: 

ي چي ؟ داسي تعبيروړپيدا كپل الس په خما  چيې ړمنع ك

 ې، گواكي هللااشاره شوته ړي خلقت گځانكوم  ّـدلته د آدم 

ړى لكه چي انسان په ړ كهغه په خپل الس داسي جو تعالى

  ړوي!!خپل الس كوم شى جو

په خاص  السالم عليهد )خلقت بيدى( الفاظ د آدم دوى 

هللا تعالى آدم  چي وايي حمل كوي او پيدايښتي ړگځاناو 

په قرآن كي  چيحال دا ړ!! ړ كجو پل السپه خ عليه السالم

ې ته ورته الفاظ ړه هم دپه اشيانو د خلقت د نورو 

 آيت:  11ې د سور يسد راغلي لكه 

    

   

    

  :ته وى ږ دچي موړى پام نه دئ كې ې ته ئآيا د

ړي ړ كپلو السونو مو جوپه خچي ړل پيدا كڅاروي راهغه 

 ې خاوندان دي.او دوى ئ

)ما عملت ايدينا( عام ې آيت كي په د چيگه څنلكه 

ې ى او خاص خلقت او له دړگځانخلقت افاده كوي نه كوم 

هللا تعالى دغه  چي ليمعنى نه اخغلطه دا وك هيڅالفاظو 

ز له )خلقت بيدى( همداراړوي، پلو السونو جوپه خشيان 

 آدم عليهد پل الس ه خپهللا تعالى  چيدا معنى اخيستل 

ړه، لويه او قبيح اشتباه ده. دا ړه كمجسمه جو السالم
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په ني، پېژهللا تعالى نه  چيكوي څوك اشتباه به هغه 

 چيځ پام نه كوي، دا هره ورد ده سننو ته كي  پيدايښت

پامه ي دا له پيدا كوپه كوم ترتيب مخلوقات هللا تعالى 

له انسان سره تشبيه كوي او هغه هم تعالى ځوي، هللا غور

ې كالل ته ورته ئچه ذهن كي پل كپه خكالل سره، يوه له 

هغه به آدم عليه  چيگمان كوي ړى او ځور ككوم خداى ان

له خټي  چيړى وي لكه كالل ړ كپل الس جوپه خ دغسي السالم

ځ انسان هره وريو  چيډېره عجيبه ده ه ډېر ړوي.گى جونم

گه او څنپل مخلوقات هللا تعالى خ چيگوري گو پلو سترپه خ

ې له گه ئڅنړوي، ې جوگه ئڅنپيدا كوي، څه ترتيب په 

ې دومره ستره يوه حالته بل ته بيايي، خو سره له د

د الهي سننو  پيدايښت السالم عليهغلطي كوي او د آدم 

ې نه دپه  ڼي.گورته  خالف او د يوه كالل له كار سره

په ِمثل لري، نه په ذات كي هللا تعالى نه چي ږي ېپوه

په فعل كي پيدا كولو ، د يپه افعالو كصفاتو كي او نه 

 چيڅوك ړو، له مخلوق سره تشبيه نه كتعالى  هم بايد هللا

د انسان له فعل سره تشبيه  د پيدا كولو فعلد هللا تعالى 

كار پلو السونو يو په خانسان  چيگه څنكوي او لكه 

پر سر  ړي،كترې جوړي  يښتراواخلي، خټه ترسره كوي، خ

تعالى  هللا دڅوك كه ړي، ړ كې جوتردي او دېوال كېږې ئسر 

او هللا  ېړي هغه لويه اشتباه كړوكگمان  په اړه همداسي

قرآن فرمايي:  چيحال دا  ړى.ې له مخلوق سره تشبيه كئ

     ليس كمثله شئ: هللا ته ورته شى نشته.
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چي ځي مهلت را تر هغي ورې زما ربه! اې ويل: وئ

ړى ته له مهلت وركې ويل: نو وئږي، ېڅول كبياراپا

ې ويل: ستا وئځي، ې، د يوه معلوم وخت تر ورشوو ي

باسم، مگر د ېرټول تپر عزت قسم چي حتمًا به دوى 

نو همدا حق ې ويل: گان، وئډلي ستا مخلص بنددوى له 

دئ او زه هم حق وايم، چي حتمًا به دوزخ له تا او د 

 ړى. ې كچي ستا متابعت ئټولو ډكوم دوى له هغو 

 ښووني دا دي: آيتونو الرې مباركو د د -(19-11)

 ځي تر هغي ورد قيامت ې زما ربه! اويل: شيطان و

څول راپاانان به له خپلو قبرونو بيا انسچي مهلت را 

 .ږيېك

 ښتني له كبله ته له هغو فرمايل: ستا د غوو تعالى هللا

 ى.ړى شومهلت وركځي ي ورمعلومد قيامت تر  ې چيشو

 ټول پر عزت قسم چي حتمًا به دوى يل: ستا وو شيطان

 .گانډلي ستا مخلص بندېرباسم، مگر د دوى له ت

 دي حق ده چي زما مخلص وفرمايل: دا وينا  تعالى هللا

حق وايم چي حتمًا به  ، او زه همېنشېرايستلى بندگان ت

چي ستا متابعت ټولو ډكوم دوزخ له تا او د دوى له هغو 

 ړى. ې كئ

    

     

   

    

     

      

ړم او نه زه له ې غواووايه: له تاسو كوم اجر نه پر

پاره فقط ټولو عالميانو لتكلف كوونكو يم، دا خو د 

له ې پند دئ او د ويناوو په حقيقت به ئېزمن يو اغ

 پوه شئ.ډ وروسته هرومرو ځنږ ل

ښووني ځالنده الركي دا  آيتونوې مباركو په د -(11-11)

 مومو:

 د ووايه: ته ويل شوي: خپلو مخاطبينو ته  ّـ هللا رسول

د تبليغ په بدل كي له  او د قرآنې خپل دعوت او مبارز
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د هغو خلكو له ړم، ډول اجر او بدله نه غواڅ تاسو هي

ړوي، ما څه جوځانه تكلف سره له ډېر چي په ډلي نه يم 

د چي ړى غام تاسو ته راوپيد رب العالمين له لوري هغه 

ې ، د دپند دئېزمن پاره فقط يو اغټولو عالميانو ل

په خپلو سترگو ې ټولي ويناوي حق دي، مصداق به ئ قرآن

ې او د ويناوو په حقيقت به ئ او يو په بل پسي وگورئ،

 پوه شئ.ډ وروسته هرومرو ځنږ له ل

 ې ټولي سورد آخري دوه آيتونه ې لكه چي گورئ د سور

ې سوره كي د وه جامع خالصه او تتمه ده، په دپاره يل

ې ې سورچي د دښيي ځلي راغلى او دا )ذكر( لفظ ديارلس 

د ذكر او پند كتاب  محوري موضوع همدا مطلب دئ چي قرآن

   دئ.

 

سُبْحَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإل َه ِإالَّ َأْنَت َأسَْتْغِفُركَ 

 َوَأُتوُب ِإَليْكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 الزمر

 ژندنه:پېې د سور

ې نوم د سوردا ( دئ، الزمر)ې نوم ي سورې مباركد د

د آيتونه لري،  11آيتونو كي راغلى،  13او  11په 

ېيم آيت آيت )حكيم(، د درړ د لومې آيتونو فواصل ئ

او د  (صدور)، د اوم آيت (تصرفون)ږم آيت پ، د ش(كفار)

ې ږدوالى ئو اوآيتون ورته دي، دته  (الباب)نهم آيت 

چي د مكي او هغو سورتونو ته ورته دئ تر متوسط زيات 

ږي ېې له متن معلومد سور. دور په وروستيو كي نازل شوي

زله اړاندي نږ وې ته هجرت( ل)حبشړي هجرت چي تر لوم

  ډېر صراحت لري:ړه ې اپه دې دا آيت سور ې. دشو

   

    

    

      

   

       

ېر ژر به راته ډځير شو نو ې مضامينو ته كه د سور

همه موضوع او د ې كي د توحيد مې سورجوته شي چي په د

پراخ ابعاد او د انسان پر ژوند او د هغه پر ې هغ

د ايمان  تعالى پر هللا، ېړل شويڅ ېزې باور اغشخصيت د د

ښتني او مقتضيات، د توحيد او ې ايمان غومعنى، د د

كفر  ړه، د هللا تعالى په ااهر او مصداقونهظمخداى پالني 

و آخرت كي او شرك او د كفر او شرك مظاهر او په دنيا ا

ې كي په ې مباركي سوركفر او شرك بدي پايلي په دې د د

 شوي. لړېڅدقيقي او جامع توگه 

 په سر كي ويل شوي: ې د سور

 باحكمت ل شوى چي ېږله لوري ل تعالى د هغه هللا قرآن

د الهي حكمت ژور ي هم كې كتاب دئ، يعني په دعزتمن او 
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هغه الري ېدلو او پراخ مظاهر مومئ او هم عزت ته د رس

ړي ېكپرې او ې، هغه عزيز رب چي وعدښودلچي عزيز رب در

 ې مخنيوى نشي كولى.څوك ئږي او هيېكې هرو مرو ترسره ئ

 له  تعالى څ شك نشته چي دا كتاب د هللاې كي هيپه د

او حق په ې حق ده ږل شوى، هره وينا ئېلوري تا ته درل

 .ىې كتاب كي خالصه شوهمد

 الى عبادت كوه چي خپل دين د هللا تع كي حال داسي په

يوازي د الهي ، ويړى دي په بشپړه توگه ورته سوچه ك

ې له دڅ برخي كي ې او ستا د ژوند په هيدين متابعت كو

 ړولى. پرته بل دين خپل وزر نه وي غودين 

 پړ ړاندي بشپه و تعالى ته دي تل پام وي چي د هللاې د

كي  اطاعت او انقياد او په كامله توگه په الهي دين

 ننوتل د هللا تعالى مسلم حق دئ.

  ړي، د اولياء غوره كپرته نور  تعالى چي له هللاڅوك

څه ږدي؛ كه ېړه كې غاړي او حكم ته ئځنه وكهغوى لمان

 تعالى ې الري د هللاړي له ددا وي چي غواې ادعاء ئهم 

لپاره ې او وايي: دا ذوات يوازي د دړي تقرب ترالسه ك

ړي، دوى ې كږدورنو هللا تعالى ته توگه مښه چي په ځو لمان

ټه ده، هللا تعالى ې غلطه او بې بنسدروغ وايي، ادعاء ئ

ړه كوي چي ېكپركي  هڅپه هغه ځ به حتمًا د دوى تر من

 دوى په كي اختالف كوي.

 ې ې وينا ويونكي او د دد الهي معيارونو له مخي د د

ادعاء كوونكي هم كافران دي او هم دروغجن، او هم له 

څوك هغه  تعالى ځكه هللاښووني محروم، هدايت او الر الهي

 چي دروغجن كافر وي. نه هدايتوي 

څه څوك نه پرته بل موال نشته، بل  تعالى هللاله 

 چي هللاځكه دا تلى شي، ساخيدرنه ې دركولى شي او نه ئ

ې عالم د ې د دنه لري، نه ئځاى ناستى زوى او  تعالى

نه د عالم د چارو په كومي برخي واك بل ته سپارلى او 

 تعالى كه هللالري،  ىځاى ناستسمبالولو كي كوم شريك او 

ځاى ناستى دا ځاى ناستى غوره كولى نو شريك، زوى او 

څرگند وو بلكي هر چا به ټولو ته به نه يوازي او شريك 

گي او مصداق په واضح توگه ليدلو، ېلبۍ د هغه د واكمن

ي خالف ده او د ېرنگې انخو خبره په بشپړه توگه د د

 . ښه نه موموشريك نڅ برخي كي د داسي په هيعالم 
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ځاى ناستى نه ې عيب منزه دئ، شريك او له د تعالى هللا

لري، هغه يوازينى برالسى هللا دئ، حقيقت دا دئ چي 

، دا ړيپيدا كې ئړي، سم ده پيدا ك زمكه او آسمانونه

او ځ پر شپې، لمر ځ راتاووي او وردى دئ چي شپه پر ور

ټې مطابق ېې نټاكلې د ړي، هر يو ئې مسخر كۍ ئږمسپو

چارو كي ې چي په دڅوك مومئ . ووايئ: آيا داسي درومي

 ېز ولري او كوم واك او اختيار ورسره وي؟!! څه اغ

آيتونو كي ځو پنړيو په لومې دغه مطالب د سور

ړه نور مطالب د ې اپه همدې او راغلي، شرح او تفصيل ئ

ژورو او ې ږي. د سورېځلړاندي په و ږپايه زموې تر سور

جامع بحثونو ته په پام سره ويلى شو چي دا مباركه 

آيتونو خالصه د مخاطب په ټولو هغو د  سوره د قرآن

   بحث كوي. ړهږدي چي د توحيد او شرك په اړاندي و
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، هږنه د باحكمت عزتمن هللا له لوري دېې كتاب لد د

گه ستا لوري ته تو ېښتينچي دا كتاب مو په ريقينًا 

د هللا عبادت كوه چي ده ته  كي حال داسي لى نو پهږېل

پام چي سوچه ديانت ې، د دين سوچه كوونكى و

ې )انقياد( د هللا حق دئ، او هغه چي له ده پرته ئ

ې وايي:( له د چي كي حال داسي ړي )پهاولياء غوره ك

 كتېږدښه نچي په ځو څه لپاره نه لمانې د بل پرته ئ

يقينًا چي هللا به د دوى تر  ړي،ې كږدورنمو هللا ته سره 

ړه كوي چي دوى په كي اختالف ېكپركي  هڅپه هغه ځ من

چي دروغجن څوك نه هدايتوي كوي، يقينًا چي هللا هغه 

 كافر وي. 

 ښووني دا دي: آيتونو الرې مباركو د د -(1-3)

 باحكمت ل شوى چي ېږله لوري ل تعالى د هغه هللا قرآن

د الهي حكمت ژور ي هم كې كتاب دئ، يعني په دعزتمن او 

ېدلو هغه الري او پراخ مظاهر مومئ او هم عزت ته د رس

ړي ېكپرې او ې، هغه عزيز رب چي وعدښودلچي عزيز رب در

 ې مخنيوى نشي كولى.څوك ئږي او هيېكې هرو مرو ترسره ئ

 له  تعالى څ شك نشته چي دا كتاب د هللاې كي هيپه د

او حق په حق ده ې ږل شوى، هره وينا ئېلوري تا ته درل

 .ىې كتاب كي خالصه شوهمد

 د هللا تعالى عبادت كوه چي خپل دين  كي حال داسي په

يوازي د الهي ، ويړى دي په بشپړه توگه ورته سوچه ك

ې له دڅ برخي كي ې او ستا د ژوند په هيدين متابعت كو

 ړولى. پرته بل دين خپل وزر نه وي غودين 

 وټولژوند په گام كي او د ر ته دي تل، په هې د 

پړ ړاندي بشپه و تعالى چارو كي كلك پام وي چي د هللا

اطاعت او انقياد او په كامله توگه په الهي دين كي 

 ننوتل د هللا تعالى مسلم حق دئ.

  ړي، د اولياء غوره كپرته نور  تعالى چي له هللاڅوك

څه ږدي؛ كه ېړه كې غاړي او حكم ته ئځنه وكهغوى لمان

 تعالى ې الري د هللاړي له دي چي غوادا وې ادعاء ئهم 

لپاره ې او وايي: دا ذوات يوازي د دړي تقرب ترالسه ك
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ړي، دوى ې كږدورنتوگه مو هللا تعالى ته ښه چي په ځو لمان

ټه ده، هللا تعالى ې غلطه او بې بنسدروغ وايي، ادعاء ئ

ړه كوي چي ېكپركي  هڅپه هغه ځ به حتمًا د دوى تر من

 كوي. دوى په كي اختالف

 ې ې وينا ويونكي او د دد الهي معيارونو له مخي د د

ادعاء كوونكي هم كافران دي او هم دروغجن، او هم له 

څوك هغه  تعالى ځكه هللاښووني محروم، الهي هدايت او الر

 چي دروغجن كافر وي. نه هدايتوي 

     

   

    

    

   

  

   

   

  

    

   

      

   

   

ځاى ناستى( ونيسي نو چي كوم زوى )او ښتى كه هللا غو

ې ړى وو چي دى ئې كوم يو غوره كبه ئڅه له هغه 

څلتيا ده ته ده، هغه يوازينى برالسى ېپيدا كوي، سپ

، شپه پر ړيپيدا كې سم ئ زمكه او هللا دئ، آسمانونه

ي، او لمر او ځ پر شپې راتاووځ راتاووي او ورور

ټې مطابق ېې نټاكلې د ړي، هر يو ئې مسخر كۍ ئږمسپو

    ښونكى عزتمن دئ.پام چي هغه بخدرومي، 

 ږ ته وايي: دا مبارك آيتونه مو -(4-1)

  څه څوك نه پرته بل موال نشته، بل  تعالى هللاله

 چي هللاځكه دا تلى شي، ساخيدرنه ې دركولى شي او نه ئ

ې عالم د ې د دنه لري، نه ئى ځاى ناستزوى او  تعالى

كومي برخي واك بل ته سپارلى او نه د عالم د چارو په 
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 تعالى كه هللالري،  ىځاى ناستسمبالولو كي كوم شريك او 

ځاى ناستى دا ځاى ناستى غوره كولى نو شريك، زوى او 

څرگند وو بلكي هر چا به ټولو ته به نه يوازي او شريك 

صداق په واضح توگه ليدلو، گي او مېلبۍ د هغه د واكمن

ېرني خالف ده او د گې انخو خبره په بشپړه توگه د د

 . ښه نه موموشريك نڅ برخي كي د داسي په هيعالم 

 ځاى ناستى نه ې عيب منزه دئ، شريك او له د تعالى هللا

لري، هغه يوازينى برالسى هللا دئ، حقيقت دا دئ چي 

، دا ړيدا كپيې ئړي، سم ده پيدا ك زمكه او آسمانونه

ځ پر شپې راتاووي، ځ راتاووي او وردى دئ چي شپه پر ور

ې ټاكلې د ړي، هر يو ئې مسخر كۍ ئږماو لمر او سپو

چي په څوك مومئ . ووايئ: آيا داسي ټې مطابق دروميېن

ېز ولري او كوم واك او اختيار ورسره څه اغچارو كي ې د

 وي؟!! 

 ي له هللاچا چ ښونكى عزتمن دئ.بخ تعالى پام چي هللا 

ږې الر تللى په كړى او د شرك پرته بل موال غوره ك تعالى

ځي، توبه دي گرراودي عزتمن رب لوري ته  يښونكد خپل بخ

كه نه نو د عزيز رب له ښي، ې وبخښونكى رب ئړي چي بخوك

 سختي نيوني سره به مخامخ شي. 

 تلو راتلو  يځپې او ورې مبارك آيت كي د شپه د

ې، تكوير داسي راتاوولو كارول شوپاره د تكوير صيغه ل

ړى شي، لكه څه راتاو كچي يو شى پر كوم گرد ته وايي 

ولي د  چي قرآنږي ړېښتنه راوالپر سر تاوول، پوړۍ پگ

ځاى د بلي راتلو ته پر ې گ راتگ او د يوځي تشپې او ور

ږل، راوستل، ځاى راكاپر ې ې؟ آيا د ددا صيغه كارول

په ې نه وو او مطلب ئ ... غوره ړولراكشول، اچول، غو

ې په دځواب دا دئ: د بيان سمه توگه نه شوى تعبيرولى؟ 

يو ستر علمي اعجاز مضمر دئ، نن خلك  كي د قرآنتركيب 

په ځ يوه ږي چي زمكه گرده ده، شپه او ورېپوهې په د

ږي لكه سپينه او توره ېبلي پسي داسي پر زمكي راتاو

پينه پرده سځي پگړۍ پر سر، د شپې توره پرده او د ور

مټ داسي لكه ټ ږي، كړېورو ورو د زمكي پر گرد سر غو

پر ې وينا انسان پر سر. د د ړۍ دتوره او سپينه پگ

ځير چي له فضاء د زمكي لوري ته ېږي پوهڅوك اهميت هغه 

گه دئ او د څنگ راتگ ځي توگوري چي د شپې او ورشي او 

گه څنپاره كوم الفاظ له ې حالت د دقيق تعبيرولو لد
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ېر مناسب دي، يقينًا چي داسي حساس او پوه ډركيب سره ت

دا بيان يو ستر  چي د قرآنې اعتراف كوي انسان به پر د

چي دا بيان دقيقًا همغه مطلب افاده كوي  علمي اعجاز دئ.

كه ږي لېې راتاوپرځ داسي په او ورگرده ده او شزمكه 

 ۍ پر سر راتاووي. ړگپږده پله اوخچي څوك 
 ېښودل پرپلي مخي ته آزاد نه دي خۍ ږمپولمر او س

ځي، بلكي په كوم نامعلوم لوري خوپل سر او په خچي شوي 

مسير او لوري درومي. ټاكل شوي په ثابت او مسخر دي او 

، او دا هغه حقيقت دئ مطابق درومي ېټېې نټاكلهر يو د 

چي زمكه، وه شوى پاوس چي انسان ته اوس معلوم شوى، 

 ېټېې نټاكلپل مدار د پل خخ ټول ستوريۍ، لمر او ږمپوس

 ړوي.پمطابق بش

    

    

   

  

    

   

    

    

    

       

   

ړه ې له هغه د ده جوبيا ئ ،ړئپيدا كې له يوه ژوي ئ

ړې ې تاسو ته اته جوڅارويو ئاو له  ،ړهپيدا ك

كي، په دريو  بطنپلو ميندو په و د خسړې، تانازلي ك

سره پيدا كوي، ښت پيدايي تيارو كي، يو په بل پس

ټولواكي د ده ده او همدا ستاسو پالونكى رب دئ چي 

ړول پرته بل معبود نشته، نو كوم لوري ته اله ده 

 ؟!  ئږېك

گو ته ېلڅرگندو بڅو د ربوبيت  تعالى دلته د هللا -(1)

 ې:اشاره شو

 ې له بيا ئ ،ړپيدا كښ او ساكله يوه ژوي ې انسان ئ

 .ړهپيدا كړه هغه د ده جو
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 ( ېپسونه او وزښان، غوايان، )اوړې رويو اته جود څا

 ې.ړورته پيدا كې ئ

 پلو ميندو د بطن په دريو تيارو كي د و د خستا

ې كي پيدا كوي چي په پرله پسړۍ په داسي لښت پيداي

 له يوه پړاو بل ته درومئ. ښت ږي، د پيدايېگه بدلتو

 ږي ېد چا په اراده چي دا ستر ستر كارونه ترسره ك

ټولواكي د ده ده او له و پالونكى رب دئ چي همدا ستاس

 پرته بل معبود نشته.ده 

 ئ، پر بل معبود د باور ږېړول كنو كوم لوري ته ا

 ؟!  رئلڅه دليل درلودو لپاره 

ښت داسي پيدايچي د انسان ې مبارك آيت كي ويل شوي دپه 

ېلو مراحلو ېلو بپه بړي، چي له يوه حالته بل ته اودئ 

ږي، داسي نه ېپه برخه كړښت وراو جوېل خلقت ېل بكي ب

پايه ې ورو ورو وده كوي او تر ړښت ئړنى جولومچي دئ 

ڼه ساتي. او دا هغه ستر حقيقت دئ ړنى شكل او بپل لومخ

 پوه شوى.ې چي انسان اوس پر

علم ته له څوارلسو پېړيو وروسته دا خبره څرگنده 

شوه چي د انسان جوړښت د خاوري د اجزاوو له خالصې څخه 

دئ او د ده په وجود كي د خاوري ټول اجزاء را غونډ 

مور په  په ماشوم باندي دشوي او په دې هم پوه شوى چي 

ي چځي را يړاوونه يو په بل پسپرحم كي همغه مراحل او 

په پورتني آيت كي ذكر شوي، د نطفې په شكل كي راپيدا 

بدله شي چي ړند توكي ځوشي، ورو ورو دا نطفه په داسي 

ورته وي او بيا د داسي يوې ټوټې غوښي شكل  ته يژور

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.

علم ته داحقيقت هم جوت شوى چي د انسان نطفه د مور 

ږي، د مور او پالر هغه ړېدريو تيارو كي جو د بدن په

تلطه خۍ مړنې د ماشوم لومېدو ئځاى كچي له يو ې نطف

كي سره  ړې برخيځانگې د مور د بدن په يوږي ړېنطفه جو

ځايه رحم ته درومي، هلته په يوه ږي، له هغه ېځاى كيو 

ۍ ړندا لومې غالف كي ږي، په همدېغالف كي ساتل كړي گځان

ړسو او پاڅلورو، اتو، شپه دوو ، ه الري ې لنطفه د تجزي
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ڼه ړند توكي بځوږي، تر هغه چي په رحم پوري د ې.. بدل.

ړاوونو ړي، د تغيير او بدلون له مختلفو پغوره ك

 ورو ورو وده كوي، ړيله يوه حالت بل ته اوېږي او ېرت

د  ړي.او په پاى كي د يوه بشپړ ماشوم هيئت غوره ك

ړه كي جوځ ه د مور په زيلنړۍ نطفښت لومانسان د پيداي

او شي ې ته انتقال ځه د هغه خوله منلځ د زيلنشي، 

د ځ د هغي الري په خوا كي ځ او رحم تر منهلته د زيلن

لپاره منتظر او تم شي چي د رحم په لوري درومي، القاح 

داسي ږي، هلته ېځالقاح وروسته د رحم په لوري وخوله 

ن( په نامه رواېپمال ) چي دې راتاو شي ړه ترڅوك

ې ټه ئېېدو نږېږي، دلته تر هغه پاته وي چي د زېياد

ۍ نطفه د مور په بدن كي ړنږي. نو د انسان لومېراورس

ځ او رحم ځ، د زيلنځايونو )زيلندقيقًا په دريو تياره 

ږي، په هر موقعيت كي د هغه ېځ او رحم( كي تم كتر من

ېل ېل بې بپير لري، دا درړښت او خلقت تر بل توجو

ېل حالتونه ېل بې بپه هر يوه كي د نطفقعيتونه او مو

ېرو پر مختللو ډجوت شول چي د  هغه مهال انسان ته

ت مختلف ړښې د جوېدو د نطفائلو په مرسته وتوانسو

نطفه په  گمان دا وو چيې ئړاندي ې وتر دمراحل وگوري، 

ې ږي او همدلته وده كوي او بشپړ ماشوم ترړېرحم كي جو

يو  چي يقينًا د قرآنرينو هم دا آيت ږ مفسزموږي، ړېجو

ږي داسي تعبيرولو چي گواكي دا ېستر علمي اعجاز گڼل ك

روان )مال( جدارونه او د ېې د نس، رحم او پې تياردر

الفاظ داسي دي چي  دي. خو د قرآنې هغوى تر شا تيار

په دريو تيارو بطن كي پلو ميندو په و د خستاوايي: 

 ...ره پيدا كوي،سښت پيدايي كي، يو په بل پس

    

     

    او دا له شك پرته همغه

 پوه شوى.ې سان اوس پرناشاره كوي چي اته علمي حقيقت 
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ې نياز دئ، او كه كافر شئ نو يقينًا چي هللا له تاسو ب

ړئ ښوي، او كه شكر وكو بندگانو ته دا كفر نه خوپلخ

ړونكى د بل بار نه بار وڅ ې، او هيښوي ئنو درته خو

نو  ځېدا دهگرېرته ړي، بيا مو د خپل رب په لوري بو

چي تاسو كول، يقينًا چي ړي به مو پوه كڅه په هغه 

 پوه دئ.ښه هغه د سينو په شته وو 

ړه كافر په ا عالىت د هللاكه دا مبارك آيت وايي:  -(1)

 چي هللاپوه شئ نو ړئ و ناسپاسي وكنعمتوند الهي شئ او 

او شكر عبادت ، ځنياو ستاسو له لمانله تاسو تعالى 

او ناسپاسي پلو بندگانو ته دا كفر ې نياز دئ، خبكولو 

ې په د ې.ښوي ئو درته خونړئ ښوي، او كه شكر وكنه خو

، يړوشي  ړونكى د بل بار نهبار وڅ هيهم پوه شئ چي 

گناهونو او جرمونو څوك نه شي كولى د كوم مجرم د هي

ېرته بټولو ړي، د ې راكمه كړي او سزا ئپك كټى سپې

پوه تاسو به څه په هغه ، دهد خپل رب په لوري ځېدا گر

ټو او نه يوازي ستاسو په پ تعالى هللا، مو چي كولړي ك

څرگندو عملونو پوه دئ بلكي ستاسو د سينو له اسرارو 

 ستاسو له عزائمو او موخو خبر دئ.  او

    

   

    

    

    

    

     

    

    

  

نو خپل رب ته ږي ېورس ړاواو كله چي انسان ته كوم ك

ې په داسي حال كي دعاء كوي چي ده ته په پر له پس
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گه انابت كوونكى وي، بيا كله چي له خپل لوري تو

ې چي تر دړي ېر كڅه هنو هغه  ورويلې وكوم نعمت پر

او هللا ته سياالن  دعاء كولهړه په اهغه د ې ړاندي ئو

ېرباسي، ووايه: ې تړي چي نور د هللا له الري پرړ كجو

چي ته د ږ شانته برخمن شه، يقينًا په خپل كفر سره ل

 ې.   اور له خاوندانو ي

 تعالى د هللاې مبارك آيت كي ويل شوي: په د -(8)

ښتل د انسان د فطرت ځنه او له هغه مرسته غولمان

ږ ښتنه او غږ دئ، دا غود ضمير غښتنه او د ده غو

گند شي چي انسان له څرښيي او راځان وهغه مهال خپل 

كله چي انسان ته كوم وايي: ړاو سره مخامخ شي، كوم ك

نو خپل رب ته په داسي حال كي دعاء كوي ږي ېورس ړاوك

د فطرت گه انابت كوونكى وي، ې توچي ده ته په پر له پس

بله خفه شي، سوكالي او دا نداء د نعمتونو د وفرت له ك

ړه او ضمير د شتمنيو او امكاناتو وفرت د انسان پر ز

ښت او د منعم ړوي، د نعمت قدر او ارزپرده وغوتياره 

چي دا آيت ړي، همغسي لكه ېر كې هقدرونه او پاس تر

 ورويلې وبيا كله چي له خپل لوري كوم نعمت پروايي: 

ړه په اغه هد ې ړاندي ئې وچي تر دړي ېر كڅه هنو هغه 

، يعني د نعمتونو وفرت د ده فطري حالت دعاء كوله

پاس او ناشكر ړي، ناسېر كې هړي، اصلي منعم ترېزمن كاغ

ځاى ته ورسوي چي ې هغه حتى كار ئړي، ړ كې جوبنده تر

، نه ړيړ كسياالن جوخپل حقيقي موال او منعم رب ته 

ې الري ېر ايستلو او بې الري شي بلكي د نورو تيوازي ب

ږ په خپل كفر سره لړي!! ده ته ويل شوي: ولو ته مال وتك

، ېچي ته د اور له خاوندانو يشانته برخمن شه، يقينًا 

    .ېوتل ديپايله دي د دوزخ په اور كي پر
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آيا هغه چي د شپې له لوري په داسي حال كي سجده 

كوونكى او قيام كوونكى وي چي )خپل رب ته( قانت 

پل رب ږي او د خېېرېښودونكى( وي، له آخرت وړه ا)غا

ږي او ېد رحمت هيله لري، ووايه: آيا هغه چي پوه

ږي سره برابر دي، يقينًا چي يوازي ېه پوههغه چي ن

گانو هغو بندزما ې پند اخلي، ووايه: اړي عقلمن وگ

چي ږئ، هغه ېېرړى! له خپل رب ووې راوچي ايمان ئ

ښېگڼه په برخه شي، ې ړې په دنيا كي به ئې كگڼه ئښې

او د هللا زمكه پراخه ده، يقينًا چي صبرناكو ته د دوى 

 ږي.ېگه وركول كتو ې حسابهپوره پوره اجر په ب

يوه داسي ې خوا آيتونو كي له يوې مباركو په د -(9-10)

ې ځواب ئږي چي ېځلړاندي په وږ زموښتنه گنده پوڅر

آيا هغه چي د شپې له لوري په گند دئ او هغه دا: څر

داسي حال كي سجده كوونكى او قيام كوونكى وي چي خپل 

ږي او ېېرېښودونكى وي، له آخرت وړه اغااو رب ته قانت 

له هغو ږي ېهغه چي پوه اوهيله لري، ته پل رب رحمت د خ

گړتياوي نه ځاناو دا ږي ېچي نه پوهسره برابر دي 

څ معيار له گند دئ، د هيڅرځواب ښتني پوې لري؟!! د د

ډلي نه د ړه دا دواېدى، ړه نشي سره برابرمخي دا دوا

ړنو له پلو كېدى شي او نه د خشخصيت له پلوه سره برابر

او له گناه، ظلم او د بل وي  ېكه، يو به هرو مرو نپلو

ټولو ډډه كوي او بل به له دغو ېري به پر حق له ت

له بلي خوا ويل شوي ړتياو محروم وي، گځانړتياوو او و

له بلي خوا هر مؤمن پند اخلي، ړي يوازي عقلمن وگچي 

ې ښكل له الري دا ّـ هللا له لوري او د رسول تعالى ته د هللا
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ې گانو چي ايمان ئهغو بندزما ې ا : ېى شوړه وركېينډډا

ړې په ې كگڼه ئښېچي ږئ، هغه ېېرړى! له خپل رب ووراو

كه د ايمان او تقوى ښېگڼه په برخه شي، ې دنيا كي به ئ

د هللا شو نو ړ گ او هجرت ته اې تنله كبله خپل وطن پر

ومومي او په بلي سيمي كي به د پراخه به زمكه تعالى 

ځني پل رب د لمانړه د خډه زډااو په ډمن ژوند ډا

بندگانو صبرناكو له خپلو  تعالى ړي، هللاامكانات ترالسه ك

به په دنيا او اجر بشپړ د دوى چي ړې سره دا وعده ك

ټاكلي حق به آخرت كي وركوي، هغه هم داسي چي تر خپل 

د خپلو عملونو اجر گه ې حسابه توپه بېر زيات او ډ

 ترالسه كوي. 

    

    

    

   

      

    

    

   

    

      

  

  

  

    

  

    

    

    

    

   

   

چي ځم ووايه: يقينًا چي زه هللا په داسي حال كي لمان

گمارل شوى يم ې پر دړى، او ديانت مي ورته سوچه ك
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ووايه: يقينًا چي زه د ړى وم، چي د مسلمانانو لوم

ړاوى ږم كه د خپل رب سرغېېرځي له عذاب ولويي ور

چي خپل دين ځم داسي حال كي لمانړم، ووايه: هللا په وك

ځئ چي څه ولمانورته سوچه كوونكى يم، نو تاسو هغه 

ي، ووايه: ښتغوځل( له ده پرته مو )د هغه لمان

پل اهل ځان او خيقينًا چي زيانمنان هغه دي چي خپل 

رسولى، پام چي همدا  ځ زيانپه ورمت اې د قيته ئ

ر ې هم د اوگند زيان دئ، دوى ته به له پاسه ئڅر

څه دي چي ۍ، دا همغه چترې هم وي او له الندي ئ ۍچتر

گانو! له ې زما بندېروي، نو اې وهللا خپل بندگان پر

      ږئ.ېېرما وو

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(11-11)

 ته ويل شوي چي خپلو مخاطبينو ته ووايي:  ّـ هللا رسول

مي ورته  چي ديانتځم په داسي حال كي لمان تعالى هللازه 

په بشپړه توگه په الهي دين كي ننوتم يم، ړى، سوچه ك

ژوند په كومي برخي كي بل دين سيورى ړم زما د نه غوا

ې او وئړم ټ كټيپرته بل چا ته سر  تعالى له هللاړوي، وغو

گمارل شوى يم چي ې له لوري پر د تعالى ځم. زه د هللالمان

ړه اړى مسلمان او غړاندي لومد الهي اوامرو په و

ړاندي تر نورو وۍ كي ېښودونكى وم، په اطاعت او بندگا

وم او تر هيچا شاته پاته نه شم. زه د قيامت د لويي 

چي  كه د خپل رب ې باور يم ږم، په دېېرځي له عذاب وور

له ستر  يځړم نو د قيامت د ورړاوى وكله اوامرو سرغ

په داسي حال كي  تعالى زه هللا ږم.ېعذاب سره مخامخ ك

چي خپل دين ورته سوچه كوونكى يم، نو تاسو هغه ځم لمان

. يقينًا چي ړئل غواځلمانې ځئ چي له ده پرته ئڅه ولمان

ې د پل اهل ته ئځان او خهغه خلك زيانمن دي چي خپل 

گند زيان څررسولى، پام چي همدا  ځ زيانپه ورمت اقي

ړي وي، له اور لمبو احاطه كد ځ به دئ، د قيامت په ور

خپل  تعالى هللاې وي، د اور لمبې الندي به ئپاسه او له 

ښتنه ورته پارېروي او سبندگان له داسي بد برخليك و

ځان وساتئ او له چي د كفر او شرك له بدو پايلو  يكو

  ږئ. ېېرخپل رب وو
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پلوه ځان لري وساتو ې له دې او هغه چي له طاغوت ئ

ړ؛ ې انابت وكري ته ئړي او د هللا لوې وكچي بندگي ئ

ېرى ئ، نو زما هغو بندگانو ته زد ىېردوى ته ز

ږدي او تر ټولو د غوره خبري ږ ړه چي وينا ته غوورك

متابعت كوي، دوى هغه خلك دي چي هللا هدايت كړي او 

  دي. عقلمنهمدا دوى 

څو آيتونو كي د هغو مؤمنانو ې مباركو په د -(11-11)

ېرى له لوري ز تعالى چي د هللاې ور شوړتياوي انځځانگ

 ړى شوى: ورك

 ډډه كوي. د قرآنټولو ټيړاندي له سر په وطاغوت  د 

له اطاعت  او ځنيچي د لمانڅوك دئ له نظره طاغوت هغه 

سيال او ند وگڼل شي او د هغه سلطه او  تعالى پلوه د هللا

هر هغه ت او ، بُ ښ نفس، شيطانحاكميت ومنل شي، پر سرك

 ټوي.ټيي انسان هغه ته سر چږي ېې اطالق كحاكم ئ

  لوري ته تعالى د هللا چارو كي ټولو تل او د ژوند په

 كوي.انابت 

 تر ټولو د غوره خبري متابعت  ږدي اوږ وينا ته غو

 كوي.

  عقلمندوى هغه خلك دي چي هللا هدايت كړي او همدا دوى 

  دي.

گڼي چي څوك هدايت شوى او عقلمن هغه  لكه چي گورئ قرآن

د بل څنگ دا صفت هم لري چي تياوو تر ړگځاند نورو 

ټولو غوره او صحيح رأيه ړه سينه اوري او تر خبره په س

د يوې حقيقت دا دئ چي ې كوي. او خبره مني او متابعت ئ
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په شفاف ذهن ېدل او اور نظرياتېل ېل بړه باموضوع په 

د مؤمنو او عقلمنو ټولو صحيح وينا غوره كول سره تر 

له او كمعلمه انسانان نه د بل انسانان كار دئ، كمعق

د غوره رأيي د تشخيص ېدلو حوصله لري او نه رأيي اور

حقيقت هغه وخت ې د متابعت اهليت. او پېژندلو او د هغ

ښودل ېخوا ك دلى شي چي د خپل معارض او ضد ترېښه څرگند

شي، د حق پلويان له مناقشې او له مخالفو نظرياتو 

ټنډه پراخه او په گڼي دا يو ضرورت  يوېره نه لري، بلك

ئې اوري، دا د باطل خاصيت دئ چي په ړه سينه او س

ې توان او يوازي خوښ وي، د مقابلې او مناقشكي تياره 

او جرأت نه لري، حقيقت خو د مؤمن وركه متاع ده، مؤمن 

خبري د اورېدو حوصله لري، مؤمن ټولي خبري اوري  يد هر

او متابعت مني بيا ئې له منځه حق انتخابوي او هغه څه 

 .چي حق ويې كوي ئ

    

   

     

ې محققه شوې د عذاب وينا ړه ئنو آيا هغه چي په ا

چي په اور كي ې ژغورلى شڅوك نو آيا ته هغه 

  دئ.  (ېوتى)پر

ه كي داسي غرق په گناځيني دا مبارك آيت وايي:  -(19)

چي ښلي ډ كي داسي ونډنشي او د شرك او كفر په گنده 

شي، ې محتوم برخليك وتل ورته گران او الهي عذاب ئ

ېدى داسي خلك ې توانته ويل شوي چي ته نه ش ّـ هللا رسول

ړه ، د دوى په اېله خپل قطعي او محتوم برخليك وژغور

مه  ړه سوى او د دوى د هدايت تلوسه گټه نه لري،ستا ز

 ه. لرېښنه زياته اندع كوه او مه يې ضاخپل وخت پر
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ۍ ڼوى ته داسي ماېدلي؛ دېرخو هغه چي له خپل رب و

ې ۍ دي، ترڼې ماړي شونوري جوې دي چي له پاسه ئ

ې تخلف نه ږي، د هللا وعده، هللا له وعدېې بهالندي ويال

 كوي.

چي ځيني نور داسي دي ډلي په مقابل كي ۍ د مخكن -(20)

وى به داسي جنتونه ېره او تقدغه وږي، ېېرله خپل رب و

وي، ه پاسه لد بلي ې يوه به ئۍ ڼماچي ړي ورپه برخه ك

ې تربه ې ويالې، ړي شوڼي او شكل كي جوړې بگځانپه 

له لوري حتمي ترسره  تعالى ا د هغه هللاږي، دېبهالندي 

 ې تخلف نه كوي.وعدخپلي له څكه ې ژمنه ده چي هيېدونكك

     

   

   

    

  

   

   

     

   

  

چي هللا له آسمانه هغه اوبه ړى آيا پام دي نه دئ ك

ې، تد چينو په توگه ننايسې چي په زمكي كي ئ ېورول

ډول ې چي رنگونه ئښت راباسي هغه كې سره په همدبيا 

ې بيا ئ ،ېگوربخن ېړزې چ شي نو ته ئډول دي، بيا و

كي حتمًا عقلمنو ته ې ، يقينًا چي په دړيمات مات ك

 پند دئ. ړى گځان

 د هللاړه دلته د خلكو د هدايت او عدم هدايت په ا -(21)

 تعالى د هللاسنت له هغه باران سره تشبيه شوى چي  تعالى

ې په همد، ړي شيې جوې ترږي، چينېپه حكم له آسمانه ور

ږي، د ېټوكټي راواو رنگ رنگ بوډول ډول له زمكي سره 

ې ستا له ، مخكني رنگونه ئچ شيوېدو سره ېروخت په ت

ې مات مات بيا ئ ،ېبخن گورېړزې ټول ئټ شي او گو پستر

اره د پښووني لله لوري د خلكو د الر تعالى . د هللاړيك

ځاى ې ته ورته ده، په شفافو سينو كي ېږنه دكتاب ل
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د سترو ټولني كي ژوندي شي، په ې ړونه پرړه زمونيسي، 

ېدو باعث شي، ټوكېرو د راڅښېرازه سترو شخصيتونو او 

ځاى ونيسي، دا ې ږي او بل ئېيو دور او نسل پاى ته ورس

ږي، يو ېچي په طبيعت كي موسمونه بدلړۍ همغسي ده لكه ل

ځاى نيسي، له ژمي وروسته پسرلى راشي او ې ومي بل ئدر

 ږي.ېټوكټي راوړې زمكي ښېرازه بوپه باران سره له م

 پند دئ. ړى گځانكي حتمًا عقلمنو ته ې يقينًا چي په د

    

    

    

   

     

     

   

  

   

   

   

   

     

     

     

    

په لوري سينه ورته ې د اسالم نو آيا هغه چي هللا ئ

ڼا برخمن دئ، نو پل رب له رد خهغه ې ده او پرانيست

ړه ې د هللا د ذكر په اړونه ئپر حال چي زافسوس د هغو 

ېروتني كي دي، هللا هغه ي تگندڅرپه سخت دي، همدا دوى 

ې د داسي كتاب په ټولو غوره وينا ئچي تر ذات دئ 

د هغو ې، چي سره ورته بيا بيا راغلې ږلېتوگه ل

ږي، ېېرږي چي له خپل رب وېږ كځيپوستكي ورته ړو وگ

د ذكر په لوري مايل ړونه د هللا ې پوستكي او زبيا ئ

څوك ه او نرم شي، همدا هغه الهي هدايت دئ چي هللا هغ

ې ې بړي، او هغه چي هللا ئې غواچي دى ئې هدايتوي پر

 ې نشته.   ښود ئڅ الرړي نو هيالري ك
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څ چي د هيې په گوته شوډله دلته بله هغه  -(22-23)

پلوه د دوى مقابل لورى ورسره برابري انساني معيار له 

د اسالم ړه ړه دتعالى د هغوى د زهغه چي هللا نه شي كولى، 

په ڼا رې له لوري ئپل رب خد او  ه ې ديستپه لوري پران

 چي د هللاړي دي د دوى مقابل لورى هغه سخت زې، ه شوبرخ

سخت شوي، د ړونه له ذكر د غفلت له كبله د دوى ز تعالى

ړ وافسوس ې احساسه وجدان د ب او ړ ضميردوى بد حال، م

د دغو الروركو او  .ديه توگه الروركي گندڅرپه دوى دئ، 

 تعالى چي د هللاوجه دا نه ده  نم ايماړو د عدسخت ز

پلوه دومره ېز له پند، تأثير او اغېزمن كتاب د اغ

ړه ړونو دمؤثر نه دئ چي د دوى د سختو زځواكمن او 

لنه گشوره او شداسي ړه زمكه د دوى د زيزي، نه؛ پران

ړتيا په كي نشته، د ېدا وټوكټي د رابوڅ چي د هيده 

څه گټه زمكي ته ړي ې شاى باران به دلښكپسرلي 

چي نه د ږلى ېېزمن كالم لداسي اغ تعالى ورسوي؟!! هللا

محتوى له پلوه كومه وينا ورسره برابري كولى شي او نه 

ټول مضامين چي ڼي كي پلوه، د داسي كتاب په بېزله د اغ

ېزمن اسلوب له پوري محتوى او اغړه په زړي او ې د لوئ

كي موندلى شي  پهڅوك كوم اختالف پلوه سره ورته دي، نه 

او نه د شك كوم مورد، د خپلو مخاطبينو د استعدادونو 

پل مطالب كله ې خاو سليقو توپيرونو ته په پام سره ئ

ړو ړي، د لوبيان كې په يوه صيغه او كله په بلي صيغ

ې په كچه ترړ ظرفيت استعدادونو خاوندان د خپل لو

ه ټو استعداونو او ظرفيتونو خاوندان پټيږي او د ېړوبخ

 ږځيپوستكي ړو د هغو وگې ېزناك بيان ته ئخپله كچه، اغ

ږ شوي پوستكي او ځيخو همدا ږي، ېېرچي له خپل رب وشي 

م، ې ذكر سره نرپه همد تعالى هللاې د ړونه ئړېدونكي زپو

هغه الهي هدايت دئ چي د همدا ډمن شي، ډاآرام او 

ړ وهدايت د  تعالى چي هللاهغه ږي، ېبختورو په برخه ك

د او هغه چي ړى. په برخه كې ورلي او دا سعادت ئموند

ړ نه دي او د دوى الهي معيارونو په تلي كي د هدايت و

ې سعادت محروم له د تعالى ړونو ته په پام سره هللاسختو ز

ې نه شي هدايت څوك ئنه شي موندلى او هيښود څ الرهيړي ك

    كولى. 
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په خپل مخ سره ځ به نو آيا هغه چي د قيامت په ور

دغو  چي كي حال داسي پهځان ساتنه كوي،  عذاب دبله 

څكئ چي څه خوند وظالمانو ته به وويل شي: د هغه 

  تاسو ترالسه كول. 

ډله به له جنتيانو او متقيانو لمانو هغه د ظا -(24)

ې ځ به ئږي چي د قيامت په ورېڅنگه برابره گنل كسره 

وي، د لمبو  ېړحالت داسي وي: د دوزخ لمبو به احاطه ك

ې څه په واك كي نه لري او له دڅ پاره به هيدفع كولو ل

ې خوا بلي خوا چي خپل مخ يوڅه نشي كولى پرته به بل 

ږي: د ېك حالت كي به هغوى ته ويلې همد پهړوي، ته وا

  څكئ چي تاسو كول. څه خوند وهغه 

    

   

    

   

    

  

    

    

ول چي له كبله  ړانديچي تر دوى وړل هغو هم تكذيب ك

ې نشو په داسي توگه ورغى چي تصور ئې هغه عذاب ئ

څكلو او د آخرت نو هللا د دنيا سپك عذاب وروكولى، 

 ېدى. كاش پوهستر دئ،  هعذاب حتمًا تر هغ

ړاندي دا مبارك آيت وايي: تر دغو منكرينو و -(21-21)

حق سره د مخالفت الر غوره له دوى سلف هم د تكذيب او د 

ړه، د دوى د تكذيب سزاء دا وه چي په الهي عذاب په ك

په نشو كولى، تصور هم ې داسي توگه اخته شول چي دوى ئ

ې داسي وو دنيا كي له سپكاوي سره مخامخ شول، عذاب ئ

او په آخرت كي به  ړپه برخه كې ورچي ذلت او سپكاوى ئ

 ېدى. كاش پوه ږي،ېر عذاب سره مخامخ كستې تر د
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ډول كي هر  قرآنې او يقينًا چي خلكو ته مو په د

چي پند واخلي، داسي ې موخه په د ړىان كمثال بي

ځان ښايي ږوالى نه لري، څ كوچي هي  عربي قرآن

 ړي.ساتنه وك

د خلكو د  تعالى دا مبارك آيت وايي: هللا -(21-21)

ړي، ډول مثالونه بيان كډول كي  پوهاوي لپاره په قرآن

شفافه، صفا او واضح ې كي چي هره وينا ئ په هغه قرآن

ږوالى نه ې ابهام، اغماض او كوي ئڅ وينا كده، په هي

او  پند واخليدا ده چي خلك موخه ږني ېد كتاب د لشته، 

ې چي له بدو پايلو سره ئ ړيځان ساتنه وكڅه له هغه 

 .مخامخ كوي

     

  

    

   

    

     

ړى چي په خپلو كي ړي مثال بيان كهللا د داسي يوه س

ړي ې وي او د داسي س)مالكان( ئ ړه كوونكي شريكانشخ

ړه د چي په بشپړه توگه د يوه كس وي؛ آيا دا دوا

هللا ته  يولپلوه سره برابر دي؟! ستايني ټمثال له 

  ږي. ېپوهېرى نه ډ دي، خو د دوى

ې مبارك آيت كي د يوه مشرك او يوه موحد په د -(29)

څ كي بيان شوى، رد دوو ښكليو مثالونو په تانسان حالت 

ډېر وي، ې مشرك له هغه غالم سره تشبيه شوي چي مالكان ئ

بوخت، هر ړو په شخځونو كي ې بدخلق او په خپلو منټول ئ

بلي او دا نه  خپل اطاعت او خدمت تهې دا غالم يو ئ

چي ړي، طبيعي ده چي د بل مالك او آقا خدمت وكښوي خو
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ۍ كي ېشانداسي غالم به تل اللهاند او په اضطراب او پر

ېل احكام ېل بړه به بپه اې موضوع وي، د يوه كار او يو

ې په كولو گماري او بل په نه ترالسه كوي، يو به ئ

ې به ئې ناجائز، يو ڼي او بل ئگې جائز كولو، يو به ئ

په بل ې په يوه لوري د تگ امر ورته كوي او بل ئ

پال انسان له هغه ې موحد او خدايلوري!! په مقابل كي ئ

، په بشپړه توگه د يوه كس ويغالم سره تشبيه شوى چي 

دوهم مالك او آقا نه لري، طبيعي ده چي داسي انسان به 

ۍ خوندي وي چي مشرك انسان ېشانله هغه اضطراب او پر

حالت او وضعيت له ړه د آيا دا دوامخامخ وي، ورسره 

ړه برابر علقمن انسان دا دواڅ هيلوه سره برابر دي؟! پ

ته مو بايد پام وي چي د آيت له ې گڼلى. دنه شي 

 ږي چي دلته د )ېېر وضاحت سره معلومډالفاظو په 

   : په خپلو كي

( معنى ُبتان نه؛ وي ې)مالكان( ئ ړه كوونكي شريكانشخ

چي مشرك څېره كي هغه معبودان دي بلكي د انسان په 

ځكه ُبتان اطاعت كوي، ڼي او د هغوى گڅلي پېې سانسان ئ

هر  اوامر صادروي، قرآنړي كوي او نه په خپلو كي شخنه 

ې له په نامه يادوي چي انسان ئڅوك د جعلي معبود هغه 

كوي، كه دا د ده  د هغه اطاعتځي او پرته لمان تعالى هللا

 ېر كوم انسان. څنفس وي، كه شيطان او كه د ده په 

 قرآنې د چي كوم حقيقت ته اشاره شوې مثال كي په د

ېلو په بخو  ىېړل شوڅځايونو كي هم دا حقيقت په نورو 

ېل اسلوب سره، دا مطلب د يوسف ېل بېلو الفاظو او بب

وينا د  ّـپه سوره كي او خپلو زنداني ملگرو ته د يوسف 

موږ ته نه ښايي چي له هللا څ كي داسي راغلى: ... په تر

دا پر موږ او پر ټولو خلكو د  ،شريك كړوڅه سره كوم 

ده؛ خو اكثر خلك شكر نه ېرزوينه پخداى يو فضل او 

ته  موږ چيرزوينه ده ېپلويه  تعالى هللا)يعني دا د  ،كوي

بل ټوئ او ټيچا ته سر مه پرته بل ې فرمايلي: له هللا ئ

ډول  ،د زندان ملگرو! آيا ډول ،ږدوئ(ته الس لمن مه او

غالب خداى چي )پر ټولو  اربابان غوره دي او كه يو

څه  د داسيپرته خو تاسو و( مسلط دئ؟ له ده كائنات

تاسو او ستاسو  چينومونه دي څو  هسي چيعبادت كوئ 

حكم  ،نازل كړىڅ دليل ورته نه دئ هللا هي ،پلرونو نومولي

له ده  چيړى ې كامر ئ ،هللا لره دئ ( خو يوازي)صادرول



 

                                                                                                                          ېپلوش ند قرآ

 الزمر

 

113 

 ،دئ همداسم او سيده دين  ،چا عبادت مه كوئپرته د هي

 ږي.ېخلك نه پوه ېرىډخو 

له ذلت او پلو ملگرو ته وايي: خ ّـيعني يوسف 

پرته  له هللا تعالى چيالر دا ده  ۍد خالصون يوازينپكاوي س

په  يوازي ،ړوله شرك ډډه وك ،ړوټ نه كټيته سر چا بل 

عنايت او فضل زموږ او د ټولو  تعالى هللاسره د  ېهمد

ې په خپل د تعالى هللا ،ېدى شيانسانانو په برخه ك

سره چي له ده پرته هيچا ېكنده او قاطع حكم او امر پر

سر ټيټ نه كړو او هيچا ته د احتياج او  ۍگته د بند

ې ړپيرزوينه كلويه  پر موږ ،الس اوږد نه كړوۍ نيازمند

 ړى اوپه برخه ك ې زموږخپل خاص احسان او فضل ئ ،هد

زموږ سرلوړي او عزت ئي غوښتى دئ. خو ډېر انسانان د 

د شرك په  ،دې الهي احسان او ستر نعمت پاس نه ساتي

پكاوى ې ذلت او سئې سره په همداو  ږيېډ كي لوډننده گ

 يوازينيي او آسمانونو د زمكڅوك چي د  ،ږيېكپه برخه 

د ډول ډول اربابانو  ،وكړيډډه ه عبادته پالونكي رب ل

د هغه  ،ځيېوپرۍ په دام كي گاو دروغجنو خدايانو د بند

كومي رسۍ په وسيله پورته تللى خو  ېر شي چي دڅچا په 

له بره سره  ،ېدلېپه نيمايي كي ناببره رسۍ شلالري د 

يا د ښكاري مرغانو  ،ېوتىپررا ،ېشو يڅغو اړيكيې ئ

پر سر اخيستى يا توندو سيليو  او ير شوىگولو كي گمن

آيا نه وينئ چي  ،ځولىې غوركي ئ يكندژوري  په كومياو 

ټولني  ې خبريې او له هللا تعالى بې شرك وهلد رپ زموږ

څومره ډول ډول اربابان حكومت كوي؟!! آيا غوره نه ده 

د نجات او خالصون لپاره ۍ ظالمانه واكمنله چي د دوى 

يوازي د هغه عبادت وكړو؟ يوه خداى ته پناه يوسو او 

هر هغه څه چي تاسو ټول معبودان او پرته  تعالى هللاله 

په تش  ،غواړئ او پناه وروړئې مرسته تر ،لمانځئې ئ

څ حيثيت نه هي ،نومونه دي يخوش هسي ،نامه معبودان دي

ستاسو  اودا تاسو په حقيقت كي  ،څ نه شي كولىهي ،لري

نو او القابو په خاصو نومو دوى مو چيپلرونه دي 

ورته او خصوصيات مو  ځانگړتياوي ،كرامات داسي ،نومولي

ومان كوئ چي ستاسو گ هسي ،نشته په كي چيړي منسوب ك

ستاسي حاجتونه  ،مرسته كولى شي يستاس ،اوري يانگدعا

مو قبلوي؛ په داسي حال كي چي نه  پوره كوي او دعاگاني

ږي ېكو گدليل تر ستر ږكې داسيېپه غ ۍهستپراخي ې د د
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شريك لري او نه په كوم الهي كتاب كي ويل  هللا تعالى چي

ټول ټيهغه ته سر  ،پرته د بل عبادت هللا تعالىله  چيشوي 

 دعاءهغه څوك چي دا ا ،دي جائزښتل او له هغه مرسته غو

كوم څيز يا كوم څوك په ې عالم چي د دړى ې كمان ئگاو 

يك دئ او الوهيت او ربوبيت كي د هللا تعالى سيال او شر

په سمبالولو چارو هللا تعالى هغه د هستي په اداره او د 

ې مان ئگې پوچه او ئ دعاءا ،ړىځان سره شريك كله كي 

 دعاءهستۍ كي به د دې ا يداسي چي په ټول ،ټه دئبنس ېب

دليل وړاندي نه كړى شي!! هغه دين پاره كوم د اثبات ل

مه ه گپه سترڅكله د الهي دين وال ووهئ او هيېپه د

 ،ټولواك دئ تعالى هللا شرك ته بلنه وركوي. چيورئ گورته 

د هر  ،ديپه الس كي ې ئ يگپاللو واد عالم د ساتلو او 

حكم او فرمان صادرول  ،ږيېړه د ده له لوري كېكپركار 

پر ټول عالم د ده جل جالله حكم نافذ  ئ،ده لره مختص د

ريك او حكومت كولو كي هيڅوك ورسره ش ۍواكمن ېپه د ،دئ

ړو كولو صالحيت ېكپرنه دئ. هللا تعالى د قانون جوړولو او 

بايد د ژوند په ټولو  ،نه دئ وركړىچا ته او اختيار هي

او د هغه له دين هدايت او  تعالى هللاچارو كي له 

تر السه كړو او د هغه له حكم او امر سره سم ښوونه الر

ان ستاسي د ټولني مطلق العنانه حاكمان ظالم عمل وكړو.

 ېد رى كړى او په خپليېله خپل حد او حق ئې ت ،دي

قانون جوړول د دوى د  چيسره د شرك مرتكب شوي  دعاءا

كنده حكم دا دئ چي له ېدائمي او پر تعالى هللاد  حق دئ.

د بل چا له  ،عبادت مه كوئچا ده پرته د بل څيز او بل 

پرته  تعالى هللاله  ،ره او طمع مه لرئېدرشل او درباره و

سر مه ټيټوئ او د فرمان او حكم  ۍگهيچا ته د بند

كوم مذهب او دين چي تا ته وايي: له  ،اطاعت ئې مه كوئ

دروغجن دا  چيپوه شه ؛ نو دي جائزښتل غير هللا مرسته غو

چي فقط دين او مذهب  داسي ،دين او كوږ اوږ مذهب دئ

 ږي!!ېپه دام كي ښكار كې ړي ئگجاهل و

ې الفاظو د آيت كي په 31ه پې سوردا مطلب د الحج د 

 راغلى: 
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ړه په اچي د ده په داسي حال كي هللا ته مخه كوونكي 

ړي نو دا ړه شرك وكپه اچي د هللا څوك كين نه وي، او شرم

ې يا ځي نو بيا ئېوپرچي له آسمانه راداسي ده لكه 

ژوري په باد پر سر واخلي او ې ښتوي او يا ئوتمارغان 

 ځوي. ې وغوركندي كي ئ

چا ې هغه ړي مثال ئړه شرك وكپه اوك چي د هللا څيعني 

ځي، نو يا ېوپررا ړي النديله لو آسماند چي ته ورته دئ 

باد پر سر واخلي او ې ښتوي او يا ئوتمارغان ې ښكاري ئ

گمارو مذهبي ټيعني يا د ځوي. ې وغورژوري كندي كي ئپه 

ې دنيا تباه شي او ځي، هم ئېوپرگولو كي په منمشرانو 

په پكاوي او ذلت او يا د خرافاتو، جهل، س ې ايمانئهم 

 ځي.ژورو كندو كي وغور

دي،  هللا ته يولستايني ټويل شوي چي  د آيت په پاى كي

ې ږي چي د دړېراوالښتنه ږي. پوېپوهېرى نه ډخو د دوى 

ېل ړه بې اگه دئ؟ په دڅنبرخي ارتباط له مخكنيو سره 

 هللاټولو غوره تعبير دا دئ: ېل تعبيرونه مومو خو تر ب

ړي او ډډه وكړې چي له شرك ښوونه كانسان ته الر تعالى

په ېزمنو مثالونو وساتي، د اغ ځانې له بدو پايلو ئ

، ېلښودې هغه ته د كفر او شرك بدي پايلي څ كي ئتر

ې د توحيد په دنيا او آخرت كي ئې بللى او توحيد ته ئ

سره ې په دړې او ځور كړاندي انېكي پايلي د ده په ون

پېرزويني تقاضاء ې د دړې، ې پر ده لويه پېرزوينه كئ

الحمد هلل: ووايي:  ړي اودا ده چي د خپل رب ستاينه وك

ې ستر حقيقت ېرى د دډټولي هللا ته دي، خو د دوى ستايني 

    ږي.  ېپر هغه له اعتراف عاجز دي او نه پوهله درك او 

   

    

   

    

ري، بيا به تاسو د ې او دوى هم ممريقينًا چي ته هم 

په خپلو كي ړاندي حتمًا د خپل رب په وځ قيامت په ور

   ړه كوئ.شخ

ته ويل شوي چي  ّـ هللا رسولې مبارك آيت كي په د -(30-31)

مناقشه دائمي نه ځ روانه ستا او ستا د مخالفينو تر من
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ې او دوى هم ته هم مرږي، ېېر ژر به پاى ته ورسډده، 

ړۍ دلته او په دنيا كي پاى ته ې سره دا لپه داو ري، م

حتمًا د خپل ځ د قيامت په ورټول بيا به تاسو رسي خو 

ې آخري ې مناقشږئ او هلته به د دېودرړاندي رب په و

   سترگو وگورئ. خپلو پايلي په ې پړاو او د هغ

     

   

     

   

   

   

   

    

    

  

  

   

   

  

   

   

ړه چي د هللا په اڅوك وي نو تر هغه چا به لوى ظالم 

له هغه وروسته ې ې وينا ئښتيندرواغ وويل، او رې ئ

 ودروغ وگڼله چي ورته راغله،  آيا د دغو كافران

ې ښتيا ئاو هغه چي ر ؟نه ويځى به په دوزخ كي ېشت م

ړ همدا دوى متقيان دي، ې تصديق كړل او هغه ئراو

چي دوى څه دي پل رب په خوا كي هر هغه د خته دوى 

څو هللا له دوى ترېكانو بدله ده، ړي، همدا د نې غوائ

او د هغه  ړيچي دوى كړي بد بد عملونه محو كهغه 

 چي دوى كولو.  ړي په تناسب بدله وركغوره عمل 

ې شاهد دلته بيا د يوه بل تقابل او مقايس -(32-31)

ړه چي د هللا په اټولو ستر ظالم، هغه تر ې خوا ته يويو: 

دروغ گڼي چي د ښتينى او حق دين دروغ وايي او هغه ر

پيغمبر په الس ورته راغلى، آيا له دغو ښتيني يوه ر
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په ې ځى به ئېشت او مناسب مښايي كافرانو سره دوزخ نه 

ې ښتيا ئهغه چي رې نه وي؟ په مقابل كي ئ دوزخ كي

ړ او ، پيغمبر حق دين راوړې تصديق كړل او هغه ئراو

ړ او ايمان په الس راغلى حق دين تصديق كمؤمنانو د ده 

پل رب د خته به متقيان دي، دوى ړ، هغه چي ې راوې پرئ

ړي، همدا د ې غواچي دوى ئي وڅه په خوا كي هر هغه 

ړي غوا تعالى پاره چي هللاې لد د او داېكانو بدله ده، ن

چي دوى ړي بد بد عملونه محو كڼي هغه پاد دوى له عمل

چي دوى ړي په پرتله بدله وركغوره عمل او د هغه  ړيك

ړي او د دوى د هغه ې معاف ككولو. يعني گناهونه به ئ

 وي.   ټولو غورهړي چي تر عمل له مخي به بدله ورك

    

   

     

     

     

      

      

آيا هللا خپل بنده ته كافي نه دئ؟!! په داسي حال كي 

چي  هللاېروي، او ته په نورو سره وچي دوى دي له ده پر

ې نشته، او هللا چي ښود ئڅ الرړي نو هيې الري كڅوك ب

ې نشته، آيا ې الري كوونكى ئڅ بړي نو هيكڅوك هدايت 

 هللا عزتمن غچ اخيستونكى نه دئ؟  

دلته د مخكنيو مثالونو او بحثونو په ارتباط  -(31-31)

ې چي: ه شوښتنې په توگه پوې قطعي نتيجاو د هغوى د يو

ته كافي نه دئ؟!! ستا مشركو مخالفينو  آيا هللا خپل بنده

ړى او تا په خپلو دروغجنو معبودانو سره ېر كه تعالى هللا

چي د هدايت ې داسي دئ وي، دوى الروركي دي، حالت ئېرو

 تعالى كبله هللاې له همد، پل شوىځې ا او استعداد ئيړتو

ې څوك ب تعالى چي هللا ې، اوړړه كېكپرې الريتوب د دوى د ب

څوك ې نشته، او هللا تعالى چي ښود ئڅ الرړي نو هيالري ك

ې نشته، آيا له حق ې الري كوونكى ئڅ بړي نو هيكهدايت 

له پيغمبر سره د دوى مخالفت له هغي  تعالى دين او د هللا

له  تعالى چي گمان كوي هللاړ شوى راوالېرني غلطي انگ

ومره غلطه څا نه وركوي؟ ظالمانو انتقام نه اخلي او سز
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 كي حال داسي څومره كچه او ناسم گمان!! پهېرنه او انگ

 هللا تعالى عزتمن غچ اخيستونكى دئ.   چي

    

  

    

    

    

    

   

    

    

    

  

 

چا پيدا  زمكه او ې چي آسمانونهښتپوې واو كه ئ

م مو نه دئ آيا پا حتمًا به ووايي: هللا، ووايه: ؟ړيك

چي ړي هغه چي كه هللا د كوم تاوان اراده راته وكړى ك

ې د تاوان رفع دربلئ آيا دوى ئ)مرستي ته( ې تاسو ئ

او كه د كومي پېرزويني اراده راته  كوونكي دي؟

ووايه: هللا  ؟ې د پېرزويني تموونكي ديړي آيا دوى ئوك

 راته كافي دئ، توكل كوونكي پر ده توكل كوي. 

چي ښتني شاهد يو پوې داسي ه له مشركينو د يودلت -(31)

گند دئ او د دوى د غلطو باورونو په بشپړه څرې ځواب ئ

چا  زمكه او آسمانونهښتنه دا ده: توگه ترديد كوي، پو

ې !! آيا له دځواب به حتمًا دا وي: هللاد دوى  ؟ړيپيدا ك

په ځواب نه لري او كه بل  ځواب درلودى شي؟پرته بل 

 نه شي په گوته كولى چي له هللاڅه اسي دټول عالم كي 

څوك گه داسي څننو دوى  ؛ړى ويپرته بل چا پيدا ك تعالى

څه په څ زمكي د هي او چي د آسمانونوځي څه لماناو 

ې ډه نه لري؟!! همداراز كه ئڅ ونپيدا كولو كي هي

تاوان اراده ضرر او د كوم  تعالى ې: كه ما ته هللاښتپوو

ړئ ې غواه ترمرستاو ځئ لمانې ئچي تاسو هغه آيا ړي وك

او كه د كومي ړي؟ ې ضرر مخنيوى وككولى شي د د

كولى شي دا الهي ړي آيا دوى پېرزويني اراده راته وك
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ې ځواب له دښتنو يوازينى پوې د دړي؟ ه تم كپېرزوين

له راته كافي دئ،  تعالى ېدى چي: هللاڅه نشي كپرته بل 

څوك مرجع نشته، ده پرته د اعتماد، طمعي او توكل بله 

پرته د  تعالى نو له هللاړي په كوم ذات توكل وكړي چي غوا

  معتمد توكل بله مرجع نشي موندلى. 

   

    

     

   

    

   

   

   

    

    

    

   

ړنالري( )او كځاى پر خپل خپل ې زما قومه! ووايه: ا

ونكى يم، نو ژر به پوه شئ ړئ؛ زه هم عمل كوعمل وك

ړي ې كږي چي سپك به ئېچي چا ته به داسي عذاب ورس

په ږ ځي، يقينًا چي موېوپرې رااو تلپاتى عذاب به پر

پاره پر تا نازل دا كتاب د خلكو لگه تو ېښتينر

ځان څوك چي په سمي الري روان شي نو د ړى، نو ك

ځان په ې الري شي نو د څوك چي بې ده، او پاره ئل

 ې.   ې ذمه وال نه يپرږي، او ته ېې الري كر بضر

ته  ّـ هللا آيتونو كي رسولې مباركو په د -(39-41)

ې چي خپلو معارضو مخاطبينو ته ووايي: تاسو ښوونه شوالر

د خپلي تگالري ړئ؛ زه عمل وكمطابق ړنالري كد خپلي 

چا ته چي  پوه شئحقيقت ې په دژر به م، عمل كومطابق 

او تلپاتى ړي ې كږي چي سپك به ئېبه داسي عذاب ورس

پايلي به ړنالري بدي د خپلي كځي، ېوپرې راعذاب به پر

هم په دنيا كي په خپلو سترگو وگورئ او هم په آخرت 

كي، په دنيا كي سپكوونكى عذاب او په آخرت كي تلپاتى 

چي دا پر حقيقت ړى شوى اطمئنان وركته  ّـ هللا عذاب. رسول
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ښووني يغام دئ چي د خلكو د الرالهي پښتينى مبني كتاب ر

ښود الرته ځان دا كتاب څوك چي پاره پر تا نازل شوى، ل

په ځان سمي الري روان شي نو د په ې ڼا كي ئرپه ړي او ك

ږو الرو او په كې الري شي څوك چي باو ړى ې كار كگټه ئ

ذمه ې د هدايت ئږي، ته ېې الري كځان په ضرر بد سر شي 

 ې.   وال نه ي

    

    

    

   

  

   

     

   

  

ساه اخلي او له په وخت كي  گهللا له ساه لرونكو د مر

چا په وخت كي، نو د ړه شوي نه وي د خوب چي مهغو 

 ځان سره ساتيوي ساه ئې له  ېړه شوپرېكگ چي د مر

چي پدې ، بې شكه رته لېږيېب نېټې ېټاكلاو بله تر 

 دي. ښيډېري نكي فكر كونكو ته 

گند مظهر د څرد ربوبيت يو بل تعالى  دلته د هللا -(42)

ږي، لكه ېځلړاندي په وږ زمو يڼي كانسان د مرگ په ب

يوه ژوندي خالق د شته والي ښت د گه چي د ژويو پيدايڅن

ده همدا راز د ژويو مرگ د هغه ذات د شته  ښهگنده نڅر

ږي، هر ېړه د هغه له لوري كېكچي د مرگ پرښه ده والي ن

د مرگ ښتي: انسان د مرگ په ليدلو سره خپل عقل پو

ړي ېكپرې ژوي د دټول ږي؟ ولي ېچا له لوري كړه د كېپر

ړاوى نه شي كولى؟ ړاندي مقهور او محكوم دي او سرغپه و

ړاندي څوك دئ چي زما الس پښې د مرگ په وځواكمن ذات دا 

ځوي؟ گرې ې نتيجڅي مي بړي، له ما اختيار سلبوي او هت

دا ځواب ويل شوى: ښتنو ته پوې مبارك آيت كي دغو په د

په وخت كي ساه  گمر دژوو له هغه ذات دئ چي هللا تعالى 

په وخت كي، ړه شوي نه وي د خوب چي ماخلي او له هغو 

ځان سره وي ساه ئې له  ېړه شوپرېكگ چي د مرچا نو د 
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چي ، بې شكه رته لېږيېب نېټې ېټاكلاو بله تر  ساتي

 دي. ښيډېري نكي فكر كونكو ته پدې 

 :ېشوښووني څو مهمي الركي مبارك آيت ې په د

 گه ده، د آيت الفاظ صراحت لري گ يوه بيلخوب د مر

ځي، چي د خوب په حالت كي هم د انسان روح له بدنه و

ځي، خو داسي همغسي لكه د مرگ په حالت كي چي له بدنه و

ېږي بلكي گه نه شلتوسره په كامله ې له بدن چي رابطه ئ

ې ږي، له مرگ سره ئېېرته ورستنې ورسره وي او برابطه ئ

ې رابطه له په حالت كي ئ چي د مرگې كي دئ پير په دتو

ې آيت ږي، د دېېرته نه ورستنږي او بېبدن سره كامالً شل

چي له مرگ وروسته د روح او ږي ېله فحوى دا هم معلوم

د روح  يړد مږي او هللا تعالى ېځ رابطه قطع كبدن تر من

خداى هم ځان سره ساتي. آيت وايي: ېله له ده له بدن ب

روح قبض كوي او هم د په وخت كي د ساه لرونكو گ د مر

 روح ئېنو وي  ېړه شوپرېكگ كه ئې د مر، په وخت كيخوب 

رته ېب نېټې ېټاكلتر روح پله او بل ته خ ساتل كېږي

 ځوي.گرور

  يښډېري نقو ئاقخبري كي د حد فكر خاوندان پدې 

 گوري.

    

    

    

    

     

   

    

   

ړي؟ ووايه: ې شفاعت كوونكي غوره كآيا له هللا پرته ئ

په واك كي لري او نه تعقل څه هم نه كوم شى كه 

په بشپړه توگه د هللا )په نه ښتكولى شي؟ ووايه: سپار

زمكي واكمني د ده ده،  او واك كي( ده، د آسمانونو

   ږئ.ېبيا د ده لوري ته ستنول ك

آيتونو كي )توحيد( او )شرك( له ې مباركو په د -(13-11)

گ په څن تر تعالى څېړل شوي، مشركين د هللاړخه يوه بله ا
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 داسي مزعوم مخورو ذواتو باور لري چي گمان كوي هللا

ړي كوي، كه ېكته په پام سره پر ښتنود هغوى سپار تعالى

ې وركوي او ښتنه ئپه سپارڅه وركوي نو د هغوى چا ته 

ې سپموي، ښتنه ئسپموي نو د هغوى په سپارڅه كه له چا 

دوى د عالم د چارو په سمبالولو كي د رب العالمين 

شريكان دي، همغسي لكه پاچايان چي مشاورين، وزيران او 

گېرني ې شركي اند دې مبارك آيت كي ان لري!!! په دوالي

پوري استدالل شوى ړه او په زېر مضبوط ډړه د ترديد په ا

شفاعت داسي ې او ويل شوي: آيا له هللا تعالى پرته ئ

څه په واك كي څ ړي چي يا خو د عالم هيكوونكي غوره ك

نه لري او يا تعقل نشي كولى؟ يعني ستاسو شريكان يا 

په واك كي لري څه كي پراته ذوات دي چي نه په قبرونو 

يا داسي جعلي معبودان چي ستاسو د څه كولى شي، او نه 

نده دي چي نه د عالم د چارو په سمبالولو كي ېږوهم ز

پمولو اختيار، يا څه وركولو او سډه لري او نه د څه ون

 ّـ هللا هغه ُبتان چي عقل او شعور هم نه لري!! بيا رسول

په بشپړه ښتنه هغوى ته ووايي: سپار ته ويل شوي چي

ښتني پارې د ستوگه د هللا تعالى په واك كي ده، هيچا ته ئ

ړه يوازي د ده له ېكړى، دا پرواك او اختيار نه دئ ورك

ې وسپموي، هغه څه ترړي او څه وركږي چي چا ته ېلوري ك

څ شريك نه لري، په ټولواك دئ، هيزمكي  او د آسمانونو

   ږئ.ېته ستنول كپاى كي د ده لوري 

    

   

    

    

   

   

ړى شي نو د هغو او كله چي هللا په يوازي توگه ياد ك

ايمان نه لري، او كله چي پر آخرت ښيي ړونه كركه ز

په به څاچي هغه ياد شي چي له ده پرته دي نو نا

 كوي.   ښيهغوى خو

دا مبارك آيت وايي: د دغو مشركينو او په آخرت  -(41)

تعالى د هللا ايمان نه لرونكو حالت داسي دئ چي كله 

له ړونه زدوى نو د يوازيني معبود په توگه ياد شي 
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ېرو كي څپه آثار د دوى  ې كركياو د دډك ي او نفرت كرك

جعلي معبودان ياد هغه د دوى چي گند شي او كله څررا

ځي نو شيطان د لمانپرته  تعالى هللاې له چي دوى ئړى شي ك

  څوي!!ې هښي كولو ته ئگوي او خوډۍ لچونړونو پر زدوى 

   

  

  

   

    

   

    

    

   

    

  

    

     

   

    

    

     

ټو پر پځوونكيه! زمكي پن او آسمانونوې د ووايه: ا

چي د خپلو ې ښكاره وو پوه ذاته! دا ته ئاو 

ى چي دوې ړه كوېكپرڅه كي په هغه ځ بندگانو تر من

ټول هغه په كي اختالف كولو، او كه دغو ظالمانو ته 

ې ته ورته نور څه وي چي په زمكي كي دي او ورسره د

د بد عذاب په ځ ې د قيامت په ورهم نو حتمًا به ئ

څه ورته ړي، او د هللا له لوري به هغه بدل كي فديه ك

پلو السته ې نه كولو، او د خجوت شي چي گمان ئ

ې څه به پره جوت شي او هغه ړنو بدوالى به ورتراو

 ې.ې وهلې پرډي ئمحقق شي چي ملن

 ښووني دا دي: آيتونو الرې مباركو د د -(41-41)

 آسمانونوې د : ايووايې چي ښوونه شوته الر ّـ هللا رسول 
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ښكاره وو پوه ذاته! دا ټو او پر پوونكيه! ځزمكي پن او

ټولو به په ځ چي د خپلو بندگانو تر منې يوازي ته ئ

چي دوى په كي اختالف ې ړه كوېكپرۍ مواردو كي وروست هغو

 كولو.

 د دغو ظالمانو حالت داسي وي چي ځ به د قيامت په ور

ې ته په واك كي وي او ورسره دڅه د دوى كه د زمكي هر 

د بد عذاب  يځې د قيامت د ورورته نور هم نو حتمًا به ئ

چي له عذاب وژغورل شي؛ خو گټه به  ړيپه بدل كي فديه ك

 نه وررسوي.

  څه جوت شي هغه ټول له لوري تعالى د هللا دوى ته به

 گڼل.ې محال او هغه ئ ې نه كولوچي گمان ئ

 جوت هم ړنو بدوالى پلو هغو السته راود خ دوى ته به

 . ېو ېړښايسته كچي شيطان ورته  شي

   ې ې پرډي ئپه برخه شي چي ملنې عذاب به ئاو هغه

 ې گڼل.ښونه ئې او تش گواوهل
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ږ بلي ږي موېړاو ورسنو كله چي انسان ته كوم ك

)دعاء راته كوي(، بيا كله چي له خپل لوري كوم 

وايي: دا خو يوازي د علم له ړو نعمت ورپه برخه ك

نه؛ بلكي دا خو يوه آزموينه ده خو  ړى شوى،مخي راك

ړه م دا خبره وكږي، يقينًا هغو هېېرى نه پوهډد دوى 

چي دوى ترالسه كول  وړاندي ول، نو هغچي تر دوى و

څه بدوالى ړى شو، نو د هغه ې دفع نه ككوم څه تر

له دغو چي چا او  ،ړي ولېدو چي دوى ترالسه كورورس

چي ږي ېڅه بدوالى ورورسحتمًا به د هغه  ړىظلم ك

دوى عاجزوونكي نه دي، آيا په ې دي او ړي ئترالسه ك

ړي ې وغواوه شوي چي هللا هر چا ته چي دى ئپې نه دي د

ړو گهغو وكي ې رزق پراخوي او تنگوي، يقينًا چي په د

 ړي.  ښي دي چي ايمان راوېري نډته 

 ښووني دا دي: آيتونو الرې مباركو د د -(49-12)

 ۍ ه فطري ضعف او كمزورې خوا د انسان يودلته له يو

ري د ې، له بلي خوا همدا ضعف او كمزوته اشاره شو

ې، او هغه ړاندي شوپه توگه وښي څرگندي نې توحيد د يو

ته د  تعالى هللاږي ېړاو ورسكله انسان ته كوم كدا چي 

ې ژغورني هيله ترړاو د ړي او له كړ كدعاء السونه لو

خپل لوري كوم نعمت ورپه له  تعالى هللا، بيا كله چي كوي

 ړىوايي: دا خو يوازي د علم له مخي راكو ي نړبرخه ك

زما په  تعالى هللا: چيې وينا يو تعبير دا دئ د د شوى،

ړ موندلى يم نو ې نعمت وې د دپوه دئ او زه ئړتياوو و

، يعني خپله شتمني ړىپېرزو كې دا نعمت راباندي ځكه ئ

ې دا گڼي، او بل تعبير ئښه ښه والي نړتيا او د خپلي و

چي دا نعمتونه خو زما د خپلي پوهي او هنر محصول دئ 

نه د چا پېرزوينه او احسان!! دقيق تعبير همدا دي 

ږي چي ېدوهم تعبير دئ، له وروستيو آيتونو هم معلوم

او ې گڼل شوېرنه غلطه د ده دا انگې همدا دئ. مراد ئ

بلكي دا خو داسي نه ده، ځواب كي ورته ويل شوي: په 

، دا ستا د اهليت او قابليت بدله نه يوه آزموينه ده

چي دا نعمتونه هم د باغي ې گو گورده، ته په خپلو ستر

او ظالم انسان په واك كي دي او هم د صالح او مؤمن 

چا له ړي او انسان په واك كي، چا له روا الرو ترالسه ك
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ه څنارواوو الرو، يو له مشروع او حاللو الرو دومره 

شروع مې كوي او بل له ناترالسه كوي چي خپله گوزاره پر

ې مست شي او چي پررالسه كوي څه تدومره او حرامو الرو 

ې د خير په څوي، څوك ئې وهېري ته ئپر نورو ظلم او ت

ې د شر او فساد په چارو كي، دا څوك ئچارو كي لگوي او 

چي دا نعمتونه د امتحان او آزمويني داسي وسيله ښيي 

ېرى ډخو د دوى ې آزمويي، خپل بندگان پر تعالى ده چي هللا

ته  تعالى هللاېش ظالمانه وكله د انسانانو ږي، ېنه پوه

د ظالم او مفسد په واك كي نعمتونه د ړي، كله منسوب ك

كله له پراخو نعمتونو د ڼي، ښه وگښه والي نهغه د 

ښه صالح انسان محروميت د هغه د بدوالي او شقاوت ن

د خپلو نعمتونو  تعالى چي هللاې دا وي بولي او قضاوت ئ

يتونو سره مخامخ ه محروملې ځكه ئړ نه دئ موندلى نو و

هم پر هغه به د بل انسان له لوري ظلم شوى څه ړى، كه ك

 ړي وي!! ې غصب كوي او د ده حقوق به ئ

 مخكنيو ړه د د الهي نعمتونو او پېرزوينو په ا

د هم ې ته ورته وه، د هغوى وينا ېرنه هم دانگمشركينو 

پل ې د خېر وه، الهي پېرزويني او نعمتونه ئڅدوى په 

 ېئړنو گڼلو، خو السته راوړتياوو محصول او وهنر، كمال 

ړنو بدي خپلو الس ته راوړى شو، د ې دفع نه ككوم څه تر

ې دا مرسته ورسره ونه كمال او هنر ئې، ېدې ولپايلي ئ

آيت په ې ژغوري. له دې وړى شوه چي له بد برخليك ئك

ږي چي په مخكنيو دوو تعبيرونو كي ېگنده توگه معلومڅر

دئ او د بحث له موضوع سره زياته  دوهم تعبير دقيق

ې دفع څه تركه دا آيت وايي چي د دوى كسب ږي لري. ځهمغ

پر خپل هنر او كمال مغرور ول خو ړى شو، يعني دوى نه ك

ده چي د دوى ې معنى دا ې ورونه رسوله، د دټه ئگڅ هي

په واك كي نعمتونه د دوى د كمال او هنر محصول نه، 

 ړى شوي. كبلكي د آزمويني په توگه ور

 چي ډلي كي به هم هغو ته د مخاطبينو په  ّـ هللا د رسول

دوى ، ږيېورسبدي پايلي  ړنوخپلو كحتمًا د  ړىكې ئظلم 

ټ د نشي كولى د خپل زر او زور او مكر او تدبير په م

 ړي. مخنيوى وكالهي عذاب 

  دوى ته دا حقيقت نه دئ جوت شوى چي د رزق د آيا

د هغه رزاق رب له لوري  ړهېكپراخوالي او تنگوالي پر

ې د هغه په واك كي دي، باران ټولي خزانږي چي د رزق ېك
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ده ېوه د ږي او دانه او مېد ده په امر له آسمانه ور

 ؟ ږيېټوكپه حكم له زمكي را

 پر ړاوونو له بلي خوا د انسان دا فطري حالت چي د ك

ړاندي د احتياج مهال هللا تعالى ته مخه كوي، د هغه په و

ې ړه مرسته ترپه اړاوونو د وتلو ړوي او له كالس لو

ښتنه ايمان د ده د فطرت غو تعالى ښيي چي پر هللاړي غوا

ږ دئ، د ده د عقل حكم دئ، كله چي غ رده، د ده د ضمي

نو ځي ږي او فطري حالت ته راوگرېله كبر او مستي ولو

ځان هغه ړي، پل رب ورپه ياد شي او هغه ته مخه كخفورًا 

ۍ فقره آيت وروست 12ړي. د ې غوامرسته تر گڼي اوړ ته ا

هغو كي ې يقينًا چي په دچي وايي: همدا مطلب افاده كوي 

 ړي.  ښي دي چي ايمان راوېري نډړو ته گو
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ې و ئنځانوگانو چي پر خپلو ې زما هغو بندووايه: ا

ًا چي ږئ، يقينېړى! د هللا له رحمت مه ناهيلي كېرى كت

ښونكى چي هغه مهربان بخښي، يقينًا گناهونه بخټول هللا 

پل رب لوري ته ستانه شئ او د ده په دئ، او د خ

چي عذاب درته راشي ړاندي تر هغه د مخه تسليم شئ و

ېر غوره ډړى شي، او د هغه مرسته ونه ك بيا مو كومه

چي ستاسو د رب له لوري درته نازل ړئ متابعت وكڅه 

ړاندي چي عذاب په داسي حال كي په ې وشوي، تر د

ځي، پي توگه درته راشي چي په خيال كي مو نه گرڅانا

كبله  ېله ددي داسي چي يو كس به وايي: زما پر حال 

ړ او يقينًا ېرى وكچي د هللا په خوا كي مي توي افسوس 

ډلي وم، يا دا چي ووايي:  ډو وهونكو له چي زه د ملن

ډلي به د متقينو له  نو حتماً ړى وى كه هللا هدايت ك

ېرته يا دا چي كله عذاب وگوري نو ووايي: كاش بوم، 

ډلي شم، ېكانو له ېدا مي په برخه شي چي د نځگر

داسي نه ده؛ بلكي زما آيتونه په يقيني توگه درغلي 

ښتله او د ول خو تا هغوى درواغ وگڼل، لويي دي وغو

  ې. ډلي وله  وكافران

 و مهم مهم مطالب دا دي:آيتونې مباركو د د -(13-19)

 له لوري  تعالى ې چي د هللاښتنه شوپارته س ّـ هللا رسول

ې گناه ئگانو چي ې زما هغو بندا -1مؤمنانو ته ووايي: 

ړى! د هللا ېرى كتو نځانوپر خپلو ې ې سره ئړې او په دك

ټول يقينًا چي هللا تعالى  -2ږئ، ېله رحمت مه ناهيلي ك

ښونكى دئ، هغه مهربان بخ چييقينًا  -3ښي، گناهونه بخ

ړاندي تر پل رب لوري ته ستانه شئ او د ده په ود خ -4

څوك  يساچي عذاب درته راشي بيا دهغه د مخه تسليم شئ 

ړى شي او له الهي عذاب مو مرسته وكچي ستاسو ونه مومئ 

 وژغورلى شي.
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  ئ چي ړېرو غورو الهي ارشاداتو متابعت وكډد هغو

ړاندي چي ې ونازل شوي، تر دستاسو د رب له لوري درته 

پي توگه درته راشي چي په څاعذاب په داسي حال كي په نا

 .ځيخيال كي مو نه گر

 ځيني وايي: په وخت كي به ې الهي عذاب د راتلو د د

افسوس وي چي د هللا تعالى په كبله  زما پر حال دي له دې

ډو وهونكو ړ او يقينًا چي زه د ملنېرى وكخوا كي مي ت

 .ډلي ومله 

  نو حتمًا به ړى وى نور به وايي: كه هللا هدايت كځيني

 !!ډلي ومد متقينو له 

  ېرته به هغه مهال چي عذاب وگوري وايي: كاش بځيني

 ډلي شم.ېكانو له ېدا مي په برخه شي چي د نځگر

  داسي نه ده؛ ستا ځواب كي به وويل شي: د هر يوه په

بلكي ېدى، وينا سمه نه ده، ستا هيلي نه شي ترسره ك

زما آيتونه درغلي ول خو تا هغوى درواغ وگڼل، لويي دي 

  ې. ډلي وله  وښتله او د كافرانوغو

   

   

    

    

   

   

   

    

   

ې ړه ئچي د هللا په اځ به هغه خلك او د قيامت په ور

ې تك تور وي، چي مخونه به ئ ېدروغ ويلي وو وگور

 ځاى دوزخ نه دئ؟ېشت آيا د دغو كبرجنو )مناسب( م

برياوو له  ړې د خپلوې كاو هللا به هغه چي تقوى ئ

ړاو اخته امله وژغوري، داسي چي نه به په كوم ك

 ږي. ېږي او نه به غمجن كېك

آيتونو كي د مشرك او موحد ې مباركو په د -(10-11)

 ځور شوى:ځ داسي انوضعيت د قيامت په ور
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 ړه په اتعالى چي د هللا ځ به هغه خلك د قيامت په ور

تك تور  ېچي مخونه به ئې داسي ومومې دروغ ويلي وو ئ

چا ته وايي: له دغو ې له ورايه هر تور مخونه به ئوي، 

ځاى دوزخ ېشت م مناسبښايي، د دوى سره دوزخ كبرجنو 

 .دئ

 تعالى هللا ې وه ېولې كلكه ناو هغه چي د تقوى لمن ئ

ځى ېشت او مې تور ژغوري چي مخ ئورسوايي  ې دې له به ئ

به  ږي او نهېكړاو اخته نه به په كوم كې دوزخ وي، ئ

دوى په  ې ژغورني وجه به دا وي چي د دږي. ېغمجن ك

خپلي آزمويني كي بريالي شوي ول. دنيا د دوى د 

ې د آزمويني ، نعمتونه او محروميتونه ئځاىآزمويني 

وو، دوى په  ې الهي آزمويني فرصتد دې ژوند ئاسباب او 

ژغورني او ې الهي له كبله له د برياد ې آزموينو كي د

 امخ شول. سعادت سره مخ

     

    

    

   

  

   

    

څه وكيل پر هر څه خالق دئ، او هغه هللا د هر 

زمكي كلياني د ده  او د آسمانونو څارونكى( دئ،)

ړى ې كفر كړه ئدي، او هغه چي د هللا د آيتونو په ا

  همدا دوى زيانمن دي. 

 دا مبارك آيتونه وايي:  -(12-13)

 پيدا څه ده د عالم هر  دئ، څه خالقد هر  تعالى هللا

 تعالى څه نشته چي له هللاټول عالم كي داسي په ړي، ك

 پرته بل خالق ولري. 

 ښت څارنه كوي، له پيدايڅه د عالم د هر  تعالى هللا

ې پالنه ئڅارنه او ږدي بلكي ېې مهمل نه پروروسته ئ

 كوي.

 كلياني د ده په ټولو خزانو زمكي د  او د آسمانونو

څه ږي چي چا ته ېړه د ده له لوري كېكواك كي دي، دا پر
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 ړي.ورك

 كفر كوي حقيقي ړه هغه چي د هللا تعالى د آيتونو په ا

د شتمنيو خاوندان څه هم ، كه ړي همدا دوى ديانمن وگزي

   ي د شتمنو په سترگه ورته گوري. ړوي او بادئ الرأى وگ

   

  

   

   

    

   

   

    

   

   

گمارئ چي ې مي پوهانو! نو آيا پر دې ناووايه: ا

او يقينًا چي تا ته هم او هغو ته هم ځم، غيرهللا ولمان

ړې نو ې چي كه شرك وكړاندي ول وحي شوچي تر تا و

ډلي به دي تباه شي او حتمًا به د زيانمنو له عمل 

 ډلي اوسه. ځه او د شاكرانو له ې، نه؛ بلكي هللا لمانش

 آيتونو مطالب دا دي:ې مباركو د د -(14-11)

 ې چي جاهلو مشركينو ته ښتنه شوته سپار ّـ هللا رسول

 گمارئ چي له هللاې آيا ما پر دپوهانو! ې نااووايي: 

 .ځملمانپرته بل معبود و تعالى

 له لوري وحي  تعالى ستا په شمول هر پيغمبر ته د هللا

ړې نو عمل به دي تباه شي او حتمًا به چي كه شرك وكې شو

 .ېډلي شد زيانمنو له 

  ړه، ځواب وركنو د مشركينو بلني ته د رد قاطع

ځه او د شاكر بنده په توگه د هغه لمان تعالى يوازي هللا

  د نعمتونو پاس ساته. 
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ونه قدرونه ړ ې د ده له قدر سره وړه ئاو د هللا په ا

ټوله به ځ په ور د قيامت چي كي حال داسي ړه، پهك

به د ده په ټ كي وي او آسمانونه په موزمكه د ده 

څلتيا ده او شوي وي، ده ته سپېړى ښي الس كي راتاو ك

    شريكوي.)ورسره( ې چي دوى ئړتيا هغه څه لوله 

 ښووني دا دي:ې مبارك آيت مهمي مهمي الرد د -(11)

 ړ نه دئ سم او د ده له شأن سره و تعالى مشركينو هللا

ې ړه ئد ذات او صفاتو په ا تعالى ژندلى، د هللاپې

چي د ده له عظمت سره ېرني او باورونه داسي نه دي انگ

ې سم نه پوه شي چي خپل رب ئځ به د قيامت په ورښايي، 

 ؛ټول عالمپېژندلى، هلته به ورته جوته شي چي دا وو 

ړاندي داسي دي په و تعالى هللاې د نه ئزمكه او آسمانو

ې ټ كي يا يوه تاو شوپ د انسان په موى توړوكلكه يو و

له هغو عيبونو منزه او  تعالى چا په الس كي، هللاڼه د پا

 تعالى هللاې چي مشركين ئړ دئ ډېر لوډېر له هغو نقصونو 

ته شريك منسوبوي په  تعالى چي هللاڅوك ته منسوبوي، 

ې دا حقيقت كي هغه ته ستر ستر عيبونه منسوبوي، باور ئ

په يوازي توگه او له شريك پرته د عالم  تعالى چي هللاوي 

د چارو له سمبالولو عاجز او د شريك او مرستيال مرستي 

دئ، حال دا چي دا عالم او د چارو ړ او ملتيا ته ا

ته داسي آسان دي لكه د انسان په  تعالى هللاې سمبالول ئ

ڼه پاې پ سمبالول يا يوه تاو شوړوكي تود يوه وټ كي مو

 ځول. ې تاوول او خوېول او په هر لوري ئكي نښي الس په 
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چي په آسمانونو څوك كي به پو شي نو ۍ او په شپېل

 هې سدبټول به( )څوك چي په زمكي كي دي  كي دي او

په كي پو ځل بيا به بل ښتي، مگر هغه چي هللا غو شي،

ېدلي وي ودر كي حال داسي به دوى پهپه څاشي نو نا

انتظار به كوي، او زمكه به د خپل رب په نور  چي

پيغمبران او  ،ېښودى شيكتاب به ك، ځالنده شيسره 

په حق ځ به شاهدان به راوستى شي او د دوى تر من

پر دوى به ظلم  چي كي حال داسي په ؛ړه وشيېكسره پر

پړه بدله او هر چا ته به د هغو عملونو بشږي. ېك نه

دى په  چي كي حال داسي ې دي پهړي ئچي كړى شي ورك

به ړي او هغه وگې كوي، ښه پوه دئ چي دوى ئڅه هغه 
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 ړى،ې ككفر ئ شي چيځول ډلي وخوډلي د دوزخ په لوري 

ې ورته پرانيستل شي او ې ئتر هغه چي ورشي او درواز

ډلي ې ورته ووايي: آيا تاسو ته ستاسو له څارونكي ئ

ران نه وو درغلي چي ستاسو د رب آيتونه داسي پيغمب

ې ېدو ئله مخامخځي او د خپلي دغي ورې درته لوستل ئ

د ړه وبه وايي: ولي نه؛ خو د كافرانو په اېرولئ، و

وبه ويل شي: د دوزخ پر ترسره شوه، عذاب وينا 

پاتي، نو د دغو كبرجنو تلپه هغه كي څئ دروازو ننو

 ئ!!څومره بد دځاى  مېشت

 ښووني دا دي:د دغو مباركو آيتونو الر -(11-12)

 ې كي پو شي، په همدۍ په شپېلځ به د قيامت په ور

چي په آسمانونو او زمكي كي ې سده شي ټول هغه بسره به 

په كي پو شي ځل بيا به بل ښتي، مگر هغه چي هللا غو ،دي

 چيېدلي وي ودر كي حال داسي په به دوى پهڅانو نا

ېدا ځلي پو كۍ كي دوه لانتظار به كوي. دلته په شپې

ژوي ټول زمكي  او آسمانونوړۍ سره به د ې، په لومراغل

ې ال د ئ تعالى ړه شي، له هغو پرته چي هللاې سده او مب

ې وي ښايي دا به هغه اته فرشتړې، ړه نه وي كېكگ پرمر

ډلي ، اسرافيل به هم له دغي ېچي د عرش حمله نومول شو

پرته به  تعالى له هللاپه خپل وخت مري او وي، دوى به هم 

كي ۍ په شپېلځل ږي، بيا به دوهم ېنه پاته كڅ څه هي

ړي راژوندي شي او له ټول مبه ې سره پوه شي او په د

ډلي په لوري د محشر ، بيا به ټول څيقبرونو به راپا

 ړي ته انتظار كوي.ېكډلي روان شي او هلته به الهي پر

ي په صور ږي چېله ويناوو په صراحت سره معلوم د قرآن

ړي سره به قيامت راشي او پو شي: په لومځلي كي به دوه 

ړ شي ځه والپه بشپړه توگه له مند عالم موجود نظم به 

ې زمكه به او بل سره به بعثت پيل شي، نوى آسمان او نو

   راژوندي شي.  ړي بهمټول پيدا شي او را

  دا به بله  ،ځالنده شيزمكه به د خپل رب په نور سره

پېښو په ۍ زمكه به د قيامت د هولناكو ، مخكنزمكه وي

به نوى آسمان او  تعالى هللاې وي او ځه تللڅ كي له منتر

پاره ښانه كولو لې زمكي د روړي، د دپيدا كې زمكه نو

 ړي.نوى انتظام وك تعالى به هللا
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 پرانيستى ڼه به محاكمه به پيل شي، د هر چا عمل پا

ي او د خلكو تر شي، پيغمبران او شاهدان به راوستى ش

ړه وشي، داسي چي په ېكد حق مطابق عادالنه پرځ به من

هر چا ته به د هغو  ،ږيېك ډول ظلم نهڅ هيچا به هي

 ې دي.ړي ئچي كړى شي عملونو بشپړه بدله ورك

  ښه پوه دئ څه په هغه  تعالى هللا چي كي حال داسي په

ځ له به د قيامت په ورې خو سره له دې كوي، چي خلك ئ

يوازي د خپل علم له مخي د دوى سره محاسبه كوي، خلكو 

ڼه به د هغه پاد هر يوه عمل ړه نه كوي، ېكپرړه په ا

ړاندي پيغمبران او شاهدان به د دوى په وږدي،  مخي ته

پاره راولي، پيغمبران به دا گواهي وركوي چي د شهادت ل

ړنو د دوى پر كې دوى ته رسولى، شاهدان به د هللا پيغام ئ

پوستكي به د دوى ې او ، د دوى السونه، پښركويشهادت و

 په خالف شهادت وركوي. 

 ډلي د دوزخ په لوري ړي هغه وگې وروسته به له محاكم

ړاندي تر هغه به و ړى،ې ككفر ئ شي چيځول ډلي وخو

ې ورته ې ئږي او دروازېږي چي دوزخ ته ورسېځول كخو

به ورته ووايي: آيا څارونكي پرانيستل شي، د دوزخ 

داسي پيغمبران نه وو درغلي چي ډلي و ته ستاسو له تاس

ځي او د خپلي دغي ورې درته لوستل ستاسو د رب آيتونه ئ

ړي: ولي نه؛ ورك بځوادوى به ېرولئ، ې وېدو ئله مخامخ

ېرولي وو، خو د كافرانو ې وځي ئې ورراغلي ول او له د

ږ د انكار او كفر موترسره شوه، د عذاب وينا ړه په ا

ې ړي سره له دېكله پر تعالى ړه او د هللاكالر غوره 

 برخليك سره مخامخ شوو. 

 په  ،ئدوى ته به وويل شي: د دوزخ پر دروازو ننوځ

 پاتي وئ. تلهغه كي به 

 ئ!!څومره بد دځاى  وگوره چي د دغو كبرجنو مېشت 
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ځول شي ډله وخوډله په لوري ړي به د جنت او هغه وگ

ې ېدلي، تر هغه چي ورشي او دروازېرچي له خپل رب و

ې ورته ووايي: څارونكي ئې ورته پرانيستل شي او ئ

نو د تلپاتو په شان ښېراز دي وئ، سالم پر تاسو، 

ي ټولي هغه هللا ته د، او وبه وايي: ستايني ځئورننو

ې ړه او دا زمكه ئې كښتينې راسره رچي خپله وعده ئ

د جنت  چيړه ته په ميراث راكږ مو كي حال داسي په

ړو اوسو، نو د دغو عمل كوونكو ځاى كي غواپه هر 

 !!څومره غوره دئاجر 

ې ځ او له الهي محاسبدلته د قيامت په ور -(13-14)

 ځور شوى:وروسته د متقيانو حالت داسي ان

 چي ځول شي ډله وخوډله په لوري د جنت  ړي بههغه وگ

چي جنت ړاندي درومي ېدلي، تر هغه به وېرله خپل رب و

ې ورته پرانيستل شي او د جنت ئبه ې ږي، دروازېته ورس

د ښېراز دي وئ، به ورته ووايي: سالم پر تاسو، څارونكي 

 .ځئتلپاتو په شان جنت ته ننو

  چي دي ټولي هغه هللا ته جنتيان به ووايي: ستايني

 پهې ړه او دا زمكه ئې كښتينې راسره رخپله وعده ئ

د جنت په هر  چيړه ته په ميراث راكږ مو كي حال داسي

د پېرزويني  تعالى مقام ته د هللا ېړو اوسو. دځاى كي غوا

پل عمل له كبله، خپل رب ېدلي يو، نه د خله كبله رس

ې ستايو او د ده د لطف او احسان مرهون يو چي جنت ئ

ې جنت په ړ او د دې راته جنت كړ، زمكه ئبرخه ك پهرا

 ړي اوسو!!ې غواړه ئږ زچي زموځاى كي هر 

   څومره غوره دئوگوره چي د دغو عمل كوونكو اجر!! 
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 داسي پهڅرخي چي د عرش چاپېر راې ې به گوراو فرشت

د خپل رب له ستايني سره تسبيح وايي، او  چي كي حال

ړه وشي او وبه ويل ېكپه حق سره پرځ به د دوى تر من

   شي: ستايني د عالمونو رب هللا ته دي. 

چي د عرش ې ې به گورفرشت چي كي حال داسي په -(11)

ې په همدوايي، حمد او ثنا د خپل رب  اوڅرخي چاپېر را

ړه ېكپرعادالنه په حق سره ځ تر مند خلكو حالت كي به 

ړنو عادالنه سزا او بدله پلو كڅوك به د خ، هر وشي

په ژبه څه د حال او قال ړي، هر لوري ته به هرترالسه ك

    ته دي. ستايني د عالمونو رب هللاوايي: 

 

سُبْحَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإل َه ِإالَّ َأْنَت َأسَْتْغِفُركَ 

 َوَأُتوُب ِإَليْكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 المؤمن

 ژندنه:پېې د سور

ې: ه په دوو معروفو نومونو ياده شوسور همبارك اد

ې قرې فه دلآيت   21د ې ې سورچي د د( المؤمن)

(     

   

    

    

   )

اخيستل ړي آيت ې له لوماو غافر چي د سور اخيستل شوى،

آيت دوهم د  ېآيتونو فواصل ئد آيتونه لري،  11، شوى

، (كفرونت)آيت او د لسم ، (بالد)آيت څلورم (، د عليم)

او ې تر متوسط زيات ږدوالى ئو اوآيتون ورته دي، دته 

چي د مكي دور په وروستيو كي هغو سورتونو ته ورته دئ 

يو روايت وايي چي دا سوره په الزمر پسي . نازل شوي

كي چي د مږي ېې له متن معلومد سورې. متصل نازله شو

ځينو چي د قريشو ې دور په داسي پړاو كي نازله شو

آيت  26ې د وژلو فكرونه كول، د سور ّـ هللا رسولمشرانو د 

دئ ږېچي وايي: فرعون خپلو درباريانو ته وويل: ما پر

  .ې مطلب ته اشاره كويچي موسى ووژنم ... همد

ښود الهي ې د بحث محوري موضوعات دا دي: د الرې سورد د

له لوري ده، د الهي كتابونو په  تعالى د هللا ږنهېكتاب ل

ړي راو نايما يځينږي، ېېشل كډلو وپه دوو ړاندي خلك و

ټاكلي به له خپل خپل ډله وي، هره انكار ك يځيناو 

 ږي.  ېبرخليك سره مخامخ ك

  په سر كي ويل شوي:ې د سور

  يعني پوه عزتمن هللا له لوري ده، ږنه د ېرال قرآند

ږل شوى چي ېذات له لوري تاسو ته لدا كتاب د داسي 
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خرت د آاو عزت څه كي دئ، د دنيا ږي ستاسو خير په ېپوه

ښوونو كي په الرې كتاب څنگه ترالسه كولى شئ، د دسعادت 

پراخ علم مظاهر په خپلو سترگو وگورئ، د  تعالى هللابه د 

څ ې هيئړاندي ړو په وېكهغه ذات چي عزيز دئ او د پر

ې د توب ،ښونكىد گناه بخهغه هللا چي ، ېدىډ كځواك نشي خن

هغه چي ، دئ د فضل خاونداو  قبلوونكى، كلك تعذيبوونكى

ېدا د ده لوري ېرته ستنباو  له ده پرته بل معبود نشته

   ته ده. 

  ړي مجادله گړه يوازي هغه ود آيتونو په اتعالى د هللا

 .ېړكغوره ې ئاو له حقائقو د انكار الر كفر د چي كوي 

 د دغو كافرانو لر او بر ښارونو كي په چي  پام كوه

دوكه نه تگ راتگ تا ې خوا بلي خوا ته ېدا او يوځخو

پر ڼه او كي د دوى گڼه گوښارونو داسي نه چي په ړي، ك

او د دوى د پايلي ېښمن تا اندد دوى واكمني بازارونو 

 ړي.ړه تا شكمن كپه ا

 ېرو ډړاندي د نوح قوم او تر دوى وروسته تر دوى و

ډ ډلي هودروغ گڼلي او هري آيتونه  تعالى د هللا ډلورو نو

ې ې په دټ ئچي خپل پيغمبر ونيسي او د باطل په مړى ك

 هللاې چي له كبله ئړي، محو كې ې چي حق پرړمجادله كموخه 

 گه ووڅنتعذيب  تعالى د هللاونيول، نو وگوره چي  تعالى

 او دا مكذبين له كوم برخليك سره مخامخ شوي!!

  په هر پړاو له هر كافر ې به د زمان تعالى هللا

ې وي چي د دوى له سلف سره ئڅه كگي سره هغه ټول

  ړي.ك

  د دوى په مقابل كي مؤمنان داسي دي چي د دوى په

ې او ږدېري نډته  تعالى چي هللاې دعاء كوي فرشتهغه  ړها

پل د خكي شاوخوا د عرش ړي او ږو وعرش پر اومقربي دي، 

لگيا دي، هغه چي د مؤمنانو په بيح تس اوستايني په رب 

ښنه هغو ته بخ، دوى ايمان لري تعالى ېر دي او پر هللاڅ

 :واييپه خپلو دعاگانو كي  ،ړىې راوړي چي ايمان ئغوا

ې څه ئپراخ دئ، هر رحمت او علم ستا ږ ربه! ې زموا

ته په څه له پلوه هر پل رحمت او علم ړي، د خاحتوى ك

څه وزر عني ستا رحمت پر هر يې، ېدلى يپراخه پيمانه رس

ې بهر نه دئ څه ستا د پراخ علم له دائرڅ ړولى او هيغو

ړې او ستا د ې كړه چي توبه ئښنه وكهغو ته بخپاته. 
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ته د ې وساته، ړى او د دوزخ له عذاب ئې كالري متابعت ئ

ښه ، ته ړهخپل رحمت له مخي د هغوى توبه قبوله ك

د څوك ستا كوي او گه توبه تو ېښتينپه رڅوك چي ې ږېپوه

ې هغه تلپاتي جنت ته ئ ږ ربه!ې زموامتابعت كوي،  الري 

او د دوى له پلرونو،  ړېژمنه ورسره كې چي تا ئننباسه 

چي صالح ېرمنو او د دوى له اوالد هغه هم د دوى له م

ړه د مؤمنانو په اې، وي، يقينًا چي ته باحكمت عزتمن ي

له بديو به!  ږ رې زموۍ دعاء دا ده: اد فرشتو وروست

ې نو ځ له بديو وساتې ورڅوك چي ته په دې وساته، ئ

 .ړې، او دا همغه ستره بريا دهې كپېرزوينه دي پر

شرح او تفصيل  ،څرخيه د دغه مطلب پر محور سوره ولټ

ږدي او د تاريخي او عملي مثالونو ړاندي په وږ زموې ئ

 .مزيد توضيح كويږ ته ې موڅ كي ئپه تر
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پوه عزتمن هللا له ږنه د ېې كتاب رالحاء ميم، د د

ې قبلوونكى، كلك ښونكى او د توبلوري ده، د گناه بخ

تعذيبوونكى، د فضل خاوند، له ده پرته بل معبود 
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 ېدا د ده لوري ته ده.  ېرته ستننشته، ب

پام په ړه الندي خبري په او ې مباركو آيتوند د -(1-3)

 كي ولرئ:

 ره د )حاء( او )ميم( په دوو لكه چي گورئ دا سو

ې كي سورې مبارچي په دښه ده ې نې، دا د دحروفو پيل شو

ې ټوله سوره د همداو  ېړل شويڅكي دوه اساسي موضوعات 

هم ې د موضوعاتو ترتيب ئڅرخي، دوو موضوعاتو پر محور 

ې پيل شوې حروفو داسي دئ لكه په همداسي دوو پر له پس

ې د بحث محوري ې سورد د، ( سورهه  ې، لكه د )ط  سور

 تعالى ږنه د هللاېكتاب لښود الهي موضوعات دا دي: د الر

په دوو ړاندي خلك له لوري ده، د الهي كتابونو په و

وي، انكار ك يځينړي او راو نايما يځينږي، ېېشل كډلو و

 ږي.   ېبرخليك سره مخامخ كټاكلي به له خپل خپل ډله هره 

   يعني  له لوري ده، پوه عزتمن هللاږنه د ېرال قرآند

ږل شوى چي ېدا كتاب د داسي ذات له لوري تاسو ته ل

خرت د آاو عزت څه كي دئ، د دنيا ږي ستاسو خير په ېپوه

ښوونو كي په الرې كتاب څنگه ترالسه كولى شئ، د دسعادت 

پراخ علم مظاهر په خپلو سترگو وگورئ، د  تعالى هللابه د 

څ ې هيئړاندي و ړو پهېكهغه ذات چي عزيز دئ او د پر

ې د توب ،ښونكىد گناه بخ، هغه هللا چي ېدىډ كځواك نشي خن

هغه چي ، دئ د فضل خاونداو  قبلوونكى، كلك تعذيبوونكى

ېدا د ده لوري ېرته ستنباو  له ده پرته بل معبود نشته

   ته ده. 
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ړي مجادله كوي گړه يوازي هغه وپه ا آيتونود هللا د 

ښتل اوښارونو كي د دوى ړى، نو په ې كچي كفر ئ

ړاندي د نوح ړي، تر دوى وښتل دي تا دوكه نه كرااو

ډلي غ گڼلي، او هري دروا ډلوقوم او تر دوى وروسته 

ې ټ ئچي خپل پيغمبر ونيسي او د باطل په مړى ډ كهو

چي له ړي، محو كې ې چي حق پرړمجادله كې موخه په د

گه څنږ ونيول، نو )وگوره چي( زما تعذيب ې موكبله ئ

محققه ړه وو، او همداسي ستا د رب وينا د هغو په ا

گه( چي دوى حتمًا د ې توړى )په دې كچي كفر ئې شو

 ر خاوندان دي. او

 دا مبارك آيتونه وايي: -(4-1)

  ړي مجادله گړه يوازي هغه ود آيتونو په اتعالى د هللا

 .ېړكغوره ې ئاو له حقائقو د انكار الر كفر د چي كوي 

  د دغو كافرانو لر او بر ښارونو كي په پام كوه چي

دوكه نه تگ راتگ تا ې خوا بلي خوا ته ېدا او يوځخو

پر ڼه او كي د دوى گڼه گوښارونو ي په داسي نه چړي، ك

او د دوى د پايلي ېښمن تا اندد دوى واكمني بازارونو 

 ړي.ړه شكمن كپه ا

  ېرو ډړاندي د نوح قوم او تر دوى وروسته تر دوى و

ډ ډلي هودروغ گڼلي او هري آيتونه  تعالى د هللا ډلونورو 

ې ې په دټ ئچي خپل پيغمبر ونيسي او د باطل په مړى ك

 هللاې چي له كبله ئړي، محو كې ې چي حق پرړمجادله كه موخ

 گه ووڅنتعذيب  تعالى د هللا، نو وگوره چي نيولو تعالى

 او دا مكذبين له كوم برخليك سره مخامخ شوي!!

  چي د دوى ږي ېڅه كله دغو كافرانو سره به هم هغه

محققه ړه ستا د رب وينا د هغو په اله سلف سره شوي، 

ڼي كي په بد اور ې الهي عذاب به ئ ،ړىې كچي كفر ئې شو

   په برخه شي.  حتماً 
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ې دي د ړي او هغه چي شاوخوا ئږو وپر او عرشهغه چي 

پل رب له ستايني سره تسبيح وايي، پر ده ايمان خ

ړى؛ ې راوړي چي ايمان ئښنه غوالري او هغو ته بخ

څه ږ ربه! د رحمت او علم له پلوه هر ې زموي( ا)واي

ښنه ې، نو هغو ته بخېدلى يته په پراخه پيمانه رس

ړى ې كړې او ستا د الري متابعت ئې كړه چي توبه ئوك

هغه  ږ ربه!ې زموې وساته، ااو د دوزخ له عذاب ئ

 ړېژمنه ورسره كې چي تا ئې ننباسه تلپاتي جنت ته ئ

ېرمنو او د دوى له له م او د دوى له پلرونو، د دوى

چي صالح وي، يقينًا چي ته باحكمت اوالد هغه هم 

ځ ې ورڅوك چي ته په دې وساته، له بديو ئې، عزتمن ي

ړې، او دا ې كپېرزوينه دي پرې نو له بديو وسات

 همغه ستره بريا ده.  

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(1-9)

  ته  تعالى هللاچي ې دعاء كوي فرشتهغه مؤمنانو ته
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د عرش ړي او ږو وعرش پر اوې او مقربي دي، ږدېري نډ

لگيا دي، هغه تسبيح  اوستايني په پل رب د خكي شاوخوا 

، ايمان لري تعالى ېر دي او پر هللاڅچي د مؤمنانو په 

په خپلو  ،ړىې راوړي چي ايمان ئښنه غواهغو ته بخدوى 

پراخ علم رحمت او ستا ږ ربه! ې زموا :واييدعاگانو كي 

له پلوه پل رحمت او علم ړي، د خې احتوى كڅه ئدئ، هر 

يعني ستا رحمت ې، ېدلى يته په پراخه پيمانه رسڅه هر 

څه ستا د پراخ علم له څ ړولى او هيڅه وزر غوپر هر 

ې ړه چي توبه ئښنه وكهغو ته بخپاته. ې بهر نه دئ دائر

ب ړى او د دوزخ له عذاې كړې او ستا د الري متابعت ئك

ته د خپل رحمت له مخي د هغوى توبه قبوله ې وساته، ئ

گه توبه كوي تو ېښتينپه رڅوك چي ې ږېپوهښه ، ته ړهك

هغه  ږ ربه!ې زموامتابعت كوي،  د الري څوك ستا او 

او  ړېژمنه ورسره كې چي تا ئې ننباسه تلپاتي جنت ته ئ

ېرمنو او د دوى له اوالد د دوى له پلرونو، د دوى له م

د ې، چي صالح وي، يقينًا چي ته باحكمت عزتمن ي هغه هم

ږ ې زموۍ دعاء دا ده: اړه د فرشتو وروستمؤمنانو په ا

ځ له ې ورڅوك چي ته په دې وساته، له بديو ئربه!  

ړې، او دا همغه ستره ې كپېرزوينه دي پرې نو بديو وسات

ځ د په تعبير كي د مفسرينو تر منې دعاء ، د دبريا ده

گڼي او ځ ( د قيامت وريومئذ)و، ځيني تالف شاهد يخا

)السيئات( د گناهونو ځيني ځ، ۍ ورې د دنيا نننځيني ئ

په اصلي معنى نيسي او د بديو او ې ئځيني سزا بولي او 

تعبيروي، غوره او دقيق تعبير د ې گناهونو په معنى ئ

د دوزخ له اور د  -1څو دالئلو: په ډلي تعبير دئ، دوهمي 

ې )وقهم ېره شوړاندي تې وعاء تر دژغورني دمؤمنانو د 

د )السيئات(  -2نشته، ې ضرورت عذاب الجحيم( تكرار ته ئ

صحيح نه ده چي  ې،اصلي معنى گناه او بدي ده نه سزا ئ

ږدو او د سزا په ېړتيا پرته پرې له كومي ااصلي معنى ئ

ځي د فرشتو دا دعاء د قيامت د ور -3ې ونيسو. معنى ئ

گڼو، نن او دغه ځ وقيامت ورچي يومئذ د دعاء نه ده 

ې هغوى ته مهال چي مؤمنان په دنيا كي ژوند كوي فرشت

 . دعاء كوي
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ستاسو : ړىې كچي كفر ئ ږ شيًا چي هغو ته به ورغيقين

ې لرئ د هللا د هغه ړه ئپه اځان تر هغه قهر چي د 

او ېدئ ېر ستر وو چي ايمان ته بلل كډمهال قهر 

ځلي دي ږ ربه! دوه ې زموتاسو كفر كولو، وايي به: ا

پر خپلو ړو نو ځلي دي ژوندي كړو او دوه ړه كم

د وتلو لوري ته  نو آيا ،ړگناهونو مو اعتراف وك

پاره ده چي كله به هللا په ې لكومه الر شته، دا مو د د

يوازي توگه وبلل شو نو تاسو به انكار كولو او كه 

ېدو نو تاسو به باور كولو، ړه شرك كبه د هغه په ا

 هللا په واك كي ده.   ړ ړه د ستر لوېكنو پر

ځ او دا مبارك آيتونه وايي: د قيامت په ور -(10-12)

او ځي چي كافران او د حق منكرين دوزخ ته ننوه مهال هغ

په خپلو سترگو وگوري چي غلطو تگالرو او ناسمو باورونو 

پل ځان او خنو پر خپل ړل ې برخليك سره مخامخ كې له دئ

ې خپل عقل ځيني به ئعقل او يو پر بل به سخت غصه وي، 

ړى وو ښايسته كپه غلطو الرو تگ ورته ې مالمتوي چي ولي ئ

ې پر هغو مذهبي او سياسي مشرانو غصه وي ځيني به ئو ا

ړل، ې دوكه كچي دوى ئړي او مضاعف عذاب به ورته غوا

ستاسو تر هغه قهر چي د ږ شي: غدغه مهال به هغوى ته 

ې لرئ د هللا د هغه ړه ئپه اگمارو مشرانو ټاو خپلو ځان 
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او تاسو ېدئ ېر ستر وو چي ايمان ته بلل كډمهال قهر 

( دوه  د )، كفر كولو

ې ړه ئپه اځان هغه قهر چي د خپل ېدى شي: تعبيرونه ك

، دوهم لرئړه په اې د بل هغه قهر چي يو ئاو  لرئ

ېر كي گڼ شم پاره په قرآنې تعبير لتعبير غوره دئ، د د

ېرو آيتونو كي راغلي چي د قيامت په ډپه شواهد لرو، 

ه وي او تابعان به به كافران يو پر بل سخت غصځ ور

گڼي، هغوى ته به دوه ېروتنو باعث متبوعين د خپلو ت

او دا هيله به كوي چي تر خپلو پښو ړي برابره عذاب غوا

 ړي.    ې الندي كئ

ړه ځلي دي مږ ربه! دوه ې زمووايي: ادغه مهال به 

پر خپلو گناهونو  ،ړوځلي دي ژوندي كړو او دوه ك

كومه الر شته؟! آيا  د وتلو لوري تهآيا  و،كواعتراف 

ېرته دنيا ته ستانه شو او خپله ماضي جبران ېدى شي بك

ړه چي مي دا ژوند يعنځلي ړينه او دوه ځلي مدوه ړ؟ ك

ړه شوو او د په حكم مړ، بيا ستا تا ژوند راك توكي وو

په دنيا كي ږ موړو، ېرته راژوندي كځ دي بپه ورقيامت 

و محال گڼلو، ې دوهم ژوندون انكار كولو او هغه مله د

ۍ غلطي اوس مو په خپلو سترگو وليد، پر خپلي مخكن

اعتراف كوو، پر دوهم ژوند عدم باور د گناهونو د 

پر خپلو گناهونو معترف يو، ړى وو، ارتكاب جسارت راك

ته تيار كولو څه آيا له دوزخ د وتلو كومه الر شته؟ هر 

ځواب كي به ورته د هري خبري منلو ته چمتو، په  يو او

ځكه مخامخ شوئ چي تاسو په ې برخليك سره له دوويل شي: 

منلو ته چمتو نه خبري گندي څراو ې ستري دنيا كي د يو

په يوازي توگه وبلل شو نو تعالى چي به هللا وئ، كله 

ېدو ړه شرك كتاسو به انكار كولو او كه به د هغه په ا

دا خبره مو نه منله چي هللا نو تاسو به باور كولو، 

يوازينى معبود دئ او له ده پرته بل معبود نشته تعالى 

شريكان  تعالى چي هللاې غلطي خبري مو باور كولو او پر د

تور او سپېره ې دغه شرك له د ځاى ناستي لري!!او 

ړئ، اوس په خپلو سترگو گورئ چي برخليك سره مخامخ ك

هللا په واك كي  (ړلواو ) (ستر)د ي په بشپړه توگه ړېكپر

 تعالى چي ستاسو شرك د هغه د )عظمت( او ي، هغه هللاد

 .   في دئاړوالي( من)لو
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ښيي او دئ چي تاسو ته خپل آيتونه در ذاتدى همغه 

او پند نه اخلي مگر ږي، ېله آسمانه رزق درته رال

 روبلئ چيد كي حال داسي هغه چي انابت كوي، نو هللا په

كافران هم څه دين ورته سوچه كوونكي وئ، كه  خپل()

ښتن، له څدرجو خاوند، د عرش  ړود لوكركه كوي، 

هغه د خپل حكم له پر ړي غواچا ته خپلو بندگانو چي 

ځي )خلك( انذار ېدو له ورږي چي د مخامخېمخي وحي ل

ونكي وي، د دوى دېگندڅردوى به را چيځ هغه ورړي، ك

ځ به ږي، دغه ورېپاته كټ نه پ څه به له هللاڅ هي

ځ ې ورچا وي؟ د يوازيني برالسي هللا، په دواكي د ټول

ړى سزا وركبدله او څه له مخي به هر چا ته د هغه 

څ ظلم نه ځ به هيې ورې دي، په دړي ئشي چي ترالسه ك

   ې كي سريع دئ.چي هللا په محاسبوي، يقينًا 

 دا دي: ښوونيآيتونو الرې مباركو د د -(13-11)
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 ښييهغه ذات دئ چي تاسو ته خپل آيتونه در تعالى هللا ،

د هغه د قدرت هر لوري ته  ، په هر گام كي اوېبههره ش

همغه چي  ښي په خپلو سترگو گورئ،او ربوبيت مظاهر او ن

كوي، ستاسو د رزق او روزي له آسمانه رزق درتاسو ته 

مر اوبه او د لړلي دي: په دوو شيانو پوري تټول توكي 

په زمكي كي به ړه نه وي نو ، كه دا دواڼا او تودوخهر

ې، اوبه له ې او نه دانېوټي وو، نه وني، نه منه بو

ڼا او تودوخه لمر دركوي، ږي او رېآسمانه درباندي ور

پرته  تعالى ړو له هللاې دواږئ چي په دېښه پوهتاسو 

څ عاقل انسان ډول سلطه او سيطره نه لري، هيڅ هيڅوك هي

گند حقيقت انكار نه شي كولى، خو ستونزه دا څرې له د

ته  ووړتياگځانده چي له حقائقو پند اخيستل داسي 

يوازي هغه ې محروم دي، ېر انسانان ترډلري چي ضرورت 

ړاندي د په و تعالى په هغه كي د هللاپند اخلي چي څوك 

 استعداد وي.انابت 

 چي خپل لريځنه دا تقاضاء صادقانه لمان تعالى د هللا 

كه ړو، ړنو سوچه كېرنو او كگډول شركي انديانت له هر 

ړه د هيچا پروا ې اپه دكركه كوي، ې له دكافران هم څه 

ېښنه ونه ېره او اندچا له مخالفت وړو او د هيونه ك

 لرو. 

 څه په هيڅ څوك ئ، هيړ دمقام تر هر چا لو تعالى د هللا

 دئ، دا درجو خاوند ړود لوكي مه ورسره برابروه، هغه 

دا ، ټولواك دئې يوازينى عالم د ده ملك دئ او دى ئ

دئ، دا  تعالى هللاې ئ ښتنڅعالم د هغه عرش الندي دئ چي 

څه او ې عالم ږي چي د دېړه يوازي د ده له لوري كېكپر

 پموي.ې وسچا ئړي او له په كوم مقدار كي چا ته ورك

 خپلو ږي چي د ېله لوري ك تعالى ړه د هللاېكدا پر

ږي او د خلكو د ېچا ته وحي ولځه من لهبندگانو 

او د كفر او شرك له بدو پايلو د دوى د انذار ښووني الر

له خپل رب چي روي ېې ووځي ئپاري. له هغي وردنده وروس

په  تعالى د هللادوى به  چيځ هغه ورېږي، ك مخامخسره به 

دا ټ نه وي، پې ې ترڅ به ئړ وي چي هيړاندي داسي والو

د هر چا ؟ دهچا واكي د ټولي چي نن ږېې كښتنه به ترپو

د ټولواكي په بشپړه توگه ځواب به دا وي: يوازينى 

ځ به ې ورپه دپه واك كي ده،  هللااو قهار يوازيني برالسي 

چي ږي ېول كسزا وركبدله او څه له مخي هر چا ته د هغه 
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څ ظلم ځ به هيې وري، په دوړي ترالسه كې په دنيا كي ئ

ږي، هر چا ېپلوه ظلم نه كڅ هي پر هيچا به لهنه وي، 

 ،ږيېړنو عادالنه سزا او بدله وركول كته به د خپلو ك

سره عادالنه او دقيقه محاسبه به زيات وخت هم  وټولله 

ږي، ېمحاسبه به سريع وي او ژر به پاى ته ورسنه نيسي، 

   سريع الحساب دئ.  تعالى چي هللاځكه دا 

   

   

    

    

    

   

   

    

   

     

    

      

ېروه؛ له هغه مهال ې ووځي ئې ورې راتلونكږداو له ن

د ستونو خوا ته وي چي  كي حال داسي پهړونه به چي ز

د غمونو زغمونكي به وي، ظالمانو ته به نه كوم 

ې منل دوست وي او نه داسي شفاعت كوونكى چي خبره ئ

څه هم ږي او په هغه ېپوهد سترگو په خيانت ږي، ېك

او هللا په حقه سره فيصله كوي او ټوي، پې ې ئسينچي 

ته( بلي په هيڅ شي  هغه چي له هللا پرته ئې )مرستي

قضاوت او فيصله نه كوي، يقينًا چي هللا اورېدونكى 

 ليدونكى ذات دئ. 

 : ښووني دا ديمباركو آيتونو الرې د د -(11-20)

 ې ږدوي چي خپل مخاطبين له نښوونه كته الر ّـ هللا رسول

چي له هيبته به ځي ېروي؛ له هغي ورووځي ې ورراتلونك

 كي حال داسي په ؛ېدلي ويد ستونو خوا ته رسړونه زې ئ

څه كولى شي او نه چي غمونه به زغمي، نه به په خپله 

ړي، دغو ظالمانو ې وغواڅوك مومي چي مرسته تربه داسي 

شفاعت كوونكى چي ته به نه كوم دوست وي او نه داسي 
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 .ږيېې منل كخبره ئ

 سره مخامخ وي چي هم د  تعالى دوى به له هغه هللا

ې ې ئسينچي څه ږي او هم په هغه ېسترگو په خيانت پوه

 يړڅوك چي د سترگو په اشارو سره كوم خيانت وكټوي، پ

ټ څه پړه كي چي په خپل زڅوك ږي، ېپاته كټ نه له ده پ

 ږي.ېپوهې پروساتي 

 او د حقيقت مطابق وي، ې ښتينې رړه ئېكي پرچهللا  هغه

 حقائق، هغه ته ټول ويپه حق مبتني ې ئقضاوت او فيصله 

ي هغه اوري او څرگند دي، د خلكو ترمنځ چي څه تېرېږ

پرته چي خلك كوم څه يا كوم څوك تعالى ويني، خو له هللا 

ربلي او په الوهيت او ربوبيت كي ئې له هللا وته  مرستي

ك نه د پرېكړو او فيصلو صادرولو وا ريكوي؛ش سرهتعالى 

واقعيت او او نه په حق  ىدوى ته سپارل شو او اختيار

مبتني قضاوت كولى شي. د پرېكړو او فيصلو صادرولو 

سره دي او تعالى هللا په بشپړه توگه له  كاختيارات او وا

 . ئپه دې كي هيڅوك له هللا جل شأنه سره شريك نه د

   

   

   

    

    

   

   

    

     

   

  

  

     

     

ې وى د ېدلي چي ليدلي ئځزمكي كي نه دي گر پهآيا 

ړاندي ول، تر دوى د گه وه چي تر دوى وڅنپايله هغو 

ېر مضبوط ډځواك او په زمكي كي د آثارو له پلوه 

د خپلو گناهونو له كبله  كي حال داسي  پهول؛ نو هللا
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ې څ ساتونكى ورته نه وو، دا له دهيله هللا  ونيول چي

خو ې ړلي وروښڅرگندي نې چي خپلو پيغمبرانو ئكبله 

چي هغه سخت نو هللا ونيول، يقينًا  ؛دوى كفر كولو

 دئ. ځواكمن تعذيبوونكى 

آيتونو كي د خپلو ې مباركو په د قرآن -(21-22)

ځواكمنو او متمدنو قومونو بدو اطبينو پام د هغو مخ

ړې وه، وايي: ې غوره كچي د كفر الر ئړوي پايلو ته ا

ې ڼي ئ، د تاريخ پاېدليځپه زمكي كي نه دي گردوى آيا 

پايله د هغو  چيړى ې پام نه دئ كې ته ئې، دړولنه دي ا

ځواك او په ړاندي ول، تر دوى د گه وه چي تر دوى وڅن

د خپلو خو ېر مضبوط ول؛ ډثارو له پلوه زمكي كي د آ

د  چي كي حال داسي نيول؛ پهو تعالى هللاگناهونو له كبله 

ساتونكى  نه مدافع او څ هيې ئړاندي په و تعالى هللا

ي مخامخ شول چې كبله له دې بد برخليك سره درلود، له د

ښو سره ورتلل څرگندو نله  پيغمبرخپل خپل هر يوه ته 

او په الهي ړل مؤاخذه ك تعالى هللانو خو دوى كفر كولو 

 هللايقينًا چي ښيي عذاب اخته شول، دغه تاريخي پېښي 

 . سخت تعذيبوونكىځواكمن دئ او هم هم  تعالى

   

  

    

   

    

   

  

  

   

   

    

    

گندو څرو او پلو آيتونموسى له خ موږ چياو يقينًا 

ږو، او ېسره فرعون، هامان او قارون ته ولدالئلو 

ږ زموې گر دئ. نو كله چي ئډهغوى وويل: دروغجن كو

ې ويل: د هغو زامن ووژنئ ړ وئدين وروله لوري حق 
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ۍ ې ژوندئځي ښړى او ې ايمان راوچي له ده سره ئ

پرته په ېروتني تږدئ، او د كافرانو تدبير له ېپر

  څه كي نه وو.بل 

آيتونو كي د مخكني مطلب يوه ركو ې مباپه د -(23-21)

ېلگي ې تاريخي بې، په دړاندي شوگه وېلگنده تاريخي بڅر

او بل لوري ته د دئ  ّـكي يوه لوري ته تش السى موسى 

، ځواكونو مشران )فرعون، هامان او قارون(مصر د دريو 

حق دين داسي  ّـد زور، تزوير او زر خاوندان، موسى 

گند دالئل څرنه او آيتوې ړى چي په تأييد كي ئورو

په ضد ړى د ده ړي، خو د مصر دغو واكمنانو لومړاندي كو

او دروغجن ې د ړې، هغه ئپيل كړۍ د دروغجنو تبليغاتو ل

ې هغه نتيجه نه خو تبليغاتو ئړى، په نامه ياد ك گرډكو

ې د ده د ې انتظار درلود، بيا ئړې چي دوى ئده ورك

وژلو سره هم د مؤمنانو په ړې، ړه كېكملگرو د وژلو پر

د  ّـړي او د موسى خپلي موخي ترالسه كېدلي نه دي توان

ړه په زې نه يوازي كومه ړي، تدبيرونو ئډب كدعوت مخه 

ې دوى ته ئپه خپله ړي بلكي پوري نتيجه نه ده ورك

 تاوان رسولى. دا آيتونه وايي: 

 گندو دالئلو څرو او پلو آيتونله خ ّـموسى  تعالى هللا

ې پاره ئې لږو، د دېو قارون ته ولسره فرعون، هامان ا

په هامان او  بيا د ،ى د فرعونړمول چيږو ېمصر ته ول

اصلي ې ړي، يعني ده ته ئد قارون مقابله وكپاى كي 

په مصر كي  چيړى ې ورته كئوضاحت ښودلي، دا ان ورمنښد

ې هم ورته چا سره وي، خو دا ئچا به ستا مقابله له 

ې پسچا او ورړى د لوم ې،ې مقابله كوگه به ئڅن چيويلي 

پر يوه ته به  چي په تدريج سره، داسيټولو خو د  چا،د 

ښمن فرعون دئ، ړى داصلي او لومې، بل اولويت وركو

په نورو  چينه  ۍ مقابله بايد له ده سره وي، داسيړلوم

ټولو خطرناك ې او تر مصروف شړاندي ې وكي تر د وجبهات

 كي به د سر ړيپه لوم شي!! پاتهښمن درنه او اصلي د

قارون، د  ېهامان او ورپسد بيا  ،ېمقابله كو فرعون

ږل ېلپاره لې په ضد د مبارزطبقو يو درو د همدغ ّـ موسى

په الر د تلو اراده لري نو د  ّـد موسى  چيڅوك ى وو، شو

 ېد ړي.ې ته به مال تښمنانو مقابلدغو دريو خطرناكو د

او  سالمال معليه انپيغمبر؛ قرآن وي چي ته مو بايد پام
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هم  چيځوروي ان داسيېره كي څپه  ّـگالره د موسى د دوى ت

گمار هامان او هم د شتمن قارون ټد ظالم فرعون، هم د 

ې د گه، بل ئېلې د ظالمانه اقتدار بمقابله كوي، يو ئ

ې د حريصو ېيم ئگه او درېلگمارو مذهبي مشرانو بټ

په د تاريخ  چيوايي  قرآنگه. ېلبډايانو شتمنو او ب

 السالم معليه انوپيغمبرتل دغو دريو طبقو د ږدو كي او

 ې.ړمقابله ك

په دريو د فرعوني نظام واكمنان  قرآنلكه چي گورئ 

، ()فرعوند د مشر يادونه كوي،  ېشي، د هري ډليډلو و

 ېيو د يو دا هرنومونه اخلي، قارون( ( او )هامان)

ې دا ئپه سر كي ې او ې طبقممثل دئ، دغه در ېطبق حاكمي

پر يوه ملت او او ې مشران يوه بل ته الس وركوي رد

 چيگورئ به ونظام كي  يپه هرجاهل ېواد حكومت كوي.ه

 ېهر نظام درچلوي، ډه طبقاتي نظام گپه  ېطبق ېدغه در

خونه. ړا ياو اقتصاد ي، سياساعتقادي )فكري(، يخه لرړا

خ ړنظام ا يحاكم سياسد هغه وخت  فرعون د مصر د

ى استازخ ړا ياو فكر يد ايديالوژيك ېئهامان  وي،ليمثت

د ده طبقه ده چي  دغه نظام مفكر او تيوريسن دئ،د  او

، ينظام توجيه كو يفرعونمسلط ، يوركو ېفرعون ته مشور

او د ولس د  دفاع كويتصرفاتو او اقداماتو  لهد فرعون 

او  يگقارون د پان ي اووركو گانياقناع لپاره فتوا

هدف له فرعون،  ممثل دئ. ېقطب يڅښتن او د شتمن ۍشتمن

د فرعوني  ه بلكيكسان ن ېدر يوازيهامان او قارون 

ام كي ظې نپه د .معرفي كول دي ېطبق واكمني ېدرنظام 

ڼ ښى او كيې ئقارون او  هامانمحور دئ او فرعون 

 السونه.

  ړه په ا ّـدلته ويل شوي چي د مصر واكمنانو د موسى

ې چي له د دئ!! بايد وگورو گرډدروغجن كووويل: 

ډگر په ې هغه د كوڅه وو، ولي ئاتهاماتو د دوى مقصد 

ې ې ئې دا وو چي د ده معجزړى؟ آيا مراد ئنامه ياد ك

پر خلكو د ې دي او كه و او جادو سره ورته گڼلډله كو

گرو د ډړى لكه د كوې داسي تعبير كئېز ده د دعوت اغ

ته په پام سره چي نور ې ېز پر خلكو؟! دډو اغكو

ې نه ې ئې ته ورته معجزچي داو حتى هغه  ّـن پيغمبرا

گرو په نامه ډې همداسي د مخالفينو له لوري د كودرلود

د دوى ې تورونو ياد شوي؛ په يقين سره ويلى شو چي له د
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ې له ې ئمعجز ّـمقصد يوازي دا نه وو چي د پيغمبرانو 

ې يا دا وو چي ې دي بلكي مقصد ئډو سره ورته گڼلكو

ېر دي چي په څپيغمبران د هغو په خلكو ته ووايي: دا 

ې هر لوري ته گورو، هغه چي د خلكو د ټولني كي ئخپلي 

، دم او تعويذ ډودلته او هلته د كوې غولولو لپاره ئ

پرانيستي، چا ته وايي: په يوه تعويذ د بخت دكانونه 

پوره كوم، ړه مرادونه دي پرانيزم، د زې درته درواز

... ختموماو بندونه ونه ډڅملوم، د الري خنښمنان درته د

په بدل كي!!!، چا ته وايي: جادو ې خو د سمي شكران

گ كي له ورايه ېړ رنې ستا په زښي ئدرباندي شوى، ن

د اولياوو او ې ې گران كار دئ، زه به ئېښي، ماتول ئبر

ې رانكې د شكه ئ ړمڅه وكد ماتولو هپېريانو په مرسته 

ېزمن وى د اغپر خلكو د دې او يا ئ ې!!وركولو توان لر

ډو گرو د كوډړى لكه د كوېز داسي تعبير كدعوت ژور اغ

نظرونو ې وزلي، له ټولني بېز پر خلكو؟! دا چي د اغ

ټولني د  ځپلي خلك، هغه چي پرېدلي، فقر او مسكنت لو

ړاندي به په وستكبرينو ممترفينو او  ؛ځواكونو مسلطو

ې به ئگو ړو سترڅه ويلو جرأت نشو كولى، په لود ې ئ

ې له هغوى سره خبري نشوى ږغ به ئجگ په او شو كتلى، ن

ږه وه ړه كټ او غاټيې سر ړاندي به ئ، د دوى په وكولى

ړلو وروسته بدل شوي، خو نن او پر پيغمبر له ايمان راو

له دوى او د ټ نه بولي بلكي ټينه يوازي ځان تر دوى 

ړاوى كوي، خپل پروني مشران سرغاو مذهب  ۍدوى له واكمن

ناسمي، د حق پر حتمي بري او ې گڼي او تگالري ئي ې الرب

ې داسي ټول ئد باطل پر فوري ماتي باور لري، دا 

  ې وي!!    ډي شوتعبيرول لكه چي پر دوى كو

  دين لوري حق له  تعالى د هللادوى ته  ّـموسى كله چي

نو دغو د زر، ړ، ان راوې ايماو د مصر زلميانو پر ړورو

چي له  هغو زامن ووژنئيل: د وزور او تزوير خاوندانو و

ږدئ. بايد ېپر ۍې ژوندئځي ښى او ړې ايمان راوده سره ئ

څه ده، ولي ړي معنى ېكپرې وگورو چي د فرعونيانو د د

ۍ ځو د ژوندښې د مؤمنانو د زامنو د وژلو او د ئ

ې په نورو آيتونو كي د د د قرآنړې؟ ړه كېكپرېښودو پر

ښت پيدايتر  ّـچي فرعونيانو هم د موسى وضاحت شوى 

ڼو د ړاندي د بني اسرائيلو د زامنو د وژلو او لوو

ړې وه او هم د ده له بعثت ړه ككېپرېښودو پرۍ ژوند
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ۍ چي دا قوم په ضعف او كمزورې دا وه وروسته، موخه ئ

ېدو مخه ونيسي، د دوى ېر زياتد دوى د شم كي وساتي،

په خپلو قصرونو كي د دوى خدمت  ې،نځي وڼي د هغوى ويلو

ړى، د دوى ايمان راو ّـپر موسى ړ ول، د دوى زامنو ا ته

ړې ړه كېكې دا پرځكه ئېدل، نو ېرېدو وېر له زياتد شم

  وه.  

 د كافرانو تدبير آيتونو په پاى كي راغلي: )ې د د

ې دوه ې فقر(، د دڅه كي نه ووپرته په بل  ضاللتله 

د ټولو تدبيرونو موخه دا د دوى  -1دى شي: ېتعبيرونه ك

ړي، و دفاع وكړنالرله خپلو غلطو تگالرو او ك وه چي

د دوى  -2ې د ضاللت په حمايت كي وو، تدبيرونه ئ

ې ورونه گټه ئڅ ې حاصله شول، هيډ او بتدبيرونه شن

په ضرر او تاوان وه. دوهم ې د دوى نتيجه ئرسوله، 

ړخ تعبير دقيق دئ او د آيت له سياق او سباق سره ا

ېر وضاحت سره ډپه  له الفاظوې آيت گوي. د ورپسل

ځكه فرعون ړې نو څو نتيجه نه ده وركږي چي دغو هېمعلوم

ژلو د و ّـچي ده ته د موسى ښتي پلو مشاورينو غوله خ

 ړي.  اجازه ورك

   

   

     

    

   

   

هغه او چي موسى ووژنم،  ئږدېفرعون وويل: ما پراو 

، زه ويرېږم چي ستاسو يبلورو (ته يمرست)خپل رب  يد

كي فساد خور  يپه زمكبه او يا  يبدل كړبه دين 

 ! يړك

خپلو مشاورينو او فرعون دا مبارك آيت وايي:  -(21)

چي موسى ووژنم،  ئږدېپر ما -1: ړېڅلور خبري وكولس ته 

زه ويرېږم چي  -3ړي، ه وغواخپل رب مرسته موسى دي ل -2

كي  يپه زمكچي ږم ېېرزه و -4ي، بدل كړبه ستاسو دين 

 ! يړكفساد خور به 

گنده څرپه ټه يوه خبره كوي او پپه چي هغه گورئ 
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: ا واييتر شړلو دروازو يانو ته د تدربارپلو بله، خ

پل خداى مرستي ته نم، موسى دي خژچي موسى ووږدئ ېپرما 

: ييږي واېسره مخامخ كله عام ولس خو كله چي ، وروبلي

په ړي او چي موسى ستاسو غوره دين بدل نه كږم ېېرزه و

چي گورئ دا دئ  ي!!ړكې امني او فساد خور نمصر كي ب

، ورويفساد خ معلص كوى چي موسى ىستر مفسد اوس دا دعوهغه 

ښمن اوس د دين دين ستر د ي او دباغتعالى  هللاله هغه 

چي دا ښوونه كوي ږ ته الرې سره موپه دقرآن ، ي شوىحام

 معليه رحله ده، د پيغمبرانومې يوه د هري ديني مبارز

مرحله ي هرومرو دا په خط روانو نهضتونو باندالسالم 

هم د دښمن ړاو كي به پپه يوه خاص ې د مبارز، ځيرا

د دين كي به  په جامهد دين ، ينهضت شعارونه عنوانو

په وار په جريان كي ې پلي مبارزږ د خمقابله كوي، مو

په وار وار همداسي گو وليد، پلو سترپه خوار دا حقيقت 

په دوران كي هغه ې ه ضد د مبارزپ، د كمونيستانو وشول

منكر او د دين سرسختو تعالى  هللاله چي ړاو راغى پ

شروع  حيمهللا الرحمن الر بسمپه پلي ويناوي خښمنانو به د

به اودسه  ېبې، ختمولې ئپه من هللا التوفيق به او ې كول

په  ېئبه  ونهلميد لمانځه فېدل، په لمانځه ودر

ړ ې جوون اسالمي وزارت ئدل، د شئدل كېتلويزيون كي ښو

څلرويشت زره ماليانو ته معاش ې چي دولت ئې ړ، ويل ئك

ه جوماتونچي دوى ې ويل ړه به ئپه او مجاهدينوركوي، د 

د امريكايانو د اشغال په  ي!!ماليان وژن ي اوورانو

او ښارونو دوران كي مو وليدل چي په جوماتونو، مدرسو 

په خپله چاودني ې ځايونو كي به ئڼي د خلكو د گڼه گو

عظيم الشأن ې، لبوې منسوو ته به ئې او مجاهدينكول

 ېراتلونكاو حتمي  يرآن دغه مرحله د نهضت د يوې طبيعق

سره ې په داو ، يكو يمعرفگه تود يوه سنت په او  ېمرحل

ړاو پچي له داسي ښوونه كوي و ته الرد هللا د الري مجاهدين

چي ځي ځ به راي، هغه ورذهنا  چمتو وېدو ته سره مخامخ ك

رېږم چي ېزه وإني اخاف أن يبدل دينكم: فرعون ووايي: 

ړه ادين په پلرني ستاسو د غوره ي!! دين بدل نكړ يستاس

پل سحر او جادو او په خچي موسى ه لرم، داسي نه ېښناند

پلرنى لرغونى دين پلو جادويي ويناوو سره ستاسو خپه 

، د طبقاتي نظام ساالر، هغه لوى مفسدړي، او مذهب بدل ك

زامن ، د بني اسرائيلو وو ويشلى ډلو په ډلوې ولس ئچي 
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ې د پرې، ساتلگه په توځو ې د وينڼي ئ، لوې ذبح كولئ

 ينارواوظلمونه او هغه  ټولې ئقوم ې وزلي ب اومظلوم 

په استضعاف ې ئهغه  ې،روا گڼل ييساكلونو را نوله كلو

او  يقوم فرد فرد د مريړ پبشاو ذلت كي ساتلى، د يوه 

 ېد ذلت شپ دربارونو كيپه د فرعونيانو گه توپه ځي وين

ې رحمه بنظام  يطبقاتاو ظالم ې ، د همدېلوتېر يورځ

ژلو وروسته وايي: ړلو او وظلمونو، تېرو ډساالر؛ له 

ې امني خوره نشي!! دا خبره بكي ېواد په هچي ږم ېېرو

تكراروي،  امريكايانې ړه، نن ئپرون روسانو تكرار ك

په ځونو ې د امريكا د فوړه؛ نن ئپرون كمونيستانو وك

و يو نيم روسانبپاالن كوي!! ډه غر غرزور مسلط شوي لن

ې په ئواد ې، ټول هووژلافغانان مليون بى گناه 

په توپونو او  ېئاو كورونه  يوالو بدل كړ، كلنډك

مجاهدين ې ويل: ې به ئسره له دخو ؛ بمونو ويجاركړل

، يماتونه او مكتبونه ورانوو، جې، مدرسيپلونه ورانو

چي په داسي حال كي همدغه تبليغات كوي،  امريكاياننن 

، د او جوماتونو بمونه وروي مدرسوښارونو، په كليو، 

په ځ ډزي كوي، هره ورډو په غونښادي خلكو د غم او 

چي ړوي، خو وايي پلو وينو كي رغپه خ گونو افغانانلس

ونه او عام المنفعه اتمې او جومكتبونه، مدرس مجاهدين

ځايونو كي په دغو پل الس به په خ ،ورانويتأسيسات 

چي گورئ ړي، ې تورن كپر چي مجاهدينړي بمونه منفجر ك

ده ېه خوله تكرارپرون د روسانو پعون خبره هماغه د فر

د قرآن چي ښيي او دا په خوله. و امريكاياناو نن د 

، يتكرارېږتل به چي ي او مثالونه دگي ېلبقصې تاريخي 

يو ړ كي به په هر موې پړاو او د زمانپه هر د تاريخ 

، او دا مبارزه ې يو موسىمقابل كي ئپه ي او فرعون و

 پاى ته رسي. ېداپه غرقبه د فرعون 

گه توې د په معلص موسىږ ته وايي: دا مبارك آيتونه مو

، د ويد فرعون مقابله كبه سركي  يل شوى چي په لومړږېل

ى د فرعون ړمول بهړخونو ې له دريو اجبهي متحدد دښمن 

جبهه ې مبارز( په خالف د ې ساالرطبق يحاكم يسياسد )

بيا به د هامان او په پاى كي د قارون ، يزيپران

بني ړى د ځواكونو لومقابله كوي، خو دغو دريو م

، د مؤمنو ړىد زامنو په وژلو الس پوري كاسرائيلو 

چي دوى ړه نتيجه ورنه كې اقدام هغه ژلو دځوانانو د و
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و ما كيد په اصطالح : ې انتظار درلود، د قرآن ئ

ې : او د كافرانو كيد او توطئه له دالكافرين االفى ضالل

، نو ړيچي معكوس نتائج وركدرلوده پايله نه پرته بله 

نه  يعملهم ړې خو دا ړه كېكپرلو د وژ ّـې د موسى بيا ئ

چي پلو درباريانو سره مشوره كوي نو فرعون له خشوه، 

ږ ې تفصيالت زموې مشورد د آيت كي 21په  ه وكړو؟اوس څ

 ځور شوي. ړاندي انپه و

    

    

    

   

او موسى وويل: زه خپل رب او ستاسو رب ته له هر 

ځي ايمان نه چي د حساب په ورړم هغه كبرجن پناه و

 لري. 

د فرعون  ّـچي موسى ږي ېې ميارك آيت معلومله د -(21)

ل زه خپې ويلي: ځكه ئړي خبر شوى نو ېكپرله تصميم او 

چي د ړم رب او ستاسو رب ته له هر هغه كبرجن پناه و

چي د ښيي وروستى آيت ځي ايمان نه لري. حساب په ور

ې او ېدلځدعوت لمن د فرعون تر دربار پوري غد  ّـموسى 

نه يوازي د ې چي دى ئږي درلودل ې هم داسي خواخوهلته ئ

ې ړو خبرولو بلكي له ده ئېكاو پر جرياناتودربار له 

 ، وروستي آيت دغه مطلب ته اشاره كوي. دفاع كوله
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ې چي خپل ايمان ئړي او د فرعونيانو يوه مؤمن س

وژنئ چي وايي: ې كبله ړى له دټولو وويل: آيا يو سپ

ې په يقيني توگه ئ چي كي حال داسي زما رب هللا دئ؛ په

كه ې، ړښي درته راوتاسو د رب له لوري څرگندي نس

ړه وي پر غاې هغه دروغجن وي د درواغو پايله به ئ

څه به كومه برخه ښتينى وي نو له هغه او كه ر

څوك يقينًا چي هللا هغه  ې دركوي،چي وعده ئږي ېدرورس

ې زما ، اېرى كوونكى ويچي دروغجن تنه هدايتوي 

ستاسو په برخه  كي حال داسي نن خو واكمني په قومه!

زمكي كي غالب يئ نو كه د هللا عذاب ې په د ده چي

 ړاندي مرسته كوي؟!د هغه په وڅوك به مو ږي ېراورس

ښيم چي زه څه نه درپرته بل څه فرعون وويل: له هغه 

څه ته له الري پرته بل كمال  دې )غوره( وينم او ئ

ړى ې راوښوونه نه كوم، او هغه چي ايمان ئستاسو الر

 دډلو زه پر تاسو د دغو ې زما قومه! وويل: ا وو

، د نوح د ږمېېرو (راتلو ځيېر )ورڅځي په )بدي( ور

قوم او د عاد، ثمود او هغو حالت ته ورته چي تر 

هللا پر خپلو  چي كي حال داسي دوى وروسته ول، په

زه  ې زما قومه!بندگانو د ظلم اراده نه لري، او ا

ږم، له ېېرځي وله ور پر تاسو يو بل ته د چيغو وهلو

وئ، ړپه توگه به مخ اېدونكو چي د شا ته كځي هغي ور

د هللا له لوري به كوم ساتونكى نه  چي كي حال داسي په

ې په ښود به ئڅ الرړي هيې الري كڅوك بلرئ، او هللا چي 

گندي څرړاندي يوسف ې وبرخه نشي، او يقينًا چي تر د

په شك ړه ا پهڅه ړې نو تاسو تل د هغه ښي درته راون

وفات شو نو چي تر هغه  ؛ړلكي وئ چي هغه درته راو

كوم پيغمبر څكه هللا به تر ده وروسته هيتاسو وويل: 

ې الري ېرى كوونكى بږي، هللا همداسي هر شكمن تېونه ل

كوم داسي ړه له كوي، هغه چي د هللا د آيتونو په ا

دليل پرته مجادله كوي چي ورته راغلى وي، د هللا او د 

ړى، ې راوچي ايمان ئړاندي ستر )جرم( و په وهغ

 گوي.  ړه مهر لزپر هر كبرجن جابر  دهمداسي هللا 
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  ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(21-31)

 ې د چي له درباريانو ئډي كي د فرعون په هغي غون

چي خپل ړي س يوه مؤمنښتله د وژلو موافقه غو ّـموسى 

وژنئ چي ې كبله ړى له دټولو وويل: آيا يو سپې ايمان ئ

ستاسو د رب له  چي كي حال داسي وايي: زما رب هللا دئ؛ په

نو كه هغه دروغجن وي ې، ړښي درته راوڅرگندي نې ئلوري 

ښتينى او كه ره برخه شي، پې پايله به ئبده د درواغو 

مو هغه په داسي كوم عذاب اخته شئ چي ېدى شي كوي نو 

څوك نه هغه تعالى هللا  چيې كي شك نشته ېروي، په دې وتر

ڼ گې فقر ې. د دېرى كوونكى ويتاو چي دروغجن هدايتوي 

چي څوك ې دا دئ: ټولو غوره ئېر تعبيرونه شوي چي تر شم

خپلو موخو  هلڅكهيې به ئ تعالى مسرف او دروغجن وي هللا

 ّـ، يعني كه د موسى ړيپه لوري هدايت نه كېدلو ته د رس

دى حقيقتًا دروغجن او ړه ستاسو ادعاء سمه وي او په ا

ږي، خو په ېبه خپلو موخو ته ونه رسڅكله وي نو هيمسرف 

انسان دغه وينا فرعونيانو ته  منؤې معين حال كي د د

هم متوجه ده او په غير مستقيمه توگه هغوى ته وايي: 

تاسو به هم د خپل كذب او اسراف له كبله خپلو موخو ته 

   ږئ.  ېونه رس

 ستاسو  كي حال داسي اكمني پهنن خو و ې زما قومه!ا

و كه خيئ او برالسي زمكي كي غالب ې په د په برخه ده چي

ړاندي د هغه په وڅوك به مو ږي ېعذاب راورستعالى د هللا 

  مرسته كوي؟!

  ما ښيم چي څه نه درپرته بل څه فرعون وويل: له هغه

لوري ته كمال يوازي د رشد او ېښېدلي، برغوره ته 

 م.كوښوونه الرستاسو 

 زه ې زما قومه! ړى وو وويل: اې راوهغه چي ايمان ئ

ږم چي نور ېېرځو له راتلو وداسي بدو ورپر تاسو د 

د نوح د قوم او د عاد، ثمود قومونه ورسره مخامخ شوي، 

دوى د ظلم او هغو حالت ته ورته چي تر دوى وروسته ول، 

كه په سخت عذاب ړه، سزا ورك تعالى هللاړه او الر غوره ك

پر تعالى هللا ځكه چي ې مستحق ول دا شوي نو د همد اخته

 ې زما قومه!او ا گانو د ظلم اراده نه لري.خپلو بند

يو ږم چي ېېرځي له راتلو ود داسي سختي ورزه پر تاسو 

له هغي ړئ، ې غواي وهئ او مرسته به تربل ته چيغبه 
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او تر  يړوله بل مخ اځاى به يو مرستي پر چي د ځي ور

ې څوك به نه مومي چي له الهي عذاب ئ داسيبه،  يږېشا ك

ې ښود به ئڅ الرړي هيې الري كڅوك بچي تعالى هللا وساتي. 

 .په برخه نشي

 خو ړې ښي درته راوگندي نڅر ّـړاندي يوسف ې وتر د

چي تر هغه  ؛شكمن وئړه د دعوت په ااسو تل د هغه ت

كوم ه لڅكهللا به تر ده وروسته هيوفات شو نو تاسو وويل: 

ېل تعبيرونه شوي چي ېل ببې وينا د دږي، ېبر ونه لپيغم

ېر ستر څپه  ّـد يوسف مصريانو ې دا دئ: كه غوره ئ

چي په دوى كي د ښيي نو دا ړ شخصيت باندي ايمان رانه و

ې په بشپړه توگه ځپل شوى، د دړلو استعداد ايمان راو

 ږي. ېبل پيغمبر ورول تعالى ړ نه دي چي هللاو

  ې الري كوي، ېرى كوونكى بشكمن ت همداسي هرتعالى هللا

داسي دليل پرته ړه له هغه چي د هللا د آيتونو په ا

د له داسي دليل پرته راغلى وي، ده ته مجادله كوي چي 

په  تعالى هم د هللاړه مجادله تعالى د آيتونو په اهللا 

قريشو د ړاندي ستر جرم دئ هم د هر مؤمن له نظره. و

ړى چي مصريانو د وك غوره كړه همغه سلپه ا ّـ هللا رسول

ړى وو، د دوى په سينو كي ړاندي غوره كپه و ّـيوسف 

هر كبرجن جابر  د تعالى هللاړونه دي او كبرجن او جابر ز

 گوي.  ړه مهر لزپر 

   

    

   

  

    

    

   

    

    

       

ۍ ڼما ته يوه دنگه ماې هامانه! او فرعون وويل: ا

ږم، د آسمانونو ېرو ته ورسړه؛ هيله ده دغو الړه كجو

 توگه د موسى معبود ته وگورم پهې ته چي په د الرو
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او ېرم، يقينًا دروغجن انگې زه ئ چي كي حال داسي

ړى شو او له ښايسته كفرعون ته د ده بد عمل همداسي 

 ۍړول شو، او د فرعون تدبير له تباهسمي الري وا

 .څه كي نه ووپرته په بل 

هغه د  ّـآيتونو كي د موسى و ې مباركپه د -(31-31)

نصائحو او ېزمنو حامي د اغښيار مؤمن مدافع او هو

كبرجن غبرگون داسي فرعون د ړاندي مضبوطو دالئلو په و

ما ته يوه دنگه ې هامانه! وويل: ا: فرعون شوى ځوران

ۍ په مرسته د آسمان ڼد دغي ماړه؛ هيله ده ړه كۍ جوڼما

يادونه كوي او  ې( ئّـږم چي موسى )ېهغو الرو ته ورس

ې، له لوري وحي شو تعالى ما ته د هللاغو الرو د وايي: له

د موسى معبود او هلته ږم، ېدغو الرو ته ورسړم غوا

د  !! قرآنڼمدروغجن گې زه ئ چيې ، سره له دوگورم

ړه فرمايي: فرعون د دغي كچه او مسخره خبري په افرعون 

شو او ړى ښايسته كعمل غونى بددغه كركجن او ته د ده 

د فرعون  ،ړى شوله تلو منع كسمي الري گه په ې توپه د

 !!ه كي نه ووڅپرته په بل  ۍتدبير له تباه

ېدو پوهښه آيتونو په ژورو مفاهيمو د ې مباركو د د

د  ّـدلته د موسى ږ غور او دقت ته ضرورت لرو، پاره لل

فرعون داسي ځواب كي د په ېزمنو نصائحو اغمؤمن حامي د 

ړاندي د هر ي په حقيقت كي د حق په وچې وينا راغل

د حق خالف د دوى غبرگون تل ځوروي، گون انفرعون غبر

ڼيو او همداسي وي، د دوى محاسبه هم د دنگو دنگو ما

او تكيه او اعتماد هم، د ټ وي قصرونو پر بنسمجللو 

ړوالى د شخصيتونو د عظمت او دوى له نظره د قصرونو لو

ځان تر نورو غوره او ي ې له مخد همدښه وي، ړوالي نلو

گو ځان ته د دنپام وي چي هغوى ې ته مو گڼي، خو دړ لو

ې كاروي چي ړولو كي همداسي بهانپه جوڼيو دنگو ما

خو كوي امر  وړولهامان ته د دنگ قصر جوې: فرعون كاورل

تر نامه الندي!! آيا ړ كولو پد ماتولو او  ّـد موسى 

ه دا بهانه پارړولو لعجيبه نه ده چي فرعون د قصر جو

ړ قصر له بام د موسى ړ شم او د لوړ والړم لوكاروي: غوا

ږم ېپوه كوم چي كي حال داسي معبود وگورم او دا كار په

 تعالى ړم چي د هللاړم ثابته كموسى دروغجن دئ!! يعني غوا

د موسى ادعاء غلطه ده او زما باور سم!! د ړه په ا
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وي چي فرعون دا وينا ما ته د هغه روسي وينا راياد

ې وويل: ېدو ورسته ئږل شوى وو او له راستنېفضاء ته ل

ږني يوه ېما په فضاء كي خداى ونه موندو!! د ده د ل

ېدو وروسته همغه د فرعون موخه همدا وه چي له راستن

غلطي  يې سره د كمونيستانو هغړي، او په دوينا تكرار ك

چي وايي: خداى نشته!! ړي ړ كټ جوادعاء ته كوم سست بنس

ازي په دومره توپير سره چي فرعون د خپل قصر له يو

عجيبه  ړخه!!ۍ له اږماو ده د سپوړه بامه دا خبره وك

آيا د هغه چا عقل ته حيران ډېره عجيبه!! ېره ډده، 

و چي خداى د خپل قصر پر بام او د ړونه ژاې نشو او پر

ي په خپلو كمزورو ړټوي او غواړخ كي لپه اۍ سپوژم

ړي پيدا كې ئ زمكه او چي آسمانونه سترگو هغه رب وگوري

د شته والي شهادت د هغه ږغ ړ په لواو د عالم ذره ذره 

 وركوي!!    

   

  

   

    

  

    

    

    

     

     

   

  

   

      

ې زما قومه! وويل: اړى وو ې راواو هغه چي ايمان ئ

ې اښيم، چي د رشد او كمال الر دروړئ زما متابعت وك

يقينًا چي دا دنيايي ژوند فقط يوه متاع  زما قومه!

كور خو همغه آخرت دئ، چا ېدو ده او يقينًا چي د تم

ړ نو يوازي هغه ته ورته سزا به چي بدغونى عمل وك

ېك ځينه وو چي چا نښله نارينه او ږي او ېوركول ك
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مؤمن وي نو همدا دوى  چي كي حال داسي ړ پهمل وكع

له حساب پرته روزي هلته به چي  ځيبه جنت ته ننو

   ږي. ېوركول ك

د كي ځواب دلته د فرعون د وينا او ادعاء په  -(31-40)

ې زما قومه! اې: ړل شوهغه مؤمن انسان دا ويناوي راو

او دا ښيم، چي د رشد او كمال الر دروړئ زما متابعت وك

له ې وو: چي ويلي ئځواب كي ده د فرعون د هغي وينا په 

ېښېدلي، برغوره ما ته ښيم چي څه نه درپرته بل څه هغه 

 كوم.ښوونه الرلوري ته ستاسو كمال يوازي د رشد او 

يعني سمه رأيه همدا زما رأيه ده، زما په متابعت كي 

خو د ده ېدلى شئ، ترقي كولى شئ او رشد او كمال ته رس

په ړتياوي ځانگكي هغه مؤمن انسان د سمي الري  ځوابپه 

ېر د خپل هوس متابعت ته څگوته كوي او خلك د فرعون په 

ې اې بلي او ورته وايي: نه بلي بلكي سمي تگالري ته ئ

، يقينًا چي دا دنيايي ژوند فقط يوه متاع ده زما قومه!

او استفادې لپاره فقط يوه وسيله او و لټي اخيستگ د

د اوسېدو ښه ده، آخرت په لوري د سفر تو ، دذريعه ده

ړ نو چا چي بدغونى عمل وكئ، او قرار ځاى د آخرت كور د

له نارينه ږي او ېيوازي هغه ته ورته سزا به وركول ك

 چي كي حال داسي ړ پهېك عمل وكځينه وو چي چا نښاو 

ې او هلته به ب ځيمؤمن وي نو همدا دوى به جنت ته ننو

   ي. ږېروزي وركول كه حساب
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ږي چي زه مو د نجات ېراسره كڅه  قومه! زماې ااو 

ې ته لوري ته بلم او تاسو مي د اور لوري ته بلئ، د

څه ورسره ړم او هغه ړه كفر وكچي د هللا په امي بلئ 

علم نه لرم او زه مو د  څې هيړه ئړم چي په اشريك ك

پرته بل ې حقيقت له د ښونكي عزتمن لوري ته بلم،بخ

نه په دنيا ته ما بلئ لوري څه  چي د كومڅه نه دئ 

كي كومه بلنه ورته شته او نه په آخرت كي، او دا 

چي مسرفين د مو د هللا لوري ته ده او دا  اېدچي ستن

ړئ درپه ياد كڅه اور خاوندان دي، نو حتمًا به هغه 

پل كار هللا ته حواله كوم، ې درته وايم، او خچي زه ئ

 ليدونكى دئ.  ښه يقينًا چي هللا د خپلو بندگانو 

ورو ورو حامي  ّـدا مؤمن داعي او د موسى  -(41-44)

مي، وړاندي دروله دفاع  ّـموسى  ړاندي بيايي، دخبره و

ې اايمان ته بلي او ورته وايي:  تعالى فرعونيان پر هللا

چي زه مو د نجات لوري ته څه حال دئ دا زما  زما قومه!

چي د هللا لئ ې ته مي ببلم او تاسو مي د اور لوري ته، د

ړم چي څه ورسره شريك كړم او هغه ړه كفر وكپه اتعالى 

ښونكي عزتمن علم نه لرم او زه مو د بخ څې هيړه ئپه ا

چي د څه نه دئ پرته بل ې حقيقت له د لوري ته بلم،رب 

نه په دنيا كي كومه بلنه ورته ته ما بلئ لوري څه كوم 

د اجابت  نه په دنيا كي د بلنيشته او نه په آخرت كي، 

او قبلولو توان او واك لري او نه په آخرت كي، نه 

دلته ستاسو حاجتونه ترسره كولى شي او نه په آخرت كي 

د هللا  اېدستنږ ټولو كومه مرسته درسره كولى شي. زمو

پايله ېري كوونكو و او تمسرفيند لوري ته ده او تعالى 

 ځ به حتمًا راشيداسي ورېدل دي، وزخ په اور كي لودد 

ته تعالى پل كار هللا خ شي، زهدرپه ياد چي زما دغه وينا 

ښه ليدونكى حواله كوم، يقينًا چي هللا د خپلو بندگانو 
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 دئ.  

    

    

   

   

    

   

   

    

ړل او هغو بدو تدبيرونو وساتو چي دوى وك لهنو هللا 

بد عذاب په خپله د فرعونيانو په برخه شو، هغه اور 

چي ځ ږي او هغه ورېكړاندي چي سبا او بيگا ورو

ېر شديد عذاب ډيان فرعون قيامت راشي )وبه ويل شي:(

 ته ننباسئ.

هغه مؤمن  تعالى دا مبارك آيتونه وايي: هللا -(41-41)

، نه يوازي ونه وساتوبنده د فرعونيانو له دسيسو 

په دوى  تعالى هللاېدل هغه ته كوم تاوان ورسوي بلكي توان

په برخه ې ورداسي اور ئړل، په سخت عذاب اخته كخپله 

په قيامت د ږي او ېكدي ړانوروبه چي سبا او بيگا ړ ك

ېر شديد ډفرعونيان  ويل شي:وړه په اځ به د دوى ور

  عذاب ته ننباسئ.

ږي چي ېېر وضاحت سره معلومډد آيت له الفاظو په 

هر سبا او  -1په گوته شوي: ډوله عذابونه دلته دوه 

او د   -2ېدل ړاندي كد اور عذاب ته د دوى وښام ما

ړى لومننايستل، ى د دوعذاب ته شديد ځ قيامت په ور

ړاندي او دوهم عذاب تر قيامت وروسته، عذاب تر قيامت و

چي دوى به دغه عذاب ته ړه ويل شوي په اړي عذاب د لوم

چي دوى به ړه ويل شوي او د دوهم عذاب په ا ږيېكعرضه 

چي دوى به تر قيامت ې معنى دا ده ږي، د دېورننايستل ك

له عذاب سره په مسلسله توگه هر سبا او بيگا ړاندي و

ږي خو دا عذاب به په دوزخ كي له ننوتلو سره ېمخامخ ك

توپير لري، او همدا هغه عذاب دئ چي په رواياتو كي د 

برزخ عذاب په نامه ياد شوى، د آيت له الفاظو دا هم 

ږي چي د برزخ عذاب روحي عذاب دئ نه بدني، د ېمعلوم
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مدا ه ې كي دئ.پير په همدې تودوزخ له شديد عذاب سره ئ

گوي او هم له ړخ لاښوونو سره له الر رأيه هم د قرآن

ې ښي به ئواقع سره، كه د برزخ عذاب بدني عذاب وى نو ن

 ې.    ېدگندڅرد معذب شوو پر بدن 

   

  

  

   

    

    

    

   

     

    

   

   

    

   

   

  

   

     

   

       

شخړي  ځۍاو هغه مهال چي په اور كي به په خپلمن

ښته غوې ويي ئبوخت وي، نو مستضعفين به هغو ته چي ل

له تاسو  اږ خو ستاسو متابعين وو نو آيووايي: مو

دفع كوونكي يئ، هغه به  ي برخمي كود د اور ږ مو

ې )اور( ټول په همدږ خو ښته: موې غووايي چي لويي ئ

ړه ېكپرځ كي يو، يقينًا چي هللا د خپلو بندگانو تر من

او هغه چي په اور كي دي د دوزخ ساتونكو ړې ده، ك

ځ د چي يوه ورړئ وايي: خپل رب ته دعاء وكته به و

وبه وايي: ړي، پكه كږ سې عذاب كومه برخه له مود

آيا داسي نه وه چي تاسو ته ستاسو پيغمبرانو 
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ې، وبه وايي: ولي نه؛ وبه وايي: ړلښي دروگندي نڅر

د  چي كي حال داسي پهړئ، په خپله( دعاء وكنو )

 . نه ويڅه كي كافرانو بلنه له ضاللت پرته په بل 

په دوزخ كي د دوزخيانو هغه ځل بيا دلته يو  -(41-10)

چي يو به بل مالمتوي، كشران به خپلو ځور شوى حالت ان

ې په دنيا كي ستاسو لمن نيولږ خو مشرانو ته وايي: مو

په تاسو پسي روان وو، گمان مو دا وو چي ستاسو وه، 

ې له مؤاخذ تعالى ږ د هللاښتنه او شفاعت به موسپار

ېدلو ږ سعادت ته د رستاسو راته ويل چي مووري، ژغ

مه ې عذابونو كواوس كولى شئ د د اښيو، نو آيالر در

د دوى كبرجن مشران به ورته ړئ، پكه كږ سه له موبرخ

ټول په دوزخ كي پراته يو!! ږ ووايي: نه گورئ چي مو

ې نشو ږ ئې، موله لوري شو تعالى ړه د هللاېكدا پر

كله چي يو له څ نشته، ي هيپه الس كږ زموبدلولى، 

بله ناهيلى او مأيوس شي نو د دوزخ ساتونكو ته به 

ړئ هغوى ته به ووايي: خپل رب ته دعاء وكړي، مخه ك

ړي، پكه كږ سې عذاب كومه برخه له موځ د دچي يوه ور

ړي: آيا تاسو ته ستاسو ځواب وركد دوزخ ساتونكي به 

ې وې نه ئښي گندي نڅرپيغمبران نه وو درغلي او 

ې به فرشتوايي: ولي نه؛ وبه دوزخيان  ړې؟!!درو

څه كولو عاجز يو، په خپله ږ له مووايي: و ورته

پوه شئ چي د كافرانو بلنه ې خو په دړئ، دعاء وك

، همغسي لكه په دنيا كي چي د دوى څ حاصل نه لريهي

ه نن هم د دوى څه كي نه وبلنه له ضاللت پرته په بل 

 ږي. ېگښي نه لد دعاء غشى پر ن
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چي ايمان پلو پيغمبرانو او هغو ږ د خيقينًا چي مو

هم ځي ړى په دنيايي ژوند كي هم او په هغي ورې راوئ

چي ځ ږي، هغه ورېمرسته كوو چي گواهان به ودر

گټه نه رسوي او دوى ظالمانو ته به د دوى عذرونه 

ې به ئ ځىته به لعنت ورپه برخه وي او بد استوگن

 وي.

دا نه  تعالى آيتونو كي د هللاې مباركوپه د -(11-12)

چي په دنيا او آخرت و دائمي سنت بيان شوى ېدونكى ابدل

ي، په دنيا مرسته كومؤمنانو پلو پيغمبرانو او د خكي 

د قيامت په هغه و وى وي اۍ بريا د دكي به هم وروست

 هللاد به ټول انسانان چي ځ به هم دوى بريالي وي ور

ې وي به پيل شوړ وي، الهي محاكمه والړاندي په و تعالى

ږي، ېكړاندي وگواهان به ړه په اړنو د هر چا د كاو 

گټه نه څ هيظالمانو ته به د دوى عذرونه چي ځ هغه ور

بد به اخته وي او د دوزخ لعنت ، په الهي رسوي

  .برخه ويپه ې به ئ ځىاستوگن

ته مو پام وي چي دلته گواهان په عامه صيغه ې د

چي د انسان د ې مراد دي گواهان ترټول هغه راغلي، 

 گواهي وركوي. ړه به په اړنو ك

   

  

   

    

    

ړه او په برخه كښوونه ورچي موسى ته مو الر يقيناً او 

د ېښود، په ميراث پربني اسرائيلو ته مو هغه كتاب 

 پند.ښوونه او ره الرعقلمنو لپا

ې كي ېرڅپه  واو بني اسرائيل ّـدلته د موسى  -(13-14)

ړاندي په وږ گه زموېلد هغه ثابت سنت يوه ب تعالى د هللا

ړه، وكښوونه ته الر ّـموسى خپل پيغمبر  تعالى ږي، هللاېځل

ې د ئاو بني اسرائيلو ته ړ، ې برى وركپر فرعون ئ

د عقلمنو لپاره  چي ېښودپه ميراث پركتاب تورات هغه 

 .وو پندښوونه او الر
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ې ده، او د ښتينچي يقينًا د هللا وعده ره نو صبر كو

ښام د ړه او سبا او ماښنه غواخپلي گناه لپاره بخ

 رب د ستايني تسبيح وايه. پل خ

هر  او د قرآن ّـ هللا آيت كي رسولې مبارك په د -(11)

 ې: شوي ښوونالرڅو مؤمن مخاطب ته 

  كوه.صبر 

 گڼه.ې ښتينوعده ر تعالى د هللا 

 ړهښنه غواد خپلي گناه لپاره بخ. 

 حمد او تسبيح وايه، يعني پل رب ښام د خسبا او ما

منزه عيب او نقص ړ او له هر ټولو ستاينو ود ې تل ئ

  گڼه.

   

    

     

     

   

    

   

  

    

   

     

ړه مجادله كوي يقينًا هغه چي د هللا د آيتونو په ا

په سينو كي ړى شوى وي؛ چي كوم دليل وركې پرته له د

ېدلى نشي، نو په هللا څكله وررسچي هيې داسي كبر دئ ئ

ېدونكى ونكى اوريقينًا چي هغه ليد ړه،سره پناه غوا

ت ښپيدايد خلكو تر حتمًا ښت پيدايد آسمانونو دئ، 

  ي.ېږپوهخو اكثر خلك نه  ؛دئ (كار)ستر  ډېر
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 دا مبارك آيتونه وايي: -(11-11)

  داسي په ړه مجادله كويچي د هللا د آيتونو په اڅوك 

دليل نه لري، دوى څ د خپلي ادعاء لپاره هي چي كي حال

پلو څكله به خ، هيڅوليته ه ېې مجادلغولوونكي كبر د

ې كي به بريا ترالسه ې مجادلږي او په دېموخو ته ونه رس

 .ړينه ك

  ،د دغو كبرجنو مخالفينو د مخالفتونو پروا مه كوه

پناه يوسه، ته  تعالى هللا ړانديد دوى د مخالفت په و

د دوى خبري اوري ېدونكى دئ، يقينا  چي هغه ليدونكى اور

ئ او د ده تر رعايت او عنايت او ستا له حالته خبر د

 ې. الندي ي

  دوى د انسان بيا ژوندون محال گڼي، په آخرت او

ې ته دې او مكافات او مجازات باور نه لري، الهي محاسب

كوونكي رب ته د  پيداد آسمانونو ې پام نه دئ چي ئ

 ېر ساده او آسان كار دئ!! ډپيدا كول ړوكي انسان بيا و

  ېدلى ، كه پوهيپوهېږنه ك ېرى خلډستونزه دا ده چي

ړى او د الهي آيتونو مخالفت نه وو كې څكله به ئنو هي

  . ړېې نه وه غوره كد انكار الر به ئ

   

  

  

  

    

   

    

   

     

رگور سره برابر دي، او نه هغه چي ړوند او ستاو نه 

او نه ړي ې كېك عملونه ئړى او نې راوايمان ئ

پند اخلئ، يقينًا چي )د قيامت ږ شانته بدكار، ل

شك په كي نشته؛ څ هي ،ې دهټه حتمًا راتلونكېهغه( ن

 ړي.ېرى خلك ايمان نه راوډخو 

ېړل څړخ په مخكنيو آيتونو كي د قيامت دا ا -(11-19)

ړه دا دليل ې اږي، په دېژوندي كړي به بياراچي م ىشو
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ړوكي كوونكي رب ته د و پيداد آسمانونو چي ړاندي شوى و

 ېر ساده او آسان كار دئ!! ډپيدا كول انسان بيا 
ېړل شوى څړخ ې دا او كي د مسئلآيتون وې مباركپه د

گند څرداسي او مكافات او مجازات  چي الهي محاسبه

چي انسان ځكه ږي، دا ېحقيقت دئ چي حتمًا به تر سره ك

 ديرگور سره برابر ړوند او ستنه په خپله دا مني چي 

ړي ې كېك عملونه ئړى او نې راواو نه هغه چي ايمان ئ

ړه او سترگور په ا ړوندښه او بد، آيا د او نه بدكار، 

چي د انسان ښه نه ده څرگنده نې انسان دا قضاوت د دد 

په هر مخلوق او ې صفت متصف وي، خالق به حتمًا په همد

مصنوع كي هر صفت په حقيقت كي د هغه د خالق او صانع د 

په انسان كي د توپير دا قضاوت ړتياوو مظهر وي، گځان

حتمًا به ، ې صفت متصف دئپه همدې حتمًا چي رب ئښيي 

په ړنو چي هغه حقيقي قاضي د انسان د كځي ټه راېداسي ن

د عقل حكم همدا دئ خو ستونزه ړي. ړه وكېكپله پرړه خا

داسي ېرى خلك ډ اوپند اخلئ، ږ شانته لدا ده چي تاسو 

لو ته چمتو نه وي چي د ده ړايمان راوڅه دي چي په هغه 

 .ښتنه كويې غوفطرت او عقل ئ

رگور سره ړوند او ستي وايي: نه د آيت دا تركيب چ

ېك ړى او نې راوبرابر دي، او نه هغه چي ايمان ئ

ړي، داسي نه ږ دقت غوااو نه بدكار، لړي ې كعملونه ئ

مؤمن او بد كار سره برابر نه ېك عمل دي ويل شوي چي ن

ږي ېدي، بلكي د الفاظو له فحوى او تركيب داسي معلوم

سره برابر نه دي ېك عمله انسانان هم چي مؤمنان او ن

ځيني په دوى كي هم ژور توپيرونه شته، او بدكاران هم، 

ېر ډېك عمل له پلوه ځيني د نړ، ېر لوډد ايمان له مخي 

ېر بدمرغه او ډځيني د بد عمل له له كبله ړاندي او و

 د آيت غوره او دقيق تعبير همدا دئ.    ېوتي، پر

   

    

   

  

      

ې درته وئ چي ړئرب وويل: ما ته دعاء وك ستاسواو 

منم، يقينًا هغه كسان چي زما له عبادت لويي )او 
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جهنم ته ذليل او سپك داخل كوي ډېر ژر به ړاوى( سرغ

 .شي

ځور اننه وښورك آيت كي دا الهي الرمباې په د -(10)

ك څوم، ړستاسو دعاء قبوله ك چي ړئما ته دعاء وكې: شو

رب  پلي خچي ڼگو ړلوې ان تر دځ، ړيي تكبر او لويي وكچ

له  ېي، دا غرور او لويي به ئړك چتته د دعاء السونه او

ې دوزخ ته ، پايله به ئړيسره مخامخ كاو سپكاوي ذلت 

  ننوتل وي.

ك آيت كي د عبادت او دعاء په ارتباط څو په دې مبار

 مهم مطالب ذكر شوي:

 ړي په دعاء كولو مكلف كږ لومړى دا چي هللا جل شأنه مو

ماته دعاء ستاسو رب ويلي:  :اْدُعونى َرب كمُ  َقالَ  وَ ) يو

چي ستاسو دعاء به  ې، او د دې وعده ئې راسره كړ(وكړئ

 (َلكم سَتجِبأَ )منم 

 ي احساس، تكبر او غرور د دې م مطلب دا چي د لويهدو

او استعانت له  د مرستي  تعالى هللاباعث شي چي انسان له 

 ِإنَّ )وكړي، ړاوى غوښتلو ډډه او د هغه له عبادت سرغ
تكبر، ، ( َداخِِرينَ  جََهنَّمَ  سيَْدخُُلونَ  ِعبَاَدتى َعنْ  َيسَتكْبُرونَ  الَِّذينَ 

د هللا  د لويي احساس او غرور د دې باعث شي چي انسان

له عبادت او بيا د هغه له استعانت ډډه وكړي، تعالى 

پاى په ده چي انسان طغيان ته رسوي، او  ءدا استغناهم

 له ذلت او رسوايۍ سره مخامخ كوي.ې كي ئ

 فرمايي: ّـ هللا رسول

َمْن َلمْ  » ّـَعْن َأِبى ُهَرْيَرَة رضى هللا عنه َقاَل َقاَل َرسُوُل هللاَِّ 

 الترمذى .« َيْغَضْب َعَليِْه َيسَْأِل هللاََّ 

وفرمايل: چا چي  ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله ابوهريره 

 .ږيېې غصه كپر هللا ته سؤال ونه كړ؛

ه هغه ي او لدعاء ونه كړته  تعالى چي هللايعني څوك 

غصه كېږي، هر څومره ې تعالى پر، هللا ړيامرسته و نه غو

ې ه مرسته ترزيات او ېړتعالى ته زياته دعاء وكهللا چي 

داسي نه ده چي يوازي د همدومره راضي كېږي. ې غواړو

، بلكي له واړه تر ستر ېلويو لويو شيانو دعاء به كو

دا هم له هللا  ،شي، حتى كه مو په كور كي مالگه نه وه

دا هم  ؛ېدووشلبند مو  ۍوغواړئ، حتى كه د څپلتعالى 
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ښوونه ا او الروين ّـ هللا دا د رسولوغواړئ، تعالى له هللا 

 ده. 

 يم مطلب چي په دې آيت كي ذكر شوى هغه دا دئ چي ېدر

عبادت ئې د دعاء په ځاى راوستى، تاسو د آيت په سر كي 

: ستاسو رب وويل: اْدُعونى َرب كمُ  َقالَ  وَ : گورئدا الفاظ 

ۍ برخي كي ويل شوي: په وروستآيت ، خو د ماته دعاء وكړئ

يقينًا : َداخِِرينَ  جََهنَّمَ  سيَْدخُُلونَ  ِعبَاَدتى َعنْ  َيسَتكْبُرونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ 

لويي وكړه، ځان ئې له دې ې ئهغه چا چي زما له عبادت 

چي د آيت په گورئ ستر وگاڼو چي ما ته دعاء وكړي، 

برخي كي د دعاء په ځاى عبادت راغلى، دا په  ۍوروست

خپله ښيي چي استمداد، استغاثه او دعاء له عبادت سره 

 فرمايي: ّـرادف ده. پيغمبر مت

ِّ َصلَّى هللاَُّ 
 هللاَُّ َعْنُهَما َعْن النَّبِي

َ
َوَعْن الن ْعَماِن ْبِن َبِشير  َرِضي

َرَواُه األَْرَبَعُة . َعَليِْه َوسَلََّم َقاَل : إنَّ الد َعاَء ُهَو اْلِعبَاَدةُ 

 ، َوَصحَّحَُه التِّْرِمِذي  

فرمايلي:  ّـ هللا چي رسول روايت دئ ّـله نعمان بن بشير 

 ئ.دعاء په خپله عبادت د

 
ِّ
الد َعاُء ُمخ  اْلِعبَاَدِة  »َقاَل  ّـَعْن َأَنِس ْبنِ َماِلك  َعنِ النَّبِى

   رواه الترمذي  * «

فرمايلي:  ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله انس بن مالك  

  ئ.دعاء د عبادت مغز د

 همدا راز فرمايي:

 ، قَ 
 
اَل : َقاَل َرسُوُل هللاَِّ صلى هللا عليه وسلم : الد َعاُء َعْن َعِلي

 *    ِسالُح اْلُمْؤِمِن ، َوِعَماُد الدِّيِن ، َوُنوُر السََّماَواِت َواألَْرضِ 

 المستدرك

دعاء د مؤمن فرمايلي:  ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله علي 

 . ئد آسمانونو او زمكي نور دوسله، د دين ستنه او 

د ده دعاء د  تعالى ته دعاء كوي؛ي انسان هللا كله چ

ړ او ځان اچي هغه د هللا جل شأنه په وړاندي  ئدې مظهر د

احساس د دې باعث دغه احتياج ړتيا او اد محتاج گڼي، 

ې مرسته تر او ړيشي چي د هللا جل شأنه په وړاندي دعاء وك

ۍ ته گعبادت او بندې د هللا تعالى همدغه احساس ئړي، وغوا

لت كوي په دې دالې عدم دعاء او عدم استعانت ئبلي، را

ځان مستغني گڼي، دا د ده د چي هغه له هللا جل شانه 

د قرآن عظيم الشأن په . ښه دهاستغناء او بې نيازۍ ن
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متعددو آيتونو كي عبادت او استعانت له يوه بل سره 

 رادف او يو د بل په ځاى ذكر شوي.مت

    

   

    

     

    

    

     

     

   

   

   

   

ې گرځولپاره داسي ستاسو لې هللا هغه ذات دئ چي شپه ئ

چي په هغې كي هوسا شئ او ورځ ئې د ليدو وسيله، بې 

خو د خلكو ني خاوند دئ يېرزوپخلكو د  رشكه چي هللا پ

ډېرى شكر نه كوي، همدا ستاسو رب دئ، د هر څه 

ته بل معبود نشته، نو څنگه دوكه خالق، له ده پر

چي د هللا له ړى شوي وو هغه دوكه كهمداسي كېږئ؟ 

 ې انكار كولو.آيتونو ئ

 ښووني دا دي: آيتونو الرې مباركو د د -(11-13)

 ې ځي، يوه ئځي راځ د چا په اراده چي شپه او ور

ڼا او ې تاسو ته د رستاسو د هوسايني لپاره بله ئ

ستر فضل پل ئې خگه او په دې توتودوخي دركولو لپاره، 

 دئ. تعالى ، همدا ذات هللاستاسو په برخه كړى

  د ج چي ئهدفمني او هغه نتاږي او همغد شپې او ورځي

مرتب كېږي، داسي چي شپه ستاسو د په تلو راتلو دوى 

هوسايني او سكون لپاره ده، تر څو د ورځي له خوا د 

ان او خپل مسلسل كار په نتيجه كي ضايع شوې انرژي جبر

قوت تجديد او اكمال كړئ او د سبا ورځي لپاره مستعد 

او تيار شئ او ورځ ئې ستاسو د معاش د تأمين وسيله 

گرځولې، داسي چي هر څه د هغې په رڼا كي پېژندلى او 

خپل ستر فضل ستاسو  ې ترتيب رحمان ربكارولى شئ، په د
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 په حال شامل كړى، چي ستاسو اړتياوو ته د دې طبيعت په

تحوالتو او بدلونونو كي ځواب غېږ كي او د هغه په 

 وايي.

  شپه او ورځ په دې برسېره چي د هللا د فضل او

د دې عالم  گرات گد هغوى ت ؛پېرزويني نښي او مظاهر دي

لكه لمر، سپوږمۍ، زمكه، حتى سره اجرامو له گڼ شمېر 

څه چي په آسمانونو او زمكه ستوري، ستور ليكو، او هر 

لري، د دغو ټولو خاص تنظيم ړاو يق ربط او تعم كي دي؛

او په خپلو منځونو كي خاص تعلق، په دې منتج شي چي 

 خپل موجوده شكل كي په يوه بل پسي شپه او ورځ په

راشي، د دې ټول عالم د بېلو بېلو اجرامو ترمنځ 

او بيا د دوى او د انسان د  ږيتناسق، يووالى او هم غ

ناسب پيوند او تعلق په طبيعت ترمنځ دا موزون او مت

خپله ثابتوي چي د ټول عالم پيدا كوونكى او پالونكى 

د ې ته ئڅه رب يو دئ، هغه دا عالم اداره كوي، هر 

دا ې ئاو د ټولو ترمنځ  لىخوځېدو خاص لورى او جهت ټاك

 . ړىتوافق او يووالى راپيدا ك

    

  

  

   

   

     

   

   

هللا هغه ذات دئ چي زمكه ئې تاسو ته تم ځاى وگرځوله 

چت، او تاسو ته ئې صورت دركړ، بيا ئې ې او آسمان ئ

ې وو ئت غوره او ښايسته كړ او له پاكيزه ستاسو صور

تاسو ته روزي دركړه، همدا ستاسو پالونكى رب دئ، 

 . نو با بركته دئ د عالمونو رب هللا

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

  هغه ذات چي زمكه او آسمانونه ئې پيدا كړل، د دوى

كړ چي ځته منترمنځ ئې داسي وحدت، تنسيق او يووالى را

يو ستا د اوسېدو لپاره تم ځاى او مستقر وي او بل ئې 
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چت او پدغه كور كي چي زمكه ئې فرش او آسمان ئې چت 

دئ، ته ئې له داسي جوړښت سره پيدا كړې چي په دې كور 

كي اوسېدى شې، هغه ستا له طبيعت سره متوازن او 

متناسب دئ، فشار ئې، حرارت ئې، يخني ئې، سختوالى او 

 و هر څه ئې ستا لپاره مناسب دي. والى ئې ا نرم

  ستا د دې كور چت او فرش يو بل ته الس وركوي او په

گډه كار كوي، يو اوبه راوروي، بل دانه او مېوه راشنه 

كوي او په دې ترتيب ستا لپاره د داسي پاك رزق انتظام 

 ىكوي چي ته ئې هم له رنگ، هم له خوند او هم له بو

اوو ته ځواب وايي او ستا اخلې، ستا اړتياو خوند لذت 

 عوامل برابروي.  ءد ژوند او بقا

  هغه ذات چي د آسمان، زمكي او ستا ترمنځ ئې دا

يووالى او تناسق راپيدا كړى هماغه ستاسو رب او د 

 عالمونو رب دئ. 

يعنې په آسمانونو او زمكي كي د يوه هللا حكم نافذ دئ 

ې له همداو له يوې مرجع د ټولو ساتنه او پالنه كېږي، 

د عالم د دې بې حسابه گورو چي ې خوا ده چي له يوكبله 

اجسامو او اجرامو ترمنځ ټكر او تصادم نه راځي او هر 

له بلي  مدار او مسير كي اداره كېږي،خپل څه په خپل 

خوا زمكه او آسمان په گډه كار كوي او د انسان 

ري د دې خور او پراخ ېكه چځواب وايي، ړتياوو ته ا

اره، حفاظت او ساتنه په مختلفو السونو كي وى، عالم اد

هرومرو به د ارادو اختالف په ټكر او تصادم منتج كېدو 

او د دنيا نظم به متالشي كېدو. د زمكي او آسمان ترمنځ 

 ا ثابتوي چي د دواړو هللا يو دئ.يووالى او هم جهتي د
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ه پرته بل معبود ذات دئ چي له د ژوندىدى همغه 

)خپل( ديانت  چيې دربله ئ كي حال داسي نشته، نو په

ټولى د عالمونو ستايني ې، ورته سوچه كوونكى ي

ووايه: له كله چي زما د رب له هللا ته دي، پالونكي 

ړى ې منع كگند آيتونه راته راغلي زه له دڅرلوري 

پرته ې له هللا چي تاسو ئځم شوى يم چي هغه ولمان

گمارل شوى يم چي د عالمونو ې او پر د ځئ،لمان

 پالونكي ته منقاد اوسم. 

ي ښوونالرڅو ته  ّـ هللا رسولې مبارك آيت كي په د -(11-11)

 ې:شو

 هغه ژوندى ذات دئ چي له ده پرته بل معبود  تعالى هللا

دي خپل ديانت  چيې دربله ئ كي حال داسي نشته، نو په

هللا پالونكي نو ټولى د عالموستايني  ،ړى ويكورته سوچه 

 .ته دي

  ما ته چي ځي هغي ورووايه: له خپلو مخاطبينو ته

ې منع گند آيتونه راغلي زه له دڅرزما د رب له لوري 

ځم ولمانمعبودان هغه پرته  تعالى چي له هللاړى شوى يم ك

د ژوند گمارل شوى يم چي ې او پر د ځئ،لمانې چي تاسو ئ

لمونو پالونكي د عاټولو چارو كي ټولو اوقاتو او په 

 ته منقاد اوسم. رب 

    

     

    

   

   

     

    

   

    

    

    

      

دى هغه ذات دئ چي تاسو ئې له خاوري پيدا كړئ، بيا 

په ، بيا تاسو د ماشوم ېئې له نطفې، بيا ئې له علق
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روزنه كوي( تر هغه چي  گه راباسي، بيا )ستاسوتو

او قوت ته ورسئ، بيا تر هغه چي زاړه ړتيا خپل پياو

ړاندي وفات كړى شي، او ې وشئ، له تاسو ځيني تر د

تعقل وكړئ. دى  ښاييتر څو ټاكلي اجل ته ورسئ او 

، (يوژن)كوي ړول مژوند وركوي او چي همغه ذات دئ 

نو فقط ورته  ړه وكړيپرېكچي د كوم كار كله  او

 .: وشه، نو كېږيوايي

پام  ښووني زموږپدې مباركو آيتونو كي دا الر -(11)

 ړوي:ځانته ا

  سر كي له  په لومړيښت پيداهللا جل شأنه د انسان

پيدا رااوس هم د ده نطفه له هغو شيانو ، ړپيل ك يخاور

غله او  ېشو ادپي، له خاورو ړېږيچي له خاورو جو كوي

 .يړبدله ك ېفپه نطپه وجود كي د ده مېوه د انسان 

  ړند شي، مزيد ځوپوري رحم په دا نطفه وروزي، د مور

ته ڼه كي ئې دنيا په باو د مكمل ماشوم  ئې ستر كړي

ړاو پ يړتوب وروستپياوپالي او د ، مزيد ئې وراوباسي

پيل شي او ړاو پځايه ئې د ضعف ته ئې ورسوي او له هغه 

ي په مخكنيو مراحلو كي ومر ، ځينيډاتوب ته ورسېږيبو

 .ورسېږي نېټېې ټاكل شوتر  او ځيني

  ژوند او د  ئپيدا شوي يچي تاسو په اراده چا د كوم

 پرېكړيژوند گ ، د مرئپلي كوړاوونه پل ېل بېدا ب

 كوي.ذات غه دهم

 د هر هغه كار د سره په صادرولو د يوه حكم  يوازي

د ترسره كېدو  چي ده ئې پيل كېږيۍ ړترسره كېدو ل

 .ېړړه كپرېك

 ډېرو په  وكړيل قكي تع ېمقدمخاوند پدې  كه د عقل

 پوهېدى شي. قو ئحقا

  ښو ته پيگ طبيعت او طبيعى ژوند او مرچي څوك

په اساس دا گمان  ټهاو د بې بنس ئپوه دنا ،منسوبوي

 .خبره كوي

ځواب وايي چي ته  وښتنې پوږ ددا مبارك آيت زمو

ې پيدا څوك ئږي؟ ېگه پيدا كڅنگه پيدا شوى؟ څنانسان 

ږي؟ له كومو كومو ېگه پيل كې څنړۍ ئښت لپيداي كوي؟ د

 ږي او په پاى كي په كوم لوري درومي؟ ېېرړاوونو تپ

له مړې خاوري دانه او همغه ذات دئ چي  تعالى هللا
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مېوه راشنه كوي او له هغه انسان ته داسي غذا جوړوي 

او طبيعي اړتياوو ته ئې ده چي له مزاج سره ئې مطابقه 

د انسان په خوراك كي د زمكي له  بيا، ېنكوځواب ويو

همدې مړو اجزاوو د انسان نطفه جوړوي او همدا وړه 

ې د ليدلو لپاره ئېدى، په سترگو نشي ليدل كنطفه چي 

مرسته په چي  ړ يوته استرو سترو ميكروسكوپونو داسي 

گورو،  ځله سترگونو ر شى له خپل اصلي حجم په سله ېئ

يوه ېرېدو وروسته د ه مختلفو مراحلو له تهمدا نطفه ل

دنيا ته راولي، روزنه ئې كوي،  كيڼي بماشوم په بشپړ 

ټولي اړتياوي ئې لومړى د مور په تي كي او بيا د دې 

ي، د خپل ه غېږ كي ورته تهيه كوي، وده وركوعالم پ

ته ئې رسوي، له او پړاو قوت، ځوانۍ او كمال آخري حد 

و په مرگ هغه ځايه ئې زوال پيل شي، زړښت ته ورسېږي ا

رات او يمحكوم شي. د چا په اراده دا ټول تحوالت، تغي

كېږي؟ په داسي حال كي چي انسان دا ځته رامنبدلونونه 

د ټولو مخلوقاتو اشرف، اكرم او اعلم په خپله په خپل 

زوال پيدايښت، مرگ او ژوند، د كمال په لوري خوځښت، د 

ابطو په لوري نزول او پرېوتو كي د داسي مقدراتو او ضو

وضع شوي او چي له مخكي  ئپه وړاندي مقهور او محكوم د

ټول عالم حاكم او مسلط دي، د  د ده په طبيعت او پر

دغو حاكمو او قاهرو مقدراتو او مسلطو سننو تر شا د 

چي ځواب لرو پرته بل ې آيا له د چا اراده حكومت كوي؟

د قدرت مظاهر دي چي د  تعالى هللاڅه د هغه دا هر 

خالق او رب دئ او له ده پرته بل معبود  عالمونو

 نشته؟!!
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تونو په چي د هللا د آيړى آيا هغو ته دي پام نه دئ ك

هغه چي  ؟!!ږيېړول كاړه مجادله كوي؛ كوم لوري ته ا

چي خپل پيغمبران ړل تكذيب كې ئڅه دا كتاب او هغه 

ې ږلي، ژر به پوه شي، هغه مهال چي زولنېمو ورسره ل

ړو كي وي، په تودو اوبو غاپه ې ځيرونه به ئاو زن

ږي، ېږي، بيا به په اور كي سوزول كېك ښلكي به راك

چي تاسو له هللا ېري دي وويل شي: هغه چبيا به ورته 

شرك كولو، وبه وايي: رانه ورك شوي، بلكي ې پرته پر

هللا كافران ځلى، څه نه دئ لمانړاندي كوم ې وږ تر دمو

ې كبله چي تاسو په له دمو ې الري كوي، دا ب همداسي

ې كبله چي ېدئ او له دك ښخو ښزمكي كي په ناحقه خو

په هغه كي ځئ ته ننوفخر او كبر مو كولو، دوزخ 

  څومره بد دئ.ځى ېشت تلپاتي، نو د كبرجنو م

آيتونو كي د هغو مشركينو بده ې مباركو په د -(19-11)

له آيتونو انكار كوي  تعالى چي د هللاې شوځور پايله ان

چي پيغمبرانو ډډه كوي او د هغه الهي پيغام له منلو 

گڼي ړ ړى، د دوى مخالفت د حيرانتيا وړاندي كدوى ته و

چي د هللا د ړى آيا هغو ته دي پام نه دئ كاو فرمايي: 

څوي ې ته هې مجادلې دڅه ئړه مجادله كوي؛ آيتونو په ا
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او په كوم لوري درومي؟!! دا مجادله كوونكي هغه دي چي 

چي خپل پيغمبران مو ړل تكذيب كې ئڅه دا كتاب او هغه 

ې او تكذيب په بدو ې مجادلدوى به د دږلي، ېورسره ل

گوري، ې واو په خپلو سترگو به ئ ژر پوه شيېر ډپايلو 

ړو كي وي، غاپه ې ځيرونه به ئې او زنهغه مهال چي زولن

ږي، بيا به په اور كي ېك راكښلپه تودو اوبو كي به 

چي ېري دي ږي، بيا به ورته وويل شي: هغه چېسوزول ك

په الوهيت او ځل او دوى مو لمانپرته تعالى تاسو له هللا 

كله دا به ځواب كي ان گڼل، په كيشرت كي د هللا ربوبي

او كله به ځي په نظر نه را او رانه ورك شويوايي چي 

ې د د، يځللمان يڅه نه دڅ هيړاندي ې وږ تر دمووايي: 

ړى او داسي ږ شرك نه دئ كچي مووينا تعبير يا دا دئ 

څه چي ږ او يا دا چي موځلي، معبودان مو نه دي لمان

په لومو كي هم وږ د ، موڅوو لكه هي ځل هغه داسيلمان

ږنده ول، نه د ېږ د ذهن زمعبودان مو زموښتي وو، ن

ند او سيال، د  تعالى هللاړ ول او نه د ځلو ولمان

سنت همدا دئ، په دنيا او  تعالى هللاړه د و په اكافران

ې تور ځكه له د، دوى ښووني محرومآخرت كي له الهي الر

ږي چي كبرجن ول، تر ېكاو سپېره برخليك سره مخامخ 

گالرو ړنو او تگڼلو، په خپلو غلطو كړ ځان لوې نورو ئ

په هغه كي ځئ دوزخ ته ننودوى ته به وويل شي: ښ ول، خو

ېدا د دوى همدا په دوزخ كي د تل لپاره پاته كتلپاتي، 

  !!څومره بد دئځى ېشت نو د كبرجنو م ،برخليك دئ
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ې ده، يا به د هغه ښتيننو صبر كوه چي د هللا وعده ر

كوو،  ژمنهې ښيو چي له دوى سره ئڅه كومه برخه درو

ېرته ستنول په لوري به بړو نو زما يا به تا وفات ك

پيغمبران داسي مو ړاندي قينًا چي تر تا واو يږي، ېك

ې ځينو قصې او د اورولدرمو  ېځينو قصږل چي د ېول

چي ښايي پيغمبر ته نه څ او هيې، مو نه دي دراورول

ړي، ښه )معجزه( راوگنده نڅرپرته كومه د هللا له اذن 

ړه به وشي ېكنو كله چي د هللا امر راشي د حق مطابق پر

     زيانمن شي. او هغه مهال به باطلپال 

 ښووني دا دي: آيتونو الرې مباركو د د -(11-11)

 او مطمئن اوسه چي صبر كوه ته ويل شوي چي  ّـ هللا رسول

له تا او مؤمنانو سره هم ې ده، ښتينوعده رتعالى د هللا 

 او له كافرانو سره هم.

  له كافرانو سره د الهي وعدو مصداق به يا په خپلو

به ستا په ژوند كي هغه حالت  عالىت هللاې او سترگو وگور

راولي چي دوى له الهي عذاب سره مخامخ شي او يا ستا 

د خپل ږ وروسته له وفات وروسته، دوى به حتمًا ژر يا ل

ږي او په ېكفر او بغاوت له دنيايي عذاب سره مخامخ ك

په لور درومي او د خپل كفر  تعالى پاى كي به د هللا

 تعالى ېدا د هللاېرته ستنبټولو د  اخروي سزا به گوري.

  ده. په لوري 

 چي  يږلېلپيغمبران ېر گڼ شمړاندي تر تا و تعالى هللا

نه دي ې ئې ځينو قصې او د اورولدرې ئ ېځينو قصد 

خپلو مخاطبينو چي ښايي پيغمبر ته نه څ هي .ېدراورول

ړاندي ومعجزه او ښه گنده نڅرپرته كومه د هللا له اذن ته 

ښه وي او دي كول نه د پيغمبر په خوړانې وړي، د معجزك

 هللايوازي د ړه ېكنه د دوى د مخاطبينو په وينا، دا پر

ږي چي كوم پيغمبر كله او كومه معجزه ېله لوري ك تعالى

 ړي.ړاندي كو

 ړه په خپل مناسب وخت كي ېكهر امر او پر تعالى د هللا

د نو كله چي د هللا امر راشي ږي، ېږي او تر سره كېصادر
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ړه به وشي او هغه مهال به باطلپال ېكبق پرحق مطا

     زيانمن شي. 

    

  

   

    

  

   

   

   

    

    

ړي ړ كې تاسو ته داسي جوئڅاروي هللا هغه ذات دئ چي 

، او په خورئې وځيني ئې سپاره شئ او ځينو ئچي پر 

گټي دي او چي په دوى سره د ځيني دوى كي تاسو ته 

و پر دغو ږئ، او تاسېجت ته ورساكوم حړونو خپلو ز

ږئ. او تاسو ته ېپر كشتيو سپاره )حمل( كڅارويو او 

آيتونو انكار كومو الهي  لهنو  ،ښييخپل آيتونه در

 كوئ؟!  

د  تعالى هللاښت كي د په پيداي څارويودلته د  -(19-11)

هللا هغه ذات دئ ې: مظاهرو ته اشاره شوقدرت او حكمت دغو 

ې ځينو ئ چي پرړي ړ كې تاسو ته داسي جوئڅاروي چي 

ړي چي ړ كې داسي جوځيني ئې خورئ، ځيني ئسپاره شئ او 

ې كار ې په توگه تروسيلد ۍ تاسو ته منقاد دي، د سورل

گټور  رېته گڼ شمتاسو چي ې داسي ځيني ئاخلئ او 

څه او كوچ، پوې، ې، مستښه، شيدخوراكي توكي دركوي، غو

هم گټي نوري ېر گڼ شمپه دوى كي تاسو ته نور دركوي، 

له ې استفاده كوئ، ډوكو ئه او ړيو، له پوستكي، وشته

ېدلى شئ چي ې رسې خوند اخلئ، داسي سيمو ته پرۍ ئسورل

ېدل درته ممكن سره هلته رس ېپه استفادې له بلي وسيل

ې سيمي بلي له يوڅارويو پر دغو گه چي څنلكه نه دي، 

ټول دا ږئ. ېك حملپر كشتيو سپاره ږئ همداسي ېړل كته و

ې ښي او مظاهر دي، هر يو ئد قدرت او حكمت ن ىتعال هللاد 

ږ ستاسو د حال په ژبه تاسو ته په واضح توگه وايي: مو
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 آيتونو انكار كوئ؟!  كومو الهي له نو ړي يو، پيدا كرب 

    

   

   

    

   

   

    

   

   

  

   

    

  

   

   

   

    

    

   

    

     

   

       

ې وى؛ ېدلي چي ليدلي ئځكي نه دي گر زمكينو آيا په 

ړاندي ول، تر دوى گه وه چي تر دوى وڅنپايله  ود هغ

او په زمكي كي د آثارو له ځواك او د زيات ول، 

ونه كول  هڅه له دوى دفعهغه نو  ،ړيېر پياوډپلوه 

شو چي دوى ترالسه كول. او كله چي د دوى  كړى

ې په خپلي هغي پوهي ئړې وروي ښگندي نڅرپيغمبرانو 

ړه په اڅه د دوى چي ورسره وه او هغه ړه ښي وكخو

ې، نو كله چي دوى ې وهلپرډي چي دوى ملنترسره شول 

پر يوازينى هللا مو ايمان ې ويل: وليد وئږ عذاب زمو

ې مشركان ئړه چي په اڅه انكار كوو او له هغه  ړراو
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به نه وي گوري داسي ږ عذاب ونو كله چي زموشوي وو، 

گټه ورورسوي، دا هغه الهي سنت دئ ې چي ايمان به ئ

ېر شوى او هغه مهال به ې تچي په بندگانو كي ئ

    ړي.كافران زيان وك

پاى آيتونه دي او ې د دا مبارك آيتونه د سور -(12-11)

 گه ږدي:ې توخالصه په د ېې سورټولد ړاندي په وږ زمو

  د ېـدلي چـي ځپه زمكي كي نه دي گرښمنان د حق دآيا

تـر دوى چـي ې وى په خپلـو سـترگو ليـدلې هغو پايله ئ

ړي پلوه تر دوى پيـاوځواك له هغه چي هم د ړاندي ول؛ و

لـه پلـوه چـي څه ځواكمن ول او هم د آثارو او هغه او 

پـاتي شـوي، خـو د خپـل كفـر او ې ړي او ترړ كهغوى جو

انكار له كبله له داسي بدي پايلي سره مخامخ شوي چي د 

څ ې وو هـيچي په واك كي ئـڅه امكاناتو او هر هغه دوى 

 ې دړانـدي ئـاو د الهي عذاب پـه وې گټه نه ده وررسول

 . ړېمرسته نه ده كدوى 

  گندي څرد دوى پيغمبرانو مخكنيو كافرانو ته كله چي

او علـم مغـرور په خپلي هغي پـوهي نو هغوى ړې وروښي ن

او ، هغـه علـم ووورسـره غوره گڼلى چي ې شوي او هغه ئ

په صنعت او مدني چـارو ېدلي ول ې توانټ ئپوهه چي په م

ړي او دنگي دنگـي مكه آباده كزړاندي شي، كي تر نورو و

ې ې وينــا ئـد خپلو پيغمبرانـو پـر دړي، ړي كې جوبنگل

ې چي د خپل كفر، شرك، فساد او ظلم له كبلـه ډي وهلملن

څه به له الهي عذاب سره مخامخ شئ، په پاى كي له همغه 

 .ېې وهلپرې ئډي چي ملنخامخ شوي سره م

  ويلـي  ړولىالهي عذاب خپل سيورى پر دوى غـوكله چي

او لــه هغــو  ړپــر يــوازينى هللا مــو ايمــان راو: ې ديئــ

 سره مو شريكول. تعالى معبودانو منكر يو چي له هللا

  خو دا يو ثابت الهي سنت دئ چي د عـذاب لـه ليـدلو

ي او داسـي ښت نـه وركـوڅ ارزوروسته د چا ايمان ته هي

 ي.رسونه گټه  ايمان كافرانو ته كومه

  ړانـدي د ده پـه ې وتـر ددا هغه الهي سـنت دئ چـي

و ېر شوى او هغه مهال كـافرانتپه وار وار بندگانو كي 

    .ځيپه الس نه ورڅه ته له زيان پرته بل 

 

ْغِفُركَ سُبْحَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإل َه ِإالَّ َأْنَت َأسْتَ 
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 َوَأُتوُب ِإَليْكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 فصلت

 ژندنه:پېې د سور

ې: ه په دوو معروفو نومونو ياده شوسور همبارك اد

م ، او )ح  اخيستل شوىآيت  ېيمدرې له )فصلت( چي د سور

ې له ې له پيل او )السجده( ئې د سورالسجده( چي )حم( ئ

اخيستل شوى، د التباس د مخنيوي لپاره غوره دا آيت  38

ځكه د ده چي دا سوره د )فصلت( په نامه ياده شي 

 11)السجده( په نامه بله سوره هم شته، د فصلت سوره 

(، الرحيمآيت )دوهم د ې آيتونو فواصل ئد آيتونه لري، 

و آيتون ورته دي، دته  (يعلمون)آيت ېيم درد او 

چي د غو سورتونو ته ورته دئ او هې متوسط ږدوالى ئاو

ځينو په . كي نازل شويځنيو كلونو مكي دور په من

چي ې رواياتو كي راغلي چي دا سوره هغه مهال نازله شو

ال ايمان نه وو  ّـړى وو او عمر ايمان راو ّـحمزه 

ړى، محمد بن اسحاق د محمد بن كعب په حواله ليكي راو

ډ كي راغونپه مسجدالحرام ځل د قريشو سرداران چي يو 

هم په مسجدالحرام كي وو، دا هغه  ّـ هللا رسولشوي وو، 

ړى وو او د مسلمانانو ايمان راو ّـوخت وو چي حمزه 

د ېدا د مسلمانانو زياتېدو، ځ تر بلي زياتېر ورشم

ول، عتبه بن ربيعه د قريشو ړي و سرداران مشوش كقريش

له چي ړئ نورو سردارانو ته وويل: ما ته اجازه راك

ې مخي ته ړانديزونه ئڅو و( سره وگورم او ّـ)محمد 

ږ به هم ورسره موې ومني او ښايي كوم يو به ئ، مږدښېك

ږ له مخالفت الس گه به هغه زموې توړو او په دتوافق وك

 ّـ هللا ړ او عتبه د رسولټولو ورسره توافق وك واخلي، 

ته چي د  ې ويل: وراره!ښېناست او وئ، كخوا ته ورغى

ې پلوه په قوم كي كوم اعتبار لرۍ له خپل نسب او كورن
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ښه معلوم دئ، خو تا خپل قوم له ستر مصيبت هغه تا ته 

دي اختالف او تفرقه كي ټولني په ړى، سره مخامخ ك

ټول قوم ته د كمعقلو او ناپوهانو په ړې، ړه كراوال

ې، و سپكاوى كومعبودانين او دد ې، د قوم سترگه گور

پلرونه او ټول ږ ه: زموې دا دې چي معنى ئداسي خبري كو

څو ځير شه، زه ږ نيكونه كافران ول، زما خبري ته ل

ښايي كوم يو به ړه، ې وكړانديزونه درته لرم، غور پرو

ې وفرمايل: ابوالوليده! ته ئ ّـ هللا رسولړې، ې قبول كئ

هغه وويل: وراره! كوم كار چي تا ې اورم، ووايه، زه ئ

ږ سه كول وي نو موې دي موخه د مال ترالړى كه له دپيل ك

ټولو زيات ږ ړو چي تر موڅه دركټول به په گډه دومره 

ټول به ږ كه مقصد دي لويي او مشري وي نو موې، شتمن ش

ې ، ستا له حضور او موافقټاكوتا خپل ساالر او مشر و

ږ به ړې موړه نه كوو، كه پاچايي غواېكپرڅ پرته به هي

چي ځي را كه داسي پېريان دربانديټاكو، تا خپل پاچا و

به ماهر طبيبان ږ نو مو ېپه خپله دفع كولى نشې ته ئ

عتبه ړه واخلو، ټول مصارف به په غاړو او د عالج راوغوا

د ده ې، ېدلړه سينه اورپه س ّـ هللا رسولې او دا خبري كول

چي دي څه ابوالوليده! ې وفرمايل: د خبرو په پاى كي ئ

 ّـ هللا رسولښتل هغه دي وويل؟ هغه وويل: هو؛ ويل غو

ې دغه ې وروسته ئوفرمايل: اوس زما خبري واوره، له د

عتبه ړه، سوره په بسم هللا الرحمن الرحيم سره پيل ك

ږ ې غوپه غور سره ئېښي وو او پر زمكه اړه السونه دوا

ې دو سجده ئېآيت ته ورس 31 ّـ هللا رسولنيولى وو، كله چي 

ې فرمايل: او وئ ړې سر رااوچت كړه او بيا ئوك

ې او ږېپوهېدو اوس ته واورځواب تا زما لوليده! ابوا

ډي پورته شو او د قريشو د سردارانو غونكار دي، عتبه 

ې ځينو ئكله چي د هغه ملگرو له لري وليد ته روان شو، 

ې، دا هغه ېره بدله شوڅوويل: په خداى قسم چي د عتبه 

كله چي ورغى او ې وه، چي تللو په وخت كي ئېره نه ده څ

ېدل؟ هغه وويل: په څه دي واورې ويل: رته وئښېناست وك

مي ړاندي ې وتر دچي ېدلى خداى قسم چي ما داسي كالم اور

ېدلى، دا نه شعر دئ، نه سحر او نه ه نه وو اورلڅكهي

زما خبره ومنئ او دا ې د قريشو سردارانو! كهانت، ا

ږدئ، زه گمان كوم چي دا كالم به ېپلي مخي ته پرړى خس

عرب پر ده غالب شي نو تاسو ېري كه چ ړي،حتمًا رنگ راو
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ژغورل شوي يئ او دا څه كولو به د خپل ورور په خالف له 

كار به د پرديو په الس ترسره شوى وي، او كه دى پر 

عربو غالب شي نو د ده پاچايي به ستاسو پاچايي وي او 

د ده عزتمني به ستاسو عزتمني وي. كله چي د قريشو 

ې د وليد ې ويل: اې نو وئدېسردارانو د ده خبري واور

ږي چي باآلخره د ده جادو پرتا هم ېپالره! داسي معلوم

ړ، عتبه وويل: ما خپله رأيه تاسو ته واوروله، ېز وكاغ

 . ې كه نهچي منئ ئښه اوس ستاسو خو

ځير شو نو وبه گورو چي په ې مضامينو ته كه د سور

ې د بحث دوو اساسي موضوعاتو تركيز كوي او همدا د سور

ښود الرې دد دئ چي ې پر دې تركيز ئصلي موضوعات دي، ا

ځينو دا كتاب له لوري ده،  تعالى ږنه د هللاېكتاب لالهي 

هغه ېروي، پل بدو پايلو وځيني له خېرى وركوي او ته ز

له  تعالى په دنيا او آخرت كي به د هللاړي راو نايماچي 

ه الر غورانكار هغه چي د كفر او او پېرزوينو برخمن شي 

 اخته شي.برخليك په دنيا او آخرت كي به په سپېره ړي ك

په ضمن كه د توحيد او معاد ې اساسي موضوعاتو د همد

ړه ړه مضبوط دالئل او زې اپه دې او يادونه هم شو

د  چي د قرآنڼي كي په داسي بې خو ښووني شوې الرښكونكرا

 او د قرآن ړاندي شويدوو اساسي مطالبو په توگه و

ې الهي كتاب سره ويل شوي: آيا تاسو له د مخاطبينو ته

او آخرت  تعالى ې كبله مخالفت كوئ چي هغه مو پر هللاله د

 او ايمان ته رابلي؟! پر هغه هللا ايمان ته چي آسمانونه

له آسمان او ړي يئ، ې پيدا كړي، تاسو ئپيدا كې ئ زمكه

ړه شك لرئ او زمكي روزي دركوي!! آيا د قيامت په ا

چي گورئ ېښي، حال دا ته گران او محال برژوندون دربيا

 ړې خاوري ژوي راپيدا كوي!! ېبه له مهره ش تعالى هللا

په آخري آيت كي همدا دوه اساسي مطالب په ې د سور

 گه راغلي: ې تواجمال او اختصار سره په د

     
     

   : پام چي يقينًا دوى له

په شك كي دي، پام چي ړه خپل رب سره د مالقات په ا

مبارك آيت كي ې په د څه محيط دئ.يقينًا هغه په هر 

 ږي:ېځلدوه اساسي مطالب 

  په شك ړه له خپل رب سره د مالقات په ادغه كافران
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د مخالفت گندو آيتونو سره د دوى څرله  ، د قرآنكي دي

دا ده چي دوى د قيامت او له خپل رب سره د ه ستره وج

علمي او عقلي څ ړه هيې اپه دړه شكمن دي، مالقات په ا

 ړ شوى.ې له شك راوالدليل نه لري، مخالفت ئ

 څه د ده له واك څ ړې، هيكڅه احاطه په هر  تعالى هللا

په واك كي نه څه ې بهر نه دي، دا كافران داسي او سيطر

ې بهر وي، نو مه د ې او ادارسلط له تعالى لري چي د هللا

 او زورزر، ې له دوى د مخالفتونو  پروا كوه او مه ئ

څه ېښنه لره، له دوى سره به همغه ېره او اندځواك و

ټه په لې چي دوى ئڅه ړي نه هغه ې غواچي ستا رب ئږي ېك

  كي دي.
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ږنه، ېېر زيات مهربان له لوري يوه لډحاء ميم، د 

سپړل شوي، په عربي لوستل ې داسي كتاب چي آيتونه ئ

 ىېرږي، زېپاره چي پوهړو لى؛ د هغو وگېدونكك

داسي ې ېريو( ئډى، نو اكثرو )ونكښگوااو  ىوركوونك

ړونه د ږ ززمو ې ويل:چي نه اوري. او وئړه ډډه وك

 ېپه پردو كي دي چي ته مو وربلړاندي په وڅه هغه 

ږ او ستا دروندوالى دئ او زموږونو كي مو او په غو

ته )خپل( كار كوه چي ړى حجاب دئ نو گځانځ تر من

   يو. كوونكيې هم ئږ مو

په پام ړه الندي مطالب آيتونو په ا ې مباركود د -(1-1)

 كي ولرئ:

  د )حاء( او )ميم( په دوو هم لكه چي گورئ دا سوره

ې كي سورې مبارچي په دښه ده ې نې، دا د دحروفو پيل شو

ټوله سوره د او  ېړل شويڅدوه اساسي موضوعات هم كي 

د موضوعاتو ترتيب څرخي، ې دوو موضوعاتو پر محور همد

ې حروفو په همداسي دوو پر له پسهم داسي دئ لكه ې ئ
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ې د بحث محوري موضوعات دا دي: ې سورې، د دې سورپيل شو

له لوري ده،  تعالى ږنه د هللاېكتاب لښود الهي الرې دد 

پل بدو ځيني له خېرى وركوي او ځينو ته زدا كتاب 

په دنيا او آخرت كي ړي راو نايماهغه چي ېروي، پايلو و

هغه چي د كفر او نو برخمن شي له پېرزوي تعالى به د هللا

په دنيا او آخرت كي به په ړي الر غوره كانكار او 

 اخته شي.برخليك سپېره 

  ېږنه د هغه ذات له لوري ده چې ې مبارك كتاب لدد

 هللاړه د د انسان په اې انتهاء دئ، دا كتاب بې رحمت ئ

څرگند ې . آيتونه ئښه او مظهر دئد پراخ رحمت ن تعالى

ې څه ئله ابهام او اغماض خوندي دي، هر  او واضح دي،

 ىېدونكپه عربي لوستل كړي، په بشپړ تفصيل سره بيان ك

ږي او په حقائقو د ېپاره چي پوهړو لد هغو وگكتاب دئ، 

ى دئ او وركوونك ىېرزهم  ړتيا او اهليت لري، ېدو وپوه

 ى.ښونكگواهم 

 اكثرو چلن داسي وو چي ړاندي د قريشو د په و د قرآن

چي لكه ړه داسي ډډه وكې ئېدلو له منلو او اور د هغه

ې په ژبه ئېدلى، د حال او قال اورڅ نه وي هيې هغه ئ

د و ته الر نه مومي، ړونږ ززموويناوي  قرآنې د دوويل: 

چي خوندي دي په پردو كي زړونه ږ زموړاندي په وڅه هغه 

دروندوالى دئ او ږونو كي مو او په غو ېته مو وربل

ې او ږېپوهته نو  ؛ړى حجاب دئگځانځ ر منږ او ستا تزمو

   ږده.ېخپل كار ته پرږ مودي، خپل كار 
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ېر يوازي يو بشر څووايه: يقينًا چي زه ستاسو په 

ږي چي ستاسو معبود يوازينى ېيم، دا وحي راته ك

ړئ او ده لوري ته استقامت غوره كنو د  ؛معبود دئ

ړئ، او د مشركينو پر حال افسوس، ې وغواښنه تربخ

ړه هغه چي زكات نه وركوي او دوى د آخرت په ا

ېك ړى او نې راويقينًا هغه چي ايمان ئكافران دي، 

 ېدونكى اجر دئ.كې ړي دوى ته نه پرې كعملونه ئ

رښوونه ته ال ّـ هللا رسولې آيتونو كې مباركو په د -(1-1)

يو ېر څ: زه ستاسو په يايې چي خپلو مخاطبينو ته ووشو

ږي چي ستاسو معبود يوازينى ېيم، دا وحي راته كانسان 

زه مو د دغه يوازيني معبود لوري ته بلم،  ،معبود دئ

د تللو مستقيمه الر د ده لوري ته ړئ، هغه ته مخه ك

ړئ، د ې وغواښنه تربخگناهونو ېرو ، د خپلو تړئغوره ك

زكات نه شتمن دي خو ركينو پر حال افسوس، هغه چي مش

ې باور نه لري او همدغه بآخرت هغه چي په وركوي او 

ړى ې راوه چي ايمان ئړي، خو هغڼو محروم كگښېله  ۍباور

به دوى  ،ړيكعملونه ېك نې ې ايمان له كبله ئد همداو 

ېكو عملونو په دنيا او آخرت كي د خپل ايمان او ن

 سلسله توگه ترالسه كوي. پړه بدله په مبش
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چي زمكه ړه كفركوئ ووايه: آيا تاسو د هغه ذات په ا

ټاكئ، او ده ته سياالن  ړهپيدا كځو كي په دوو ورې ئ

په ې ځو كي ئور څلوروپه او همدا د عالمونو رب دئ، 

ې په هغړل، ړ كغرونه( جوگرونه )لنپاسه له ې كي غه

ښتونكو ې د غوې كي ئپه هغاو چاوو، ې بركت واكي ئ

ې د آسمان لوري بيا ئ ،ټاكلهحاجت سره سم روزي و له

وو، نو هغه او  گىچي لوپه داسي حال كي ړه ته مخه ك

ړه يا په نه زښه پله خوپه خويل: وې زمكي ته ئ

ځو، نو هغه ښه راپله خوپه خې ويل: شئ، وئړاندي راو

په هر او  ړلكځو كي اوه آسمانونه په دوو ورې ئ

ې ږدړه، او نچارو وحي وكړوند د هغه ا ېآسمان كي ئ

ښايسته او خوندي څراغونو )ستورو( سره په مو آسمان 

   ټاكنه ده.پوه عزتمن رب همدا د ړ، ك

مي اعجاز د عل آيتونو كي د قرآناركو بې مپه د -(9-12)

په ږ گه زموېلې بځالنده او انكار نه منونكيوه بله 

 محققعادل ې د هر گه چي كه ئېلږي، داسي بېځلړاندي و

پرته به ې ېږدو نو له دړاندي كاو منصف ساينس پوه په و

د داسي  ړي چي يقينًا دا قرآنڅه ويلو جسارت ونه كد بل 

په  اسرارو ښه پوه دئ،ټولو ذات كتاب دئ چي د عالم په 

پوه ې داسي اسرارو چي انسان نن او په شلمي پېړۍ كي پر

ړو او ږ توقف وكړاندي لآيتونو په وې شو. راشئ د د

 آيتونه وايي: دا  .ځير شوې مطالبو ته ئ

 چي خپلو مخاطبيبنو ته ښوونه كوي ته الر ّـ هللا رسول

ې چي زمكه ئړه كفركوئ هغه ذات په ا يا تاسو دووايي: آ

ته سياالن ې ذات ، آيا همدړهيدا كپځو كي په دوو ور

په هغه ذات چي پالونكى دئ، همدا د عالمونو  ؟!!ټاكئ



 

                                                                                                                        فصلت 

                                              ې                                                                                 پلوش ند قرآ

 

 

 

 

 

 

 

111 

چي لنگرونو ته ورته  غرونه پيدا كړلداسي كي ئې زمكي 

لنگرونه ې ې د هغړه ئپه اۍ دي، همغه كار كوي چي د كشت

ې ځو كي ئڅلورو وراو په ړه، ډكه كې ئونو بركتله  كوي،

رزق ړ و اړتيو د ضرورت او اژوټولو هغو هغې كي د په 

ږ كي ژوند كوي، د دوى د ېچي د زمكي په غړ پيدا ك

وو په تناسب، نه زيات نه كم، بلكي په ړتياو او انغوښت

 داسي بيا د آسمان لوري ته متوجه شو پهې اندازه، ټاكل

ې وويل: وو نو هغه او زمكي ته ئلوگى هغه  چي كي حال

و، ښه راغلپه خول: ړو وويښه راشئ، دواښه او ناخوپه خو

په بشپړه توگه ړاندي په وړه د هغو ضوابطو يعني دوا

 څه كوي چي هللاړي، همغه وضع ك تعالى منقاد دي چي هللا

ښتل، غو تعالى چي هللاړ شوي گمارلي، همغسي جوې پر تعالى

دا كار هم په همغو دوو ، ړلهغوى ئې اوه آسمانونه ك

هغه د كار د په هر آسمان كي ئې د بشپړ شو، ورځو كي 

د دنيا ړل، اوامر صادر ك ړهڅرنگوالي او تدبير په ا

و ستورو سره ښايسته كړ ڼرېر څپه څراغونو د ې ئآسمان 

ږ ړ چي دا آسمان هم زموې وكداسي انتظام ئاو د حفاظت 

هر ستورى په ې پاره يو محفوظ چت وي او هم ئد زمكي ل

د  ېځ ئځاى او مسير كي وساتو او د دوى تر منخپل خپل 

ې ونيوله. د زمكي او آسمانونو په دټكر مخه تصادم او 

داسي خالق، پالونكي او د ښت او انتظام كي پيداي

گنده گورو چي څرۍ مظاهر په ځواكمنساتونكي د پوهي او 

 د ده له لوري دئ. ټاكنه او تقدير دا 

و كي د دغو اساسي مطالبو شاهد ې مباركو آيتونه دپ

 يو:

 پيدا ځو )مراحلو( كي ږو ورپپه شاو زمكه  آسمانونه

  شوي.

  ړى شوي پيدا ك او زمكهه آسمانونكي  دوو مرحلوپه

پړ څلورو مرحلو كي د زمكي تسويه او برابرول بشپه او 

پر سر چي د زمكي ې كي يوه مرحله هغه ده چي په دشوي. 

ې سره په همدړى شول او پيدا كېر څپه گرونو غرونه د لن

ړښت زمكي ته داسي جوې ه ئبلړه، تم كېدا ړزې د زمكي لئ

په ژوي ې ړ شو، هم ئې جوټوبى ترټاچي د بركت وركول دي 

ې د هغوى رزق او روزي، دومره م ئړل او هپيدا ككي را

ځواب گه پړه توپه صحيح او بشټولو حاجت ته چي د 

  ووايي.
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  چي د دوى تر څه او او زمكه  آسمانونهكائنات، ټول

 ېر ول.څپه گي د لوړاندي وښت پيدايړي ، تر لومځ ديمن

 ږ ېپه غد هغه ښايسته شوى او په ستورو ې آسمان ږدن

ځاى پر ځاى گه په خوندي او مصئون توټول ستوري كي 

 ړى.ې خوندي كړى او هم ئښايست وركدغو ستورو هم  شوي.

  ټولو آسمانونو كي د يوه هللا سنن او اوامر حاكم په

ى حاكم ځاړ شئ او د هغه چي د عالم هري برخي ته والدي، 

پړه په بشچي گورئ ېړئ نو وبه څسنن او طبيعي ضوابط و

وضع ې يوه ده او چي منشأ ئښيي گه سره ورته دي او تو

 .ې هم زياتيا تر دې يو دئ، نه دوه او كوونكى ئ

  پاره دومره رزق او روزي ژوو لټولو زمكي كي د په

   ځواب وايي. ته ونوټولو حاجتچي د ې تعبيه شو

ځير ږ و اساسي مطالبو ته لآيتونكه د دغو مباركو 

چي څه وايي ې همغه فقره ئچي فقره گورئ شئ نو وبه 

 پوه شوي. ې پرپوهان اوس ېړونكي او ساينسڅ

و كي ويل شوي آيتونپورتنيو په چي پام وي ته مو ې د

ويل ې پساو ورړه پيدا ككي ځو ور ودو پهې زمكه ئچي 

بره ې هغه تسويه او براو كي ئځڅلورو ورچي په شوي 

ې د آسمان لوري ته بيا ئچي ويل شوي ې پسورړه، او ك

وو، نو هغه او زمكي  گىچي لوپه داسي حال كي ړه مخه ك

ړاندي شئ، راوړه يا په نه زښه پله خوپه خويل: وې ته ئ

ځو په دوو ورې ځو، نو هغه ئښه راپله خوپه خې ويل: وئ

و كي د آيتونپه نورو د قرآن  ،ړلككي اوه آسمانونه 

ې او دا ښودل شوځي ږ ورپښت موده شپيدايد الم ع ټول

چي ځي همغه دي ۍ دوه ورړښت لومپيدايچي د زمكي د ښيي 

ړوند پيدا شوي او اې آسمانونه او زمكه ئڅ كي په تر

چي پام وي ې ته مو هم په برخه شوي، دې ړښتونه ئجو

ښت هممهال بولي او پيدايي او زمك وآسمانوند  قرآن

ېل په يوه وخت سره بي ول او ښتړه سره نچي دواوايي 

ړاندي نه آسمان تر زمكي وچي ې معنى دا ده شوي، نو د د

ړاندي، دا بحث غلط او پيدا شوى او نه زمكه تر آسمان و

ڼي، گړاندي ښت تر بل وپيدايڅوك د يوه چي ټه دئ ې بنسب

البته د زمكي تسويه او پيدا شوي، په يوه وخت ړه دوا

ې پيل شوښت وروسته پيدايځايي ړو له يو برابرول د دوا

چي اوسنى حالت ېر شوي ې تپرړاوونه پېل ېل بڅلور باو 
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 ړى.ې غوره كئ

 نن ساينسپوهان وايي:

  ښتي ول او يوه ټول اجرام سره نپه سر كي د عالم

متكاثفه كتله وه، دا كتله لوگي ته ورته وه، د يوه 

ېل شوي، ورو ورو د لوگي دغو څ كي سره بانفجار په تر

ځيني ېر څ، د لمر په ېړڼه غوره كو مادي بكتل جال شوو

 پاته شوي.ڼي كي گي په بستر اجرام ال تر اوسه د لو

  ېر وروسته راپيدا شوي، د ډد زمكي پر سر غرونه

ېدله، بهرنى ځېره خوډړاندي زمكه ېدو وغرونو تر پيدا ك

ېدو او توگه ماتې په پر له پسې كى ئټقشر او پوډبرين 

د همدغو ې، خو ې راتله زلزلېدلو له كبلې ماتد همد

ې راكمي ښت او زلزلځوروسته دا خوښت غرونو له پيداي

 .ړې او زمكي اوسنى حالت غوره كشو

 ې په دغو غرونو سره نه يوازي د زمكي هغه پر له پس

په زمكي كي داسي ې بلكي ې متوقف شوښت او زلزلځخو

ېلو ېلو بې د بېلي سيمي ئېلي بشرائط برابر شول چي ب

پاره جوگه شي، په زمكي كي د ژوو او د ښت لدايژوو د پي

پيل ې وروسته ړۍ له دښت لدوى د رزق او روزي د پيداي

 شوه. 

په دغو او نورو  چي قرآنټول هغه څه دي او دا 

 ړاندي ويلي!!پېړۍ وڅوارلس آيتونو كي 

   

   

    

   

    

    

     

   

   

    

   

   

    

     



 

                      ې                                                                                                   پلوشد قرآن 

 فصلت

 

111 

    

    

  

   

    

  

  

   

   

     

    

  

   

  

   

   

  

  

   

تندر په يوه نو ورته ووايه:  ړخو كه دوى اعراض وك

هغه مهال  ،ته ورتهد عاد او ثمود تندر  ؛ېروممو و

غلل چي ې وروسته ورړاندي او ترې وچي پيغمبران تر

ب ږ رزموې ويل: كه ځئ، وئڅه مه لمانله هللا پرته بل 

په ږ نو موې، ې وږلېرالمالئكي ې ښتى نو حتمًا به ئغو

ږل شوي يئ، ېان يو چي تاسو ورسره رالفراڅه كهغه 

ښتنه او لويي غو ي كيمكپه ز هناحقخو په و عاد ا

ت قود  ږڅوك به تر مونې ويل: ړه او وئكو يطلبجاه 

ړ پام ونه كې ې ته ئوي؟ آيا دړى ېر پياوډله پلوه 

ړي پيدا كې ې دوى ئچېر قوي دئ ډهغه هللا تر دوى ې چ

ې انكار كاوو. نو په سپېرو ږ له آيتونو ئزمون او

چي په دنيايي ې راوستله، ۍ پرځو كي مو تونده سيلور

څكو، او د آخرت عذاب خو ژوند كي سپك عذاب ورو

مرسته  چي كي حال داسي پكوونكى دئ، پهېر سډهرومرو 

ى ږي، او ثموديان داسي ول چي د دوېنه كې به ئ
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ې تر هدايت غوره ئړوندوالى ړه خو ښوونه مو وكالر

سپكوونكي عذاب تندر څه له كبله د گڼلو، نو د هغه و

ونيول چي دوى ترالسه كول، او هغه مو وژغورل چي 

 ې كوله.  ځان ساتنه ئړى وو او ې راوايمان ئ

ته  ّـ هللا آيتونو كي رسولې مباركو په د -(13-11)

اعراض او مخالفت په صورت د قريشو د  چيې وښوونه شالر

وم رېكي هغوى ته ووايي: له داسي سخت الهي عذاب مو و

تندر ېوتي پر هغوى راپرې اخته شول، پرعاد او ثمود چي 

ورغلل، پيغمبران ېر گڼ شمهغه مهال چي ، تندرته ورته 

ې او ترهم پيغمبر راغلى وو ړاندي وې هر يوه ئ تر

پرته بل تعالى  له هللاټولو وينا دا وه: هم، د وروسته 

چي ښتى ږ رب غوزموكه ړ: ځواب وركهغوى ځئ، څه مه لمان

ې، ې وږلېرالمالئكي ې حتمًا به ئږي نو ېكوم پيغمبر راول

تاسو او ستاسو ږ موېر انسانان يئ، څپه ږ تاسو خو زمو

ې منسوبوئ نه ته ئ تعالى رسالت او هغه پيغام چي هللا

 يطلبجاه او كبر  ي كيمكپه ز هناحقپه  يانوعادمنو، 

ې ويل: او وئښېدو ېځواكمن ورته وبرټولو ځان تر ، ړهكو

ې ته دوي؟ ړى ېر پياوډت له پلوه قود  ږڅوك به تر مون

 يچېر قوي دئ ډتر دوى تعالى هغه هللا  يچوو پام نه ې ئ

له  تعالى هللاې د ېره ئې سربپر د .ړيپيدا كې دوى ئ

پيغمبر  خپل ې كفر، كبر او لهد دانكار كاوو. آيتونو 

ېرو او د هغه له رسالت سره د مخالفت له كبله له سپ

غله، وركاوى ې راۍ پرتونده سيلځو سره مخامخ شول، ور

ې هم به تر دد آخرت عذاب په برخه شو، ې او سپكاوى ئ

د  چيڅوك به نه مومي  داسيوي، پكوونكى ېر سډهرومرو 

ړه خو ښوونه وكالرو ته مو ثموديان !!ړيوكمرسته دوى 

خپلو بدو گڼلو، نو د ړوندوالى تر هدايت غوره و هغوى

 هللا، او عذاب تندر ونيولسپكوونكي له كبله د ړنو ك

د ړى وو او ې راووژغورل چي ايمان ئړي وگهغه  تعالى

غوره ې ي الر ئځان ساتنتقوى او له گناه او بغاوت د 

 .  ړې وهك

عاديان كه ږي، ېځواك نه مغرورقريش دي پر خپل زور 

، ترقي، ۍبرالس ،گمختپرپل هغه مادي له خان يداو ثمو

چا ورسره سيالي نه شوى ې هيچۍ ځواكمن، قوت او ندتم

د ېدو؛ ېښځواكمن برړى او پياوځان تر ټولو كولى، 
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له سره د مخالفت  ّـو پيغمبرانله و ا ، ظلمطغيان ،فساد

ټولو د  او لله هغه دردناك برخليك سره مخامخ شوكبله 

، پاره د عبرت وسيله شولل ورانگمظالمانو او ستمتمدنو 

په قوم د بد برخليك  بايد د دغهران گستماوسني 

وري، د دوى د گې وپل برخليك او راتلونكخ ينداره كيه

ې پاى ته رسي او الهي عذاب به ئپه به هم ظلم توره ش

 رانيسي.
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چي د هللا غليمان به د اور لوري ته ځ او هغه ور

ډلي ډلي دوى به  چي كي حال داسي ړى شي، پهډ كورغون

ورشي،  (ېږد)اور ته نچي ر هغه توي،  ړى شويك

شهادت څه  هغهپه ې به ئ يپوستكاو  گيږونه، سترغو

پوستكو ته به وايي: پلو خو . اچي دوى كول وركوي

ورته وايي به: هغه هللا په ضد شهادت وركوئ؟  موږز يول

په خبرو راوستي او ې څه ئهر چي په خبرو راوستي يو 

ځول رگلوري ته ور ړئ او د هغهپيدا كځل هغه په اول 

)داسي مو  ېټولپ (ړنياو تاسو چي )خپلي ك ږئ.ېك

درباندي گواهي  ږونهچي نه به( ستاسو غوېرله انگ

پوستكي، خو دا ستاسو وركوي، نه ستاسو سترگي او نه 

ېرو هغو كارونو نه ډچي هللا په ړى وو گمان مو ك

همدا ستاسو هغه گمان وو  ې كوئ.ږي چي تاسو ئېپوه

ړئ او ې كگمان كولو، تباه ئړه مو په ا چي د خپل رب

ې اور ځى ئگنستواړي له زيانمنو شوئ، نو كه صبر وك

نو په عفو شوو كي به شامل ړي دئ او كه عفو وغوا

 نشي.

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(19-24)

 د اور لوري ښمنان به د هللا تعالى دځ د قيامت په ور

ډلي د ډلي دوى به  چي كي حال داسي ړى شي، پهډ كته غون

ې ورشي، ږداور ته نچي ر هغه ځول شي، تاور په لوري وخو

شهادت څه هغه په ې به ئ يپوستكگي او ږونه، سترغو

 پوستكو ته وايي: وليپلو چي دوى كول. دوى به خ وركوي

: هغه هللا په ړيبه وركځواب په ضد شهادت وركوئ؟  زموږ

راوستي او هغه په خبرو ې څه ئهر چي خبرو راوستي يو 

  ږئ.ېځول كگرړئ او د هغه لوري ته ورپيدا كځل په اول 

  دوى ته به وويل شي: په دنيا كي چي كله تاسو په

چي نه به ستاسو ېرله پټه گناهونه كول داسي مو انگ

درباندي گواهي وركوي، نه ستاسو سترگي او نه  ږونهغو

پوستكي، هغه مهال مو گمان نه كولو چي ستاسو د ستاسو 

په  تعالى گواهي وركوي، د هللاړنو په كړي به ستاسو بدن غ

گېرنه داسي وه چي گواكي هغه ستاسو په ړه ستاسو انا

ط ړه دغه غلپه ا تعالى د هللا .ږيېپټو كارونو نه پوه

ړئ او له زيانمنو ې كتباه ئړ، گمان د گناه جرأت درك
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 شوئ.

 ړي هغه مهال به د دوى حالت داسي وي چي كه صبر وك

نو په ړي ې اور وي او كه عفو وغوائبه ځى گنستوه ايا ن

 عفو شوو كي به شامل نشي.

د پوستكي ړي انسان د بدن غد چي ښيي مبارك آيت دا 

ې ډول ئړني گوري، په يوه ټولي كپه شمول د انسان 

گواهي ړه په اانسان د ځ به ثبتوي او د قيامت په ور

، ړووك ږ توقفړاندي لپه وې مطلب وركوي، په كار ده د د

اړه په ې وينا د دړاندي به وكاله  1400ما ته ووايئ: 

د انسان پوستكى به چي  گه وو څنعكس العمل د مخالفينو 

ې به ئ يې خبرپه د(؟ آيا د انسان په خالف گواهي وركوي

ټوكو به ټوكو په ېر نه وي خندلي او ډېر ډكي پلو په خ

هم ( دا ادعا ّـ) محمد ئدا دچي يوه بل ته نه وي ويلي 

په خبرو راشي او د به ژبي پوستكى ې بدا چي ړه وك

خو راشئ د  !!؟ښه او بد عمل به شهادت وركويپه انسان 

د چي ړئ پوه ته وكساينس  يقرآن دا وينا نن يوه داس

چي نه ې دا ورته معلومه شوكي په نتيجه ړنو ېڅعلمي 

سطح او فضاء د زمكي د يوازي د انسان پوستكى بلكي 

پوه او هر هر حركت ثبتوي، هغه ساينس  ږانسان هر هر غ

ږ او ېر قاطعيت سره وايي: د انسان د غډپه نن چي 

ږي ېثبت ك يداسكي او فضاء  زمكي په سطحې د پڅښت ځخو

كاله وروسته هم  هگونپاره دوام كوي او زرد تل لچي 

لو كشف ئوساتللو مخپرپه كولى شو دا امواج او اثرات 

قرآن چي پوه ته ووايئ ړو. كه دغه ساينس او ترالسه ك

څه ې ې، عكسل العمل به ئړدا خبره ككي ۍ مخېړپڅوارلس 

قرآن چي څه ووايي پرته بل دې ېدى شي له كآيا  ؟وي

 ؟ ئپوه دټولو اسرارو په چي مرجع راغلى  يحتمًا له داس
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څه هغه ې چي دوى ته ئټاكلي گ مو ورته څناو داسي هم

ندي دي او د دوى تر شا ړاچي د دوى په وړي ښايسته ك

د پېريانو او ړه دا وينا دي او د دوى په ا

ې چي تر دوى ډلو كي محققه شوانسانانو په هغو 

 ېر شوي، يقينًا چي دوى زيانمن دي.  ړاندي تو

ځور دا سنت ان تعالى هللاې مبارك آيت كي د په د -(21)

بد انسان ته بد ملگري ورپه برخه كوي، دا بد چي شوى 

ورته ې غولوي، بد افكار او بد اعمال ئې ملگري ئ

چي ځوروي ې داسي ورته انماضي او مستقبل ئ ښايسته كوي،

څومره چي په شيطاني الرو ېښي، ښايسته ورته وبرښكلى او 

ې په شيطانت او شرارت ئبه ړاندي درومي همدومره كي و

ږي، د بدكارانو له اسالفو ېكي ماهر ملگري په برخه ك

سره همداسي شوي، كه دا پيريان ول او كه انسانان، د 

ړه دا ده چي هم به په ېكپر تعالى هللا ړه دپه اټولو دوى 

 .  او هم په آخرت كي يوزيانمن دنيا كي 

ړه دا وينا محققه شوه، دلته ويل شوي چي د دوى په ا

د  ځې وينا په تعبير كي د درنو مفسرينو تر مند د

اختالف شاهد يو، غوره تعبير دا دئ چي دلته په )القول( 

  سره همدا مخكني قول )

    

   ) 

، يعني همدا الهي وينا او سنت د دوى په ېته اشاره شو

 اسالفو كي هم محقق شوى.  

معنى دا ې الهي سنت ته مو بايد پام وي چي د دې د 

گ كي مومئ، د څنده چي تل به بد انسان د بد انسان په 

ې ملگري( او مشاورين به د دوى ږدقرناء: نبد انسان )

كوي، دا ښايسته ېر وي او غلط كارونه به ورته څپه 

ړه چي د چا په اې الهي سنت خالف ده وينا ناسمه او د د

ې ړى دئ خو ملگري او مشاورين ئښه سپه خپله وويل شي: 

حقيقت دا دئ چي بد مشاورين د بد  بد انسانان دي!!

 . ږيېډانسان خوا كي راغون
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ږ مه ته غو قرآنې دويل: ړى وې كاو هغو چي كفر ئ

ړئ چي غالب شئ، نو ړه كږدئ او په هغه كي غوغا جو

ړى او ې كچي كفر ئڅكو حتمًا به هغو ته كلك عذاب ورو

چي دوى ړو ېر بد عمل سزا وركډه د دغه هرومرو ب

په هغه كي ښمنانو سزا ده، كولو، همدا اور د هللا د د

چي څه سزا كور دئ، د هغه ېدو دوى ته د تلپاته ك

 ړه انكار كولو.آيتونو په اږ د دوى زمو

 آيتونو كي ويل شوي:ې مباركو په د -(21-21)

 ږ مه ته غو قرآنې دويل: ومخالفو كافرانو  د قرآن

له لوري خلكو ته اورول  ّـ هللا د رسول ، كله چي هغهږدئ

 دوى د قرآنچي غالب شئ، ړوئ ږي نو شور او غوغا جوېك

چي د ېدل پوهليدلو، په خپلو سترگو ېز پراخ او ژور اغ

ې ټولو مؤثره طريقه دا ده چي پرې تر د مقابل ّـ هللا رسول

ږي، دا د اسالم په ضد ېپيغام خلكو ته ورس ږدو د قرآنن

يوازي د قريشو د مشركو سردارانو اسلوب نه وو؛ تل او 

همدا كار كوي، ښمنان د تاريخ په هر پړاو كي به د حق د

ښكونكى او ړه راز چي د قرآنې دا وي محور به ئڅو د ه

 ږي.ېپيغام خلكو ته ونه رسېزمن اغ

 حتمًا چي داسي كافرانو ته به ړې ړه كېكپر تعالى هللا

ېر بد ډاو هرومرو به د دغه ي، څكعذاب وراو شديد كلك 

مناسبه سزا ښمنان دي او وي، دوى د خداى دعمل سزا ورك

ځى استوكنتلپاته ې دئ، همدا اور به ئاور د دوزخ ې ئ

 ا له الهي آيتونو د انكار سزا ده. د ،وي
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ږ ربه! د ې زمواړى وويل: ې كاو هغو چي كفر ئ

ې ې بئږ چي موښيه پيريانو او انسانانو هغه دوه راو

له څو ړو، تر ې الندي كچي تر خپلو پښو ئ ړوالري ك

  .ځني شيالندينيو )ذليلو( 

چي ې د هغو دوزخيانو وينا راغلدلته په دوزخ كي  -(29)

ته  تعالى هللاې رسولي، خپلو مشرانو غولولي او دوزخ ته ئ

كسان ريانو او انسانانو هغه ېبه سوال كوي چي د پ

ې په دوزخ كي ئ ول اړې الري كې بئ چي دوىښيي ورو

الندي داسي ې خپلو پښو ئ چي ترړي ځول، دا به غواوغور

ځي. دا همغه ېوپر نديالټولو تر ېر سپك شي او ډ ي چيړك

مذهبي او سياسي مشران دي چي دوى به په دنيا كي د 

په سترگه ورته كتل، د هغوى په څلو ذواتو درنو او سپې

او دا طمع ټوله پلو معبودانو رضاء لې د خمتابعت كي ئ

چي د دوى په ملگرتيا او متابعت كي به د ې درلوده ئ

 ړي. دنيا عزت او د آخرت سعادت ترالسه ك

   

   

  

   

   

  

   

   

   

    

    

    

    

   

ې ږ رب هللا دئ؛ بيا ئزموې ويل: چي وئ هغهيقينًا 
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ې وينا )له دږي ېې نازلې به پرړ، فرشتاستقامت وك

ږئ او د هغه ېه كوئ او مه غمجن كېرچي مه وسره( 

ږي، ېې دركول كچي وعده ئښ اوسئ خوېري سره په زجنت 

د دنيا په ژوند كي ستاسو دوستان يو او هم ږ هم مو

څه شته ې كي هر هغه په آخرت كي، او تاسو ته په د

ې څه چي تاسو ئړي او هر هغه ې غواړه ئچي ستاسو ز

ښونكي ېر مهربان بخډېلمستيا د ړئ، يوه مښتنه وكغو

 له لوري. 

ې په مقابل كي چي ملگري او مشاورين ئد هغو  -(30-32)

ښايسته ې ورته بد كارونه ئسي شيطانان دي او نجني او ا

او په  ږ رب هللا دئزمواو هغه چي وايي: مؤمنان كوي؛ 

ټينگ پاته ې ثابت او ښتنو ئې باور او اعتقاد او غوهمد

او ږي ېې نازلې به پرفرشتږي؛ داسي معرفي شوي چي ېك

ږئ او د ېه كوئ او مه غمجن كرېمه ودوى ته به وايي: 

ې دركول چي وعده ئښ اوسئ خوېري سره هغه جنت په ز

دنيا كي ستاسو دوستان يو او هم دلته په ږ هم موږي، ېك

ړاوونو او كه په دنيا كي له آزموينو،كپه آخرت كي، 

 تعالى هللاې مه كوئ، سره مخامخ شوئ پروا ئمحروميتونو 

تاسو ي په هغه كي به چړي په بدل كي هغه جنت دركې به ئ

څه ړي او هر هغه ې غواړه ئچي ستاسو زوي څه هر هغه ته 

ېر ډد چي ېلمستيا مداسي ړئ، يوه ښتنه وكې غوچي تاسو ئ

  به وي!! له لوريرب ښونكي مهربان بخ

څنگه او په ې چي دا فرشتږي ړېښتنه راوالدلته پو

ې دا دئ: ځواب ئږي؟ ېپر مؤمنانو نازلڼي كي كومي ب

هغوى ځي او كه چي شيطانان بدو انسانانو ته ورهمغسي ل

ځي او دغه ويناوي ې مؤمنانو ته وروسوسه كوي، فرشت

  .ېورته تلقينوي چي په مخكنيو آيتونو كي راغل
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ېر غوره وي د وينا له پلوه ډڅوك او تر هغه چا به 

ړ او ې وكېك عمل ئړه، نبلنه وركې چي د هللا لوري ته ئ

ډلي يقيني توگه د مسلمانانو له ه پې ويل: زه وئ

 ېدى شيگڼي سره برابرښې نه چي كي حال داسي پهيم، 

و لټوچي تر ې دفع كوه ئڅه سره او نه بدي، په هغه 

( هغه چي ستا او د هغه ېپه به )وگورڅاوي، ناغوره 

ږى كوم خواخو ښمني وه داسي شوى لكه دكومه ځ ترمن

ړى د بل چا ې كدوست، او دا له هغو پرته چي صبر ئ

ږي او دا له هغه پرته چي ستر بختور ېنه په برخه ك

ږي، او كه د شيطان له ېوي د بل چا نه په برخه ك

په هللا سره ږي نو ېرسوڅونه درلوري كومه وسوسه او ه

  ېدونكى دئ.چي هغه پوه اورړه، يقينًا پناه غوا

 ښووني دا دي:رآيتونو الې مباركو د د -(33-31)

  بلنه چي نشته څوك غوره د وينا له پلوه تر هغه چا

: زه اييو وي اوېك نې ، عمل ئويلوري ته تعالى د هللا ې ئ

ږدم. او ړه حق ته تسليم يم او د خپل رب اوامرو ته غا

لوري ته د دعوت مقام او  تعالى چي د هللاږي ېې معلومله د

  څه ورسره برابري نشي كولى.څ ړ دئ، هيڅومره لو ښتارز

  او نه بدي،  ېدى شيسره برابرپه خپلو كي گڼي ښېنه

پلوه ښت له بري دي، د ارزسره براې گڼه او بدښېاو نه 

 هم او د اجر او پايلي له پلوه هم.

  څه ه هغه په بدي سره مه وركوه، بدي پځواب د بدي

ړې نو كه دا كار وكوي، و غوره لټوچي تر سره دفع كوه 
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چي ېدلى گرځ ږى دوستخواخوڅوك ستا هغه چي  ېه گوروب

 .ښمني وهدكومه ځ ستا او د هغه ترمن

  له و دفع كول هغه صفت دئ چي گڼو سره د بديښېپه دا

او ، ړىې كچي صبر ئږي ېد بل چا نه په برخه كهغو پرته 

په برخه د بل چا نه پرته چا له هغه خصلت صبر د دا 

يعني په چا كي چي د صبر ماده ، ي ستر بختور ويچ ږيېك

ې وي، په وار وار له ستونزو سره مخامخ شوى كمنه شواځو

ې د صبر لمن ئړى، ي وركله السه نه وې وي خو خپل همت ئ

په نتيجه كي يو ې وي او د صبر د زيات مشق يولكلكه ن

ړ شوى وي هغه دا سعادت ې جوهمتناك او صبور انسان تر

او دا د ړي، ځواب كېكي سره ترالسه كولى شي چي بدي په ن

يوازي د ستر بختور انسان په برخه خصلت صبر َمَلكه او 

   ېدى شي.ك

  څونه كومه وسوسه او ه د شيطان له لوريكله كه

ړاندي ستا احساسات ، د مخاطب د بد سلوك په وږيېرسودر

وسوسو سره څونو او په خپلو شيطاني هتحريك شول، شيطان 

تعالى ته هللا ې نو ړچي بالمثله چلن ورسره وكې څولوه

ړه چي له بدخويي او ې وغوايوسه، مرسته ترپناه 

پوه  لىتعا بدسلوكي دي وساتي، مطمئن اوسه چي هللا

، ستا او مخاطب له حال خبر دئ او ستا ېدونكى دئاور

  .دعاء اوري

   

  

    

   

   

    

   

  

   

  

   

     

ۍ ږملمر او سپو ځ،او د ده له آيتونو دا شپه، ور

ۍ ته، هغه هللا ږمدي، مه لمر ته سجده كوئ او مه سپو
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يوازي دى كه  وليځپنې چي دوى ئړئ سجده وك ته

نو هغه چي ټه كي شول په للويي ځئ، او كه د نلما

ځ د ده تسبيح وايي ستا د رب خوا ته دي شپه او ور

 .ېږينه ستومانه ك چي كي حال داسي په

ي الرښووندا ږ ته آيتونو سره موې مباركو په د -(31-31)

 ې:شو

 ښي د قدرت ن تعالى د هللاۍ ږملمر او سپو ځ،دا شپه، ور

 .آيتونو دياو 

 او مه دوى ته  ۍ تهږمجده كوئ او مه سپومه لمر ته س

چي دوى ړئ هغه هللا ته سجده وكورته نورو مخلوقاتو ته، 

يعني ځئ، لمانو تعالى هللايوازي چي ړئ غواكه  ،وليځپنې ئ

 تعالى ۍ او اساسي تقاضاء دا ده چي له هللاړند توحيد لوم

پر زمكه  ىړو او تندټ نه كټيپرته هيچا ته سر 

 ږدو.ښېنك

  ي نځله عبادت او لمان تعالى مخاطبينو د هللاستا كه

ې ستر وگڼلو چي د خپل رب په ې تر دئړه او ځان ډډه وك

ټه كي په للويي او د ړي ړي او سجده وكټ كټيړاندي سر و

، هغه چي ستا د رب خوا ته دي، ې مه كوهپروا ئنو  شول

ځ د شپه او ورچي د عالم چاري سمبالوي، دوى ې هغه فرشت

 .ېږينه ستومانه ك چي كي حال داسي پهي ده تسبيح واي

ېر څې، ستا په ې كوچي ته ئڅه كوي همغه  ټوليعني دوى 

ځان يوازي مه گڼه، د مخالفينو ځي، نو ته لمان تعالى هللا

ځواك ته په پام سره د ضعف او ښت او ظاهري زور ېړډ

ې ستا ئې او فرشت تعالى يوازيتوب احساس مه كوه، هللا

ې ښوونه هم شوه مؤمنانو ته دا الرې سرپه د گري دي.مل

چي د خپل رب په عبادت كي بايد داسي وي لكه مقربي 

نه كوي، ساس او ستوماني احړيا ست څكله دچي هي ېفرشت

ېر مه په خپل تړئ نو پل رب تقرب ترالسه كړئ د خكه غوا

   احساس كوئ.  ۍاو مه د ستومان عبادت اكتفاء كوئ
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او د ده له آيتونو يو دا دئ چي ته زمكه وچه سپېره 

ږي او وده ېځووروو وخوې چي اوبه پرې خو كله گور

ړو ۍ كوي حتمًا د مه چي زمكه ژوندړي، يقينًا هغوك

توانمن څه ژوندي كوونكى دئ، يقينًا چي هغه پر هر 

ږي پر ېږړه كيقينًا هغه چي زما د آيتونو په ادئ، 

ږي، نو آيا هغه چي په اور كي ېپاتي كټ نه پږ مو

ځ ږي غوره دئ او كه هغه چي د قيامت په ورېاچول ك

ړئ، كې ړئ وئچي غواڅه به د خوندي په توگه راشي، 

ې ښه ليدونكى دئ چي تاسو ئڅه يقينًا چي دى د هغه 

    كوئ.

دا ده ښو يوه گندو نڅرد قدرت له  تعالى د هللا -(39-40)

، داسي چي د ژوند او حركت ېچي ته زمكه وچه سپېره گور

باران چي خو كله ږي، ېښه نه په كي تر سترگو كڅ نهي

ډول ل ډواو ړي ږي او وده وكېځوخوناڅاپه  يووروې پر

ږي ېټوكوي، د چا په امر او اراده چي دا كار كټي راوبو

ړه زمكه چي په يوه باران سره مڅوك دئ،  تعالى هغه هللا

هغه ژوندي كولى شي، او راي هم ړهغه حتمًا مۍ كوي ژوند

هغو كافرانو ته  تعالى هللا .دئتوانمن څه پر هر حتمًا 

اف الر ړه د انحرخبردارى وركوي چي د الهي آيتونو په ا

ې ې تعبيروي، ناسم او ناصحيح مطلب ترغوره كوي، غلط ئ

ې ې مطابق ئچه سليقږه ذهن او كپل كااخلي، د خ

ټي پ تعالى ې له هللاڅي ئتأويلوي، دوى بايد پوه وي چي ه

ورته نو ې دي، ې لمبې د دوزخ سرسزا ئږي، ېې كپاتنه 
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ږي غوره دئ او ېآيا هغه چي په اور كي اچول كووايه: 

د امان په برخه شي، ې ئبه ځ ه چي د قيامت په وركه هغ

هغه ړئ چي غواڅه وي؟!! نو خوندي دوزخ له لمبو به 

ښه څه د هغه  تعالى پوه وئ چي هللاې بايد خو په دړئ، كو

    ې كوئ.ليدونكى دئ چي تاسو ئ

   

   

    

    

     

    

    

له ړه ذكر )پندناك قرآن( په اې يقينًا هغه چي د د

 حال داسي پهړاندي شي چي ورو كوي ركفهغه وروسته 

هغه له شك پرته عزتمن او دروند كتاب دئ، چي  چي كي

ې له شا، د ې نه مخي ته راتلى شي او نه ئباطل ئ

 ږنه.ېلړې گځانستايل شوي با حكمت له لوري يوه 

سره د مخالفت  قرآنې دله چي يعني هغه خلك  -(41-42)

انكار او كفر ته  كي حال داسي او عناد الر غوره كوي په

 وىډكه لمن د دذكر له پند، نصيحت او  قرآن چيړي مال ت

له  گوري قرآن چي كي حال داسي پهي، او ړوړاندي غوپه و

هره چي داسي كتاب شك پرته عزتمن او دروند كتاب دئ، 

شائبه نشي باطل څوك په هغه كي د ې حق ده، هيوينا ئ

كومه وينا، كومه  ړي چي د قرآنڅوك وغواموندلى، كه 

څكله به هي ړيكوم حكم باطل او غلط ثابت ك او ښوونهالر

د څوك به ږي، هيېته به ونه رساو خپل مقصد  بريالى نشي

كوم حقيقت څ كي داسي ېړنو او تحقيقاتو په ترڅعلمي 

له وينا سره تعارض ولري او د  چي د قرآنړي كشف نه ك

څوك حق ويلي هي څه ته چي قرآنړي، وينا ترديد ك قرآن

باطل ويلي  چي قرآنڅه ته ړي او ې باطل ثابت نه كبه ئ

ې نه مخي ته ئ باطلړي، ې حق ثابت نه كڅوك به ئهي

د هغه ذات  چي قرآنځكه دا ې له شا، راتلى شي او نه ئ

با  ىستايل شوږل شوى چي )حكيم حميد( يعني ېله لوري ل

له لوري ږي د داسي ذات ېڅوك وتوانگه به څندئ، حكمت 

او د علم او حكمت خالف  ېږل شوي كتاب كي عيب، نقصل
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 وينا ومومي؟!! 

      

     

    

    

   

   

   

    

    

    

   

     

   

     

چي تر تا ږي ېڅه نه ويل كپرته بل څه تا ته له هغه 

پيغمبرانو ته ويل شوي، يقينًا چي ستا رب د ړاندي و

او كه مو د. دئ او د دردونكي عذاب خاون ښني واالبخ

ځولى وى نو حتمًا به گر قرآن (غير عربيعجمي )هغه 

آيتونه نه دي سپړل شوي، آيا  ېې ويلي وو: ولي ئئ

ښود ووايه: دا د هغو لپاره الر ؟يو عجمي او يو عربي

ړى، او هغه چي ايمان ې راوچي ايمان ئاو درمل دئ 

ډول دروندوالى دئ او ې يو ږونو كي ئپه غوړي نه راو

له داسي دي )لكه( چي ړوندوالى دئ، دوى دي دا وربان

   .ږيېږ كځاى ورغلري 

ې چي ستا ړى شووركنه يېډډاته  ّـ هللا دلته رسول -(43-44)

څه وايي چي د دوى اسالفو د ښمنان همغه په خالف د حق د

مخكنيو پيغمبرانو په ضد ويلي، دوى خپل رب ته حواله 

د هم دئ او  ښني واالهغه رب ته چي هم د بخړه، ك

ړي، د ايمان ښنه وكځينو ته به بخ، دردونكي عذاب خاوند

به ني يځد هغوى پر مخ پرانيزي او او هدايت دروازه به 

 ړي. په دردناك عذاب اخته ك

عرب دئ او  ّـ هللا دا تبليغات كول چي رسولښمنانو د

ښه ده چي دا ې نهم عربي كتاب او گواكي دا د د قرآن
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ې منسوب ته ئ تعالى هللاړى او ړ ككتاب ده په خپله جو

كه مو هغه غير ځواب كي ويل شوي: ړى!! دلته د دوى په ك

 ېې ويلي وو: ولي ئځولى وى نو حتمًا به ئگر عربي قرآن

آيتونه نه دي سپړل شوي؟ ولي د مخاطب خيال نه دئ ساتل 

چي هر چا ته د ڼي كي نه دئ راغلى شوى او په داسي ب

ه عربي په الس يوه ولي يو عجمي كتاب د يوړ وي؟ فهم و

ځواب كي په ښتنو ږل شوى؟!! د داسي پوېعرب قوم ته ل

چي ښود او درمل دئ د هغو لپاره الر دا قرآنويل شوي: 

ڼا لوري ته بيايي، ې د رړى، له تيارو ئې راوايمان ئ

ښيي، او بختور ژوند الري ورښه پېژني، د ځان او جهان ور

ښه او ې كي ئ ڼاپه الس وركوي چي په رځالنده مشعل داسي 

الر او د ښمن، د سعادت مفيد او مضر، دوست او دبد، 

او د  ړيشقاوت اسباب وپېژني، خو هغه چي ايمان نه راو

ړه ځپل شوى؛ د هغوى د زړلو استعداد ئې ايمان راو

ې ږونه ئې ده، غوړلي تړاندد وينا په و د قرآندروازه 

ېدو عاجز دي، په ې بلني له اوراښكونكړه رد ز د قرآن

ې وينا د چي د ددروندوالى دئ ې داسي ږونو كي ئغو

پر ې د دې بيماري دي، ېدلو مجال نه وركوي، سترگي ئاور

ي مڼا كي له تيارو د وتلو الر وموپه ر چي د قرآنځاى 

ڼا يعني دا رږي، ېو ولولېښ اخته او له ليدپه بربرعكس 

ې تياره راولي، دوى شي او پر سترگو ئورته ړوندوالى 

ځاى بلي، يوازي له لري ې څوك ئورته دي چي  هغه چا ته

   ږي.ېپوهې نه په معنى او مفهوم ئږ اوري خو غ

   

    

    

    

    

  

ړه چي په اړ ينًا چي موسى ته مو هغه كتاب وركاو يق

داسي ړى شو، او كه ستا د رب له لوري ې اختالف وكئ

د دوى به ې نو حتمًا ېره شوړاندي توينا نه وى چي و

چي ې وه او يقينًا ړه شوېكړاندي( پرې وځ )تر دتر من

 حيرانوونكي شك كي دي.په ړه په اې دوى ئ

ړى ېر كتاب وركڅتا په له مخكنيو پيغمبرانو چي س -(41)
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يو هم  ېړلمخالفت ته مال نښمنانو د هغوى د حق داو شوى 

ړى شو او فرعونيانو د ده او د دئ چي تورات ورك ّـموسى 

 ړ او په الهي عذاب اخته شول، كه د هللاتورات مخالفت وك

ې ټېې نټاكلې دا سنت نه وى چي هر چا ته تر يو تعالى

دي له همغه برخليك ړانېر وډمهلت وركوي نو قريش به 

چي فرعونيان ورسره مخامخ شول، دوى سره مخامخ شوي وو 

او توجيه څ دليل سره د مخالفت په ارتباط هي له قرآن

ټول ۍ اخته دي، په بيمارحيرانوونكي شك د نه لري، 

ړ شوي، دا توان نه لري والاې له دغه شك رمخالفتونه ئ

ړاندي ي وڅ دليل نشهيړي، كومه وينا ترديد ك چي د قرآن

گنده ذهن شكوك ړه او كولى، فقط د خپل بيمار ز

 گندوي!!څر

   

    

    

   

   

     

   

     

     

   

    

     

    

      

   

چا ې دئ او ځان په گټه ئنو د ړ چا چي صالح عمل وك

وي، او ستا رب  وبال(ې پر ده به )ئړ چي بد كار وك

پر خپلو بندگانو ظلم كوونكى نه دئ، د قيامت 

او د هللا له علم ږي، ېځول كده ته ورگرړوند( علم )ا

پل له خېوو كومه يوه ه مسره له مطابقت پرته نه ل

كي په خپل رحم څه ځينه ښځي، او نه كومه راو يټكپو

چي ځ او په كومه ورږدي، پر زمكه( ې )او نه ئړي و
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ېري دي؟!! چږ شي: زما شريكان او سياالن دوى ته غ

ې څ يو مو )د دړى چي هيږ درته عرض كوبه وايي: مو

ې ورك خبري( گواهي وركوونكى نه دئ، او هغه به تر

ړي گمان به وكځل، او لمانې ړاندي ئې وچي تر دشي 

 . ځاى نشتهېښتي هيڅ چي د ت

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(41-41)

 او ړاندي گټه او تاوان تر بل چا وېك او بد عمل د ن

 زيات په خپله عمل كوونكي ته رسي.

 هر چا ته د خپل عمل مناسبه او عادالنه سزا  تعالى هللا

 او جزاء وركوي، هم په دنيا كي او هم په آخرت كي، هللا

نه د چا م كوونكى نه دئ، پر خپلو بندگانو ظل تعالى

ې بد ئاو نه ږدي ېپرې ې بدلې ب، نه ئېك عمل ضائع كوين

 عمل ته د عدالت خالف سزا وركوي.

 ته مختص دئ، له  تعالى يوازي هللاعلم  ړوندد قيامت ا

 ځي.گه به راڅنږي چي كله او ېپوهڅوك نه ده پرته هي

  له  هېومكومه د هللا له علم سره له مطابقت پرته نه

په خپل رحم څه ځينه ښځي، نه كومه راوبهر  يټكپو پلخ

ږي چي كومه ېپوه تعالى يعني هللاږوي. ېڅه زاو نه ړي كي و

ټوكوي، د حيوان او انسان كومه ېوه راگه مڅنۍ به ټغو

ټول د دا ي، وږېڅه به زږي او ېځينه به كله حامله كښ

 تعالى ږي چي هللاېې مطابق ترسره كالهي منصوب ي دقيقيهغ

 دا علم هم يوازي هللاړې، پراخ علم له مخي وضع ك د خپل

 ته مختص دئ.  تعالى

   له لوري مشركينو ته  تعالى به د هللاځ ورد قيامت په

هغه چي ېري دي؟!! چزما شريكان او سياالن وويل شي: 

د هغوى  ېري دي؟!!تاسو به زما شريكان او سياالن گڼل چ

ړى عرض كته  ړاندي ستا حضورال له وږ موځواب به دا وي: 

چي ته سيال  وركوونه ې خبري گواهي څ يو د دهيږ زموچي 

ې ړاندي ئې وچي تر دي وې ورك هغه به ترې، او شريك لر

د په خپلو سترگو به گوري چي ځل، لمانپه دنيا كي 

 ځاى نشته. ېښتي هيڅ ت
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ږي، او كه ېومانه كښتلو نه ستانسان د خير له غو

 ېې اسرږي نو بيا سخت ناهيلى او بېكوم شر ورورس

له  څكووي. او كه له خپل لوري كومه پېرزوينه ورو

ېدلى حتمًا به ووايي: ړاو وررسهغه وروسته چي كوم ك

گمان نه كوم چي د قيامت ړ دي، او همدا له ما سره و

ده، او كه د خپل رب  (ېې )راتلونكېدونكټه قائمېن

ښېگڼه د هغه خوا ته به ځول شم حتمًا لوري ته وگر

ړى په ې كمًا به هغه چي كفر ئنو حتېږي، راپه برخه ك

سخت د ړي او هرومرو به چي دوى ك وړڅه خبر كهغه 

او كله چي پر انسان پېرزوينه ، وڅكخوند وروعذاب 

ږي ړوي، او كله چي شر ورورسېړخ اوي او اډه كډ وړوك

 ې دعاء خاوند وي. ږدد اونو 

ځيني فطري آيتونو كي د انسان ې مباركو په د -(49-11)

 چي دا دي: ې،ځور شوانكمزورتياوي 

 ږي، ېومانه كښتلو نه ستانسان حريص دئ، د خير له غو

 ږي. ړېې نه مې پاى نه لري، سترگي ئښتني ئغو

 ړاو سره مخامخ شي او كوم تاوان كه له كوم ك

ې وي، دومره ې اسرږي نو بيا سخت ناهيلى او بېورورس

ې نه څ طمع ئو هيېدمأيوس شي چي د خپلو هيلو د ترسره ك
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 وي. 

 له خپل لوري كومه پېرزوينه ورپه برخه  تعالى كه هللا

ژغورل ړاو گه هغه مهال چي  له كوم كړې توگځانپه ړي ك

ې وه، زه د همدړ شوى وي؛ نو وايي: همدا له ما سره و

 پېرزويني مستحق وم. گمان نه كوم چي قيامت راتلونكى

دئ، كه احيانًا قيامت راشي او زه د خپل رب لوري ته 

بيا هم د ده له د هغه خوا ته به حتمًا نو  ځول شموگر

ېر به ښېگڼي راپه څپېرزوينو برخمن وم او د دنيا په 

د دوى په  تعالى هللاېرني دي، دا كافرانه انگ .ېږيبرخه ك

په بدو څه حتمًا به دغه كافران د هغه ړه فرمايي: ا

سخت د ي او هرومرو به كوې ړم چي دوى ئخبر كپايلو 

 .څكمخوند وروعذاب 

 ي نو د ړپر انسان كومه پېرزوينه وك تعالى كله چي هللا

او ي كوځاى د اعراض او كفران الر غوره شكر او منني پر 

 ړوي.ړخ اا

 و ږدكله چي له كومي ستونزي سره مخامخ شي نو د او

 دعاگانو خاوند شي. ږدو او

     

     

     

    

چي كه دا د هللا له ړى پام كې ته مو ووايه: آيا د

ړى وي، نو تر ړه كفر كلوري وي بيا تاسو د هغه په ا

څوك وي چي په ژور اختالف كي ېروتى هغه به زيات ت

 وي؟!

 ې چي د قرآنښوونه شوته الر ّـ هللا دلته رسول -(12)

چي كه ړى پام كې ته دكله مو : آيا ييووامخالفينو ته 

ړه تاسو د هغه په ااو له لوري وي تعالى د هللا  قرآندا 

آيا  !!څه ويپايله به ې كفر او انكار د دړى وي، كفر ك

 تعالى انسان پيدا شي چي د هللاېروتى تر هغه به زيات ت

! هغه ښود كتاب سره مخالفت كوي!ږل شوي الرېله لوري ل

ژور ي اختالف بلكي واردو كي او سطحځينو مهم نه په 

 اختالف؟!
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او كي هم  (كائنات)په آفاق  هډېر ژر به خپل آيتون

ورته وښيو تر څو ورد دوى په خپلو نفسونو كي هم 

دا ړه اآيا ستا د رب په  هغه حق دئ، چي شيڅرگنده 

 ؟  ئهد داشڅه چي هغه په هر هكافي نه د

او  د قدرت نښي ځان كيپل نفس او خ پهيعني ستا  -(13)

، د دې مقروء كتاب د قدرت نښي په دې آفاق او عالم كي

څه د هرهللا  چيځكه دا وي، په حقانيت شهادت وركقرآن 

هر  چي واييڅه  خود داسيبه څه شاهد خو شاهد دئ، د هر

 .د هري وينا په حقانيت شهادت وركړيڅه د ده 

پل ژر به خچي فرمايي تعالى  هللاې مبارك آيت سره په د

په بدن كي هم په آفاق او فضاء كي هم او د دوى آيتونه 

 ق دئ.هغه حچي گنده شي څرڅو ورته ښيم تر ورو

به خلكو هللا تعالى چي ې مبارك آيت مدعاء دا ده د د

په آفاق كي و مصداق او حقيقت هم آيتوند  قرآنته د 

ېلو برخو كي، ېلو بپه بړي او هم د انسان د نفس جوت ك

گندوني څرړه كومي په اچي د عالم او انسان  قرآنيعني 

گندونو حقيقت به دوى ته جوت شي او څرد دغو  ؛ړې ديك

حق دئ او د ده كتاب تعالى  چي هللاپوه شي ې به په د

چي د ښيي ډك كتاب دئ. او دا قو ئښتينى او له حقار

 ږي. ېعلمي اعجاز به ورو ورو خلكو ته جوت قرآن

ړۍ په غربي نچي نن پام سره ده په قو ته دغو حقائ

په دوى كي او  يړخلك ايمان راوزرگونو په كي هر كال 

ې ه ساينسي علومو كي ئپچي ې دي ېرڅې داسي ئ ىېرډ

حقيقت  قرآنې د څ كي ئپه ترړي او ېړني او مطالعات كڅ

 ړى. ې راوگند شوى او ايمان ئڅرورته 

 و،آسمانونو كي د عالم، آيتونېر ڼ شمگپه  قرآند 

، ښتپيدايځ، د انسان په، وري، لمر، ستورو، شزمك

ځو، بارانونو، ېنباتاتو، حيواناتو، حشراتو، ور

سيندونو، سمندرونو او نورو طبيعي بادونو، غرونو، 

گو دقيق او علمي بحثونه تر سترړه داسي په اشيانو 



 

                                                                                                                        فصلت 

                                              ې                                                                                 پلوش ند قرآ

 

 

 

 

 

 

 

112 

 هپوه شوى، انسان لې پرېر وروسته ډچي انسان ږي ېك

په للو وسائلو تپرمخېرو ډږد علمي سفر وروسته او د او

ړي او نن هغه خبره ېدلى دغه حقائق درك كمرسته توان

 ړې وه. كړاندي ېړۍ وپڅوارلس  قرآنچي ړي وك

د خپلو آيتونو مصداق هم په  تعالى يقينًا چي هللا

او هم  ئې د  يته ښيخلكو آفاق، كائنات او عالم كي 

دوى په خپلو نفسونو كي، ورو ورو د دوى علم د خپل نفس 

هم، په ړه ااو آفاق په ږي او د عالم ېزياتهم ړه اپه 

و تجارب اضافه كېږي، اپوهه ، تدريج سره به د دوى علم

نسل بل نسل ته انتقالېږي يوه ه لپوهه به ا علم او د

دوى په آفاق او په خپل نفس كي د  بهگه تواو په دې 

آيتونو مصداق په خپلو سترگو وگوري او په دې به الهي 

رالېږل ده له لوري او د  ئهللا حق د ئ،دا حق د پوه شي چي

د دې عالم د هر تعالى هللا چي ځكه دا  ئ.شوى كتاب حق د

پل دغه جامع او كامل د خعلم لري، اړه په او توكي جزء 

د هري وينا كتاب رالېږلى د هغه چي كوم ې له مخي ئعلم 

 هم په آفاق كي وگوريبه او د هر قضاوت مصداق حقانيت 

  په خپلو نفسونو كي.هم او 

پاره دا دليل او ې ستري ادعاء د اثبات لد د قرآن

   ړاندي كوي:توجيه و

    

   : دا كافي ړه اآيا ستا د رب په

د هر شي په نسبت يعني ؟ ئهد داشڅه چي هغه په هر هنه د

ئ؟ د داسي شاهد علم لري او د هغه د څرنگوالي شاهد د

د هري څه د ده هر  يوي چ خود داسيبه خو ذات وينا 

 .وينا په حقانيت شهادت وركړي

الهي د دې چي ښوونه كوي ته الرږ مو گه قرآنوپه دې ت

گندو برخو څرټو او پكتاب آيتونه هم زموږ د نفسونو په 

ې ئهم ښودلي او ږ ته موې ئ قئحقاړوند ې او اړاحتواء ك

او د هر  يړك ءق احتوائخواره حقاپه آفاق كي عالم د 

خو موږ به په تدريج سره ښودلى، ږ ته ې موڅه حقيقت ئ

دا آيت موږ ته دا  .قو پوهېږودې حقائاو ورو ورو په 

د  چيومره هم ښيي چي انسان به په تدريج سره او هر څ

همدومره ږي ېې زياتفهم او بصيرت ئ ده علم وده كوي او

ق ئكتاب په حقانيت پوهېږي، د قرآن ډېر حقاې دد به 

ېړۍ پ څوارلسله نزوله  قرآنانسان نن او د چي  دي داسي
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ته ډېرو ې د مخه پوه شو، تر دپه حقيقت وروسته د هغوى 

 . لاو غير قابل فهم برېښېدبهم، غامض م

     

    

    

    

ړه پام چي يقينًا دوى له خپل رب سره د مالقات په ا

 ط دئ.څه محيپه شك كي دي، پام چي يقينًا هغه په هر 

؛ چي ږيېځلمبارك آيت كي دوه اساسي مطالب ې په د -(14)

سره ژور تعلق او عاتو وې له دوو محوري موضد سور

 :ږديړاندي ږ په وې خالصه زمومناسبت لري او د سور

  په شك ړه له خپل رب سره د مالقات په ادغه كافران

د مخالفت گندو آيتونو سره د دوى څرله  ، د قرآنكي دي

ا ده چي دوى د قيامت او له خپل رب سره د دستره وجه 

علمي او عقلي څ ړه هيې اپه دړه شكمن دي، مالقات په ا

 ړ شوى.ې له شك راوالدليل نه لري، مخالفت ئ

 څه د ده له واك څ ړې، هيكڅه احاطه په هر  تعالى هللا

په واك كي نه څه ې بهر نه دي، دا كافران داسي او سيطر

ې بهر وي، نو مه د ې او ادارطله سل تعالى لري چي د هللا

 او زورزر، ې له دوى د مخالفتونو  پروا كوه او مه ئ

څه ېښنه لره، له دوى سره به همغه ېره او اندځواك و

ټه په لې چي دوى ئڅه ړي نه هغه ې غواچي ستا رب ئږي ېك

  كي دي.

 
سَْتْغِفُركَ سُبْحَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإل َه ِإالَّ َأْنَت أَ 

 َوَأُتوُب ِإَليْكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 الشورى

 ژندنه:پېې د سور

ې له )الشورى( دئ چي د سورې نوم سوري مباركې د د

آيتونو فواصل د ، آيتونه لري 53شوى، اخيستل آيت  38

 (الشكور)آيت درويشتم د او (، الحكيم)آيت ېيم درد ې ئ

او هغو ې متوسط ږدوالى ئو اونآيتو ورته دي، دته 

كي ځنيو كلونو چي د مكي دور په منسورتونو ته ورته دئ 

ږي چي دا سوره له مخكنيو دوو ېداسي معلوم. نازل شوي

سورتونو سره په ورته ظروفو او شرائطو كي او يوه په 

 .ېبلي پسي نازله شو

ې سورد  ،ېپيل شوحروفو مقطعاتو ځو دا سوره په پن

چي ځه دي پنهم د بحث اساسي موضوعات  اومحوري مطالب 

، تاسو تر ېو كي راغلځو آيتونپنې د پاى ې د سورخالصه ئ

ځو ړاندي د مريم سوره وليدله چي همداسي په پنې ود

په كي ځه اساسي موضوعات ، پنېپيل شوحروفو )كهيعص( 

آيتونو كي ځو په آخري پنې ئاو خالصه ېړل شوي وو څ

ېر څپه ې ټ د هغټ مپلوه كې له دې وه، دا سوره هم راغل

ځو په پنې ده، تاسو به وگورئ چي دلته هم د سور

وروستيو آيتونو كي دغه مطالب په اجمال سره راغلي او 

 ېړل شوي:  څې كي په تفصيل سره ټولي سورپه 

 ټولواك دئ.زمكي  او د آسمانونو تعالى هللا .1

ې پيدا كوي چي وئڅه خالق دئ، هر هغه  تعالى هللا .2

، چا ته زامن، او چا ته زامن ڼي وركويته لو، چا ړيغوا

ړي، يقينًا ې غواچي دى ئ ړيډ كشنگډ، او هغه ڼي او لو

 چي دى توانمن پوه دئ.

گر په ړي مښايي چي هللا ورسره تكلم وكڅ انسان ته نه هي .3

يوه فرشته  يا د حجاب له شا، يا، سرهې( وحي )خفي اشار

ې چي دى ئ ړيڅه وحي كږي چي د ده له حكم سره سم هغه ېل
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 .ړ دئړي، يقينًا چي هغه باحكمته لوغوا

ړه، خاص امر وحي وكپل لوري د تا ته له خ مو سيهمدا .4

په معنى څه دئ او نه د ايمان )چي كتاب  ېېدپوهته نه 

ځاوو گرر وداسي نو دا قرآنږ ې، خو موېدپوهاو حقيقت( 

چي ې هدايتوو پرڅوك هغه ځني گانو پلو بندچي له خ

چي ته د مستقيمي الري خوا ته شكه  ېاو بې، ړو ئغوا

په آسمانونو كي څه د هغه هللا الري ته چي ې. ښوونه كوالر

 .ټول د ده ديپه زمكي دي څه او 

په واك كي دي، د ده لوري  تعالى پام چي كارونه د هللا .1

 .  ږيېټاكل كې د ده له لوري او پايلي ئ ځيته ورگر
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ميم، عين، سين، قاف، همداسي باحكمته عزتمن  حاء،

څه ړاندي ول وحي كوي، ذات تا او هغو ته چي تر تا و

چي په زمكي كي دي څه چي په آسمانونو كي دي او 

ده چي ې ږدړ دئ، ناو هغه ستر لوټول( د ده دي، )

 چي كي حال داسي چوي، پهې وله بره ئ آسمانونه

وايي او هغو  پل رب له ستايني سره تسبيحې د خفرشت

ړي چي په زمكي كي دي، پام چي يقينًا هللا ښنه غواته بخ

ې او هغه چي له ده پرته ئښونكى دئ، مهربان بخ

وكيل ې څارونكى دئ او ته پرې پالونكي نيولي هللا پر

  .ېنه ي
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ېدو پوهښه آيتونو په مطالبو د ې مباركو د د -(1-1)

 پاره الندي خبري په پام كي ولرئ:ل

  پيل حروفو مقطعاتو ځو چي دا سوره په پنگه څنلكه

او د بحث اساسي موضوعات ې محوري مطالب ې سورد د ؛ېشو

و كي ځو آيتونپنې د پاى ې د سورخالصه ئچي ځه دي پنهم 

ړاندي د مريم سوره وليدله چي ې و، تاسو تر دېراغل

ځه اساسي ، پنېپيل شوځو حروفو )كهيعص( همداسي په پن

ځو په آخري پنې ئاو خالصه وو  ېړل شويڅپه كي موضوعات 

ټ د ټ مپلوه كې له دې وه، دا سوره هم آيتونو كي راغل

په ې ېر ده، تاسو به وگورئ چي دلته هم د سورڅپه ې هغ

وروستيو آيتونو كي دغه مطالب په اجمال سره ځو پن

 ېړل شوي:  څې كي په تفصيل سره ټولي سورراغلي او په 

 ولواك دئ.ټزمكي  او د آسمانونو تعالى هللا .1

ې پيدا كوي چي وئڅه خالق دئ، هر هغه  تعالى هللا .2

، چا ته زامن، او چا ته زامن ڼي وركوي، چا ته لوړيغوا

ړي، يقينًا ې غواچي دى ئ ړيډ كشنگډ، او هغه ڼي او لو

 چي دى توانمن پوه دئ.

گر په ړي مښايي چي هللا ورسره تكلم وكڅ انسان ته نه هي .3

يوه فرشته  حجاب له شا، يايا د ، سرهې( وحي )خفي اشار

ې ړي چي دى ئڅه وحي كږي چي د ده له حكم سره سم هغه ېل

 .ړ دئړي، يقينًا چي هغه باحكمته لوغوا

ړه، خاص امر وحي وكپل لوري د تا ته له خ مو سيهمدا .4

په معنى څه دئ او نه د ايمان )چي كتاب  ېېدپوهته نه 

ځاوو گرر وداسي نو دا قرآنږ ې، خو موېدپوهاو حقيقت( 

چي ې هدايتوو پرڅوك هغه ځني گانو پلو بندچي له خ

چي ته د مستقيمي الري خوا ته ې شكه او بې، ړو ئغوا

په آسمانونو كي څه د هغه هللا الري ته چي ې. ښوونه كوالر

 .ټول د ده ديپه زمكي دي څه او 

په واك كي دي، د ده لوري  تعالى پام چي كارونه د هللا .1

 .  ږيېټاكل كد ده له لوري ې او پايلي ئ ځيته ورگر

 تا او هغو ته چي تر تا چي ته ويل شوي  ّـ هللا رسول

باحكمته ږي چي ېد هغه رب له لوري وحي ك ړاندي ولو

گه د څنچي خپل بنده ته ېږي دئ، )حكيم( دئ؛ پوهعزتمن 

په ې ړي، )عزيز( دئ؛ د ارادښوونه وكوحي له الري الر

 ېدى.ډ كڅه نشي خنڅ ې هيړاندي ئو
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 چي په زمكي كي دي څه په آسمانونو كي دي او  څه چي

 ې دى دئښتن او مالك ئڅپه واك كي دي،  تعالى هللاټول د 

  .ړ دئلواو ستر دى او 

 ې ېر ئځني بوخت دي شمپه لمان تعالى هغه چي د هللا

ده چي ې ږدنډك دي، ې تر چي آسمانونهدومره زيات دئ 

ې د رشتف چي كي حال داسي چوي، پهې وله بره ئ آسمانونه

ښنه پل رب له ستايني سره تسبيح وايي او هغو ته بخخ

ه ښنبخې كبله له دې فرشتړي چي په زمكي كي دي، غوا

كه داسي ښونكى دئ، مهربان بختعالى هللا ږي ېي چي پوهړغوا

ښنه نه وى نو نه به فرشتو د زمكي استتوگنو ته بخ

چي د ړى شوى وو به هغو ته مهلت وركنه  او ې وىښتغو

 ې.ړې غوره كالر ئبغاوت 

  پالونكي نيولي ې پرته ئ تعالى هللاچي له مشركان هغه

ې هللا پراو له جعلي معبودانو د پالني هيله لري؛  

  .ېوكيل نه يې څارونكى دئ او ته پر

 ځم د پنځينو درنو مفسرينو ته مو پام وي چي ې د

  آيت دا فقره )

  ) ړې داسي تعبير ك

چي گواكي دا همغه مطلب دئ چي د مريم په سوره كي 

 راغلى: ې صيغه په د
   

     

    

   

    

    

    

    

      

    

                               (11-93) 
چي  يقينا  ، ټاكلىځان ته( زوى )ې ويل: رحمن خداى او وئ

چي تاسو )په ېهوده وينا ده ېره بده او بډدا يوه 

ې ټټوې ټټوې ده آسمان ږدن ې خبريله دړه، خوله( راو

رحمن  چي، چوي او غرونه وران او رانسكور شيو هزمك شي،

خداى سره  رحمنله  چيخداى ته د زوى ادعا كوي، حال دا 
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ړي، د آسمانونو او زوى غوره كځان ته كوم  چي ښايينه 

  !گه رادرومي!په تود بنده  په وړانديڅه د ده هر  زمكي

پير په ځ توړو تر منې دواځير شو نو د دږ خو كه ل

پير دا دئ چي دلته ړى تولومږي، ېۍ سره راته جوت كآسان

ښيي چي د كوم برني او پاسني ې او د )فوقهن( صيغه راغل

ې شوى، دوهم توپير دا دئ ږدته ن ودېفشار له كبله چاود

مخالفينو داسي كومه وينا او عمل نه دئ ذكر دلته د چي 

شوى چي د آسمانونو محتمل چاودل د هغه له كبله وگڼو، 

ې بلكي د فرشتو له تسبيح سره مربوط ذكر شوى، معنى ئ

په  تعالى له پاسه د هللاې د آسمان چي دومره فرشتدا ده 

ې ده د هغوى له دروندوالي ږدعبادت بوختي دي چي ن

و تبليغاتو ې سره د قريشو هغپه د وچوي، او آسمانونه

 په: ويل ېبه ئړه په ا ّـ هللا چي د رسولځواب ويل شوى ته 

له قوم او ولس تجريد شوى، د گوتو په  چي كي حال داسي

ځواكمن ، يډ شوپه خوا كي راغونې ځوانان ئېر تنكي شم

گه گمان كوي چي دى به پر خپلو څنمرستندويان نه لري، 

ږي، د ده حق دين به غالب ېلى كځواكمنو مخالفينو بريا

     !!؟ځيځه شي او د مخالفينو باطل دين به له من
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پاره وحي ې لد د ته يو عربي قرآن تامو  همداسياو 

ې دي او هغه چي چاپېر ئځنى چي د كليو منړ ك

ځي خبردارى له هغي ور دوېډښې، او د راغونگواو

په جنت ډله به يوه ه كي نشته، پڅ شك چي هيړې ورك

ه ناك اور كي، او كه هللا په لمبه به لډكي وي او يوه 

ځولي ول، خو ې دوى يو امت گرنو حتمًا به ئوى  يښتغو

ړي په خپل رحمت كي ننباسي او ې غواڅوك چي دى ئهغه 

ظالمان داسي دي چي دوى ته نه كوم مل شته او نه 

پالونكي نيولي؟!  ې كوم مرستندوى، آيا له ده پرته ئ

وندي كوي ژړي نو همدا هللا پالونكى دئ او همدا دى م

 توانمن دئ.  ښه څه او هغه پر هر 

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(1-9)

 ې د د عربي قرآنمو دا تا ته ته ويل شوي:  ّـ هللا رسول

ې استوگن او په شاوخوا كي ئې مكچي د ړ پاره وحي كل

د ې او وېرېشت خلك د خپل كفر او شرك له بدو پايلو ووم

له  دوېډراغونړاندي د په و لىتعا هللاځ د قيامت په ور

په حتمي راتلو كي چي  ځ، هغه ورړېخبردارى وركعواقبو 

په جنت كي وي ډله به يوه چي ځ هغه ورڅ شك نشته، هيې ئ

 .په لمبه ناك اور كيه به لډاو يوه 

  يو دا كافران ې نو حتمًا به ئوى  يښتغو تعالى هللاكه

نه دئ چي  سنت تعالى دا د هللاځولي ول، خو امت گرمتحد 

چي ې دا دئ ړي، سنت ئړ كخلك قهرًا په سمي الري تلو ته ا

د هغوى په الس د دوى ېږي، دوى ته خپل پيغمبران ل

 ې د هللاځيني ئېشل شي، ډلو ووپه دوو ښوونه كوي، خلك الر

 رحمت پلې له خئ تعالى هللاړ شي نو د پېرزويني و تعالى

ظالمان ا داو ړي د ظلم الر غوره ك ينيځ او يړك برخمن

له پېرزوينو محروم شي بلكي په  تعالى نه يوازي د هللا

موندى شي او نه كوم نه كوم مل زمكي او آسمان كي 

 مرستندوى.

  د پالونكي نور پرته  تعالى هللاله دغو مشركانو آيا

 داسي په؟!  يولين هگتومعبودانو او مرستندويانو په 

همدا دى  پالونكى دئ اويوازينى  تعالى هللا چي كي حال

آيا توانمن دئ. ښه څه ژوندي كوي او هغه پر هر ړي م
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ړى ېر كعجيبه نه ده چي تاسو دا يوازينى پالونكى رب ه

ژوندي ړي چي نه مړي او داسي جعلي پالونكي مو غوره ك

  كولى شي او نه د كوم كار ترسره كولو توان لري؟!!

    

     

    

   

   

ې حكم ئنو  ىړچي تاسو اختالف كڅه كي هغه  هراو په 

همدا زما رب دئ، پر هغه دئ،  (محول)ته لوري هللا د 

 او د هغه لوري ته انابت كوم. ړىمي توكل ك

ږ مهم اصل زمودا مبارك آيت د توحيد يو ستر او  -(10)

ښوونه كوي چي خپلو ته الر ّـهللا  ته ږدي او رسولمخي 

 مخاطبينو ته ووايي: 

  هللا د ې حكم ئئ ړكوچي تاسو اختالف څه كي په هر هغه

ې كي يعني كه تاسو په هري قضيته محول دئ، لوري تعالى 

ړئ، كه دا فكري او اعتقادي وي، كه حقوقي او اختالف وك

ړئ او د دين ته محول ك تعالى هللا اجتماعي، خپل اختالف د

ې الهي گڼئ. د دېكړه وپرۍ ړه وروستېكپرالهي دين 

ټولو چي د ژند په معنى او تقاضاء دا ده او حكم ارشاد 

ته راجع شي  ډول اختالف او نزاع بايد قرآنبرخو كي هر 

ڼل شي، ړه وگېكپرۍ ړه نهائي او وروستېكپر او د قرآن

ي داسي اختالف او نزاع نشو ژوند كټول يعني د انسان په 

ې د حل حكم نه وي، مسلمانان كي ئ موندلى چي په قرآن

ې وروستى مالك او معيار وگڼي او د هري قضي قرآنبايد 

  ږدي.ېړه كړي ته غاېكپرړه د هغه حكم او په ا

   ،ۍ همدا د اختالفاتو د حل وروستهمدا زما رب دئ

ن ځا، هغه ته مي ړىپر هغه مي توكل كمرجع گڼم، 

او رجوع د هغه لوري ته انابت كي څه پارلى، په هر س

 كوم.
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تاسي ته  (چي)هغه ځوونكى، پنمكي زد آسمانونو او 

او له  ېپيدا كړې ړې جوجوړ په خپله له تاسوئې 

روي، خواسي كي تدې هم، په ېجوړ ېئې هم جوړڅارويو 

هغه ليدونكى ه دئ، او هغه ته ورته ن هيڅ شى

زمكي كلياني د ده  او د آسمانونو اورېدونكى دئ.

پراخوي او تنگوي، يقينًا ړي روزي دي، چا ته چي وغوا

  ښه پوه دئ.څه چي هغه په هر 

ښووني اساسي مطالب او الر آيتونوې مباركو د د -(11-12)

 :دا دي

  خالق او پيداكوونكى  ونومكي او آسمانزهللا تعالى د

 دئ. پداسي حال كي چي:

وو او په څنگ كي  د دې شيانو خالق او پيداكوونكى -الف

 ئې بل هيڅوك او هيڅ څه نه وو. 

نه زمكه وه او نه آسمان او نه د زمكي او آسمان  -ب

 هيڅ څه.

 داسي  ؛جوړه جوړه پيدا كړيې انسانان او حيوانات ئ

 چي:

 انات ( نه وو، پيدا شول.دا ټول )انسانان او حيو -الف

 ې زمكه او آسمانونه پيدا كړل.ړاندي ئتر دوى و -ب 

د دوى د نسل د بقا او دوام لپاره ئې جوړه جوړه  -ج

ممكن تكثير ېدا او د دوى زيات، لدې پرته نه ړلپيدا ك

 .دوامد نسل ې دئ او نه ئ

  ېر څاو آسمانونو كي هيڅ شى د هللا تعالى په  زمكيپه

ورته له هغه سره كي څه څ شى په هيهيڅ ، ه دئمثل ناو 

 ځكه: ،والى نه لري، د هللا تعالى د مثل مثال هم نشته

او دا نور ټول موجودات مخلوق دئ هللا تعالى خالق  -الف
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 دي.

ژوندي مخلوقات پيدا كېږي، زېږول كېږي او نور  -ب

زېږوي، جوړه جوړه پيدا شوي، پداسي حال كي چي هللا تعالى 

څه زېږولي، ې دلى او نه ئې، نه له چا زېږفرد واحد دئ

 نه سيال لري او نه مثال. 

ه نشته او دى څدلته ويل شوي چي د ده مثال ته ورته 

چي په خپل ذهن  ئيعنى كه وغواړ دئ.ېدونكى ليدونكى اور

چي  ئ، نو پوه شئكي د هللا تعالى لپاره كوم مثال مجسم كړ

مثال ته  ېناتو او موجوداتو كي به هيڅ شى دئپدې كا

ورته ونه مومئ. د يوه شي مثال په حقيقت كي د هغه شي 

تخميني او تقريبى تصوير وي، چي د همغه شي د پېژندلو 

كېږي، كله چي د يوه شي د اصل او حقيقت  وللپاره كار

ادراك ممكن نه وي نو د مثال په راوړلو سره ئې تشريح 

راوړل او توضيح كوو، خو د هللا تعالى په هكله نه د مثال 

 ممكن دي او نه ئې مثال او مثل شته.

 اوو ُهو  السَّمهيُع الب صهيُر:  :شوي ويل كي اىد آيت په پ

 هغه خبريتعالى  هللايعني . ېدونكى دئليدونكى اوردى 

پل او دى له خ په اړه كويې د ده ړي ئگجاهل و چياوري 

ټول مخلوقات د ده تر نظر مخلوق سره تشبيه كوي او 

  .څه ده ته ورته نه ديڅ هي چيگوري دي او  الندي

ويل شوي: ليس مثله شئ:  يده په دې آيت كي داسي ن

ويل شوي: ل ْيس  ك مهْثلههه ش يْء  :  بلكيده ته ورته څه نشته، 

د ده مثل ته ورته څه نشته او د دې معنى دا ده چي نه 

، ئده يوازي د هللا تعالى د ذات دكيفيت ادراك ممكن ن

ه نده چي د هللا تعالى د ذات او ذاتي بلكه دا هم ممكن

صفاتو د كيفيت په هكله تخميني او تقريبي تصور ولرو. 

نو الزمه ده له هر هغه تأويل او توجيه په كلكه ځان 

 وساتو چي د مخلوقاتو سره د هللا تعالى تشبيه پكي وي.

كه د هللا تعالى د ذات د كيفيت په هكله بحث ضروري وى 

ادراك امكان درلودى نو هللا تعالى  او د انسان لپاره ئې

به په خپله په پوره صراحت او وضاحت سره بيان كړى وى، 

مجمل به ئې نه پرېښود او يوازي په هغو آيتونو به ئې 

كړې چي له اسماى حسنى او لوړو صفاتو  هنه و ءاكتفا

 بحث كوي.

دا په ( َوُهَو السَِّميُع البَِصيرُ )د آيت شريف دوهمه برخه 

وي چي كه څه هم انسان ته سميع او بصير ويل گوته ك
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كېدى شي، هللا تعالى د اورېدو او ليدو صفت انسانانو ته 

هم وركړى، خو بيا هم پدې موجوداتو كي داسي څه نشته 

چي له هللا تعالى سره ورته والى او شباهت ولري. د هللا 

 هيڅ مثل او مثال نه لري.او صفات تعالى ذات 

طريقه يا دا ده چي مستقيمًا د  د يوه څه د پېژندلو

 ېهمغه شي د ذات د كيفيت په هكله معلومات السته راوړ

او يا دا چي د مثال او سيال له الري ئې  ېاو وئې پېژن

او يا دا چي هغه ته ورته شى د ده په هكله تا  ېنژوپې

ته خاص انځور دركړي او لدې الري ئې په نسبي توگه 

ى د ذات د ادراك او د هغه . قرآنكريم د هللا تعالېوپېژن

 د كيفيت د پېژندلو په رابطه دا ټول امكانات رد كړي

دي او په پوره صراحت ئې ويلى دي چي هللا تعالى نه سيال 

او نه د چا علم د هغه تعالى د ذات  ياو مثل لر

 پركيفيت احاطه او احتوا كولى شي.

 كلياني ټولو شيانو د خزانو زمكي د  او د آسمانونو

ږي چي ېړه د ده له لوري كېكه واك كي دي، دا پرد ده پ

د پراخوالي ړي، د رزق او روزي څومره وركڅه او چا ته 

ږي، چا ته چي ېړي د ده له لوري كېكاو تنگوالي پر

څه پراخوي او تنگوي، يقينًا چي هغه په هر ړي روزي وغوا

ږي چي كله خپلو بندگانو ته رزق ېپوهښه  ښه پوه دئ.

پراخ او ې د ړه ئېكپرړي، هره ې كم كئړي او كله زيات ك

 دقيق علم له مخي وي. 
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د ې ې چي نوح ته ئټاكلطريقه ې د دين هغه تاسو ته ئ

، ړېړې وه او هغه چي تا ته مو وحي كښتنه كپارې سهغ

ې ى ته مو د هغاو هغه چي ابراهيم، موسى او عيس

ړئ او ړې وه، او هغه دا چي دين قائم كښتنه كپارس

څه ږئ، مشركينو ته هغه ېپه هغه كي مه متفرق ك

خپل څوك ې، هللا هغه ې وربل)منل( گران دي چي ته ئ

څوك ړي او هغه ې غوالوري ته غوره كوي چي دى ئ

ډلي ډلي چي د ده لوري ته انابت كوي، او هدايتوي 

روسته چي علم ورته راغى؛ په نشول مگر له هغه و

او كه ستا د رب له لوري ېري له كبله، خپلو كي د ت

ې ټاكلې تر يو، نه وى ېېره شوړاندي تيوه وينا چي و

نو هرو مرو به د دوى )د فرصت وركولو وينا(، ې ټنې

او يقينًا هغه چي تر دوى ې وه، ړه شوېكځ پرتر من

ه پړه اې په دشو  ىړورك ميراثوروسته كتاب په 

  حيرانوونكي شك كي دي. 

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(13-14)

 ّـې چي نوح ټاكلي تگالره دينته همغه تاسو  تعالى هللا 

ته  ّـ هللا رسولې اوس ئړې وه او ښتنه كپارې سد هغې ته ئ

غه چي ابراهيم، موسى او عيسى مهې. ښودلې له الروحي د 

 تعالى هللاټولو ته د ړې وه، ښتنه كپارې سد هغې ئته  ّـ

په هغه ړئ او كاو حاكم دين قائم چي ښتنه دا ده سپار

ټول  تعالى ده چي هللاې معنى دا ږئ. د دېكي مه متفرق ك

گمارلي: پيغمبران او د دوى امتونه په دوو اساسي خبرو 

ځان او له مذهبي او ديني اختالف  -2د دين اقامه،  -1

ي د هغي وحي خالصه دغه دوه خبرې خوا دلته له يو ساتل.

پيغمبرانو ته ټولو له لوري  تعالى ې چي د هللاښودل شو

گالره ټولو انبياوو شريعت او تاو له بلي خوا د ې، شو
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دلته داسي نه دي ويل شوي چي په  ې.يو شانته گڼل شو

ې ړئ، د دچي دين قائم كړئ، بلكي ويل شوي دين عمل وك

ين د عمل ځ ژور توپيرونه شته، په دړو خبرو تر مندوا

په خپل شخصي ژوند كي همغه څوك كولو معنى دا ده چي هر 

ړى خو )د دين قائمولو( ې مأمور كړي چي دين پرڅه وك

ې پراخ ابعاد لري، معنى ئېر ډې تر دېله ده او معنى ب

 ،ړئكړه ټولنه جوړه ، په دين والړئچي دين حاكم كدا ده 

ټولو چي هلته دين حكومت كوي، دا د ټولنه داسي 

تر  ّـۍ دنده وه، له نوح ړناساسي او لوم ّـغمبرانو پي

گمارل شوي وو، له ې پيغمبران په همدټول پوري  ّـمحمد 

دوى سره د مستكبرينو د مخالفت اساسي وجه هم دغه وه، 

ړئ او د ځان اصالح ككه دوى خلكو ته يوازي دا ويلى چي 

چي څه مه كوئ دا هښه او بد كار مه لرئ، په ټولني 

څكله نو هي شي حاكم هگتو هپړبشپه لني دين ټوستاسو پر 

ځواكونو له جدي او شديد مخالفت سره نه به د حاكمو 

ېدل. همداراز د دوى د دوهم مأموريت معنى دا مخامخ ك

ده چي دا يو اجتماعي مأموريت دئ، وحدت او يوالى 

ې ايجابوي، دين د تفرق مخالف دئ، د دين خاوندان په د

ېل ږي او له بېډراغون به يك صف يوهچي په مكلف كوي 

همدا په دين كي له اختالف او  ډډه كوي.به ېدو ېل اوسب

ټولو پيغمبرانو او د دوى د امتونو ډډه كول د تفرق 

دوهم اساسي مأموريت دئ، حقيقت دا دئ چي الهي دين يو 

پيغمبرانو شريعت او تگالره يوه ده، دا ټولو دئ، د 

په و د ده امت ا ّـتگالره دوه رنگي نه قبلوي، محمد 

گمارل شوي چي مخكني پيغمبران او د دوى څه همغه 

او څ تفرق ته شرعي مبنا گمارل شوي وو، هيې امتونه پر

وايي چي ديني او مذهبي  قرآننه شو موندلى، توجيه 

ړى ځته كځته شوى او هغو رامنتفرق او اختالف عمدًا رامن

و ې درلود اې: غولوونكى علم ئې وړتياوي ئگځانچي دوه 

 لپاره كارولى.       ېريپر حقوقو د تې د نورو همدا علم ئ

  ې، ې وربلمنل گران دي چي ته ئڅه هغه د مشركينو ته

ډډه كول چي هغه دين په بشپړه توگه قائمول او له تفرق 

ېل ېل ببځانته معبود لري، ځانته ډله د هغوى هره دي. 

گالري منل ې تمذهب لري، د يوه رب او يوه دين او يو

ې د مخالفت ستره وجه همدا ته گران دي، له تا سره ئور

 ده.
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  او د ده په الري خپل لوري ته غوره كوي څوك هللا هغه

ړي او ې غواچي دى ئاو د ده لوري ته تلو توفيق وركوي 

ې او د دچي د ده لوري ته انابت كوي، څوك هدايتوي هغه 

ږي ېچا په برخه كښوونه د هغه چي الهي الرمعنى دا ده 

 ډ لري.ړتيا او هود هللا تعالى په الري د تلو وچي 

  څوارلسم آيت دا فقره )د 

     

   

 ) ښيي چي د ډېر صراحت او وضاحت سره په

ډلي  -1تفرق پيل د غرضي علماوو له لوري شوى، وايي: 

په  -2وسته چي علم ورته راغى؛ ډلي نشول مگر له هغه ور

 .ېري له كبلهخپلو كي د ت

  هر  چي وى نه سنت انىدا ثابت او پخوكه ستا د رب

نو هرو مرو به د مهلت وركوي ې ټې نېټاكلې تر يوچا ته 

چي د ې وه ړه شوېكپخوا الهي پرېر ډړه هغو په ا

 پيغمبرانو د بلني مخالفت كوي.

 شو په  ىړورك ثهغه چي تر دوى وروسته كتاب په ميرا

يعني د اهل كتابو دا په حيرانوونكي شك كي دي. ړه اې د

ې چي ځته شوې كبله نه دي رامنډلي له دېلي ېلي بب

له لوري دوى او د دوى پيغمبرانو ته  تعالى گواكي د هللا

ې ړى شوي وو او د اختالف سبب ئېل كتابونه وركېل بب

دوى ته !! حقيقت دا دئ چي ښووني ديالهي الرېلي لي بېب

داسي لكه يو ميراثي توكى،  ېدلى،كتاب په ميراث رس

چي د كتاب په معنى او حقيقت پوه وي او د ې پرته له د

نه يوازي د الهي ړتيا ولري، الهي كتاب د حملولو و

ېړ په د بلكي ېشو برخهكتاب علم او پوهه نه ده ورپه 

   حيرانوونكي شك كي دي. 
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پاره وبله، او همغسي استقامت كوه چي ې لنو د همد

مه كوه،  متابعتې، او د دوى د هوسونو گمارل شوى ي

چي هللا ړى په هر هغه كتاب مي ايمان راواو ووايه: 

ځ گمارل شوى يم چي ستاسو تر منې او پر د، ىړنازل ك

ږ ته رب دئ او هم ستاسو، مو ږړم، هللا هم زموعدالت وك

ږ او خپل عملونه دي او تاسو ته خپل عملونه، زمو

ږ او تاسي ړه نشته، هللا به موځ كومه شخستاسو تر من

 ړي او ورتگ د ده لوري ته دئ. ډ كپه خپلو كي راغون

ږ ښووني زموڅو مهمي مهمي الرآيت كي ې مبارك په د -(11)

 ږي:ېځلړاندي په و

 ې ښتنه شوته سپار ّـ هللا ې كي رسولړۍ فقرد آيت په لوم

ې په ې فقرد دړه، پاره بلني ته دوام وركې لچي د همد

د همدې توحيد  -1ړ تعبيرونه شوي: ړه دوه د اعتناء وا

چي ړه ه وركې كبله بلنله د -2ړه، بلنه وركته لوري 

په اختالف اخته ړ او مخكنيو په الهي كتاب كي شك وك

ټول ه مخكني آيت او له شول، دوهم تعبير دقيق دئ او ل

چي ړاندي ويل شوي ې وځكه تر دړخ لگوي، مضمون سره ا

ړه، مخكنيو اهل كتابو د تفرق او اختالف الر غوره ك

په موخه ېري د نورو په حقوقو د تې عمدي او ئاختالف 

ته دا دنده  ؛ېړوو، نو اوس چي هغوى د هللا دين ته شا ك

  ې.چي خلك حق دين ته وبلړه واخله په غا

  بيا په صبر او استقامت گمارل شوى او ورته ويل شوي

ې پر تعالى هللالكه چي چي ستا استقامت بايد همغسي وي 

 ې.گمارلى ي

 د دوى د هوسونو متابعت ې چي ښوونه ورته شوبيا الر

 .مه كوه

 ړي: خبري وكى چي خلكو ته دا وگمارل شې په دې ورپس

الى نازل چي هللا تعړى هر هغه كتاب مي ايمان راوپه  -1

ځ عدالت گمارل شوى يم چي ستاسو تر منې پر د -2ى. ړك

ږ ته مو -4ږ رب دئ او هم ستاسو، هللا هم زمو -3ړم، وك
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ږ او زمو -1خپل عملونه دي او تاسو ته خپل عملونه، 

ږ او تاسي هللا به مو -1ړه نشته، ځ كومه شخستاسو تر من

ي ته ورتگ د هللا تعالى لور -1ړي. ډ كپه خپلو كي راغون

 دئ. 

ځيني متأسفانه  :ولرو كي پام پهڅو خبري بايد دلته 

ږ ته خپل عملونه دي او تاسو ته خپل موې )دا فقر

( داسي ړه نشتهځ كومه شخږ او ستاسو تر منعملونه، زمو

ړي ته ډول مصالحې او روغي جوتعبيروي چي گواكي دا يو 

ړو كار نه لري، ړو وكېه بلنه ده، داسي چي يو به د بل 

تر ږي!! ځيني ېېښودل كپلي مخي ته آزاد پرڅوك به خ هر

ې ته ورته فقرو داسي له دغو او دځي او ړاندي ې هم ود

يو انفرادي عمل او ړي دين چي ثابته كتعبيرونه كوي 

ږي او خپل دين او مذهب ېپوهڅوك ، هر شخصي دنده ده هيو

گمان ځيني بيا حق نه لري د ده مزاحم شي !! ې، بل ئ

چي خلكو ته ې كي خالصه شوى په دمأمويت  ږكوي چي زمو

همدا او نه تر  ؛ړوحق دين ورته بيان كړو او بلنه ورك

بشپړه توگه ناسم او غلط دي  ې زيات!! دا تعبيرونه پهد

ې ته گندو اصولو سره تصادم كوي، دوى دڅرله  او د قرآن

ړاندي آيت كي او تر دغو فقرو وې پام نه كوي چي په همد

ځ عدالت گمارل شوى يم چي ستاسو تر منې پر دويل شوي: 

چي څه كوم يعني د مظلوم ملگرتيا كوم، هړم، كتأمين 

هغه ته د ده غصب شوى حق وسپارل شي او عدالت تأمين 

 او په مخكني آيت كي ويل شوي: شي، 

   
 په ړئ او : دا چي دين قائم ك

خو د دين قائمول او د  ږئ، قرآنېكهغه كي مه متفرق 

پيغمبرانو دنده ټولو تأمينول د  ځ عدالتخلكو تر من

خو مؤمنان په امر بالمعروف او نهي عن  گڼي، قرآن

المنكر، د هللا په الر كي جهاد او د مستضعفينو د نجات 

جهاد گمارلي، او دا د هر مؤمن په فرائضو او پر لپاره 

چي هم متوجه نه دي  ې تهې!! دوى دېروجائبو كي شم

ېله معنى لري او امر بالمعروف او نهي تبليغ او دعوت ب

او منع كول افاده كوي  لېله معنى، دا گمارعن المنكر ب

له لوري  تعالى د هللاږ او هغه يوازي بلنه او وينا، مو

په دعوت او تبليغ نه يو گمارل شوي بلكي په يوازي 

شوي يو. دا د ژبه، الس او توري جهاد باندي هم مكلف 
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جهاد او امر بالمعروف او نهي عن المنكر تاركين د كوم 

د ضعف ، بلكي يا له مخي دا كار نه كوياو حجت دليل 

له كبله دا كار كوي او  جبن او ېريايمان، حب دنيا، و

، عمدا  دين تحريفوي او د گمارل شويښمن له لوري يا د د

ل لوري پام بې د خلكو گندي فريضڅرجهاد له ثابتي او 

        .ړويته ا

   

    

   

   

   

    

   

   

   

   

    

    

   

   

    

   

      

ړه كوي چي شخوروسته  ېله دړه ااو هغه چي د هللا په 

ړاندي د دوى د رب په وې لبيك ورته ويل شوى؛ حجت ئ

باطل دئ او پر دوى د هللا غضب دئ او دوى ته شديد 

عذاب دئ. هللا هغه ذات دئ چي پر حق مبني كتاب او 

ښايي د  ې؟ړى يخبر كڅه ، او ړىنازل كې ميزان ئ

 ې په تلوار سرهې وي، هغه ئږدټه به نېقيامت ن

او هغه چي ايمان لري ې نه لري، چي ايمان پرړي غوا

ې ده، ښتينږي چي هغه رېپوهېدونكي دي او وېرې تر

چي د قيامت ېروتني كي دي پام چي هغه خلك په ژوري ت

   جدل كوي. ړه په ا

 آيتونو مهم مطالب دا دي:ې مباركو د د -(11-11)
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  او د ده  تعالى پر هللاځينو خلكو له هغه وروسته چي

ړه ې عمالً غاالهي احكامو ته ئړى او كتاب ايمان راو پر

د هللا چي ې دليله دئ ټه او بې بنسې، د هغو مخالفت بېښا

په الهي حجت جدل كوي، د دوى هر ړه په اتعالى 

او تعالى په غضب اخته د هللا  ىدو ،باطل دئمعيارونو كي 

ړل او ځينو ايمان راوچي د ځكه . دا ړ ديوشديد عذاب  د

ښيي چي دومره ړاندي د دوى انقياد دين په و د الهي

ړې چي حقيقت ې ترالسه كښووني ئړين دالئل او الركافي او ا

ې كه له دړي، ورته جوت شي او د ايمان الر غوره ك

او د هغه د  تعالى ړي چي د هللاادعاء وكدا وروسته څوك 

دي ترالسه  نهې قانع كوونكي دالئل ړه ئپه اښود كتاب الر

    .دهاو باطله ې اعتباره ې بوايي او ادعاء ئدروغ  ؛ړيك

  ې ده ښتينې رچي هره وينا ئډك كتاب دا له حقائقو

عدل او ظلم ښه او بد، مفيد او مضر، او د حق او باطل، 

ږدي، ړاندي په وږ گند معيارونه زموڅرواضح او ړه په ا

 تعالى له لوري نازل شوى.هللا چي د ښيي 

 وينا نه منئ، خو آيا  قرآنړه د تاسو د قيامت په ا

ه څمخالفت لپاره كوم دليل هم لرئ؟! چا او كوم ې د د

ې چي قيامت نشته؟! ړى يې قانع كې ئدرته ويلي او په د

ې وينا د !! آيا د دې ويږدټه به نېښايي د قيامت ن

 ې؟! پاره كوم دليل لرترديد ل

  ې چي ايمان پرړي په تلوار سره غواقيامت څوك هغه

 .نه لري

  ږي چي هغه ېپوهاو ږي ېوېرې ي ايمان لري ترهغه چخو

 .دهې او حتمًا راتلونكې ښتينرځ ور

  ېروتني كي دي هغه خلك په ژوري تبايد متوجه وئ چي

   جدل كوي. ړه چي د قيامت په ا
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چا ته چي  ،ښت خاوند دئهللا پر خپلو بندگانو د نرم

څوك ځواكمن دئ، روزي وركوي، او هغه عزتمن ړي وغوا

ړو ې ورزيات كښت كي به ئپه كړي غوا چي د آخرت كر

 په ړوكې ورترڅه به ړي ښت غواڅوك چي د دنيا كاو 

 هيڅ برخه نه وي.ې په آخرت كي به ئ چي كي حال داسي

 دا مبارك آيتونه وايي: -(19-20)

 بندگانو )مؤمن او كافر( د ټولو پر خپلو  تعالى هللا

ي، روزي وركوړي چا ته چي وغوا ،ښت خاوند دئلطف او نرم

عاصي او ځواكمن دئ، كي چي هغه عزتمن حال دا په داسي 

څومره ستر او مغرور وي سزا باغي بنده ته كه هر 

تر ځواكمن دئ، ځواكمن زيات هر تر ځكه هغه  وركولى شي

گانو سره د له بندهر غالب او عزتمن زيات عزتمن دئ، 

ې چي سره له دده ښت معامله لطف او نرم دهغه معامله 

 دئ.ځواكمن هغه عزتمن 

 چي د خپلو ښوي دا خو ، يعنيړيڅوك چي د آخرت كر غوا

، هغه دي ړيعملونو حاصل او ثمره په آخرت كي ترالسه ك

څوك چي ړو او ې ورزيات كښت كي به ئكې ډه وي چي په دډا

يوازي په څو بدله ، يعني د خپلو هړيښت غواد دنيا ك

ه ده ب تعالى هللا پروا نه لري،ټوي او د آخرت دنيا كي ل

په آخرت كي به  چي كي حال داسي په ي؛ړكې ورترڅه ته 

يعني مؤمن به هم د خپلو عملونو  برخه نه وي.څ هيې ئ

ېره زياته اخروي بدله ډدنيايي بدله ترالسه كوي او هم 

ځيني نتائج په دنيا كي څو او كافر به يوازي د خپلو ه

 څ برخه نه وي.ې هيترالسه كوي او په آخرت كي به ئ
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ې چي د دين هغه طريقه ئې دي آيا داسي شريكان ئ

ړې، او ې إذن او اجازه نه ده وركچي هللا ئې ټاكلورته 

ړي هغه وينا نه وى نو حتمًا به د دوى تر ېكد پركه 

او يقينًا چي دغو  ې وهړه شوېكۍ( پرځ )وروستمن

چي ې دردناك عذاب دئ، دا ظالمان به گورالمانو ته ظ

 ې دي پهړي ئچي ترالسه كېدونكي دي ېرڅه وله هغه 

او هغه ېوتونكى دئ، هغه پر دوى پر چي كي حال داسي

ړي د جنتونو ې كملونه ئېك عړى او نې راوچي ايمان ئ

)باغچو( كي به وي، دوى ته به د خپل رب ټو گوڼپه ب

ې، همدا ستر ړي ئچي غواوي  هڅپه خوا كي هر هغه 

 فضل دئ.  

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(21-22)

  ړي ړ كجوداسي شريكان ته  تعالى دغو مشركانو هللاآيا

ې ي ديني طريقدي، داسې ټاكلې طريقي دينې چي دوى ته ئ

ې؟ دا دومره ړې إذن او اجازه نه ده وركئ تعالى چي هللا

ې ستره گناه او جرم دئ چي فوري مؤاخذه او سزا ئ

فورًا د  تعالى ړ دي چي هللاې وداسي ظالمان د دايجابوله، 

، ړيسزا وركړي او ړه وكېكد سخت مجازات پرړه دوى په ا

نه كوي او ړه ېكسنت داسي دئ چي ژر پر تعالى خو د هللا

ې مهلت وركوي ېټې نېوڅومره ستر وي تر مجرم ته كه هر 

كه د ډوي، ځنټې ېړه تر خاصي نېكپراو د ده د سزا 

وى نو حتمًا به د دوى ړه دا الهي سنت نه په اړي ېكپر

او يقينًا چي دغو  ې وهړه شوېكۍ پروروستړه په ا

 دردناك عذاب دئ. المانو ته ظ

 چي د خپل شرك ې گور دا ظالمانځ به د قيامت په ور

حتمًا به  چي كي حال داسي په ؛ېېږېراو كفر له سزا و
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 ږي. ېې اخته كپر

 ړي د ې كېك عملونه ئړى او نې راوهغه چي ايمان ئ

دوى ته به د باغچو كي به وي، او ټو گوڼپه بجنتونو 

ې، همدا ړي ئچي غواوي  هڅخپل رب په خوا كي هر هغه 

 ستر فضل دئ.  

آيتونو كي د شرك يو بل مباركو  ېلكه چي گورئ په د

ته داسي  تعالى هللاې كي مشركان په د، ىځور شوډول ان

 ، پهړويرته جوې وچي ديني او مذهبي طريقټاكي شريكان 

هيچا ته دا اجازه نه ده  تعالى هللا چي كي حال داسي

ړي، ړ كښي دين او مذهب جوچي خلكو ته د خپلي خوړې ورك

چي مشركان په )عبادت(  دا شرك له هغو سره توپير لري

 تعالى هللاټاكي، د ته شريكان  تعالى او )استعانت( كي هللا

ړي، ځي او له هغوى مرسته غواگ نور معبودان لمانڅنتر 

او په ړنكالري دا هفه شرك دئ چي د ژوند په تگالري او ك

له نظره دا د  د قرآنړلى دئ، شريعت او قانون پوري ت

به د يوازيني شارع  تعالى توحيد ستره تقاضاء ده چي هللا

پرته به هيچا ته دا حق نه  تعالى په توگه منو، له هللا

ړي، حالل او وركوو چي انسان ته شريعت او قانون وضع ك

 پرته بل چا ته د تعالى چي له هللاڅوك ټاكي، حرام ورته و

په سترگه گوري او هغه ته د شريعت او قانون وضع  شارع

قانون په ړ شوي په الس جوكولو حق وركوي او د بنده 

، او داسي مشرك د سختي هغه مشرك دئ ؛ټويټيړاندي سر و

هغه نظام او قانون  ته مو پام وي چي قرآنې د ړ.سزا و

ټولني حاكم وي او د خلكو د دين په نامه يادوي چي پر 

د مصر  قرآن ږي.ېو فصل ك لمنازعات د هغه له مخي ح

هغه  ادوي، قرآنفرعوني نظام د )دين الملك( په نامه ي

واكمن او حاكم د )طاغوت( په نامه يادوي چي د خلكو 

منازعات له الهي دين پرته د بل قانون له مخي حل و 

په لومي كي ېروتى او د شيطان سخت تڅوك فصل كوي، هغه 

ړاندي چي دغه طاغوت ته خپل منازعات وبولي  ىېوتپر

     كوي.

    

   

   

    



 

                                  ې                                                                                    پلوشد قرآن 

 الشورى

 

101 

    

    

    

     

   

ېرى ته ز خپلو هغو بندگانوې چي هللا ئڅه دي دا همغه 

ړي، ې كړى او صالح عملونه ئې راوچي ايمان ئوركوي 

ړم مگر په ې غواپرڅ اجر نه ووايه: له تاسو هي

هغه  ړيگڼه وكښېچي كومه څوك كي دوستي، او  ۍخپلو

ښونكى و، يقينًا چي هللا شاكر بخزياتوه په كي ڼگښېته 

 دئ. 

پاره ېدو لپوهښه په مطالبو د ې مبارك آيت د د -(23)

 ي په پام كي ولرئ:دا خبر

  :چي څه دي دا همغه د مخكني آيت په ارتباط ويل شوي

 . ېرى وركويبندگانو ته زمؤمنو او صالح خپلو ې هللا ئ

 ې چي خپلو مخالفينو ته ښوونه شوته الر ّـ هللا رسول

 ۍړم مگر په خپلوې غواپرڅ اجر نه له تاسو هيووايي: 

شي او په كي دوستي. اجر مي دا دئ چي خپلوان مي هدايت 

حساس ۍ ادوست محبت اوله خپلوانو سره زما د ې سره د

 ړوب شي. اشباع او خ

  د هغه په  تعالى نو هللا ړيگڼه وكښېچي كومه څوك

ځال او ې ښېگڼو ته ئښايست زياتوي، ي كي حسن او ڼگښې

 (ښونكىبخ)شاكر( او ) تعالى چي هللاځكه وركوي، دا ښايست 

ې او له اشتباهاتو ئ ، د خپل بنده د عمل قدرونه كويدئ

  ښنه ورته كوي. ږي او بخېېرت

  ڼي كي و له لوري په داسي غلطي بځيندا مبارك آيت د

ځيني شيعه او چي قبيح تحريف ته ورته دئ، تعبير شوى 

 ّـرسول هللا جاهل متصوفين دا آيت داسي تعبيروي چي گواكي 

گمارل شوى چي مؤمنانو ته ووايي: له تاسو يوازي ې په د

چي زما له اهل بيت سره مينه ړم او هغه دا غوا يو اجر

ولرئ!! په اهل بيت كي هم يوازي علي، فاطمه، حسن او 

نوري  ّـرسول هللا ې حذفوي، نه د ټول ترحسين نيسي او نور 

په كي شاملوي او نه ترونه او د ترونو نور ڼي لو

)القربى( د خپلوانو په معنى ې خوا زامن!! دوى له يو
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چي د )القربى( اصلي معنى خپلوي ده؛  ؛ حال داتعبيروي

و كي دا لفظ آيتونېر ڼ شمپه گقرآن نه خپلوان، د 

په معنى راغلى، له بلي ۍ پلوټولو كي د خراغلى او په 

خپلوان هم يوازي په فاطمه، علي، حسن  ّـ پيغمبرخوا د 

آيت داسي كي راخالصه كوي، له بلي خوا  ّـاو حسين 

ويل شوي چي مؤمنانو ته ته  ّـوي چي گواكي پيغمبر تعبير

چي ړم ووايه چي له تاسو د هغو زحمتونو اجر نه غوا

ستاسو د هدايت په الر كي مي ايستلي، تاسو ته مي عزت 

ړم او غواني ... يوازي يو اجر درځړ او .درپه برخه ك

 چي زما له خپلوانو )فاطمه، علي، حسن او حسينهغه دا 

 ځير شئ:ه څو خبرو تړه ې ا! په دړئ!( سره محبت وكّـ

 چي ال علي ې، هغه مهال دا سوره په مكه كي نازله شو

ال نه وو  ّـړى، حسن او حسين ازدواج نه وو ك ّـې او فاطم

پيدا شوي، ال مسلمانان تر سختو ابتالءاتو الندي ول، د 

له توهين، تهديد، زندان، ې په ملگرتيا كي ئ ّـ پيغمبر

و راحت څ دنيوي امتياز اتعذيب، هجرت او شهادت پرته هي

وي يو ې ادعاء كچي دوى ئڅه په برخه شوى، هغه نه وو 

ى، نو په داسي حالت كي به ړترالسه كې هم نه وو ئ

په ړنو څنگه دوى ته ويل چي د دغو السته راو ّـ پيغمبر

سبب به زما د اهل بيت درناوى او احترام كوئ؟!! كوم 

پوه انسان د داسي غلط تعبير جسارت قرآن عاقل او په 

 ي؟!! كولى ش

 وښمنانو او هغله خپلو سختو د ّـ پيغمبرگه به څن 

په اقرباوو كي راتلل؛ دا ې د ده ېر ئډچي  وقريش

ړم او هغه هم تر چي له تاسو يو اجر غواښتنه كوي غو

ړ؛ او هغه دا چي منلو ونه ښمنانو ته د ټولو ستر او د

او زما له هغو دوو لمسيانو سره به  ّـعلي  او ېله فاطم

ال تر اوسه نه دي پيدا شوي؟!! كه له دوى  محبت كوئ چي

سره دا لفظي تحريف ومنو او القربى د اولواالقربى په 

معنى ونيسو نو مخاطبينو خو به له )اولوا القربى( يا 

يوازي بني عبدالمطلب چي په يا ، ټول بني هاشم مرادول

څ مخاطب ښمن ابولهب هم راتلو، هيټولو سخت ددوى كي تر 

له دوى  ّـچي محمد ې ې اخيستنه وه تر به دا غلطه معنى

داسي ې آيت ؛ له دېړښتنه كد مودت غو ّـې او علي د فاطم

 تعبير يوازي يو متعنت او متعصب انسان درلودى شي. 
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  كوم عقل،  څلور كسان؟!!ولي په اقرباوو كي يوازي

عدل او عرف دا خبره مني چي د اقرباوو عامه صيغه په 

دوى ته ورته نور اقربا ي چڅلورو داسي كسانو اطالق شي 

دوى به په كوم داسي روايت باندي ښايي  ؟!!شتههم 

عقل او عرف خالف خبره كوي  ،قرآناستناد كوي چي همدا د 

اهل بيت، عترت او  ّـ كسان د پيغمبر رڅلواو يوازي 

څوك ورته ووايي چي دا روايت كوم خو كه  !!ڼياقربا گ

ړى؛ او سوب كې منړى او صحابه وو ته ئړ كغالي شيعه جو

كه ورته ووايي: روايت خو په هغه صورت كي د منلو دئ 

سره تعارض قرآن ږه له ږ تر لوي يا لې قرآن چي منشأ ئ

څه وي؟ كه ې ئځواب به ونه لري او د عقل خالف نه وي، 

كه د عقل خالف  صريح آيت ومنمقرآن ورته ووايي: د 

ت ي؟ كه داسي نه وي او د روايځواب به وركوڅه روايت؟ 

په نامه هر رطب و يابس )النده او وچ( باندي استناد 

ږ حالت همغسي شي لكه د شيعه نو بيا خو به زمو ړووك

اصول )ټولو معتبر كتاب چي د دوى د رواياتو تر وو، 

د شيعه وو مشهور عالم عالمه برقعي وايي: ړه په ا (كافي

سره متصادم او قرآن له ې كتاب اكثر روايات جعلي، د د

او فاسق  كاذبمجهول الهويه، ې الف دي او روات ئد عقل خ

يو ضخيم كتاب ړه دي، برقعي د اصول كافي د ترديد په ا

چي ښمنان خبر شول ليكلي: كه دې ليكلى چي په هغه كي ئ

په كتابونو كي داسي روايات هم راغلي ږ د رواياتو زمو

 څه به كوو؟!؛ ښه ديچنگې خر او چي راويان ئ

و آيتونړى، د نورو نه دئ ك ې آيت كي غوردوى په د

ېدو په حقيقي او اصلي مطلب د پوهې د هغه ئڼا كي په ر

دي چي دا آيت په داسي ې ته متوجه نه ې، دړڅه نه ده كه

په ضمن كي راغلى چي خطاب ځاى كي او د داسي مضمون 

 ّـ پيغمبرمخالفينو ته متوجه دئ، همغه مخالفين چي د 
ډډه نه كوله، همغه ېري او جفا څ ظلم، تې له هيپه ضد ئ

ته ويلي چي  ّـ پيغمبرپه مكرره توگه قرآن مخالفين چي 

گه ممكنه څنړم، څ اجر نه غوادوى ته ووايه: له تاسو هي

و خالف آيتونېر نورو ڼ شمگبه د  يې آيت كده چي په د

داسي ستر اجر او بدله ې به ئې وي او له قريشو خبره شو

؟!! آيا كولىڅ اجر ورسره برابري نشي ې وي چي هيښتغو

څ اجر هي : له تايښمن ته ووايپل دڅوك خممكنه ده يو 

ړم چي زما له ړم يوازي دا درنه غوااو بدله نه غوا
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؟!! آيا د ېزوم، لور او دوو لمسيانو سره به مينه كو

پلو څېر ستر شخصيت به داسي مطالبه له خپه  ّـ پيغمبر

 مراد داځني په آيت كي له استثناء  ې وي؟!!ړښمنانو كد

ې مراد ئړه؛ بلكي وغواې نه دئ چي يوازي يو اجر تر

آيت كي چي  57په ې د الفرقان د سورداسي دئ لكه 

 راغلى:
     

      

                  

 57الفرقان: 

ړم؛ مگر دا ې نه غواپرڅ اجر ورته ووايه: له تاسو هي

ړي د خپل رب لوري ته )د تلو لپاره( الر څوك وغواچي 

 ړي. غوره ك

څوك يعني زما اجر به يوازي دا وي چي په تاسو كي 

ړه ېكلوري ته د تللو پرهللا تعالى ړي او د ايمان راو

 ړي.وك

ې ته ورته د مخكني آيت معنى سل په سلو كي دقرآن د 

وازي دا دئ چي له اقرباوو چي زما اجر يده او هغه دا 

څه څرگندوم او د دوى د هدايت هړه سوى او دوستي سره ز

څوك  ځنيپه نتيجه كي له تاسو څو كه زما د هكوم، 

 څخهچي زما له خپلوانو ې دا ده ړي نو معنى ئايمان راو

ړى، همدا به زما اجر وي، كه زه په بل ځينو ايمان راو

ته مي بلنه قوم كي مبعوث شوى وى او يوازي هغوى 

وركولى، نو دا بدله او معاوضه به مي هم نه په برخه 

. ېدل، خپلوان به مي هم له هدايته محروم پاته كېدهك

ځينو محققينو ويلي چي د آيت مراد دا دئ: له څه هم كه 

ته پام ۍ پلوله ما سره خچي ړم تاسو يوازي دا بدله غوا

وئ، ېر راسره چلن مه كڅپه ښمنانو پرديو دړئ او د وك

 ږيېڼل كگډول اجر او بدله پاره چي دا هم يو ې لخو د د

چي ېكنده الفاظو سره وايي په پرآيتونه نور قرآن او د 

ځكه وايو چي غوره تعبير ړه، نو ې مه غواڅ اجر ترهي

 همغه برنى تعبير دئ.

 ړي چي وايي: ږ غور غواد آيت دا فقره هم ل

    

      

   هغه ته  ړيگڼه وكښېچي كومه څوك او
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ښونكى دئ. و، يقينا  چي هللا شاكر بخزياتوه په كي ڼگښې

ې ( زياتوو، د دحسن)ې گڼي كي ئښېچي په  ويل شويدلته 

ښكال او گڼي ته الزياته ښېچي د ده معمولي معنى دا ده 

كار كي كوم كمى وي هغه له ېك ځال وركوو، كه د ده په ن

ږ ې د لپړوو، كه عمل ئځوو او دا كمى ورته بشپامه غور

 ړ شي.  چي د زيات ثواب وځوو گرې داسي ئړ وي ثواب و

    

     

     

   

  

   

   

  

ړې، نو كه ې دروغجنه افتراء كچي پر هللا ئ واييآيا 

ې مهر لگولى وو، هللا باطل ړه به ئپر زښتى ستا هللا غو

محو كوي او حق محقق كوي په خپلو ويناوو سره، 

 پوه دئ.ښه يقينًا چي هغه د سينو په شته وو 

ستا مخالفين دا ادعاء آيا دا مبارك آيت وايي:  -(24)

ړې، دروغجنه افتراء كځانه تعالى له پر هللا  كوي چي تا

په دروغو ې او رسول گڼ تعالى هللاځان د ته په دروغو 

آيا دا ړى شوى؟! له لوري درك تعالى د هللا وايي چي قرآن

په خپل تعصب، عناد او ې انصافه دي او خلك دومره ب

ېر ستر او څچي ستا په ېدلي هغه پړاو ته رس ۍ كيښمند

ې افتراء ئ تعالى چي پر هللاې تورنوي شخصيت په دڅلى سپې

گمان كوي چي ځان قياسوي، ړې؟!! آيا دوى تا پر خپل ك

ښتيا او دروغ ورته يو ې چي رڅېر وته به هم د دوى په 

ړه چي پر زڅوك كوي دا ستره گناه خو داسي  ؟شانته دي

په ړي انسان ې د يوه تور زړني ئى وي، كگول شوې مهر لئ

ېر پاك سيرت، صادق او څپه  ّـ هللا گه د رسولڅنېر وي، څ

ښتى غوتعالى كه هللا امين شخصيت په داسي گناه تورنوئ؟!! 

ته به هم د دوى په ې مهر لگولى وو، ړه به ئپر زستا 

 ې. ېر شوى وڅ

  د آيت په پاى كي ويل شوي: هللا باطل محو كوي او حق
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قق كوي په خپلو ويناوو سره، يقينًا چي هغه د سينو مح

ړ ړه دوه د اعتناء وې اپوه دئ. په دښه په شته وو 

به د دوى تورونه، غلط  تعالى هللا -1تعبيرونه مومو: 

ټولو ته حقيقت به  ،ړيډ كتبليغات او باطل اظهارات شن

ړي او ړي، د باطل پلويان به له ماتي سره مخامخ كجوت ك

ږي دوى په خپلو سينو ېپوه تعالى هللاړي، الب كپال به غحق

ۍ او ستا په خالف ښمنې د حق دڅه لري، كوم عزائم ئكي 

له لوري چي تا ته  تعالى د هللا -2 څوي.داسي تورونو ته ه

دا خو د  ړى شوىې دي او كوم كتاب دركښووني شوكومي الر

ې پرې محو كوي او حق هغه كالم دئ چي باطل پر تعالى هللا

، دوى خو له تا دغه كالم اوري، د داسي الهي كوي محقق

څنگه تا ته داسي نسبتونه ېدو سره سره كالم له اور

ې شائبه په كومي برخي كي د دې الهي كالم كوي؟!! د د

چي دا به د كوم انسان له لوري افتراء شوى كالم مومي 

وي؟!! د دوى د تبليغاتو وجه دا نه ده چي داسي كومه 

ې د دوى هغه شوم عزائم وجه ئ ؛ېگو شوې تر سترشائبه ئ

ې پر تعالى پټ ساتلي او هللاې دي چي په خپلو سينو كي ئ

دوهم تعبير د آيت له سياق و سباق سره زيات  ېږي.پوه

  مناسبت لري.    

   

   

  

   

   

  

  

    

   

    

او دى همغه )ذات( دئ چي د خپلو بندگانو توبه 

ږي ېپوهڅه په هغه ږي او ېېرقبلوي او له گناهونو ت

ې اجابت كوي چي ايمان ئ ، او د هغوې كوئچي تاسو ئ

ېرزوينو او له خپلو پ ړيې كېك عملونه ئړى او نراو

په برخه كوي، او كافران داسي دي چي دوى الزياتي ور

 ته شديد عذاب دئ. 
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 دلته له مؤمنانو او كافرانو سره د هللا -(21-21)

 ې:گه بيان شوې تومعامله په د تعالى

 ه قبلوي.د خپلو بندگانو توب تعالى هللا 

 عفو ورته كوي.ږي او ېېرد دوى له گناهونو ت 

 ؛ړ ويله هر يوه سره هغه معامله كوي چي ورسره و 

 .ې كوئږي چي دوى ئېپوهڅه ځكه په هغه 

 ې دعاگاني او عبادتونه قبلوي چي ايمان ئ د هغو

، دوى ته  له خپلو ړيې كېك عملونه ئړى او نراو

 په برخه كوي.ېرزوينو الزياتي ورپ

 ې ورته فران خو داسي دي چي شديد عذاب ئاو كا

 ټاكلى. 

    

   

   

     

   

    

    

   

   

   

  

  

    

    

   

    

 ړى وى حتمًا بهاو كه هللا خپلو بندگانو ته رزق پراخ ك

په همغه اندازه خو  ؛ړى ووې په زمكي كي بغاوت كئ

ړي، يقينًا چي هغه د خپلو ې غواچي دى ئې نازلوي ئ

ښه ليدونكى باخبره دئ، او دى همغه ړه بندگانو په ا

ذات دئ چي باران له هغه وروسته نازلوي چي مأيوس 

شوي وي او خپل رحمت خوروي او دى ستايل شوى موال 
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ښت زمكي پيداي او آسمانونوې د دئ، او له آيتونو ئ

ې خواره ئړو كي چي په دوى دواېدونكي دي ځاو هغه خو

ښه ې ئډولو په راغونړي ړي او دى كله چي وغواك

  توانمن دئ.

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(21-29)

  كه هللا تعالى خپلو بندگانو ته رزق او روزي له هغه

ې مت له مخي ئړى وى چي د خپل حكټاكلي مقدار زيات ك

 ؛ړى ووې په زمكي كي بغاوت كحتمًا به ئ ټاكلى نوورته 

او الهي  ړيې غواچي دى ئې نازلوي په همغه اندازه ئخو 

د خپلو بندگانو  تعالى يقينًا چي هللاې ايجابوي. حكمت ئ

گوري او له طبيعت او ې بشپړ علم لري، حالت ئړه په ا

  ې خبر دئ.فطرت ئ

 چي باران له هغه وروسته وروي  همغه ذات دئ تعالى هللا

گه د خپل ې توچي خلك مأيوس او ناهيلي شوي وي او په د

چي هغه ستايل شوى ځكه ړوي، دا ې غوپراخ رحمت وزر پر

موال دئ، همغه موال چي باران نازلوي او دا هم هغه مهال 

چي د باران د څه نه مومي چي خلك مأيوس شوي وي، داسي 

 تعالى هللاول عالم كي له ، په ټړيكې وترهيله ورولو 

داسي كوم شى نه گوري چي خپل اميد ورپوري وتړي، پرته 

هغه ته انتظار ولري او پر هغه اعتماد او تكيه وكړي، 

داسي څوك نه گوري چي د ده احتياج ته ځواب ووايي، 

مشكل ئې رفع كړي، مأيوس او نااميده دئ، خو ناڅاپه د 

 ږي، دعاءېمنل ك ښتنههمدې مأيوس او نااميده انسان غو

ږي، دا څوك كوي؟ ېې ترسره كهيله ئ او ږيېېدل كاورې ئ

ې انسان خو په ټول عالم كي داسي څه نه گوري چي په د

، په هغه پورې خپل اميد وتړي څه طمع ولريړه له هغه ا

انتظار ولري، مأيوس دئ،  په عالم  او له هغه د مرستي

يا تر سره كي داسي څه نه گوري چي د ده احتياج او اړت

كړي، ناڅاپه ئې دا يأس او نا اميدي ختمېږي، اړتيا او 

احتياج ته ئې ځواب ويل كېږي، دا كار څوك كوي؟ دا څوك 

دئ چي انسان ته له هغه وروسته چي مأيوس شوى، له قحطي 

او وچكالي سره مخامخ دئ، سختي تودوخي وارخطا كړى، 

ات ئې هري خوا ته مرضونه خواره شوي، نباتات ئې، حيوان

اوبو ته محتاج او اړ دئ، تر باران او او په خپله دى 

دې حده چي د يأس مرحلې ته رسېدلى، خو ناڅاپه د همدغه 
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مأيوس انسان غوښتني ته ځواب ويل كېږي، دا ځواب څوك 

وايي؟ او د هغه دا احتياج څوك رفع كوي؟ څوك ئې ضرورت 

ا چي ووايو: دځواب لرو پرته بل ې منتفي كوي؟ آيا له د

گانو پلو بندخ چي پرد هغه ستايل شوي ذات كار دئ 

د رفع كولو ذمه او ستونزو ړتياوو مهربان، د دوى د ا

  او د دوى موال دئ. لوا

 او آسمانونود ښو گندو نڅرد قدرت له  تعالى د هللا 

ړو چي په دوى دواېدونكي دي ځښت او هغه خوزمكي پيداي

ېرو ستورو مشې ، آيا دا پراخ او په بړيې خواره كئكي 

ډول نعمتونو ډول ښايسته شوى آسمان، دا پراخه او له 

زمكي  او ېره ژوي چي په آسمانونوې شمزمكه، دا بډكه 

ځواكمن، چي يو ې شهادت نه وركوي كي خواره شوي د د

گواهي نه ې خبري ؟!! آيا دا د دعليم او حكيم خالق لري

كله چي وركوي چي د عالمونو خالق او پالونكى هر 

ښه او بيا پيدا كولو ډولو راغوند دوى په ړي وغوا

  ؟!!توانمن دئ

 زمكي كي د خواره شوو ژوو  او دلته په آسمانونو

ې او آيا له آسماني ژوو مراد يوازي فرشتې، يادونه شو

په نورو ستورو كي به هم ژوي ښايي پېريان دي كه دا چي 

ېره ې شمخواره شوي وي او كه د زمكي په فضاء كي هغه ب

ې ټوله فضاء ئږي خو ېاوي چي په سترگو نه ليدل كبكتري

ې مصداق نشو گڼلى ځكه د داو پېريان ې ړې؟!! فرشتډكه ك

گندي څرپاره د ې نشي ليدلى او د انسان لچي انسان ئ

ژوي دي ې داسي ېدلى، مصداق ئړاندي كپه توگه نشي وښي ن

ې يا همدا د زمكي ې ليدلى شي، نو مصداق ئچي انسان ئ

ې ښايي له دواره ژوي دي يا هغه چي په فضاء كي خ

  په فضاء كي ومومي. ې انسان وروسته به ئ

    

   

     

ږئ نو دا ستاسو د ېاخته ك تاسو چيمصيبت كوم په او 

)هللا ( ې ېرو ئډله كبله دئ او له ړنو پلو الس ته راوخ

 ږي.ېېرت

ېر صراحت او قاطعيت سره وايي ډپه آيت مبارك دا  -(33)

 چيي او دا ځپه سبب راړو ړو ومصيبتونه ستاسو د ك چي
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سزا ده، كه هللا  ې برخيد يو گناهونو يوازيدا ستاسو د 

ځاى د  رپ يي او له تاسو سره د فضل او عفوعفو ونه كړ

ې ستر ستر ې به ئړي نو تر دمعامله وك عدل له مخي

 ړي وو.نازل ك دربانديمصيبتونه 

چي آيا ږي او هغه دا ړېښتنه راوالدلته يوه جدي پو

ېدى شي كه نه؟ انسان له گناه پرته هم په مصيبت اخته ك

ېك ن تعالى گه تعبيروو چي د هللاڅنهغه مصيبتونه به 

هم مصيبتونه  ّـگان ورسره مخامخ شوي؟ پر پيغمبرانو بند

ې گه توجيه كوو؟ بڅنيت له مخي ې آراغلي دا به د د

ړه بايد اې گناه ماشومان هم مصيبتونه گالي!! په د

 الندي خبري په پام كي ولرو:

  ې نظريڅلور  اړهپه ښو ېپد حوادثو، مصيبتونو او

 :ېږيوړاندي ك

انسان په وايي:  چيده غه نظريه ه بايبليوه د  .1

شيطان كار دئ، د دا  ؛ځيمصيبتونه راكوم  چي باندي

ړاوونو انسان له ك چيدا اجازه وركوي شيطان ته خداى 

 .ړياو مصيبتونو سره مخامخ ك

په سبب له گناهونو پلو انسان د خ چيبله دا  .2

په په مصيبت اخته انسان ږي، هر ېمصيبتونو سره مخامخ ك

مصيبتونه  چيځكه دا  گار انسان دئ!!گناهيو حقيقت كي 

  بس. او گناه دهيو المل لري او هغه د انسان  يوازي

تصادفي  پېښيوايي: ټولي  چينظريه هغه ده  ېيمهدر .3

كه سيالبونه،  ،ونه دينحوادث دي، كه دا ستر ستر طوفا

، د يوه پېښيې ړې وړچ كالي او كه وې او وزلزلكه 

ښو ېپې تر هغو لويو لويو نيول ۍانسان له عادي بيمار

ټول طبيعي شي، دا  هې متأثرپه ميلونونو خلك تر چي

گناهونو ړو او ړو ومل لري، د خلكو له كاسباب او عوا

ې گار نيسي او هم بهگناڅ تعلق نشته، هم ې هيسره ئ

ډه لري په راتلو كي څه ونبد عمل د انسان ې نه ئناه، گ

 په مخنيوي كي.ښه عملونه ې ئاو نه 

ښه او بد، راحت او مصيبت، د  چيفرمايي  خو قرآن  .4

ږي، نه ېله لوري ك تعالى هللاړه د ېكپرنعمت او نقمت 

په ې كي څه تصرف او مداخله كولى شي او نه په دشيطان 

. د هري څوكپرته بل  له هللا تعالىاو آسمان كي  زمكي

په ږي، هره حادثه د هغه ېړه د هللا له لوري كېكپر پېښي

چا ظلم كوي او نه د په ږي، هللا نه ېځته كاراده رامن
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څه  سره همغه ټولنيړه، له هر فرد او ېكپرعدالت خالف 

، نه ستر ستر ې مستحق ويئ د عدالت له مخي چيكوي 

ړه مصيبتونه، كله ړه واوادي او نه  پېښيحوادث تصادفي 

او  ويې مصيبتونو د راتلو المل د د د انسان بد عملونه

ړي غوا تعالى هللادو باعث او كله ېې د تم كئ هك عملونېن

ې ورسوي څ كي انسان وروزي، كمال ته ئپه ترد مصيبتونو 

 چيړي ځالنده كښ او راويپه كي او هغه استعدادونه 

په په صورت كي ېدو ړاوونو سره د مخامخ كله ك يوازي

ځل ړي د لوم چيلكه هغه ماشوم وده كوي، انسان كي 

ږي ېلوپه وار وار گ زده كوي نو ښو تپپلو په خپاره ل

 د دهو كي ېدلټاو ل وېدلهمدغو لوپه  ږي اوېټاو ل

ږي ېې مضبوطډوكي ئ، هږيېښودل كرڅه وېر ډېږي، روزنه ك

   ژورو كي د تلو هنر زده كوي.ړو په لواو 

 فرمايي: قرآن

     

     

     

        
 11 التغابن:

پر  چيڅوك ذن سره او په إگر د هللا ځي ممصيبت نه راڅ هي

ښه څه په هر ړي او هللا ې ورهدايت كړه ئز خداى ايمان لري

 دئ.پوه 

  چيېر تأكيد او قاطعيت سره وايي ډپه دا آيت هم 

په حكم ، د هللا يځپل سر او تصادفي نه راپه خهيڅ مصيبت 

په وجه او حقيقت ې ئ ځي، د ايمان خاونداناو إذن را

وي او له شك ښانه كړونه روزې هللا ئ اړهې په دږي او ېپوه

 .ساتي يخوندې او اعتراض ئ

 چيډول وايي ېكنده پرپه آيتونه ېر گڼ شم د قرآن 

هللا تعالى له  چيږي ېمصيبت نه دررس څكله كوم داسيهي

 جگړيپه ژوبله وي، گ نه وي درته ليكلى، كه دا مرمخكي 

په خداى وي، يا كوم بل مصيبت، مؤمنان به ماته كي 

څكله دا شك نه كوي ړه به هيپه امصيبتونو توكل كوي، د 

پرته  پرېكړيپل سر او د هللا تعالى له عادالنه په خدا  چي

 نازل شوي.

  كله مصيبت د گناه دنيايي سزا وي، له داسي مصيبت

ږي او ېسره كله يو انسان د خپلي گناه له كبله مخامخ ك
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د اكثريت د گناه له كبله، كله فردي ټولنه كله يوه 

كله يوه الهي آزموينه وي او او كله اجتماعي،  ڼه لريب

ړو درجو ړو لوږي او لوېې انسانان روزل كڅ كي ئپه تر

د االنبياء ې تفصيل ږي. د دېپاره جوگه كېدو لته د رس

 گورئ.و( آيتونو په تفسير كي 81-83د )ې سور

 چي وايي:ځي ړه دا روايت هم مخي ته راې اپه د 

الَ ُيِصيُب َعبًْدا َنكْبَة  َفَما  »َقاَل  ّـَل هللاَِّ َعْن َأِبى ُموسَى َأنَّ َرسُو

. َقاَل «َفْوَقَها َأْو ُدوَنَها ِإالَّ ِبَذْنب  َوَما َيْعُفو هللاَُّ َعْنُه َأْكثَُر 

ِديكُْم َوَيْعُفو َوَقَرَأ ) َوَما َأَصاَبكُْم ِمْن ُمِصيبَة  َفبَِما َكسَبَْت َأيْ 

 َعْن َكِثير  

 رواه الترمذي

څ وفرمايل: هي ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـابو موسى له 

گر د كومي ږي مېړ مصيبت نه رسكوم ستر يا ووبنده ته 

ېر دي، ډږي هغه ېېرچي هللا تڅه گناه له كبله، او له هغه 

) َوَما َأَصاَبكُْم ِمْن ُمِصيبَة  َفبَِما ړ: ې دغه آيت تالوت كبيا ئ

 . ِثير  (َكسَبَْت َأْيِديكُمْ َوَيْعُفو َعْن كَ 

ځينو دا روايت د سند له پلوه ضعيف گڼلى خو څه هم كه 

له آيت سره په بشپړه توگه مطابقت لري.  د قرآنې متن ئ

ې ستونزي سره مخامخ يو، كله به ږ له دمتأسفانه مو

سره په  ږي چي له قرآنېداسي روايت ته صحيح ويل ك

بشپړه توگه تعارض لري او كله به پورتني روايت ته 

هغه به  چي كي حال داسي ږي؛ پهېروايت ضعيف گڼل ك ورته

گند آيت سره مطابقت لري. دا ستونزه له څرله  د قرآن

ې، ړسند ته پر متن ترجيح وركځينو چي ې ړه شوې راوالد

ې كي معتبر گڼلى او متن په دوهمي ړۍ درجپه لومې سند ئ

  ې كي.درج

    

     

     

     

په زمكي كي عاجزوونكي نه يئ، او تاسو ته  تاسواو 

 له هللا پرته نه كوم موال شته او نه كوم مرستندوى.

پلو مخاطبينو ته كي خآيت ې مبارك په د قرآن -(31)

 وايي: 
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  ډ ړاندي خنپه وې د اراد تعالى نه شئ كولى د هللاتاسو

ړئ، د مؤمنانو او ړي او سنن بدل كېكشئ، الهي پر

څه ويلي او له  تعالى چي هللاړه په اكافرانو د برخليك 

. ډوئځنېدل وړې د هغوى ترسره كې كې كومي وعددوى سره ئ

ږئ او د حق مقابله ېځواك مه غره كنو پر خپل زور او 

 مه كوئ.

 م نه كوموندلى شئ او نه كوم موال پرته  تعالى له هللا

 مرستندوى.

   

   

    

  

    

    

    

   

   

   

   

    

   

ته ورته  غرونوپه سمندر كي دا ې او له آيتونو ئ

په ټۍ به په ړي سيلۍ( دي، كه وغواې )كشتتلونك

ې پاتړي پر شا والې غې د هودروي چي له كبله به ئ

شكر ډېر كوونكي  ډېر صبرې كي هر چي په دشي، يقينًا 

څه له ې د هغه ښي دي، يا به ئنكوونكي ته څرگندي 

او ږي. ېېرېرو تډړي او له چي دوى كړي كبله تباه ك

شي  دي پوه ړه مجادله كوي هغه چي زما د آيتونو په ا

 ورته نشته. ځىچي كوم پناه 

 ښووني كوي:دا الرږ ته آيتونه مو دا مبارك -(32-31)

 ښو يوه هم هغه ستري ستري ند قدرت له  تعالى د هللا

هغه ړي كه وغواۍ دي چي په سمندر كي درومي، كشتبادي 

له كبله ځوي چي ۍ خودا كشتپه ودروي چي ټۍ به په سيل

 .ې شيپاتړي والسر پر اوبو ې د به ئ
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 كي، د سمندر له ېدلو ساحل ته د دغو كشتيو په رس

پل مقصد ته او خېدلو كي، ېرپو تڅخطرناكو او هيبتناكو 

څرگندي و كي هغو وگړو ته ېدلغو كشتيو د سورليو رسد د

او د پند او عبرت درسونه دي چي صابر او شاكر  ښي دين

ې د ۍ به ئچي د صبر لمن كلكه ونيسي؛ كشتڅوك وي، 

ږي او آخري منزل ته به ېېرپو تڅسمندر له خطرناكو 

هغه به هرومرو د ني څوك چي د نعمتونو قدر پېژږي، ېرس

د نعمتونو  تعالى نو قدر كوي او د هللاداسي الهي پېرزوي

  ځاى كوي.شكر به پر 

 ړي د داسي كشتيو سورلي د دوى د وغوا تعالى كه هللا

ې څوك شته چي مخه ئړي آيا داسي گناهونو له كبله غرق ك

ږي ېه مخامخ كځكه له داسي برخليك سره ندوى  ونيسي؟!!

ېرو ډعفو كوونكى دئ، او د بندگانو له  تعالى چي هللا

 ږي. ېېرتگناهونو 

 صبر كوونكو او شكر ې كه له يوه لوري داسي صحن

 كوونكو ته د عبرت سبب دئ له بل لوري هغو ته چي د هللا

 تعالى ښيي چي د هللاړه مجادله كوي د آيتونو په ا تعالى

په وچه كي نه په ځاى نه لري، نه تي ښېې د تله مؤاخذ

 لمده كي. 
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نو څه چي تاسو ته دركړى شوي؛ هر څه چي وي، دا د 

دنيوي ژوند متاع ده، او هغه څه چي له هللا سره دي 

چي ايمان پاره دي هغه غوره او دائمي دي، د هغو ل

كوي. او هغه چي له ئې راوړى او پر خپل رب توكل 

چي ډډه كوي او كله كبيره گناهونو او فحش كارونو 

چي د خپل رب حكم ته ښنه كوي، او هغه غصه شي نو بخ

ې په ړى او كار ئې قائم كځ ئ، لمونې لبيك ويلىئ

ږ چي موڅه انفاق كوي خپلو كي مشوره وي او له هغه 

چ اخلي، ې وشي غپرېرى ړي. او هغه چي كله تورروزي ك

چي عفو څوك بدو سزا بدو ته ورته بد وي، نو او د 

ې د هللا پر ذمه دئ، ړي نو اجر ئاو مصالحه وكړي وك

او هغه چي پر ده ښوي. يقينًا چي هغه ظالمان نه خو

څ غچ اخيستى پر دوى )د الزام( هيې له ظلم وروسته ئ

پر چي الر نشته، )د مالمتيا( الر يوازي پر هغو ده 

په زمكي كي بغاوت  خلكو ظلم كوي او په ناحقه

، همدا دوى ته دردناك عذاب دئ، او چا كوي (ېرى)ت
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له ړه يقينًا چي دا ې وكښنه ئړ او بخچي صبر وك

 دئ. همتناكو كارونو ځني 

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(31-43)

  ډول نعمت او هر څه چي تاسو ته دركړى شوي؛ هر څه

وسيله او ذريعه وه يچي وي، دا د دنيوي ژوند متاع ده، 

نعمتونو  له دلته چيښه ده، ، دا د ژوندانه د سفر توده

نه گه توكوم څه گورئ، دا به يو هم د هدف او مقصد په 

. نيسئ، دا ټول د دنيوى ژوند لپاره د متاع حيثيت لري

د دې لپاره دركړى ، ديېدونكي ك د دنيا نعمتونه فنا

 واخلئ.ې رتنيوى ژوند كي گټه دچي په خپل محدود  يشو

  سره دي هغه غوره او دائمي تعالى هغه څه چي له هللا

چي تاسو د خپل رب په خوا كي ترالسه كولى شئ څه دي، 

 هغه هم غوره دي او هم تلپاتي.

 څوك ترالسه كولى غوره او تلپاتي نعمتونه هغه  اخو د

ايمان ئې  -1ړتياوي او مواصفات ولري: گځاڅو چي شي 

له كبيره  -3توكل كوي،  پر خپل رب -2، وي راوړى

چي غصه شي نو كله  -4، ډډه كويگناهونو او فحش كارونو 

 -1، ې لبيك ويلىد خپل رب حكم ته ئ -1ښنه كوي، بخ

له  -1په مشوره وي، ې كارونه ئ -1، ړىې قائم كځ ئلمون

كله چي  -9ړي، ورروزي ك تعالى چي هللاڅه انفاق كوي هغه 

خيستلو په دوران كي چ اخلي، خو د غچ اې وشي غپرېرى ت

دا په پام كي ساتي چي د بدو سزا بدو ته ورته وي، 

خو كه دا ړي، ې كې سره ئدومره ورسره كوي چي له د

ې د ړي نو اجر ئاو مصالحه وكړي مظلوم ظالم ته عفو وك

 ،ښويهللا تعالى پر ذمه دئ، يقينًا چي هغه ظالمان نه خو

ړه د ا د ظالمانو پهښوونه يعني د عفوي دا الهي الر

نور مصالح په ې كي له كبله نه ده، په د ۍږكومي خواخو

پر چا چي ظلم وشي او له مظلوميت پام كي نيول شوي، 

څ معيار له وروسته له ظالم غچ واخلي مالمت نه دئ، د هي

مالمت يوازي هغه دئ چي پر ېدى، گڼل كمخي هغه مالمت نشي 

 ىېرخلكو ظلم كوي او په ناحقه په زمكي كي بغاوت او ت

ړ ، همدا دوى ته دردناك عذاب دئ، او چا چي صبر وككوي

له همتناكو كارونو ځني ړه يقينًا چي دا ې وكښنه ئاو بخ

 دئ. 

څ كي لكه چي گورئ دلته د مؤمنانو د صفتونو په تر
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ې يادونه ړاندي د مشورځه وروسته او تر انفاق وله لمان

يي ښې او ويل شوي چي د دوى كارونه په مشوره وي، دا شو

دئ، همدا راز  څومرهچي په الهي دين كي د شورى اهميت 

ړاندي د دوى دا صفت راغلى: واو شورى ځه دلته تر لمان

چي شورى په ښيي ، دا ې لبيك ويلىد خپل رب حكم ته ئ

ېښودل نانو ته پرې مؤمړه ئېكهغو امورو كي ده چي پر

ې ې كوم صريح الهي حكم نه وي. د دړه ئې او په اشو

آيت په تفسير كي  459ې د عمران د سور تفصيل د آل

    وگورئ. 

ې خوا له ظالمانو ته مو پام وي چي دلته له يوې د

ې او له ړتيا ښودل شوگځانچ اخيستل د مؤمنانو يوه غ

ې، دا ې ستاينه شوبلي خوا د صبر، زغم، عفو او مصالح

تو كي غچ اخيستل ضروري وي او په الاځينو حچي په ځكه 

كه پر مسلمان د ، گټوره او مصالحه ځينو كي صبر، عفو

نو بايد د هغه سوك ېرى وشي يوه مغرور ظالم له لوري ت

پېړي، د هغه غرور بايد څڅپېړه په ځواب شي او په سوك 

چي د دوى د ظلم په ښايي مات شي، له مؤمن سره دا 

ړي، ځاى د انتقام الر غوره كد صبر او زغم پر ړاندي و

ړي، خو كه د ټ نه كټيسر  ړانديدوى بايد د كبرجنو په و

او وگوري ې وشي پرېرى خپل مسلمان ورور له لوري كوم ت

ې اسالم او مسلمانانو چي ده ته عفو كول غوره دي، گټه ئ

ږي نو همدا ېراضي ك تعالى هللاې عفو په دږي او ېته رس

پل غچ ې هغه خكار ورته غوره دئ، خو كه سره له د

 ت نه دئ. ړاندي مالمپه و تعالى واخيست د هللا
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څ ې هيي نو له ده وروسته ئړالروركى كڅوك او هللا چي 

ې موال نشته، او كله چي ظالمان عذاب وگوري ته به ئ

ېدو ته كومه الر شته، ېرته ستنې چي وايي: آيا بوين

ړاندي به ورو كي حال داسي چي پهې او دوى به گور

ه داسي خشوع كوونكي وي چي د ذلت له كبله بړى شي ك

گوري، او چا چي ټه چي د سترگي له كونجه به په پ

چي زيانمن همغه دي ې شكه ړى وايي به: براوايمان 

تاوان ځ ې د قيامت په ورئته ټبر پل ځان او خچي 

ورسولو، پام چي ظالمان به په تلپاتي عذاب كي وي، 

داسي دوستان نه وي چي مرسته ې او له هللا پرته به ئ

څ الر ورته ړي نو هيڅوك الروركى كړي، او هللا چي وك ېئ

 .   شتهن

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(44-41)

  پرته بل داسي ي له ده ړالروركى كڅوك تعالى چي هللا

ې ړي او له ضاللت ئې وكښوونه ئي موندلى چي الرموال نش

 وژغوري.

 په ظالمان عذاب دا چي ځ او هغه مهال د قيامت په ور

دنيا ې چي وايي: آيا ې وينته به ئخپلو سترگو وگوري 

چي ې دا وي به ئڅه ؟! هېدو كومه الر شتهېرته ستنبته د 

ړي او پله ماضي جبران كځل بيا دنيا ته ستانه شي، خيو 

ړي چي په دوزخ منتهي نشي، خو دا هيله داسي الر غوره ك

 دوزخ ته كي حال داسي دوى به پهږي، ېې نه ترسره كبه ئ

په ې او سپكاوي آثار به ئچي د ذلت ړى شي كړاندي ورو

خپل مخكني غرور او كبر به له گند وي، څرېرو كي څ

ې وي، له هيبته به جگ نشي ې كږړي به ئېدلي وي، غالو
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به د سترگي له ټه پټه ټو سترگو او په پټيكتلي، په 

 كونج اور ته گوري.

 ېد دوى بد حال ته په پام سره به مؤمنان وايي: ب 

ې د ئته ټبر پل ځان او خچي زيانمن همغه دي چي شكه 

 تاوان ورسولو.ځ قيامت په ور

   پام چي دا ظالمان به په تلپاتي عذاب كي وي، هغه

مومي چي د يوه  څوك نهپرته داسي  تعالى مهال به له هللا

ې او مرسته ئړاندي شي په توگه وروږي دوست او خواخو

 ړي.وك

  سمه الر څكله به ړي نو هيكڅوك الروركى هللا تعالى چي

ږ ته مو تعالى چي هللاۍ سمه الر همغه ده ونه مومي، يوازين

ړي ې الر د تلو سعادت ترالسه نه كڅوك چي په دې، ښودلرا

پيدا نه سمه الر بله څكله به د نجات گه او هيڅ توپه هي

     ړي.ك

   

      

       

    

    

  

  

     

    

   

     

   

   

    

ځ چي داسي ورړاندي خپل رب ته لبيك ووايئ تر هغه و

ېدا ورته نشته، په ېرته ستنچي د هللا له لوري براشي 

ځى درته وي او نه به كوم ځ به نه كوم پناه ې ورد

او كه اعراض  نكير )انكار كوونكى او بدلوونكى(،

پر تا ږلى، ېې لنو ته مو پر دوى ساتونكى نه يړي وك

چي كله انسان ته ږ نشته، او موڅه له ابالغ پرته بل 
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ښ شي ې خوپرڅكو نو له خپل لوري كومه پېرزوينه ورو

ړاندي چي د دوى السونو وڅه له كبله او كه د هغه 

نو يقينًا چي )هغه مهال( ېږي ړي كومه ستونزه ورورسك

 ېر ناسپاس وي.    ډنسان دا ا

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(41-41)

 ې ، بلنه ئلبيك ووايئړاندي خپل رب ته تر هغه و

چي د قيامت هغه نه ړئ ې عمل وكښوونو ئاو په الرومنئ 

له لوري تعالى چي د هللا  ځ، هغه ورراشيځ ې ورېدونكبدل

شته چي په كي ې مجال نه د دېدا نشته، ېرته ستنبې ئ

ړي پله ماضي جبران كېرته دنيا ته ستون شي او خانسان ب

چي انسان له غلطي الري سمي ته ستون ې فرصت او نه د د

 شي.

 كوم مومئ او نه ځى ځ به نه كوم پناه ې ورپه د

ځينو د ېل تعبيرونه شوي، ېل بړه بد نكير په ا ، نكير

ړى: په ې داسي تعبير كانكار په معني نيولى او آيت ئ

د ځينو  ل نه مومئ، اڅ مجځ به د انكار هيور ېد

ې په دې دا دئ: په معنى نيولى او تعبير ئ بدلوونكى

ړي، له چي ستاسو حال بدل كڅوك نه مومئ ځ به داسي ور

ځينو د انكار مو وژغوري، حالت غوني او سپېره بد

ړى: ې داسي تعبير كپه معنى نيولى او آيت ئكوونكي 

آشنا نه ړ او نااعتراض ود  حالتبد څوك به ستاسو هي

. د آيت ړ بوليڅوك به تاسو د همداسي عذاب وڼي، هر گ

   ېښي.سياق و سباق ته په پام سره دوهم تعبير غوره بر

 نو ته مو ړي اعراض وكدوى كه ته ويل شوي:  ّـ هللا رسول

پر تا له ابالغ پرته بل ږلى، ېې لپر دوى ساتونكى نه ي

ي الهي پيغام په ستا دنده يوازي دا ده چنشته، څه 

د كفر او شرك له بدو ې، بشپړه توگه خلكو ته ورسو

ته مو د دوى د داسي ساتونكي په ې، ېروې ووپايلو ئ

ې په زور سره راتم ړنو ئچي له بدو كږلى ېې لتوگه نه ي

 ې.ې وساتې او له شرك او كفر ئړك

  ي كومله خپل لوري د  تعالى هللا كلهانسان داسي دئ چي

شي او كه او مغرور ښ ې خوپرنو ي څكوروي خوند پېرزوين

ېږي ورورسړاو كړي كوم كچي دوى له كبله و گناهونو د هغ

ۍ ټولي مخكنپاس وي، ېر ناسډمهال دا انسان  نو هغه

    ړي.ېري كگڼي هښې
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څه زمكي واكمني د هللا ده، هر هغه  او د آسمانونو

ځينه ښړي ، چا ته چي وغواړيغواې پيدا كوي چي وئ

ړي نارينه اوالد غواچا ته چي واوالد وركوي او 

ډ شنځينه گډ وركوي، او هغه ښيا نارينه او وركوي، 

 ړي، يقينًا چي دى توانمن پوه دئ.ې غواچي دى ئ ړيك

 دا مبارك آيتونه وايي: -(12-13)

 د عالم د ټولواك دئ، زمكي  او د آسمانونو تعالى هللا

 چارو واگي د ده په واك كي دي. ټولو 

 ده پيدا څه ونكى دئ، هر كو اخالق او پيد تعالى هللا

ږي ېړه د ده له لوري كېكپيدا كوي، دا پرې ئړي او دى ك

ړي، چا ته زامن او چا ته زامن او ڼي وركچي چا ته لو

ډ او د اوالد له درلود محروم څوك شنپه گډه، او ڼي لو

 .ړيك

   كولوپه څه يقينًا چي دى توانمن پوه دئ، هم د هر 

ې هر كار د ئ او هم ئپه پيدا كولو قادر دڅه او د هر 

  پوهي له مخي دئ.علم او 

    

    

     

   

    

    

  

    



 

                                                                                                                     الشورى 

                                        ې                                                                                       پلوش ند قرآ

 

 

 

 

 

 

 

121 

     

   

   

     

   

   

    

    

   

     

      

ړي ښايي چي هللا ورسره تكلم وكڅ انسان ته نه او هي

 يا د حجاب له شا، يا، سرهې( گر په وحي )خفي اشارم

څه وحي ږي چي د ده له حكم سره سم هغه ېيوه فرشته ل

ړ ړي، يقينًا چي هغه باحكمته لوې غواړي چي دى ئك

وحي ړې گځانپل امر خد ته  تا مو سيهمدااو دئ، 

څه دئ او نه د ايمان چي كتاب  ېېدپوهته نه ړه، وك

ر ږ داسي نوې، خو موېدپوهپه معنى او حقيقت( )

ې پرڅوك هغه ځني گانو پلو بندچي له خځاوو گرو

چي ته د مستقيمي ې شكه او بې، ړو ئچي غواهدايتوو 

په څه د هغه هللا الري ته چي ې. ښوونه كوالري خوا ته الر

پام ټول د ده دي، په زمكي دي څه آسمانونو كي او 

 ځي.  چي كارونه د هللا لوري ته ورگر

څو ړه آيتونو كي د وحي په اې مباركو په د -(11-13)

 ې: ښووني شوالرمهمي مهمي 

 ښايي چي هللا ورسره مخامخ او له كوم څ انسان ته نه هي

، يعني انسان ته دا توان او ړيحجاب پرته تكلم وك

ورسره مخامخ  تعالى چي هللاړى شوى ستعداد نه دئ وركا

 تعالى يوازي د وحي له الري كولى شي د هللاړي، تكلم وك

ې ته ړي. وحي هغي خفي اشارښووني ترالسه كهدايات او الر

 ې القاء شي.چي په سريع توگه يو مطلب چا ته پروايي 

 مخامخ وحي،  -4ښودل شوي: ې صورتونه دلته د وحي در

د  په الس وحي.ې د فرشت -3، خو د حجاب له شا تكلم -2

د وحي چي ل شوي ږ ته ويموپه نورو آيتونو كي  قرآن
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بل  لهپرته  ّـله موسى د حجاب له شا تكلم( ) دوهم صورت

ې داسي دي پيغمبر سره نه دئ شوى، دوه نور صورتونه ئ

ې بالواسطه او د ې بالواسطه وحي ده او بل ئي يو ئچ

  .ې له الري وحيفرشت

 ې صورتونهچي د وحي دا درپام وي بايد ته مو ې د 

دوى تعالى  هللاچي  ته د وحي هغه صورتونه دي ّـ انوپيغمبر

ځيني كي د وحي  په قرآنته احكام او هدايات وركوي، خو 

چي عموميت لري، لكه گوته شوي په نور صورتونه هم 

په فطرت كي د فطري وحي او د هغه ته انسان او حيوان 

ې وحي يو كي د د قرآن پهچي ښوونو القاء، ضروري الر

ې كي هغو په داو ړه راغلى په اچيو د شاتو د مومثال 

په فطرت كي چي د دوى ړى شوى ښوونو ته د وحي نوم وركالر

 ړگه جوڅنړي، شات ړ كجوېري چگه او څن، كور ېښودل شوېا

ې . رؤيا د دړيگ وكگ راتگه تڅنله مختلفو الرو ړي، ك

  گه.ېلې بله به ده، او الهام ئگېلوحي يوه بله ب

 له ويل شوي چي تا ته مو همداسي ته  ّـ هللا دلته رسول

ړاندي تر وحي وته ړه، پل لوري د يوه خاص امر وحي وكخ

په معنى او څه دئ او نه د ايمان چي كتاب  ېېدپوهنه 

چي ځاوو گرر وداسي نو دا قرآنږ ې، خو موېدپوهحقيقت 

ې، ړو ئچي غواهدايتوو ې پرڅوك گانو هغه پلو بندله خ

ې. ښوونه كوچي ته د مستقيمي الري خوا ته الرې شكه او ب

ل شوي گه ويكنده توېرپپه حت سره او ېر صراډدلته په 

گوالي رنڅنه د كتاب له ړاندي وبعثت تر  ّـهللا  رسولچي 

 رسولو. ېدپوهپه معنى او حقيقت او نه د ايمان وو خبر 

حتى په ليك لوست هم نه ړاندي وله راتلو   قرآند  ّـ هللا

ړه پوهېدو، دا خو پرېږده چي د ټول كتاب د علومو په ا

په ې ې وروسته ئهغه وسيع او جامع علم ولري چي تر د

نه په ليك لوست پوهېدو او نه د كتاب او برخه شو، 

ې چي د ددومره تفصيل سره خبر وو په ايمان له حقيقته 

دا تعالى  هللاخو ې خبر شو، پركتاب له راتلو وروسته 

ې د ق ئئټول حقاچي داسي نور وگرځاوو پاره كتاب د ده ل

ې پر دژوند ټول  ّـهللا  رسولد ژندل. پېڼا كي وپه رهغه 

ېدو او نه د پوهپه غيب چي هغه نه گواهي وركوي 

گڼ  قرآنگوالي خبر وو، د څرنې وحي له وخت او راتلونك

 همدغه خبره كوي. ېر آيتونهشم
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 ې كي ويل شوي: ړۍ فقرلومپه ځوسم آيت د دوه پن

(   

  ې ( بايد وگورو چي د د

ې، په كومي معنى راغل روح()څه ده او دلته ې معنى فقر

پله په خكه ، ژوند، كه جبرئيلكه وحي ده، د روح معنى 

گورو، تر په تفسيرونو كي مختلف آراء ذات؟  تعالى هللاد 

مراد  روح لهچي دلته غوره او دقيق تعبير دا دئ لو ټو

پل خد تا ته  مو سيهمدا وحي ده، د آيت معنى دا ده: 

 د قرآنپاره د روح نوم د وحي ل ، ړهوحي وكړې گځانامر 

چي الهي ځكه په نورو آيتونو كي هم كارول شوى او دا 

په پاره د روح حيثيت لري، ژوند لوحي د غوره انساني 

چارو په الرو ژوند د صالح او سم شي ان كولى ې سره انسد

 په دوهم آيت كي داسي راغلي: ې پوه شي، د النحل سور
  

     

    

     

    : پلخمالئكي د 

كوز چا ته گانو كي هغه پلو بنده خسره پله وحي فرمان 

چي دا خبردارى گه ې توپه دړي، ې وغوادى ئچي ږي ېل

، نو له ما پرته بل معبود نشتهچي له ما ړئ ورك

   .ږئېېروو

 آيت كي داسي راغلي:  51په ې د المؤمن د سور

   
    

     
   
   :درجو خاوند، د عرش  ړود لو

ړي پر هغه د خپل غواښتن، له خپلو بندگانو چي چا ته څ

ځي )خلك( ېدو له ورږي چي د مخامخېحكم له مخي وحي ل

                                                                                                                                      .ړيانذار ك

ې ې سورآيتونه د دځه لكه چي گورئ دا وروستي پن

دلته د وحي په ټولو مضامينو خالصه ده، تتمه او د 

ړي، ې په گوته كې صورتونه ئ، درىگوالي تركيز شوڅرن

نگوالي په څري د وحي د راشئ وگورو چي په رواياتو ك

  ېر شئ: ځې روايت ته . د بخاري دڅه ويل شويړه ا
 س أ ل   ّـ ههش ام   ْبن   اْلح ارهث   أ نَّ  ّـاْلُمْؤمهنهين   ُأمِّ  ع ائهش ة   ع نْ 
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 ف ق ال   اْلو ْحىُ  ي ْأتهيك   ك ْيف   هللا ر سُول   ي ا ف ق ال   ّـهللاه  ر سُول  

 و ُهو   اْلج ر سه  ص ْلص ل ةه  مهْثل   ي ْأتهينهى أ ْحي ان ا" ّـهللا ر سُولُ 

، ق ال   م ا ع ْنهُ  و ع ْيتُ  و ق دْ  ع نِّى ف ُيْفص مُ  -ع ل يَّ  أ ش دُّهُ 

 م ا ف أ عهى ف ُيك لُِّمنهى ر ُجال   اْلم ل كُ  لهي   ي ت م ثَّلُ  و أ ْحي ان ا

 ىُ اْلو حْ  ع ل ْيهه  ي ْنزهلُ  ر أ ْيُتهُ  و ل ق دْ  ىلص ع ائهش ةُ  ق ال تْ ". ي ُقولُ 

 ج بهين هُ  و إهنَّ  ع ْنهُ  ف ي ْفصهمُ ، اْلب ْرده  الشَّدهيده  اْلي ْومه فهي 

 . ع ر ق ا ل ي ت ف صَّدُ 

 ّـهللا َرسُولَ له  ِهشَام ْبنَ  چي حَاِرثَ روايت دئ  ىلصې َعاِئشَ له 

 رسولنو ځي؟ گه درباندي راڅنيا رسول هللا! وحي ښتل: پوو

ځي، راته راېر څپه ږ گ د غوفرمايل: كله كله د زن ّـهللا

په داسي حال كي ي سخته وي، او ټولو رابانداو دا تر 

 داو كله كله )، پوه شوى ومې په وينا ئرانه جال شي چي 

ڼه كي راته تمثيل شي په بړي د يوه س وحي حامل( فرشته

ې، چي وايي ئپوه شم څه په هغه ړي او نو خبري راسره وك

وحي  چيځ ليدلى په ورۍ وويل: ما د سختي يخنّـې عائش

پر چي ېده ېلې بېده او بيا په داسي حال كي ترې نازلپر

  .ېېدې بهخولې ئبه تندى 

، له دغو ىځلي راغلكي دوه بخاري  روايت پهدا 

په په يوه كي )كل ذاك( الفاظ شته او پيرونو سره: تو

د )صلصلة  وحىچي په يوه كي ويل شوي بل كي نشته، 

چي ل شوي په بل كي ويځي او ېر راته راڅپه الجرس( 

په يوه كي ځي، ېر راته راڅپه د )صلصلة الجرس(  فرشته

په بل كي الفاظ تر نورو مخكي او  ( ع ل ىَّ  أ ش دُّهُ  و ْهو  د )

  .دا الفاظ وروسته راغلي

ې د فرشتچي ږي ېدا راته جوته كړو نو كه غور وك

مناسب نه )صلصلة الجرس( سره تشبيه كول  لهگ رات

)صلصلة الجرس( سره تشبيه  لهگ ښي، خو د وحي راتېبر

چي په يقين سره ويلى شو ږي، نو ېكول موزون معلوم

له وينا سره  قرآند  ړى روايت تر دوهم ارجح دئ.لوم

چي وحي او همدا خبره كوي گوي ړخ لړى روايت ايوازي لوم

ې له پرته وحي او د فرشتې دوه صورتونه لري: له فرشت

ې د و بله ئې صلصة الجرس ته ورته ايوه ئالري وحي، 

چي ږي ېې  معلومې له الري، له دڼي كي د فرشتپه بانسان 

ې له الري وحي ړه د فرشتاچي دوهغه روايت دقيق نه دئ 

ڼي كي د په بې د انسان ې له لري او بل ئيو ئ ،ڼيگ
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 تمثيل له الري. 

 شرح دئ كه مستقله وحي؟ حديث د قرآن

ۍ دوه ړي چي دغه پورتنڅېړل غوادلته دا موضوع هم 

گي هم ېلږي كه نوري بېكي راخالصه ك ډوله وحي په قرآن

چي ځكه دا  آيا حديث د قرآن شرح دئ كه بېله وحي؟لري، 

ې د مسلمانانو ړه ئيوه له هغو مسائلو ده چي په ادا 

شاهد يو، دا چي آيا وحي يوازي تر ځ د جدي اختالف تر من

عالوه هم  پر قرآن ّـ هللا پوري مختص ده كه پر رسول قرآن

د  حديث ته به د قرآن ّـ هللا آيا د رسولې؟ حي نازله شوو

ېلي او مستقلي وحي شرح او تفسير په سترگه گورو كه د ب

ې په كوم نامه به ئېله وحي وي نو كه دا ب؟ په سترگه

آيا څه وي؟ ې توپير بلي وحي سره به ئهغه يادوو او له 

د وحي متلو او وحي غير متلو يا وحي جلي او ړه دا دوا

خفي په نامه يادولى شو؟ كه د وحي اصلي معني رمز  وحي

او خفي اشاره وي نو آيا كولى شو وحي د جلي په نامه 

 ېدى شي؟ د جلي اطالق پر وحي كآيا  او ړوياده ك

په كوم آيت  ړاندي بايد ووايو: كه د قرآنټولو وتر 

په كوم صحيح حديث كي ويل شوي وى چي  ّـهللا  كي يا د رسول

كي نه خالصه  په قرآنړوند وحي ه د احكامو ات ّـهللا  رسول

 ې په قرآنړوند وحي ئږي او داسي احكام هم شته چي اېك

ډ پرته دا خبره ځنږ به له كوم ې نو موكي نه ده راغل

د خپلي څوك منله او همدا رأيه به مو درلوده، خو كه 

: ېرني له مخي دا خبره كوي نو هغه ته وايوشخصي انگ

پرته  ّـ او د هغه له رسولتعالى  له هللاڅه دئ؟ دليل دي 

د بل چا رأيه يوازي په هغه صورت كي منو چي كوم نص او 

ادعاء كوي چي وحي دوه ځيني ړي، ړاندي كعقلي دليل و

وايي پر ډوله ده: متلو او غير متلو يا جلي او خفي، 

چي د ې هغه ې: يوه ئډوله وحي نازله شودوه  ّـ هللا رسول

چي د ې هغه ې او بله ئېدلرارسږ موتر ڼي كي په ب قرآن

دوى د خپلي ادعاء د اثبات ې، ېدلڼي كي رارسحديث په ب

په احاديثو  ّـ هللا چي د رسولړاندي كوي لپاره دا دليل و

كي د هغوى  چي په قرآنښووني مومو كي داسي احكام او الر

 ږي، او قرآنېلپاره كوم شاهد او اشاره نه ترسترگو ك

حي پرته بله خبره نه كوي، د له و ّـ هللا وايي چي رسول

ړاندي پاره د دليل په توگه وې ادعاء لدا آيت د د قرآن
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چي وايي: و ما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى: كوي 

د خپل هوس له مخي خبري نه كوي، دا خو له هغي وحي 

ې ږي. او گواكي د دېچي ده ته وحي كڅه نه دي پرته بل 

هره وينا او حديث وحي  ّـ هللا چي د رسولآيت معنى دا ده 

په دقت او غور سره ږ گاني لړه ادعاراشئ دا دوا ده.

 .ړوېڅو

كي ورته اشاره  په قرآنوايي دوى له هغو مواردو چي 

په سنت كي راغلي دغو مواردو  ّـ هللا د رسولو خې نه ده شو

 گوته نيسي:ډېر زور شور سره ته په 

يت كي دا حكم نه مومو چي د ب الف: وايي په قرآن

په  ّـ هللا رسول، ئړپه توگه مخ كې المقدس لوري ته د قبل

ې بدلولو حكم مكه كي او تر هغه چي په مدينه كي د قبل

كي  ځ كولو او په قرآنلمونته راغى د بيت المقدس لوري 

ې وه ځولپاره قبله گرې لراغلي چي بيت المقدس مو د د

لو پر خپڅوك متابعت كوي او  ّـ هللا رسولڅوك د چي وگورو 

  )... ړي: پوندو شا ته او

   

     

    

    :ې ، دوى وايي: له د413... البقرة

ړه ته د بيت المقدس په ا ّـ هللا چي رسولږي ېمعلومآيت 

د  ې!!كي دا وحي نه ده راغل په قرآنې وه خو وحي شو

 ځواب كي بايد ووايو: دوى په 

ړ دا ادعاء په هغه صورت كي د اعتناء او اعتبار و -1

په خپله ويلي وى چي ما ته  ّـ هللا چي رسولېدى شوى گڼل ك

حكم شوى وو، حال دا ړولو د بيت المقدس په لوري د مخ ا

څ حديث كي په هيړې او دا خبره نه ده ك ّـ هللا چي رسول

ښتنه كوو: ې، پوصراحتًا يا اشارتًا دا خبره نه ده شو

څه ته هغه  ّـ هللا چي رسولتاسو ولي دا جسارت كوئ 

ځايه جسارت ې چي هغه نه دي ويلي؟!! آيا دا بمنسوبوئ 

 نه دئ؟!! 

ځ كبله لمون ېپه لوري له دد بيت المقدس  ّـ هللا رسول -2

كلف وو، نه دا چي دى د مخكني شريعت په متابعت مكولو 

چي بيت ېلي وحي له مخي حكم شوى وو چي ده ته د ب

شريعت ړي، ټول انسانان تر هغه د مخكني المقدس ته مخ ك

له  تعالى او مخكني پيغمبر په متابعت مكلف دي چي د هللا
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 هللا رسوللوري نوى شريعت راشي او نوى پيغمبر مبعوث شي، 

وى الهي حكم گڼله چي د نقبله بيت المقدس به تر هغه  ّـ

وايي:  شي، قرآن ټاكلبله وې قنوځاى پر ې له مخي د هغ

دا تلوسه درلوده چي ده ته د مخكنيو  ّـ هللا رسول

دعوت د د ده چي ټاكل شي ېر داسي قبله وڅپيغبرانو په 

په سيمي كي وي، مخكني پيغمبران په شام او فلسطين كي 

ت هغوى ته په همغي سيمي كي بي تعالى هللاېر شوي او ت

چي د بيت ښتل ې وه، ده غوټاكلپه توگه ې المقدس د قبل

او د ده د امت قبله شي، د ځاى كعبه د ده المقدس پر 

ړولو په وار وار د آسمان لور ته مخ اې پاره ئې لهمد

د وحي راتلو انتظار او ې ئړه ې د تحويل په ااو د قبل

 تعالى ې وى نو د هللاېله وحي شودرلوده، كه ده ته بتوقع 

څكله گه قانع او راضي وو او هيړه توحكم به په بشپ پر

 ړې. نه وه كې د تحويل تلوسه ې د قبلبه ئ

په مخكني ټولو نورو مواردو كي تر هغه په  ّـ هللا رسول -3

منسوخ شوى، يا ې ئړوند حكم چي يا اړى شريعت عمل ك

د تقوى، طهارت،  ّـ هللا يا تأييد شوى، رسولتعديل شوى 

د ېكو عملونو او نت، او نورو نپاكلمني، صدق، اما

ټولو شراب، قمار، زنا، غال، دروغ، خيانت، دوكه، او 

په مخكني شريعت عمل كولو ړه تر هغه گناهونو په انورو 

كي نوي احكام راغلل، آيا ويلى  ړه په قرآنې اچي په د

تر  قرآنړه د د دغو امورو په اته  ّـ هللا شو چي رسول

 اڅوك دكه  ې وه؟!!ي شوېله وحېله بړاندي بېدو ونازل

 ّـ هللا ږ ته دي د رسولټه ادعاء كوي نو موې بنسغلطه او ب

چي په هغه كي ويل شوي وي: ما ته ښيي يو داسي حديث راو

 !  ې وه!!ړه وحي شوې اپه دړاندي تر نزول و د قرآن

كي دا حكم نه مومو چي محصن  په قرآنړه د رجم په ا -4

نه دي ويلي چي ما ته د هم  ّـ هللا زاني دي رجم شي، رسول

 ّـ هللا خو رسولې، ېله وحي شوړه بمحصن زاني د رجم په ا

په توجيه كي ې آيا د د ړي!!داسي زاني او زانيه رجم ك

پرته بله خبره كولى شو چي د رجم حكم په مخكني ې له د

ړه نه دا په اې حكم كي د د شريعت كي راغلى، په قرآن

ړ ې هغه تعديل كئ چي مخكنى حكم منسوخ دئ، نهويل شوي 

ې له همدنو  ،ږوېځاى بل حكم ولپر ې د هغه او نه ئ

ړه د مخكني شريعت له د محصن زاني په ا ّـ هللا رسولكبله 
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 ړى. حكم سره سم عمل ك

ټولو زيات مسيحيان ته مو بايد پام وي چي نن تر ې د

پر اسالم دا اعتراض كوي چي اسالم ولي د رجم سخت او د 

ږئ چي دوى ته ې! پوهړى!قانون وضع كخالف  ېترحم او عاطف

څه وي؟ ځواب ښ ماتوونكى غامضبوط او په اصطالح ږ به زمو

دا خو ستاسو د مذهب قانون دئ، تاسو ځواب مو دا دئ: 

ې ځواب ئنه بلكي پر خپل بايبل اعتراض كوئ،  پر قرآن

په يوه ږ ستاسو د مذهب مو ړئ!!له خپلو كشيشانو وغوا

 هللاښايي گه مو مالمتوئ؟ څنو گند حكم عمل كوو، ولي اڅر

كي د رجم حكم نه وي  پاره په قرآنې لبه د همد تعالى

ېدونكو پخال كړو او نه سخت ز د قرآنږ چي موړى ذكر ك

      ړى شو!!   ځواب وركمعترضينو ته دغه 

داسي كي  په قرآن ل دا دئ چي وايي:د دوى بل دليب: 

 راغلي: 

    

     
    
      

   
     

   
                     ...                                                                                      

 111البقرة: 

والى )جماع(  نږدېې پد ش ېد روژرمنو سره ېپلو مله خ

پاره لباس او تاسو د ، هغوى ستاسو لېړى شودرته حالل ك

ځان تاسو له  چيپوه شوى  په دېپاره لباس يئ، هللا دوى ل

رحمت سره(  پلتاسو )له خپر يانت كولو، نو سره خ

ړه، نو اوس له دوى سره ې درته وكعفو ئاو  وگرځېدراو

ړي )د هللا درته مقدر ك چيړئ څه وغوامباشرت كوئ او هغه 

ښئ څ وااو خورئ  (ئړوالى وك په نيت نږدېاوالد درلودو 

گنده څرتوري درته  هه لښپينه كرباوون سد س چيترهغه 

 ... شي، 

تر نزول ې آيت داسي تعبيروي: د دآيت ا دوى د

تر ماخستن پوري  ښامله ماې چي د روژړاندي حكم دا وو و

ړوند ممنوعات جائز وو خو ې اښاك او نور د روژڅخوراك، 

پوري ممنوع او ښام تر ماخستن وروسته بيا تر بل ما

ځكه دا آيت ړ نو ړاوى وكې حكم سرغله دځينو حرام وو، 
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په خو  ،ړلل خيانت ته متوجه كپې خنازل شو او دوى ئ

ې ړ او تر سحر پوري ئې هغه مخكنى حكم منسوخ كضمن كي ئ

ې آيت استناد كوي !! دوى په دځولگردغه ممنوعات جائز و

كي نه مومو كه  په قرآناو وايي: دا د ممنوعيت حكم 

كي منحصره وى نو ولي به د هغو  وحي يوازي په قرآن

  ېدو!!دصحابه وو عمل د خيانت په نامه يا

ېر كمزورى ډېر ډځواب كي وايو: دا دوى ته په 

گه چي په څنلكه څ وزن او وقعت نه لري، هياستدالل دئ، 

كي دا ممانعت نشو موندلى همداراز په احاديثو كي  قرآن

ږ ته هغه ړئ موهم دا ممانعت نشو موندلى، مهرباني وك

چي دا ممانعت په كي راغلى!! كه نه په ښيئ حديث راو

په  ّـ هللا رسولې ممانعت حكم وي او نه د د د كي قرآن

ې گه جسارت كوئ او وايئ چي د دڅناحاديثو كي نو تاسو 

په وحي خفي او وحي غير متلو ثابت دئ؟!! ممانعت حكم 

ې خبري كولو حق په هغه صورت كي د ديوازي تاسو خو 

او حديث كي كوم صريح  ړه مو په قرآنې ادرلود چي په د

دا چي په خپل سر او له كوم نص  حكم موندلى وى، نه

ويلي او نه د هغه  تعالى چي نه هللاڅه وايئ پرته داسي 

صحابه وو خپل گمان ځينو رسول!! حقيقت دا دئ چي دا د 

ځه په شپو كي بايد د ماخستن له لمانې وو چي د روژ

ډډه عاتو وې له ممنښام د روژماراتلونكي وروسته تر 

 قرآنړى، ي خالف عمل كځينو بيا د خپلي دغي رأيړي، وك

ځكه دوى ړى، دا عمل د )تختانون انفسكم( په صيغه ياد ك

گڼله، او دا ې ړي چي گناه ئڅه كد خپلي رأيي خالف هغه 

 تعالى هللاځان او نفس سره خيانت دئ، كه دوى د له خپل 

ړى وى نو بيا به او د هغه د رسول د كوم حكم مخالفت ك

 ودېصيغه نه ياد پهځان سره د خيانت د دوى عمل له 

به وي چي ښه . ېدوبلكي د ذنب او اثم په نامه به ياد

ړه ړه تفهيم القرآن هم وگورئ چي په زې اتاسو په د

 ړى. ې كپوري بحث ئ

 گمان مسلمانانو داسيې آيت دقيق تفسير دا دئ: د د

له دو وروسته بايد ېپه له ويدپه شې ژد رو چيكاوو 

ړه دوى ته ا په دې، يړډډه وك يوال رمنو سره له نږدېېم

 چي يباور د په دې ځينيڅه هم كوم حكم نه وو شوى، كه 

په قرآن كي د ړى شوى وو، خو نه په دوى حرام كدا كار 

په ، په حديث كيړه څه حكم راغلى او نه په احرمت  داسي
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پل دغه خې د ئبه كله كله رله، خو ېگان ې همداسيپله ئخ

ناه او ې د گئسره به  په دېړ او ذهنيت خالف كار وك

الفاظو د  وپه صريحخيانت احساس كاوو، هللا تعالى ورته 

رمن د خاوند ېم چيې فرمايل ړه او وئې اجازه وركد

گناهونو نه د پاره له ل مېرمنيپاره او خاوند د ل

او  تودوخيانسان له  چيلكه لباس  حفاظت سبب دئ، داسي

د مباشرت هدف  چيې ورته وويل ئهمدا راز ساتي،  ۍيخن

 ېفقط د جنسي غريز نه او غايه بايد د اوالد درلودل وي،

وخت د سباوون د ې ژرود  چيړ ې هم وكاشباع. دا وضاحت ئ

ه پ، شئپوري دپيل تر  د شپې څرگندېدوله را يگار سپيني

هغه بنده تعالى  د هللا، پيل كېږيپه لوېدو سره د لمر 

څه كموي، څه زياتوي او نه ږي چي نه په دين كي ښېخو

وي او ې زياتپرڅه وي، نه ې حدود مراعاتچي د روژ هغه

ېر ډټاكلي وخت پيل تر خپل ې ې كموي، نه د روژې ترنه ئ

ېر ډټاكلي وخت پاى تر خپل ې ړاندي نيسي او نه ئو

ې د بهغه  چيښه ده دا كار د دې ن چيځكه دا ، وروسته

څه نه دي زيات ځانه له  په دين كيپه نامه ځايه تقوى 

پيل شوى، ځايه متونو انحراف له همدې ي، د اكثرو اړك

 په دين كيلوري  پلې له خمذهبي مشرانو او علماوو ئ

ې ئ يپېټپه اصطالح د خلكو زياتوالى راوستى، د قرآن 

او  ونهځيرنزې ورته ئ ښو كيپپه الس او  يړدرانه ك

 چي گڼيپيغمبر يوه لويه دنده دا چولي، د هر ا ېزولن

 ږو راكوز كړيلكو له اود خ يپېټڅو دا اضافي راغلى تر

به د لمر  السالم پيغمبر عليه .يځيرونه وشلونزاو دا 

 وله. ماته ژپله روله لوېدو سره سم خ

ټول كي  په قرآنج: د دوى يو بل دليل دا دئ چي وايي: 

ې چي يوازي ئاحكام نه دي راغلي، ځيني احكام داسي دي 

 پارهې ادعاء د اثبات لد دپه احاديثو كي موندلى شو، 

د چي ې ڼل شوگ هښه حاللكي يوازي هغه غو قرآنپه : وايي

 (ماهيكب )ې د هللا تعالى نوم ياد شي، خو پر مهال ئذبحي 

كوم  قرآنټ د ې استثناء بنسې له ذبحي حالل دئ، د دب

ېر ډحديث دئ، په السالم  عليه پيغمبرآيت نه بلكي د 

كوم آيت دا استثناء  قرآند ښيئ راوزور شور سره وايي: 

كي دا  قرآنپه : وځواب كي وايدوى ته په  ڼي؟!!گائز ج

ورته متوجه يئ نه اسو چي تړو څه وكاستثناء شته خو 

په ښي د لحمًا طريًا يعني تازه غوكب )ماهي(  قرآني! شو
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ښي پاكي غوماهي د تازه او چي ښيي ړى او دا ياد كنامه 

دغي وينا ته په  د قرآنالسالم  عليه پيغمبر، حكم لري

دوى دا  پرته حالل دئ.چي ماهي له ذبحي ويلي ه پام سر

هم وايي چي اهلي خر د حديث له مخي تحريم شوى نه د 

چي ټول محقق علماء وايي آيت له مخي، دوى ته وايو: 

اهلي خر له هره پلوه صحرايي خره ته ورته دئ، په 

ړي نه لري، د ښه خوري او داږي، واېېرل كڅارويو كي شم

ۍ مهمه دئ چي دا هغه مهال د سورلفقط دا ې حرمت دليل ئ

ښه هغه غوځ د ي په ورړد خيبر د جگ ّـوسيله وه، رسول هللا 

ځينو صحابه وو په غنيمت نيول شوي ځكه ړه، تحريم ك

ته اطالع  ّـهللا  ، رسولړي وواهلي خره ذبح او پاخه ك

. دا حرمت داسي دئ لكه د ړې وكامر ئد حرمت ېده او ورس

  .ښي حرمتآس د غو

ې او خاله ې او عمه، خورزېردا هم وايي چي د ور د: دوى

ې او حرمت شوده نه كي  قرآنځايي نكاح يادونه په يو د 

 ودو وهغيعني د  ې يوازي د حديث له مخي ثابت دئ!!ئ

ېره پلو كي ورپه خچي نه ده  هځايي نكاح جائزو يو ځښ

ې حرمت منشأ چي د ددا او عمه يا خورزه او خاله وي، 

ېله او مستقله وحي، پرته ب قرآنله دئ او كه قرآن 

ې د ّـهللا  رسولدئ،  پله قرآنپه خې منشأ بايد ووايم: د د

ې د او د د ځيښچي د دوو خويندو، د پام سره په ته 

ڼل گحرامه ځايي نكاح يو لور د ې ځي او د هغښمور، د 

نكاح  يځايځو يو ښټولو هغو د چي ړى دا وضاحت كې، شو

فرض ې نارينه ئيو كي ړو دواكه په دوى چي ناجائزه ده 

ېره ورنه وي.  هې نكاح جائزئځونو كي پلو منپه خنو شي 

ې نارينه ئيو چي كه او عمه، خاله او خورزه داسي دي 

، نو د دوى يو ځ نكاح ناجائزه دهړو ترمنوي نو د دوا

ټه او ې بنسد هغو خلكو ادعاء بځايي نكاح ناجائزه ده. 

ايي د دوى حرمت د چي وې ادعاء ده ړړه كځانه جوله 

له مخي!! حال  نه د قرآنشوى مستقلي وحي له مخي ثابت 

ړي، اصول وضع كړه په اټولو قضاياوو د  چي قرآندا 

ږ ته ې موړي او تفصيالت ئدغه اصول تشريح ك ّـرسول هللا 

ې او ويلي ئړې د مور او لور يادونه ك قرآنړي، بيان ك

ۍ ا او لمسخو د انامهاتكم و بناتكم( حرمت عليكم )دي 

انا د چي ږي ېپوهړې، هر عاقل انسان ې نه ده كيادونه ئ

ېر. د څپه ۍ حكم د لور ېر دئ او د لمسڅپه حكم د مور 
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و ښووند الر ّـړه د رسول هللا په افروعاتو او تفاصيلو 

كه دا ېله وحي، دئ نه مستقله او ب قرآنپله په خمنشأ 

ا ته وحي چي مبه ويلي وو  ّـهللا  رسولمستقله وحي وى نو 

 چي داسي نكاح حرامه ده. ې شو

 دځه كي د لمان هو: دوى دا ادعاء هم كوي چي په قرآن

واضح ړه اپه ېر شمد تونو كعترتيب، اوقات او د ر

د مستقلي وحي له  ّـ هللا نه مومو، رسولښووني او احكام الر

... دوى ته وايو: ړېښووني كږ ته الرړه موې امخي په د

 ټه ده، رسولې بنسېر بڅنورو په ستاسو دا ادعاء هم د 

په نامه د اخيستي، د هللا  قرآنڅه له ځه هر د لمان ّـ هللا

په ركوع او پيل، قيام، تالوت، ركوع، سجده، ځه لمان

د ركعتونو  او ځه وختونهپنځه د لمانسجده كي تسبيحات، 

په كي ورته يا  قرآنپه چي څه دي ټول هغه دا  ؛ېرشم

ډ او ډاېر ډپه  ې،اشاره شو ېر وضاحت سره يا تلويحا  ډ

شرح او تفسير  اطمئنان سره ويلى شو چي حديث د قرآن

ځينو د ږ كي شته، خو مو دئ، د هر حديث منشأ په قرآن

چي ې داسي دي ئځيني ، ځينو نهمنشأ درك كولى شو او د 

ې پر ّـ هللا رسولمفسر او حامل  ىړنلوم يوازي د قرآن

 ږي. ېپوهې رپڅوك چي هر ې داسي ځيني ئېدو او پوه

په دفاع كي پر يوه بل آيت ې و: دوى د خپلي غلطي عقيد

 هم ناسم استناد كوي چي وايي:

     
    

    
    
     
      

   
     

 3التحريم:  

ېرمنو سره يوه خبره ځينو ماو كله چي پيغمبر له خپلو 

دا خبره )نورو ې ، نو كله چي هغړهپه سري توگه ياده ك

ې ، يوه برخه ئړپوه كې پر ىړه او هللا دته( بيان ك

ې هغه ړه، نو كله چي ئډډه وكې ړه او له بلي ئده كڅرگن

ې ړه؟ وئې ويل: چا دا خبره درته وكې خبره كړه وئپر

  ړم.ې خبر كويل: باخبره پوه ذات پر
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نى   ق ال  ) ېپر دغي فقرې آيت د د دوى
 اْلع لهيمُ  ن بَّأ 

كي دا مطلب نه  ( استناد كوي او وايي: په قرآناْلخ بهيرُ 

چي هغي ړ ته دا خبر ورك ّـالى رسول هللا تع دئ راغلى چي هللا

ې، او گواكي ړې نورو ته هغه سري خبره افشاء كېرمني ئم

ېله وحي ړه بې اته په د ّـهللا  ږي چي رسولې معلومېله د

 ې!! شو

څېر ته وايو: ستاسو دا استدالل هم د نورو په  دوى

نه دي ويلي چي ما ته  ّـهللا  په بشپړه توگه غلط دئ، رسول

مخامخ او بالواسطه وويل، كه داسي وى نو هغه الى تع هللا

ې به فرمايلي وو: قال لي ربي: زما رب راته وويل، دا ئ

په ې په خپله يا د فرشتې چي ما ته ئهم نه دي ويلي 

هغه به فرمايلي وو: ړه، كه داسي وى نو واسطه وحي وك

فرمايلي:  ّـهللا  ړه، رسولې وحي وكى إلي: ما ته ئوحا

قطعا  دا نه ې معنى ړم، د دې خبر كات پرباخبره پوه ذ

ې له ما ته بالواسطه او مخامخ يا د فرشتتعالى  ده چي هللا

ږي ېڅوك پوهې هر هغه ړه، په حقيقي معنى ئالري اطالع راك

هم په پام كي ونيسي، مخصوصا  دا ې چي د آيت نوري فقر

، ړپوه كې پر ىاو هللا د: ع ل ْيهه  هللاَُّ  أ ظه ر هُ فقره چي وايي: و  

له موضوع  ّـهللا  چي رسولړ داسي انتظام وكتعالى  يعني هللا

خبر شي، په قوي احتمال سره دا اطالع د هغه چا له لوري 

وه، داسي بالواسطه  ېېدلې اورې چي دا خبره ئړى شوورك

ته منسوبول نه د حقيقت خالف انتساب دئ ېدا هللا تعالى خبر

په واسطه له  د كوم انسانېدى شي، او نه دروغ گڼل ك

په اراده او تعالى  په حقيقت كي د هللاېدل كومي خبري خبر

( معنى همدا ده. په ع ل ْيهه  هللاَُّ  أ ظه ر هُ ږي، د )ېتوفيق ترسره ك

ښتنه ېرمني پوړوند مله ا ّـهللا  آيت كي ويل شوي: رسول

ې خو دا ئړې، ړه چي ولي دي هغه سري خبره افشاء كوك

، د آيت دا فقره چي ړېركړل چي چا اطالع وټ كې پتر

ړه څرگنده كې : يوه برخه ئب ْعض   ع ن أ ْعر ض و   ب ْعضهُ  ع رَّف وايي: 

ړه، په يقيني توگه همدا مطلب ډډه وكې او له بلي ئ

ښوونه كوي چي ږ ته الرموې سره قرآن افاده كوي، او په د

په داسي مواردو كي د هغه چا د نامه له افشاء كولو 

ې او د دوو تر په فتننوم افشاء شي ې ړئ چي كه ئډډه وك

. عجيبه ده چي ږيېړه بداوي او نزاع منتج كځ په زمن

څرگندو الفاظو داسي غلطه ې مبارك آيت له دوى د د

 !!انتباه اخلي
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په ې آيت د د ز: دا هم بايد دوى ته ووايو چي د قرآن

 چي وايي: تعبير كامال  غلط دئ د دوى ړه ا

      
                                           
 4-3النجم: 

د خپل هوس له مخي خبري نه كوي، دا خو له هغي وحي 

 ږي. ېچي ده ته وحي كڅه نه دي پرته بل 

له  ّـ هللا آيتونو معنى دا ده چي د رسولې مباركو د د

تاب او د ده د د ده خپل ك قرآنړاندي شوى لوري و

ويناوو مجموعه نه دئ، دا خو يوازي هغه وحي ده چي د 

ملك له لوري ده ته وحي شوى، ړي او شديدالقوى يوه پياو

څه ته او ې نه بل ته اشاره شو دلته په )هو( سره قرآن

ېري ويناوي ډ ّـ هللا هري وينا ته، د رسول ّـ هللا نه د رسول

پلي بلكي د ده خې او نه د وحي شرح او تفسير، نه وحي و

وحي ده،  قرآنړو، بايد سره خلط نه كې ، دا درېخبري و

ېره ړو سربې دواحديث د وحي شرح او تفسير دئ، او پر د

ې ېري داسي خبرډژوند كي ځني په خپل شخصي ور ّـ هللا رسول

د وحي شرح ې ړې چي نه د وحي نوم وركولى شو او نه ئك

چا ته ځ هره ور ّـ هللا او تفسير گڼلى شو، لكه دا چي رسول

څښاك ې د خوراك او څه ئړې، ښتنه كد كوم كار كولو سپار

ې ډله ئكومه ې، ړې كړه ئېكد كوم جنگ پرښتي، پاره غول

ې ته ړي، او دې غوره كډلي غړي ئې، د ږلېكوم لوري ته ل

ې د چي دا هره وينا ئورته نور كارونه، آيا ويلى شو 

ښووني الرا ورته راغلى او د ّـجبرئيل وحي له مخي وه؟! 

 ړې؟!! ې هغه ته كئ

ې وى عالوه نوره وحي هم شو پر قرآنته  ّـهللا  رسول كه

او نورو ته د رسولو په ې د ليكلو به د هغ ّـ هللا رسولنو 

ړه په ا ړى وو لكه چي د قرآنړه دومره جدي اهتمام كا

صحابه وو ته ويل: زما حديث مه ې ولي به ئې كاوو، ئ

ړي او ما ته منسوب كڅه بل پرته  ليكئ، چا چي له قرآن

 ّـ هللا گه به رسولڅن!! ځه يوسيدي هغه دي له منې ئليكلي 

د الهي وحي له كتابت ممانعت كولو او حتى د هغه د محو 

خو د وحي په  ّـ هللا ې كوله؟!! رسولښتنه به ئكولو سپار

ې له لوري چي ال به د فرشتړه دومره جدي اهتمام كولو ا

ځان ې چي ده به له ېدله رسپاى ته نه وې القاء د هغ

ې كوله، د ده دغي څه به ئوله او د حفظولو هسره تكرار
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هغه ته  تعالى په پام سره هللاې او تلوار ته تلوس

ږده چي فرشته د ېړه چي تلوار مه كوه، پرښوونه وكالر

ړه كي ډه اوسه چي ستا په زډاوحي القاء پاى ته ورسوي، 

ږ پر بيانول زموې ې جمع كول او ستا پر ژبي د هغهغد 

د وحي كاتبانو ته هم ې هغه ذمه دي، د وحي متصل به ئ

ځينو او  هځينو به ليكلويله او هم خپلو صحابه وو ته، 

 ّـ هللا به حفظوله، آيا دا كافي نه ده چي ووايو: د رسول

ه ېله او مستقلحديث د وحي شرح او تفسير دئ نه ب

  وحي؟!!  

دعاگانو معنى جنابانو ته وايو: ستاسو د دغو اې د

ناقص دئ او په حديث سره بشپړ  دا ده چي گواكي قرآن

په توگه كافي نه دئ او ښود د الر ږي، گواكي قرآنېك

ښووني نشته، كي الر په قرآنړه په اځينو امورو گواكي د 

ته له داسي غلطي  تعالى هللاږ پوره كوي!! موحديث دا نقص 

چي هو ېوال وهغه قول او وينا پر دړو، وينا پناه و

د  كامل او بشپړ دئ، قرآن ته نقص منسوبوي، قرآن قرآن

ښووني په ضروري الرپه توگه كافي دئ، ټولي هغه ښود الر

له  ّـد آدم چي انسان ورته ضرورت لري، ې كي راغل قرآن

 تعالى تر رحلت پوري چي د هللا ّـ هللا بيا د رسولښت پيداي

ه وحي له لوري پيغمبرانو ته د احكامو او هداياتو كوم

دغو احكامو ټولو پر  قرآنې، ښووني شوالراو كومي  ېشو

 ټولو مخكنيو كتابونوپر  ړې، قرآنښوونو احتوى كاو الر

دي نه  نه دي پاته چي قرآنڅه محيط او مهيمن دئ، داسي 

يو امين او څېر په  ّـ هللا خو د رسولړي، وي بيان ك

چي په خپل قول او عمل كي ړي اغوحامل او شارح ښتيني ر

په ټولو مخاطبينو د  د هغه شرح او تفسير د قرآن

په كافي  چي قرآنې كبله دا هم نه له دږدي، ېړاندي كو

ځيني چي ې كبله پيمانه واضح او مفصل نه دئ بلكي له د

د فهم له پلوه نقص لري، او شرح او تفصيل ې ئمخاطبين 

شخصي وينا او ږ زموړه په ا ته ضرورت لري. دا د قرآن

ړى، په همدغه توگه معرفي ك قرآن تعالى هللا ادعاء نه ده،

 كي داسي لولو: په قرآنړه په ا د قرآن

 ....    

*                                                                              

 12االسراء: 

  ړي.په تفصيل سره بيان كڅه مو و هر ا
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 په بشپړ تفصيل سره راغلي.څه كي هر  آنيعني په قر

    

    

    

  

    

     

                                
 114االنعام: 

)هللا( همغه ذات چي حال دا ټوم؟ م ولك  پرته بل ح  آيا له هللا 

چي د چا ته ږلى، او ېې درته رالچي دا مفصل كتاب ئدئ 

ښتيا سره په رچي ږي ېپوهې په دړى شوى )علم( ورك كتاب

نكو دا ستا د رب له لوري نازل شوى دئ، نو له شك كوو

  ږه.ېمه ك څخه

ې چي ښوونه شوته الر ّـ هللا رسولمبارك آيت كي ې په د

ځان م ك  پرته بل ح   تعالى هللامخالفينو ته ووايي: آيا له 

چا د حكم او دستور ژوند د بل پل ټوم؟ آيا خته ول

د بل قضايا پوري مربوط ژوند په آيا  ؟ړمتنظيم كمطابق 

 چي هللاسي حال كي په دا ؟ړمچا د قانون مطابق حل و فصل ك

ږلى، د ېرالپاره مفصل او جامع كتاب ې مقصد لد د تعالى

گه او څنبه  يپه شته والي كداسي جامع او مفصل كتاب 

ړى علم ورك چي د كتابچا ته  ؟!چا ته رجوع كومولي بل 

ستا ښود كتاب دا مفصل او جامع الرچي ږي ېپوهې په دشوى 

شك په فت دي تا د رب له لوري نازل شوى، نو د دوى مخال

 .چويكي وانه 

    

      

   

        :111االنعام 

ړ دئ، پبشپلوه او ستا د رب كالم د صداقت او عدالت له 

 پوهېدى، او هغه ړو بدلوونكى نشي كېكپرې د څوك ئهي

 ېدونكى دئ.اور

 ې:څو خبري شوړه په اكتاب  ې الهيدلته د د

 .دا ستا د رب كالم دئ 

 ې ده.ښتينرگه ړه توپپه بشې هره خبره ئ 

 ئگه عادالنه دړه توپپه بشې هر قضاوت او حكم ئ.  
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 ړو، وعد او وعيد د تحقق مخه نشي ېكپر ې دئڅوك هي

 نيولى. 

 د څه ويلي، كه دا كي ې كتاب په دچي  تعالى هللا

كه د ړه دي، په امؤمنانو او كافرانو د قول او عمل 

ړه دي، په ا ، دنيا او آخرتحق او باطلتوحيد او شرك، 

دي، ړه په اايلو او عواقبو پكه د خلكو د عملونو د 

ښتيني دي او دا د هغه ذات له لوري ويل ټول حق او ر

 .ېدونكى دئپوه اورچي شوي 

 ....   

   

   

     

    

      

                                                     

 3المائدة: 

 پل نعمت ميړ او خړ كپدرته بش .... نن مو ستاسو دين

گه درته غوره په تود دين  اسالم مي ړ اووره كپ درباندي

حال  په داسيړ شو، ا ږه كيپه سخته لوڅوك ړ، خو كه ك

، نو هللا نه وي په لوري تلوسه كوونكىگناه د  چي كي

 ښونكى دئ.مهربان بخ

په راتلو سره ستاسو ښوونو يعني د دغو احكامو او الر

پر كافرانو ستاسو د ړتيا او پششو، هللا د دين د بړ پدين بش

 رزوينه دربانديېپپل ستر نعمت او خ په نتيجه كيبرالسي 

پرته س نو كافرانو ته له يأس او ناهيلي او ه،ړمكمله ك

پر تاسو د بريا طمع كولى شي او نه ، پاتهڅه نه دي بل 

 ځولو هيله ساتلى شي. گرپل دين ته ستاسو د رانه خ

د حجة  السالم عليهپيغمبر  رواياتو له مخي د مستندو

آيت دغه برخه ولوسته ې د د ې كيپه تاريخي خطبالوداع 

)اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت 

دا يا خو د آيت  چي ې معلومېږيلكم االسالم دينا( له د

او د  ې مخكياو يا له د ېشو هنازل برخه په دغه وخت كي

كامل  چي قرآنښيي ځاى. او دا رخو سره يو آيت له نورو ب

 په كي نشته.څ نقص او كموالى او بشپړ دئ، هي
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 54-51العنكبوت: 

ښي نه دي گندي نڅرري رب له لوخپل ې ويل: ولي د او وئ

ښي خو له هللا سره دي، چي نې؟ ووايه: يقينا  شو يې نازلپر

گند نذير يم، آيا دا ورته كفايت نه څراو زه يوازي يو 

پر دوى لوستل چي ړى غه كتاب نازل كهپر تا  ږچي موكوي 

ړو گړونكو ود ايمان راوكي ې په دچي ږي، يقينا  ېك

 پاره حتما  رحمت او ذكر دئ. ل

ړه ېكپرچي له حق سره د مخالفت چا آيتونه وايي: دا 

په معجزو، دا ږي او نه ېپه دالئلو قانع كنه  وي؛ ړېك

ېر ستر څپه  ّـړاندي د رسول هللا په وچي د قريشو گورئ دئ 

د قرآن لوري ته بلنه وركوي، تعالى  هللاد ړ دئ، شخصيت وال

ړاندي شوى، خو هغوى ورته وډك كتاب ېر له معجزو څپه 

د  ّـهللا  له رسولډډه كوي بلكي ړو يوازي له ايمان راونه 

شيطان د دوى چي ښتنه كوي سي خارق العاده معجزو غودا

گندي څر، وايي: ولي د ده د رب له لوري شيې قانع پر

كي  بځواپه د دوى تعالى  هللاې؟ شو يې نازلپرښي نه دي ن

چي چي ورته ووايي: يقينا  ښوونه كوي ته الر ّـرسول هللا 

گند نذير يم، څري خو له هللا سره دي، او زه يوازي يو ښن

ښودلو واك، زه ې د ې شته او نه ئله ما سره نه معجز

چي د كفر، شرك، ظلم او فساد له بدو فقط يو نذير يم 

ښتني د دوى د غلطي غوپايلو تاسو ته خبردارى دركوم. 

دا له پاره د دوى د قناعت لآيا ځواب كي فرمايي: په 

؟!! كفايت نه كويې ې لولپرې چي ته ئكتاب ك ډاعجازونو 

پاره حتما  ړو لگړونكو ود ايمان راوكي ې په دچي يقينا  

ړو استعداد چي د ايمان راو)رحمت( او )ذكر( دئ، هغه 

ې هغوى به هرومرو دا كتاب د پل شوځې نه ده ړتيا ئاو و

پند ڼي او له هغه به گېرزوينه پيوه لويه هللا تعالى 

   اخلي.

په چا كي چي د ايمان راړولو استعداد وي هغه ته  يعني

كافي دئ، گه دا كتاب په خپله د معجزې او دليل په تو
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ږ له شفاف څوك لتر دې لويه او ستره معجزه نشته. كه 

ې او تندي سره قرآن ذهن سره او د حق موندلو له تلوس

چي د قرآن هره وينا به د دې ړي نو يقينًا ته رجوع وك

هومره علمي او دقيقه ړه په اڅه م د هر عالم او د عال

ورته ثابتوي دا كتاب هغه چا نازل كړى چي د چي ومومي 

په اړه جامع علم لري، څه دې ټول عالم او د عالم د هر 

په زمان ې علم ئلوري راغلى چي له چا دا كتاب د هغه 

ې ې تراو حقيقت ئ ىڅ شهيپوري محدود نه دئ، او مكان 

چي د ړاندي داسي حجاب نشته په و د ده د علمټ نه دئ، پ

موږ په دې كتاب ېدو مانع شي، پوهحقيقت د  پهيوه شي 

كي گورو چي د هر څه په باب ئې هره وينا او قضاوت 

په سلو كي صحيح او دقيق او صحيح دئ، دا دقيق او سل 

ې كتاب چي د دږ ته ثابتوي ړي موېكپرقضاوتونه او علمي 

و كامل علم لري، له دې ه جامع اړپه اڅه د هر ږونكى ېل

معجزه ده او د پيغمبر عليه السالم په  قرآنناحيې 

چي ږي ېې مبارك آيت معلومله دحقانيت شهادت وركوي. 

 له هره پلوه كافي دئ.  قرآن

   

    
     

                                                                                                                                     
 14النحل: 

چي ړى پاره نازل كې لپر تا مو دا كتاب يوازي د داو 

ړى، او كي په كې چي اختالف ئې ړگند كڅرڅه دوى ته هغه 

 ړي. چي ايمان راورحمت نه او وښوالرپاره د هغو ل
ږل شوي وو او ېچي تر تا د مخه لپيغمبران يعني كوم 

، ېې وږل شوېښووني مخكنيو ته لپه الس كومي الرد دوى 

په ې، ځولښووني شا ته وغورپيغمبرانو الرپلو هغوى د خ

ړاو ته پدا انحراف او اختالف هغه ښتل، ونكي  اتواختالف

كتاب له  نوي پيغمبر له بعثت او د نويچي د ېدلي رس

 تعالى هللاعالج ممكن نه وو، څه په بل ې ئپرته ږلو ېرال

ږلو سره هغو ېپه ل قرآنپه الس د په بعثت او ستا ستا 

ې پېرزويني ئپل رحمت او ښوونه كوي او له خكسانو ته الر

 چي هللادا داسي ده لكه ړي. چي ايمان راوبرخمن كوي 

ې باران سره زمكه په دله آسمانه باران وروي او  ىتعال

هم د  قرآن، كويۍ ندوژني وروسته بيا رايړپلي مخله 
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 قرآنې په همد تعالى هللاژوند تومنه ده، پاره د انسان ل

ې كي د هغو په دچي يقينا  ژوندي كوي، ړونه راز هړسره م

  چي اوري.ښه ده گنده نڅرپاره ړو لگو
كامل  آيتونه وايي: قرآنېر مگڼ شې ته ورته دا او د

د هر اختالف په ړي، ې په تفصيل سره بيان كڅه ئدئ، هر 

كه فكري وي، كه حقوقي وي او كه سياسي او ړه ا

صحيح ړه كوي او وروستى ېكسمه پر ۍوروستاجتماعي، 

ې ستره معجزه ده، له معجز ، تر هريړاندي كويقضاوت و

ړتياوو ته ټولو ضروري اهره پلوه كافي دئ او د انسان 

ې له د تعالى هللاړه د په ا آيا د قرآنځواب وايي. 

څوك چي دا لوى او ستر ظلم نه دئ سره ويناوو سره 

ې نقص او ناقص دئ او په حديث سره ئ قرآنووايي: 

 !   كموالى رفع شوى؟!

ېر څپه  ّـ هللا كافي، مكمل او بشپړ دئ خو د رسول قرآن

خلكو ته ورسوي  يوه حامل او شارح ته ضرورت وو چي هغه

 تعالى د هللا ّـ هللا رسول ړي.ې تشريح كټول جامع مطالب ئاو 

ې د ود پيغام ئښهغه امين رسول او استازى دئ چي خپل الر

الهي ې ږلى، هغه د دېه په الس خپلو بندگانو ته لد

داسي ښتينى شارح، رې پيغام هم امين حامل دئ او هم ئ

او په دقيقه  ړىې كعمل پرې حامل چي په بشپړه توگه ئ

ې الهي ړى، دې خلكو ته قوال  او عمال  تشريح كتوگه ئ

پيغام داسي يوه امين حامل او رښتيني عامل ته ضرورت 

درلود چي د ده په قول او عمل كي عيني تجسم ومومي، 

څنگه  تعالى ړي پوه شي چي هللاغواوڅوك داسي چي كه 

ره س وړتياوگځانانسان، له كومو فكري، اخالقي او عملي 

ښود ې الرښوي نو ورته وويل شي: داسي انسان لكه د دخو

، كه ووايي: د ّـ هللا حامل، لكه رسولړنى الهي كتاب لوم

ې ځواب ئگه وي، څناو عبادت به  ځنهصحيح لمان تعالى هللا

د خپل رب عبادت او  ّـ هللا دا وي: همغسي لكه چي رسول

كوم څه حالل دي او ړي: كوم ښتنه وكنه كوله، كه پوځلمان

د دغه  ّـ هللا چي رسولڅه ې دا وي: همغه ځواب ئڅه حرام، 

په سترگه ورته ڼا كي د حالل او حرام الهي كتاب په ر

يعني مجسم او ژوندى قرآن، همغسي  ّـ هللا كتلي، هو؛ رسول

د ده  كان خلقه القرآن: قرآنوايي:  ّـلكه چي عائشه 

خالق ا ّـ هللا چي د رسول ېپوه شړې اخالق وو، يعني كه غوا
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ې څنگه، جهاد ئې څنگه وه، عبادت ئې گه وو، تقوى ئڅن

څنگه وو او په كومو ې څنگه او جرأت ئې څنگه، صبر ئ

ولوله او  قرآنځواب دا دئ: كومو صفاتو متصف وو، نو 

ټولو په  ّـ هللا ، رسولښويكوم صفات خو تعالى وگوره چي هللا

ت په كامل اطاع ّـ هللا د رسولږ . مودغو صفاتو متصف وو

اطاعت،  تعالى مكلف يو، د ده اطاعت داسي دئ لكه د هللا

استازى دئ او هره وينا او  تعالى چي دى د هللاځكه دا 

هره وينا  ّـ هللا ښوونو مطابق، د رسولې د الهي الرعمل ئ

  .ږ ته حجت دئاو هر عمل مو

په پشپړ يقين او ڼا كي گندو دالئلو په رڅرد دغو 

سنت )قول او عمل(  ّـ هللا سولاطمئنان سره ويلى شو چي د ر

د شرحي او تفسير په سترگه وگورو نه د  ته بايد د قرآن

د  مستقلي وحي په سترگه، هغه رأيه صحيح او د قرآن

ړى شوى ورك ته قرآن ّـ هللا وينا مطابق ده چي وايي: رسول

حديث د  ّـ هللا او د رسولنى فهم، يښتدقيق او ر قرآناو د 

ټه او له ې بنسو هغه رأيه بشرح او تفسير دئ، ا قرآن

 ته پر قرآن ّـ هللا چي وايي: رسولې رأيه ده ړه شوځانه جو

او د چي د احكامو منشأ ده، ې وحي هم شوداسي ېره  سرب

  ې وحي مظهر دئ.حديث د د ّـ هللا رسول

كافي نه دئ،  قرآنچي ووايو: ړو ډډه وكې بايد له د

په دئ،  كافي او شافي قرآنچي ړو گار وكټينې پر دبايد 

ړه د هللا تعالى په ا قرآندا د څه راغلي، كي هر  قرآن

 ّـړه د رسول هللا په ا قرآن، دا د ښوونه دهوينا او الر

څه كي هدايت په بل پرته  قرآنچي له څوك وينا ده، 

ړه بايد په اې الري كوي. د حديث ې بئتعالى  هللاټوي ول

ئ، شرح او تفصيل د قرآنږ عقيده دا وي چي حديث د زمو

حامل، شارح، معلم او مفسر دئ، وحي  قرآند  ّـهللا  رسول

ته وحي شوي  ّـهللا  چي رسولڅه ې، كي راخالصه شو په قرآن

ټولي ويناوي او  ّـهللا  رسولكي راغلي، د  قرآنپه ټول 

چي منشأ مطابق دي، داسي صحيح حديث نشته  قرآنړني د ك

سره  چي له قرآنكي نه وي، هغه روايت  قرآنپه ې ئ

ې ته منسوبول ستر جسارت دئ، له د ّـهللا  رسولعارض ولري ت

ټول فقهاء او ړو، ډډه وكگه په جدي توبايد تل او 

چي نه له چي صحيح حديث هغه دئ ې متفق دي په دمحدثين 

سره تعارض ولري او نه له عقل سره، د روايت سند  قرآن
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 قرآنپه چي كوم روايت درجه كي اهميت لري،  مهيېرپه د

گوي او د عام ړخ نه لونه لري، له عقل سره ا كي شاهد

 ئړ نه دالهي سنت خالف خبره كوي نه يوازي د اعتبار و

څه گناه ده، هر ې منسوبول ستره ته ئ ّـبلكي رسول هللا 

چي له ې ومنو ړو او هغه مهال ئته راجع كبايد قرآن 

سره  قرآنږه له ږ تر لسره مطابقت ولري يا ل قرآن

 چي قرآنروحيه خلكو ته وركول دا  تعارض ونه لري. 

چي ډلو تبر ته الستى برابروي كافي نه دئ د هغو ضاله 

ښلي، پوري نپه جعلي رواياتو ځوي او شا ته غور قرآن

د داسي وينا نه يوازي بد عواقب لري بلكي د قرآن 

 و خالف وينا ده.آيتونگندو څرصريحو او 
چي دا ادعاگاني د ېښي دلته دا وضاحت هم ضروري بر

ږي چي په خرافاتو ېوه داسي پاكستاني مبلغ له لوري كي

ېزانو يو كي تر ستوني غرق او د شرك مبلغ دئ، انگر

ې په لندن كي دئ، هره ړى، مركز ئټلويزيوني چينل ورك

ځلي داسي ېر ډړئ گاني خپروي، باور وكځ د ده ويناور

ېدلى ړه د ده تفسير اوركله د كوم آيت په اما شوي چي 

، ېوتلي: ظالمه! دروغ وايې مي له خولنو بالاختيار 

تفسير دي په بشپړه توگه غلط دئ، ما اكثرا  د ده تفسير 

ېدلى ټوكگند او له غرض او مرض څرداسي موندلى لكه 

 تحريف!!   

گه حديث ته د څنده او د ده پلويانو ته وايو: تاسو 

د وحي  غير متلو وحي يا وحي خفي نوم وركوئ او قرآن

په نامه يادوئ؟ دا تسميه او نوم و ني  جلي او وحي متلو

 په قرآن؟ يړچا غوره كې او دا نومونه د چا له لوري شو

هم ږ او حديث كي خو په قطعي توگه دا نوم و ني نشته، مو

ې ته حفظ كوو، ولي دې ې ليكو او هم ئهم ئ، حديث لولو

څه ته ويل د غير متلو نوم وركوئ؟ غير متلو خو هغه 

خوله نه تكراروي او له لوستلو او ې په څوك ئږي چي ېك

ډډه كوي!! تاسو ولي وحي ته د جلي صفت وركوئ؟ ې ويلو ئ

پر وحي د جلي اطالق په بشپړه توگه غلط اطالق دئ، وحي 

چي د جلي خالف او خفي وي!! ې ته وايي هغه رمز او اشار

ې كي راغلى په حاشيېړ كتاب آيا صحيح ده چي د هر ژ

ې كفر بواح مخالفت ئ گڼو چيڅلى وپېمطلب داسي س

ې دا اصطالحات ځانه ئپورته شوى او له څوك گڼو؟!! يو و

تر  چي د قرآنې گ يې ټينراايستلي او ته اوس داسي پر
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ږ ښه خو موې خو! جنابه! ستا ئېښي!آيت هم درته مهم بر

په بشپړه توگه او له ځكه دا اصطالحات درسره نه منو 

 هره پلوه غلط دي!!   

له رحلت وروسته  ّـد رسول هللا چي ته مو پام وي ې د

ځيني غلط افكار او باورونه په مسلمانانو كي خواره 

پرته قرآن ته له  ّـرسول هللا به ويل: ځينو خلكو شول، 

ځينو ې ې يا ئټه ساتلپې يا خو هغه ئې، نوره وحي هم شو

كي نه راخالصه قرآن ې، گواكي وحي په ړو ته ويلخاصو وگ

په خپلو سترگو  تعالى هللا ّـ هللا رسولځينو به ويل: ږي، ېك

! ېدو!په غيب پوه ّـ هللا رسول ويل:به ځينو نورو ليدلى، 

خالف افكارو او باورونو د  قرآندغو غلطو او د  ّـې عائش

ېدو په اورې خبري ته وويل: د د ّـترديد لپاره مسروق 

نه خپل رب په خپلو  ّـ هللا شول، رسول زيږېښتان مي و

پرته داسي وحي شته چي له  رآنسترگو ليدلى، نه له ق

چا چي   ېدو.ې وي او نه پر غيب پوهټه ساتلپې خلكو ئ

 ې ويلي!! روايت داسي دئ: ړې ستر دروغ ئدا خبري وك

َقاَل َمسُْروق  َفَدخَْلُت َعَلى َعاِئشَـَة َفُقْلـُت َهـْل َرَأى ُمحَمَّـد  ... 

ْء  َقفَّ لَ  ؟َربَّهُ 
ُه شَْعِرى ُقْلُت ُرَوْيًدا ُثـمَّ َفَقاَلْت َلَقْد َتكَلَّْمَت ِبشَى

َقَرْأُت )َلَقْد َرَأى ِمْن آَياتِ َربِِّه اْلكُبَْرى( َقاَلْت َأْيَن ُيْذَهُب ِبكَ 

ِإنََّما ُهَو جِبِْريُل َمْن َأخْبَـَرَك َأنَّ ُمحَمَّـًدا َرَأى َربَّـُه َأْو َكـَتمَ 

ِتى َقاَل هللاَُّ َتَعاَلى )ِإنَّ شَيًْئا ِممَّا ُأِمَر ِبِه َأْو َيْعَلُم اْلخَْمسَ الَّ 

هللاََّ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َوُيَنزُِّل اْلَغيْـَث( َفَقـْد َأْعظَـَم اْلِفْرَيـَة 

َوَلِكنَُّه َرَأى جِبِْريَل َلْم َيَرُه ِفى ُصوَرِتِه ِإالَّ َمرََّتيْنِ َمـرًَّة ِعْنـَد 

ِسـت ِماَئِة جََنـاح  َقــْد سَـدَّ  ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهى َوَمرًَّة ِفى جِيَاد  َلهُ 

 الترمذي األُُفَق.

ته ورغلم ومي ويل: آيا محمد  ّـې ... مسروق وايي: عائش

ړه چـي ې ويل: داسي خبـره دي وكـخپل رب ليدلى؟ وئ( ّـ)

ړه، ږ حوصـله وكـږ شول، ومي ويل: لـځيښتان مي ورته ېو

َلَقـْد َرَأى ِمـْن آَيـاتِ َربِّـِه ړ )بيا مـي دا آيـت تـالوت كـ

ې؟ دا خـو ېـولى يـې بېـري ئــچې ويـل: ...(، وئاْلكُبَْرى

پل رب ليدلى، ( خّـجبرئيل وو، چا چي درته وويل: محمد )

ې مأمور ړي چي پر ابالغ ئټ كپڅه وحي كوم ې له هغه يا ئ

د هللا تعــالى ږي چي ېپوه ځو شيانو او يا په هغو پنشوى، 

اَعِة َوُيَنـزُِّل  ِإنَّ هللاََّ ِعْنَدُه ِعْلمُ )ړه فرمايلي: هغوى په ا السَـّ

ې ې )ستر دروغ ئړې كې خبره ئ...( نو ستره بدغون اْلَغيْثَ 
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ې ڼي كي ئ(، خو هغه جبرئيل ليدلى، په خپلي اصلي بويلي

په سدرة المنتهى كـي او ځل  يو ځلي ليدلى، يوازي دوه 

ې ټول افــق ئـې، ې وږ سوه وزري ئپه جياد كي، شپځل بل 

 . ښلى ووپو

ې او ورته ويل شوي: ښتنه شوهم پو ّـ ړه له علياې په د

په اهل بيت كي له تا يا بل چا سره له  ّـ هللا آيا د رسول

چي ښتني موخه دا وه پرته بل كتاب هم شته؟ د پو قرآن

چي تا يا كوم بل ې ته داسي وحي هم شو ّـ هللا آيا رسول

څه ړه په ا ېكي د هغ ې وي او په قرآنې ويلخاص كس ته ئ

 ايت داسي دئ: رو، نه وي ويل شوي

  ُقْلتُ  َقالَ  جُحَيَْفةَ  َأِبي َعنْ 
 
 ِإالَّ ، الَ  َقالَ  ِكَتاب   ِعْنَدُكمْ  َهلْ  ِلَعِلي

 َهِذهِ ِفي  َما َأوْ ، ُمسِْلم   َرجُل   ُأْعِطيَهُ  َفْهم   َأوْ ، هللا ِكَتابُ 

، اْلَعْقلُ  َقالَ  الصَّحِيَفةِ  َهِذهِ ِفي  َفَما ُقْلتُ  َقالَ . الصَّحِيَفةِ 

        .ِبكَاِفر   ُمسِْلم   ُيْقَتلُ  َوالَ ، األَِسيرِ  كُ َوَفكَا

 (111)بخاري:

ته مي وويل:  ّـوايي: علي چي له ابو جحيفه روايت دئ 

گر د هللا ې ويل: نه؛ مآيا كوم خاص كتاب درسره شته؟ وئ

په برخه ړي ته چي يوه مسلمان سپوهه كتاب، او هغه 

: ورته ومي واييڼي كي دي، پاې په دچي څه ږي او هغه ېك

د ديت حكم، د ې ويل: څه دي؟ وئڼي كي پاې په دويل: نو 

په بدل كي نه چي مسلمان د كافر اسير آزادول او دا 

 ږي. ېژل كو

په ارتباط يوه ليكنه ې موضوع ما ته يو چا د همد

چي په كي راغلي وو: دوكتور احمد غازي ې وه ږلېرال

ني وايي: په سنن ابى داؤد كي دا روايت راغلى: )إ

ما ځواب كي ورته وليكل: أوتيت القرآن و مثله(، ما په 

وموند او نه د صحاح سته كي ې كتاب دا روايت نه په د

نورو كتابونو كي ځينو په پاتي كتابونو كي، البته په 

د سند له پلوه غريب دئ، په صحابه خو دا روايت راغلى، 

وو او تابعينو كي يوازي يو يو راوي لري، د متن له 

ړى ورك ته قرآن ّـ هللا دا اشكال لري چي وايي: رسول پلوه

 ّـ هللا ده چي رسولې معنى خو دا مثل، د د قرآنشوى او د 

 ړى شوى چي قرآنېره كوم بل كتاب هم وركسرب ته پر قرآن

نه د  ،ړ دهته ورته دئ!! او دا ادعاء نه د توجيه و

بل چا دا خبره ټولو صحابه وو كي په ړ او نه منلو و

څوك دا خبره نه امت كي له شيعه وو پرته هي ، پهړېك
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ړى پرته بل كتاب هم ورك ته له قرآن ّـ هللا چي رسولكوي 

هم وليدل دوه روايات  ّـعلي او  ّـې د عائشتاسو . شوى

 چي دغه ادعاء په كلكه ردوي.

  :هغه دا هم ليكلي وو چي دكتور احمد غازي وايي

شت زره لرويڅ ّـ هللا داسي روايت هم شته چي وايي: پر رسول

ې!! هغه ته مي وليكل: دا ادعاء او ځلي  وحي نازله شو

ړې وي نو سټ نه لري، كه دا خبره هم ده كڅ بنروايت هي

ې ته ې به هم دښايي د ده نوري خبرې دا ده چي معنى ئ

ړه محتاط وو په كار ده د ده د ليكنو په اورته وي او 

رو!! او د غير موثق او ضعيف ليكوال په سترگه ورته وگو

څ كتاب ې ته ورته د احاديثو په هيروايت او د سيما دا

په غالب گمان چي دا به د شيعه وو له كي ونه موندو، 

د هغوى په كتابونو ښايي لوري جعل شوى روايت وي، او 

د آيتونو  وايي چي د قرآنځكه هغوى كي به راغلى وي، 

 ځلي هم زيات دئ!! ې تر در قرآن ېر د اوسنىاصلي شم

 رويشت زره!!!لڅې ږديعني ن

 په دغه آيت هم ې د االنفال د سورې ليكني كي په د

 و   ل ُكمْ  أ نه ا الطائف ت ينه  إهْحد ى هللاَُّ  ي عهُدُكمُ  إهذْ  و  استناد شوى وو: )

 اْلح قَّ  يحهقَّ  أ ن هللاَُّ  ُيرهيدُ  و   ل كمْ  ت ُكونُ  الشْوكةه  ذ اته  غ ير   أ نَّ  ت و دُّون  
چي ږي ېې معلوم( گواكي له داْلك فهرهين   د ابهر   طع  ي قْ  و   بهكلهم تههه 

د ځواب كي مي ورته وليكل: غيرمتلو وحي هم شته، په 

 تعالى )يعدكم هللا احدى الطائفتين( معنى دا نه ده چي هللا

ې ړصحابه وو ته مخامخ او د وحي له الري وعده وركټولو 

 تعالى چي هللاې دا ده له الري، معنى ئ ّـ هللا رسولې د يا ئ

ډلو )تجارتي قافله ړو چي د دغو دواړې وه ړه كېكدا پر

ې حتمًا پر يوځه به له منښكر( او د قريشو مسلح ل

غير  تعالى دا د هللامسلمانانو ته غلبه او برالسى وركوي، 

ېلگي مومو، ېري بډې كي ئ معلنه وعده وه، چي په قرآن

 هللاښكر سره مخامخ نه شي خو چي له لښوله ځينو دا خو

ېر خلكو ادعاء به څتل. د احمد غازي په ښهمدا غو تعالى

ې كي د د وه چي په قرآنړ په هغه صورت كي د منلو و

فرمايلي وى چي ما ته  ّـ هللا يا رسول ې وىې يادونه شووعد

به حتمًا يوه تاسو ړو چي له دغو دواړه وحي وك تعالى هللا

غوره ښكرتاسو لچي ښوي دا خو تعالى هللاځي او ته په الس در

ې وو كي به هيچا له قافل صحابهپه ړئ، كه داسي وى نو ك



 

                                  ې                                                                                    پلوشد قرآن 

 الشورى

 

111 

په اتفاق ټولو به ، ړېېدو هيله نه وه كسره د مخامخ

ې باور كوو او د پر وعد تعالى د هللاږ سره ويلي وو چي مو

    ښوو.ښكر ماتول خول

او غلطو ، خرافي ټولو جعليحقيقت دا دئ چي د 

و دروغجني ادعاء كچه او غلط باور اې ټ پر دمذاهبو بنس

چي وايي: د هللا كتاب كامل او كافي نه دئ، ېښودل شوى ا

او  ږلي چي په قرآنېنور داسي احكام هم لهللا تعالى او 

گمار ټې، هر ې يادونه نه ده شونورو الهي كتابونو كي ئ

له هللا تعالى خپل غرضي افكار او هغه غلط آراء چي د 

داسي وحي گڼلي كتاب سره په بشپړه توگه تعارض لري هم

له لوري هللا تعالى ې ويلي: دا هم د جاهلو عوامو ته ئاو 

په الهي كتاب كي نه دي راغلي!!! د څه هم وحي شوي كه 

ېښودل شوى، د شيعه ې غلط بنياد اپه همدټ قاديانت بنس

د جاهلو متصوفينو مشرب او ټ همدا باور دئ، مذهب بنس

لفت كوي چي ې سره په كلكه مخاټول له دمسلك همدا دئ، 

كتاب وروستى معيار او محك وگڼل شي او وحي هللا تعالى د 

ړى شي. كه تاسو شيعه وو ته ووايئ: خالصه ككي  په قرآن

ې ټ ترخپل مذهب بنسڅه عقيده كوئ او د ولي په داسي 

كي معمولي اشاره هم نه ده ورته ټول قرآن چي په ړوئ جو

ې او ه شود امارت يادون ّـكي نه د علي  ؟!! په قرآنېشو

ځه كلن غائب امام زمان د امامت يادونه، نه ستاسو د پن

ئ چي د دغو خلكو خبره درته كوي او ې وابه ورنو تر

ته د  ّـهللا  ، رسولېكي نه ده خالصه شو وايي: وحي په قرآن

ږ ائمه وو ته د امام ې او زموعلي د امارت وحي هم شو

انو ته يزمان د امامت وحي هم!!! كه تاسو قاديان

خاتم النبيين دئ، د وحي  ّـهللا  وايي: رسول ووايئ: قرآن

ې، نو تاسو ته به ووايي: ېدلپاى ته رس سلسله په قرآن

ړۍ ې د راتلو لې او نه ئكي خالصه شو نه وحي په قرآن

ېده ې، غالم احمد قادياني ته داسي وحي كېدلپاى ته رس

ټولو خرافي مذاهبو ته!! يقينا  چي دا د  ّـلكه رسول هللا 

 ته پر قرآن ّـهللا  چي وايي: رسولټ دئ، څوك سبنگډ 

ې هغوى په حقيقت كي د دغو منحرفو او ېره وحي شوسرب

گمارانو تبر ته ټ، د دغو ښمنو ډلو ملتيا كويدين د

 الستي اچوي او د هغوى غلط مشرب مضبوطوي!!

ټولو فتنو، انحرافاتو، مذهبي حقيقت دا دئ چي د 

شنجاتو او د دجاالنو او ، فكري او اعتقادي تاختالفاتو
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ېزمنه او ۍ، اغدوكه مارانو د مكرونو د مخنيوي يوازين

كامل او كافي وگڼو، هغه ته  الر دا ده چي قرآن ډمنهډا

په سترگه وگورو، هر اختالف ښود الهي كتاب د بشپړ الر

ړه ومنو، ېكۍ پرړو او د هغه فيصله وروستهغه ته راجع ك

عيب منزه دئ، د هر  له نقص او باور مو دا وي چي قرآن

ۍ مرجع او د ډول فكري او اعتقادي اختالف د حل وروست

ۍ ړه وروستېكپرړه د هغه قضاوت او په اې هري قضي

حديث ته د  ّـهللا  ړه ده، د رسولېكپرعادالنه او حقيقي 

د دقيقي او جامع شرحي او تفسير په سترگه وگورو،  قرآن

څكله ځ هيمناو صحيح حديث تر  چي د قرآنې باور وو په د

ېدى، يوازي هغه روايت د ځته كتعارض او تضاد نشي رامن

كي كوم شاهد ورته ومومو،  گڼو چي په قرآنړ واعتبار و

تعالى  سره تعارض ونه لري، پر هللا ږه له قرآنږ تر ليا ل

تعالى  او د هغه پر رسول د ايمان حقيقي معنى او د هللا

 دا دئ.  ښتينى مصداق هماو د هغه د رسول د اطاعت ر

 
سُْبح ان ك  اللَُّهمَّ و بهح ْمدهك ، أشهد أن ال  إهل ه  إهالَّ أ ْنت  أ سْت ْغفهُرك  

 و أ ُتوُب إهل ْيك  
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 الزخرف

 ژندنه:پېې د سور

ې له )الزخرف( دئ چي د سورې نوم ي سورې مباركد د

آيتونو فواصل د آيتونه لري،  19شوى،  اخيستلآيت  31

ته ( تعقلون)آيت م يې(، او د درالمبينآيت ) وهمد دې ئ

او هغو سورتونو ې متوسط ږدوالى ئو اوآيتون ورته دي، د

كي نازل ځنيو كلونو چي د مكي دور په منته ورته دئ 

و ريږي چي دا سوره له مخكنيو دېداسي معلوم. شوي

ائطو كي او يوه په او شر سورتونو سره په ورته ظروفو

 .ېبلي پسي نازله شو

)حاء( او )ميم( حروفو دا سوره هم په دوو مقطعاتو 

هم ې كي كي سورې مبارچي په دښه ده ې ندا د د ،ېپيل شو

ې دوو ټوله سوره د همداو  ېړل شويڅدوه اساسي موضوعات 

هم داسي ې د موضوعاتو ترتيب ئڅرخي، موضوعاتو پر محور 

ې، ې سورپيل شوې حروفو و پر له پسدئ لكه په همداسي دو

 د هللا قرآن -1ې د بحث محوري موضوعات دا دي: ې سورد د

ډك ېږل شوى، باعظمت او له حكمتونو له لوري ل تعالى

گندوونكى څرگند او د حقائقو څركتاب دئ، په خپله 

څرگند ې تاسو له همد -2كتاب، د عقلمنو د الري مشعل، 

له الهي كتاب ړې، وره كالهي كتاب سره د مخالفت الر غ

ړي، څه كوئ چي ستاسو اسالفو كې همغه او له حامل سره ئ

چي ستاسو برخليك به همغسي سپېره وي چي د يقينًا 

 مخكنيو وو. 

چي ې كي راغلوروستى آيت خالصه هم په هغه ې سورې د د

ې او دقيقه تتمه او خالصه ده او ښكلپاره ې لې سورټولد 

ووايه: سالم، ژر به پوه شي.  ړوه اوې واوايي: نو مخ تر

ې ښنړه اندييعني د دوى پروا مه كوه، د دوى په ا

ې په يوه سالم سره ترېږده، اعتناء مه ورته كوه، پر
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ېر ژر به پوه شي چي د دوى ډچي ېږه، مطمئن اوسه ېرت

كفر، شرك او له حق دين سره مخالفت له كوم شوم برخليك 

 ړل. سره مخامخ ك
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ږ گند كتاب، يقينًا چي مونڅرحاء ميم، قسم په دې 

څو تاسو تعقل وكړئ او ځولى ترگريو عربي قرآن هغه 

په اصلي كتاب كي دئ، له ږ خوا ته يقينًا چي هغه زمو

ړ دئ، نو آيا له تاسو دا ذكر شك پرته باحكمت او لو

تاسو  ې كبله چيړو، له دپه توگه بند كړولو د مخ ا

 ړي يئ؟!گېرى كوونكي وت

ېدو پوهښه آيتونو په مطالبو د ې مباركو د د -(1-1)

 پاره بايد دا خبري په پام كي ولرئ:ل

  د )حاء( او )ميم( په دوو مقطعاتو دا سوره هم

ې كي سورې مبارچي په دښه ده ې ندا د د ،ېپيل شوحروفو 

ټوله سوره د او  ېړل شويڅدوه اساسي موضوعات هم كي 

د موضوعاتو ترتيب څرخي، ې دوو موضوعاتو پر محور دهم

ې حروفو هم داسي دئ لكه په همداسي دوو پر له پسې ئ

: ې د بحث محوري موضوعات دا ديې سورې، د دې سورپيل شو

ېږل شوى، باعظمت او له له لوري ل تعالى د هللا قرآن -1

گند او د حقائقو څرډك كتاب دئ، په خپله حكمتونو 

ې ښووني ئتاب، د عقلمنو د الري مشعل، الرگندوونكى كڅر

له لوري نازل شوى.  تعالى گواهي وركوي چي د هللاې په د
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څرگند الهي كتاب سره د مخالفت الر ې تاسو له همد -2

څه ې همغه له الهي كتاب او له حامل سره ئړې، غوره ك

چي ستاسو برخليك به ړي، يقينًا كوئ چي ستاسو اسالفو ك

 ي د مخكنيو وو. همغسي سپېره وي چ

 قسم پدې ې او ويل شوي: ړه شودلته په مبين كتاب لو

غلى او ويل شوي: ځواب راد قسم ې ورپس گند كتاب.څر

څو تاسو تعقل ځولى ترگردا يو عربي قرآن  موږيقينًا چي 

گواه ې شاهد او يعني دا مبين كتاب په خپله د د .وكړئ

په  ّـمد دا د محږل شوى، ېله لوري لتعالى  دئ چي د هللا

دئ، د هللا كتاب دئ، په عربي ه خپلو افكارو مشتمل كتاب ن

د دا مبادا  ړي چيپدې شك مبتال نكگ تاسو كي ئې رات

په  موږخپل كتاب وي، دا خو د دې لپاره  ّـمحمد عربي 

تاسو ئې په مطلب پوه شئ. د دې مبين  چي ىلعربي كي لېږ

 قرآن د .ىلرالېږتعالى چي هللا  څه شهادت وركويكتاب هر

گواه ې شاهد او د د آيتونو كي كله قرآنېر په گڼ شم

ږل شوى او كله ېله لوري ل تعالى معرفي شوى چي دا د هللا

پدې پيغمبر دئ.  تعالى د هللا ّـ هللا چي رسولې خبري د د

د قرآن عظمت او شأن، د  ټولو قسمونو كي دا ويل شوي چي

دت ، ذكر او پند ئي، پدې شهانيووښقرآن حكيمانه الر

پيغمبر څېر يو د نورو پيغمبرانو په  ّـوركوي چي محمد 

، د ئد اثبات لپاره قرآن كافي د ۍ، د ده د پيغمبرئد

ښودل شوې ده الر سمه ده او د عزيز رحيم خداى له لوري 

ړي، په شفاف او صاف ته رجوع وك نڅوك قرآكه  .ده الر

ډكو ژور حكمته  لهپه هغه كي ړي، ذهن سره هغه مطالعه ك

حكيمانه دعوت ته ئې دقيقًا پام ځير شي، ښوونو ته الر

دقيق ړه د هغه ني ئې او د طبيعت په اڅېړعلمي ړي، وك

يوه د بيا دا كتاب  او ځير شياو عميق علمي بحثونو ته 

ستر ليكوال، لوى عالم، معروف حكيم او نوميالي محقق 

ژر او په ډېر ، ړيله كتاب او ليكني سره مقايسه ك

د كوم انسان له خوا د قرآن  وه شي چيبه پۍ سره آسان

مواعظ ئي، ني ئي، خبري ئي، الرښووړېدا محال ده، جو

استدالل احكام او قوانين ئي، نه ئي، وړي او قضاوتپرېك

دقيق علمي بحثونه ئي، دا ړه ئي، د طبيعت او هستي په ا

ي چي دا يوه پيغمبر ته د هللا له ښيگنده توگه څرپه ټول 

ب كېدى شي نه د يوه انسان د ذهن شوى كتا ىړلوري ورك

چت نبوغ ډېر اوپوه وي او د څومره انسان ږنده، كه هرېز



 

زخرف                                                                                                                     ال 

                                                                ې                                                               پلوش ند قرآ

 

 

 

 

 

 

 

111 

 شي. ىړړ كخاوند، دا ورته ممكنه نده چي داسي كتاب جو

  ستاسو مخالفت او اسراف ته په پام سره خپل آيا

د  د قرآن ،ړووړو، مخ درنه واې زاري اعالن كبرائت او ب

ړو او د ښوونه متوقف كالر پندونو له الري ستاسوېزمنو اغ

ېري او مخالفت ې تپاى ته ورسوو؟! ستاسو د دړۍ پند ل

معنى او تقاضاء خو همدا ده، خو دا د مهربان رب سنت 

ږلو ېنه دئ چي د بندگانو د بغاوت له كبله د كتاب ل

په الس  ّـې نن د محمد گه چي ئڅنړي، لكه ړۍ بنده كل

پيغمبرانو  وېرد ډړاندي ې وې تر دږلى همداسي ئېل قرآن

 ږلي.ېپه الس كتابونه ل

    

    

    

  

    

   

   

   

 ؟!ږليېړنيو كي لپه لومڅومره مو او د پيغمبرانو 

ې استهزاء څ نبي نه ورتلو مگر پر هغه به ئاو هي

چي د الس اچوني له پلوه  ړلږ هغه هالك ككوله، نو مو

ړنيو مثالونه لومد دغو ړي ول، او پياوډېر تر دوى 

 ېر شوي. ت

 دا مبارك آيتونه وايي: -(1-1)

 ږليېلېر پيغمبران ډپه مخكنيو ولسونو كي  تعالى هللا. 

 چي دوى ته ړې كاستهزاء په هر هغه نبي ې و ئېرډ

 ورغلي. 

  پر دوى د استهزاء سره د مخالفت او  ّـله پيغمبرانو

چي تر قريشو د  ړلهغه ولسونه هالك ك تعالى له كبله هللا

 .ړي ولپياوډېر پلوه ځواك له زور او 

  ېر شوي. ېر مثالونه تډړنيو هالك شوو لومد دغو 
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چا پيدا او زمكه  ې: دا آسمانونهښتپوې واو كه تر

ړي، پوه عزتمن ذات پيدا كېر ډحتمًا به ووايي:  ؛ړيك

ې غې او په هځولگو گرې تاسو ته زانچي زمكه ئهغه 

او هغه  ړې چي هدايت شئ.ړي كې تاسو ته الري جوكي ئ

ې ړاوبه نازلي كې اندازه ټاكلپه ې چي له آسمان ئ

همداسي به ړى، ژوندى كټوبى ټاړ مو مې سره چي په د

ړې ې پيدا كړې ئي جوټولږئ، او هغه چي ېراايستل ك

څه پيدا څارويو داسي ې د كشتيو او او تاسو ته ئ

ښېنئ، بيا ې سم كپر شا ئ ږئ، چيېپرې سچي پرړي ك

ې سم چي پر ړئهغه مهال د خپل رب نعمت درپه ياد ك

ې چي دا ئڅلتيا هغه ذات ته ده ښېنئ او ووايئ: سپېك

ې ئږ مو چي كي حال داسي پهړي ږ ته مسخر كمو
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پل رب ږ د خېلوونكي )تابع كوونكي( نه وو، او موا

 ېدونكي يو.  ځگرېرته ورلوري ته حتمًا ب

څو مضبوطو دالئلو شاهد ړه د د توحيد په ادلته  -(9-13)

 يو:

  :ېښتپووله خپلو مخاطبينو كه په نهم آيت كي راغلي 

ې ئحتمًا به  ؛ړيچا پيدا كاو زمكه  آسمانونه داچي 

څ عقلمن هيړي، پوه عزتمن ذات پيدا كېر ځواب دا وي: ډ

ځكه چي د ځواب نشي ويلى، دا ې پرته بل انسان له د

پوه او غالب ښت كي د يوه پيدايي په او زمك آسمانونو

ښي ې نگندي او انكار نه منونكڅرذات د قدرت او تصرف 

 څوك يوپرته هيړتياوو گځاناو آثار گورو، له دوو 

ې پيدا كول خو آخوا ړولى، له عدم ئجوي شړوكى شى هم نو

علم( او بل )د پيدا ړوند ږده، يو )د پيدا كولو اېپر

نن ساينس وايي: ړه خو په اښت د پيدايځواك(، كولو 

ى لړځه وې له منپيدا كولى شي او نه ئانسان نه كوم شى 

چي كولى شي ځواك او توان دومره دئ ټول شي، د انسان 

ې له عدم ړوي، نه ئيو توكى له يوه حالته بل ته وا

ستولى او معدومولى شي، خاوره د ېنې هستولى شي او نه ئ

و انسان ړولى شي خړي ستره ونه او لرگى جوې وني له زيو

گى سوزولى شي خو په سوزولو ړولى، انسان لرې نشي جوئ

په غاز او ايرو بدلوي، د لرگي يوه ذره هم ې فقط سره ئ

پراخ او ې ړلى. آيا د دځه نشي وپه بشپړه توگه له من

ږغ د حال په ژبه او په جگ ښت پيدايعالم  ءې انتهاب

  ى؟ړږ ته نه وايي چي يوه )عليم او عزيز( ذات پيدا كمو

 ې چي د انسان لپاره يوه زانگو ړه شوزمكه داسي جو

ړتياوو ته ټولو اې خوندي وساتي، ږ كي ئېوي، په خپلي غ

گواهي نه ې ښكارندويه د دځواب ووايي، آيا دا ې ئ

خالق او حكيم( عليم )ړښت وركوي چي زمكي ته دا جو

 ړى؟!! ورك

 ې سيمي په زمكي كي د داسي الرو شاهد يو چي له يو

ړى، په زمكي كي ې انسان ته آسان او ممكن كئگ بلي ته ت

طبيعي الري هم مومو او داسي الري هم چي له طبيعي 

كه دا ې، ړړي كانسانانو جوې سره تسهيالتو په استفاد

ړول جوطبيعي تسهيالت نه وى نو انسان ته به د داسي الرو 

 گران او حتى محال وو. 
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  ي، ږېراوراوبه ې اندازه ټاكلگورو چي له آسمان په

د ضرورت په اندازه، نه زياتي او نه كمي، دومره چي د 

ې ځواب وايي. په دړتيا ته ژوو اټولو زمكي پر سر د 

د زمكي او آسمان تر ، يړك ۍزمكه راژوند هړمسره اوبو 

ړى، په اوبو او خاوري كي ځته كچا رامنځ دا تنسيق من

ړې خاوري په اوبو سره له مڅوك ښى، ېدا استعداد چا ا

 اسي؟!! ژوي راب

 ړې خاوري ژوي راباسي ېبه له مآيا هغه ذات چي هره ش

ړيني وروسته گڼئ چي انسان به له مې عاجز له د

چي همداسي به ړئ ژوندى كوي؟! بايد باور وكبيارا

 ږئ.ېراايستل ك

 ؟ همدا ړيړه مخلوقات او ژوي چا پيدا كړه جودا جو

د تكامل اساسي په طبيعت كي ښت هم ړه پيدايړه جوجو

 ژوو د نسل د بقاء او دوام ضامن. دئ او هم د عامل 

  انسان د سمندري سفرونو لپاره كشتيو ته ضرورت لري

څارويو ته، ۍ په سفرونو كي د سورلېدياوو او د پراخو ب

ړو بندوبست و پالونكي رب د دوااد زمكي او انسان خالق 

ړي پيدا كڅاروي او  ۍې داسي كشتته ئړى، انسان ورته ك

چي د ې الهي نعمت تقاضاء دا ده د د ،يږېپرې سچي پر

و او ړپر مهال د منعم رب پېرزوينه راپه ياد كېدو سپر

ږ ته مسخر ې موچي دا ئڅلتيا هغه ذات ته ده ووايو: سپې

ېلوونكي او تابع ې ائږ مو چي كي حال داسي پهړي ك

ېرته پل رب لوري ته حتمًا بږ د خكوونكي نه وو، او مو

 ېدونكي يو.  ځگرور
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ې، ټاكل گانو يوه برخهې د ده له بنداو ده ته ئ

څه گند ناسپاس دئ، آيا له هغه څريقينًا چي انسان 

ې پيدا كوي او تاسو ته ئې ې چي دى ئڼي نيوللوې ئ

او كله چي د دوى ړى؟ په زامنو سره غوره والى درك

ړى شي چي رحمن رب ېرى وركزڅه كوم يوه ته په هغه 

ې تك تور شي مخ ئړى ك منسوبد مثال په توگه ې ته ئ

د غمونو زغمونكى وي، آيا هغه  يچ كي حال داسي په

څرگند ړي كي ناې كي وده كوي او هغه په شخڼچي په گا

چي د رحمن ې دي ځينه گڼلښې ې ئوي؟! او هغه فرشت

ړى، ې مشاهده كښت ئبندگان دي، آيا د دوى پيداي

  ښتل شي.  ې شهادت وليكل شي او وبه پوحتمًا به ئ

 :ښووني دا ديآيتونو الرې مباركو د د -(11-19)

 جزء ځيني د ده له بندگانو  تعالى مشركينو د هللا

 تعالى د هللا -1ى شي: ېدڅو تعبيرونه كې وينا گڼلى، د د

بندگان ځيني  -2زامن گڼلي،  تعالى ې د هللائبندگان ځيني 

ې د ده د ځيني بندگان ئ -3ې دي،  گڼل ڼيې د ده لوئ

ځاى ې د ده ئبندگان ځيني  -4گڼلي دي،  ړيۍ غخاصي كورن

شريكان  تعالى او په الوهيت او ربوبيت كي د هللا ستينا

ته  تعالى هللاې او سياالن گڼلي، د ربوبيت يوه برخه ئ

ې. ېشلپر خپلو جعلي معبودانو وې ې او نوري برخي ئېښپر

څلورم تعبير دئ، ې ټولو غوره ئې تعبيرونو كي تر په د

چي وايي: )يقينًا ې سره فقر يله بعد -1په دوو دالئلو: 

 -2ړخ لگوي، همدا تعبير اگند ناسپاس دئ( څرانسان  چي

 .ېوروسته راغلڼو يادونه د لو

 د دوى په ې، گڼلڼي لو تعالى هللاې د مشركينو فرشت

ې به له هغو چي دى ئ تعالى آيا هللاځواب كي ويل شوي: 
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ې ې وي او تاسو ته به ئړغوره كڼي لوځان ته پيدا كوي 

 كي حال داسي دا په ؟وي ړىپه زامنو سره غوره والى درك

ېدو ته په سپكه ږېۍ كي د لور زتاسو په خپلي كورن چي

بولئ، كله چي ې غور باعث ئېد پسترگه گورئ، عيب او 

ړى شي، د ركدېرى زېدو ږېستاسو كوم يوه ته د لور د ز

ې تك وئ، نو مخ ئې منسوبچي رحمن رب ته ئېرى ز څهداسي 

!! آيا ډك شيېښنو ې له غمونو او اندړه ئ، زتور شي

ته داسي اوالد منسوبوئ  تعالى عجيبه نه ده چي تاسو هللا

 ښوئ؟!!ې نه خوځان ته ئچي 

 چي په ڼي ، هغه لوڼي منسوبويته لو تعالى دوى هللا

څرگندي وي؟! ړي كي ناې كي وده كوي او هغه په شخڼگا

ې ڼپه گا -1ې: ړتياوو ته اشاره شوگځانځو دوو ښدلته د 

ځو كارول د ښڼه چي گاده ې معنى دا كي وده كوي، د د

ڼه په گاڼه كاروي او ولي يوه فطري تقاضاء ده، ولي گا

ړي په شخ -2ځواب وايو، ښتني ته به ې پود ؟كي وده كوي

ېدى شي: په ې دوه تعبيرونه كڅرگنده وي، چي د دكي نا

ې ږي يعني برخه نه اخلي، د مجادلېڅرگندړو كي نه راجگ

ي، دوهم تعبير ېره څرگنده نه وې وينا ډپه وخت كي ئ

ړتيا ته اشاره كوي ځانگځو هغي ښېښي، او دا د دقيق بر

ځواكمنه عاطفه ده، عاطفي ې قوي او ې د دټ ئچي بنس

پر مهال احساساتي شي او خپل ما في ړي انسان د شخ

په منابسو الفاظو  او ړه سينهگه، په سښه توالضمير په 

په ې ځي د بحث او مناقشښنشي بيانولى، همدا وجه ده چي 

ښكي راشي، يا ې اوږي، يا ئېدوران كي ژر احساساتي ك

او الس ړي ې مناقشه په جگځلي ئېر ډږدي او ېصحنه پر

ۍ يوه اساسي ړي. قوي عاطفه د مورولواوېدو ېوان كگر

ځو ښ تعالى ړتيا ده، دا عيب نه بلكي يو امتياز دئ، هللاا

   ړى.گند امتياز وركڅرپلوه ې پر نارينه وو له دته 

 چي د رحمن ې دي ځينه گڼلې ښو هغه فرشتمشركين

 هللاځينه مخلوق او د ښې چي فرشتېري بندگان دي، داسي انگ

دوى ته ويل شوي: آيا د فرشتو  ڼي دي!!لو تعالى

دوى  تعالى هغه مهال چي هللاړى، ې مشاهده كښت ئپيداي

ې څرنگوالى ئښت د دوى د پيدايې حاضر ول او پيدا كول

گه دا څنكه داسي نه وي نو په خپلو سترگو ليدلى؟!! 

ې ټه ادعاء كوي؟!! دا غلطه ادعاء ئې بنسغلطه او ب

  ښتل شي.  پووړه به حتمًا ې اږي او په دېليكل كهرومرو 
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ه كاروي؟ ڼځي ولي گاښچي ېږي ړښتنه راوالدلته يوه پو

ښت پرته د كمڼې گاڼه كي وده كوي؟ آيا له ولي په گا

ړي؟ د ړ كشپسره ب ېڼپه گاښت ړي دا كماحساس كوي او غوا

ډه مقدمه ايجابوي او هغه دا: ځواب يوه لنښتني پوې د

په انسانانو كي چي ې ړښتنه وكپوړي كه له يوه عادي س

ړي ځينه، نو كه شرم ونه كښكه ته دئ سښايېر ډنارينه 

ښايسته ده!!  هړي زياتځه تر سښچي ې دا وي ځواب به ئ

ايسته ښې په مارغانو كي نارينه ئې: خو كه ورته وواي

ې ورته ړېر جوڼ شمد مارغانو گې؟ ځينه ئښوي او كه 

ښارو ۍ، ۍ، مرغگان، طاوسان، هيلچر، لكه هړيادي ك

پرته دا ډه ځنې له ځواب به ئمينا(، زركه او ... نو )

ېر ڼ شمگكه ، نارينه، نارينه او نارينه، هوي: نارين

ړي بيا به هم درته وايي: نارينه حيوانات ورته ياد ك

د داسي حيوان او ښايسته دي. ې نارينه ئ ،يد ښايستهې ئ

ځينه ښ ې ترچي نارينه ئمارغه نوم به وانه خيستى شي 

ړه په اد انسان آيا چي دا ده ښتنه پوښايسته نه وي!! 

عادالنه او له كوم شخصي د ده قضاوت صحيح دئ، همدومره 

ې كوي؟ كه نه دلته او د ړه ئپه اچي د نورو ړ غرض لو

ېزمن شوى ړو عواملو اغگځانقضاوت له  ېړه ئپه اانسان 

گواكي حقيقت دا ې؟ ړې كړه ئېكپراو د حقيقت خالف غلطه 

ېر څپه ژوو ټولو نورو په انسانانو كي هم د چي دئ 

خو ده دلته او د انسان ښايسته وي. ځينه ښنارينه تر 

ې كلَ مَ استعداد او ژندني پېښايست عقل او پل د خړه په ا

ې ده، ړړه كېكپرېز الندي تر اغپه حكم نه بلكي د شهوت 

ړي او بيا د قضاوت ېز آزاد كپل عقل د شهوت له اغكه خ

 ړه به همپه اچي د انسانانو ښېني نو يقينًا ۍ كپر كرس

  ې كوي.  ړه ئپه اژوو ټولو نورو چي د غه قضاوت كوي ه

گي توروي، گار كوي، سترځه ولي سينښې: كه ورته وواي

ږدي، ي خالونه نزتندي او پر گي سره كوي، ډي او اننشون

ته خو  گارې اغوندي...؟ سينڼگاښوي، ې خوگه جامگه رنرن

پوره ړي دا كمى څه كمى احساسوي، غواچي ړ وي څوك اهغه 

ه ډكهغه تشه ړي غواسره  وگارونډول سينډول په ، ړيك

ښايست كي پل په خې پرتله ئپه چي د نارينه ړي ك

  سوي.ااحس

پير ځ توځينه تر منښژوو كي د نارينه او نورو په 

ړ پرتله د نارينه قد لوپه ځينه ښچي د ې كي وي په د
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ې تر ښتان ئېاو و ڼكيڅه بې مضبوط وي، وي، اندامونه ئ

گونه ېر رنډڼكي په مرغانو كي د نارينه بځي زيات وي، ښ

پلوه او گونو له ې هم د رنځينه ئښځورونه لري او او ان

  وي.گه پلوه ساده او كم رنځورونو له هم د ان

پر نورو ځ ځينه تر منښد انسان د نارينه او 

پر بدن  ږيره لري اوپر مخ پيرونو عالوه نارينه تو

الندي  يچي تر زنښتان، داسي لكه د زمريانو نارينه ېو

ېرونه پدا توېښتان لري، ړي شاوخوا كي زيات وغاد او 

ټونه، لمي بنسعېر ستر ستر ډې كي په دفطري دي او 

پام كي نيول شوي، دا يو فطري په ه مصلحتونه او حكمتون

ړښت له جوځينه ښړه كي د په هري جوژوو د چي ضرورت دئ 

عكس حالت ې ، د دگوالي سره توأم ويه والي او كم رنساد

مضره او ې كي هر راز تبديلي په دد فطرت خالف حالت دئ، 

داسي ده لكه پايلي لري، دا تبديلي خطرناكه ده، بدي 

ېر ماهر رسام ډده لكه د يوه  گ، داسيله فطرت سره جن

پنسل او پل په خچي كوم ماشوم ځور كي په يوه مهم ان

ډي او په بوتل كي منگ گوتي د رن، قلم سره السوهنه كوي

ژوي پرته نور ږي. له انسان ې راكاپاسه ئځور له د ان

په هغه كي بدلون نشي پل فطري حالت ثابت ساتي او خ

كولى شي له فطرت  چيراوستى، يوازينى مخلوق انسان دئ 

چي د ده د ړي څه وكړي او هغه غوره كالر سره د مخالفت 

فطرت له چي ږي ېپوهخو هغه نه  ښتنو خالف وي.فطري غو

گ دى دا جنچي ږي ېپوهنه بد عواقب لري،  هڅومرگ سره جن

ېړن عاقبت سره مخامخ كوي. او كرغ ېرهپ، سله كوم تور

رياك، چرس، تپه داسي حال كي انسان چي گه څنلكه 

د ده چي كاروي ټ، شراب او نور مضر توكي گريهيروئين، س

په ښايست همداراز دى د صحت او سالمتيا ته تاوان رسوي، 

ې ښكال له هم ئچي ډي ووهي ځان داسي ملنپل پر خهيله 

له ې گه ئېلانساني وقار. يوه بې ځه يوسي او هم ئمن

 متأثر شوي هغه مقلدگ گنده فرهناو  ، مبتذلډغرغربي لن

ړېدلي كوبايي گ شگ تنچي تناو بد سليقه زلميان دي 

ځ ېښتانو هره ورږيري او وپر مخ، پتلونونه اغوندي، 

ځير، ې زنړه كي ئپه غاډي وهي، ې ملنخندوونكېلي ېلي بب

ې، د ېدلپخې سې ئڅپايپتلون د ړي، گې بنپه السونو كي ئ

ږ به روان ږ كوې، كوړېدلې شټيو برخي ئگنو او كونازن

   وي او ...
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ډي ږيري ملنپلي پر خچي څوك دئ ې هغه گه ئېلبله ب

ډول، كله له بره او كله له ډول كله بل وهي!! كله يو 

گي او حتى ې مالڅومره بېره څتراشي!! هغه ې الندي ئ

ې وي، له الندي او ډوله ږيره ئايراني چي ښكاري كركجنه 

پر ې ښه ئۍ كري، نرې ووهلپه مستقيمه ليكه ې بره ئ

ې شا وخوا د پلي خولې د خې وي، يا ئړړه كجوژامي پلي خ

ډي ۍ شونالندنې د ې وي، يا ئړړه كښتانو يوه دائره جوېو

ېښتان ښي وي، د سر وېپرښتان ېڅو وپوري ې الندي تر زن

غ او شخ شخ ېېغ نې سره نپه استفادښناكي مايع ې له سرئ

پلوه ې له ږم دا خلق د سليقېپوهودرولي وي، او ... نه 

څومره پلوه ي له نژندپېښايست د  يقه دي!!بد سل هڅومر

ېوتي پرڅومره پلوه پوه او بدتميزه دي، له اخالقي نا

ځان پر څومره څومره غرق دي، ړانده تقليد كي په دي، 

پيدا ښايسته څه هر تعالى  چي هللاږي ېپوهډي وهي، نه ملن

ښايست ښايسته دئ، هر تغيير څه طبيعي حالت ړي، د هر ك

ښايسته ښكلى او څومره ځوانكى  ړي، هغهځه وله من

ښكلى او ښايسته زيات ړۍ كي تر هر په نښايي ښكاري، 

پين سگي په غنم رن ،ېېدلې رسې نوږيره ئچي ښايسته، 

 او ښتيني ايمان، تقوى، متانترې د نوراني مخ كي ئ

ېرمني ته ښي!! زه هغي مېښي له ورايه برړه نډه زډا

گو، ځو، ستر، د وروۍ كوينرځي وپلي ورچي خحيران يم 

ځ هغه طبيعي او ډو، او د مخ د نورو برخو تر منشون

ښايست اصلي برخه ده، د چي ړي ځه وفطري تناسب له من

ښايست يعني او ښايست منتج شوى، په چي همغه تناسب 

ځور هغه دئ ښايسته انچي ږي ېپوههمدا تناسب، دوى نه 

ې دقيق او موزون تناسب وي، په ځ ئگونو تر مند رنچي 

غنمي تدريجي وي، د ې ئگ گ بل ته تله يوه رن يك ځوران

ځ بايد يوه داسي غيرمستقيمه ځو تر منمخ او تورو ورو

گه توتدريجي په گ بل ته انتقال چي له يوه رنښه وي كر

ۍ او ړنچي لومښتان داسي وي ېځو ود وروړي، تأمين ك

ل ښپوېښتانو گه وپه نريو نريو خفيف رنې ۍ برخه ئبرن

، د ې غليظ شيگ ئلوى او رنېښتان ې وئې وي، ورو ورو شو

ړ او تك ړېپټولو زيات لوى، ې تر تان ئښبرخي وي ۍنځمن

په ځو گه د وروپه فطري توچي ، همغه ترتيب تور وي

په مستقيمه مستقيمي ليكي او په ړښت كي مراعات شوى، جو

ځورني مغاير ښايست او دقيقي انگونه د ېل شوي رنليكه ب
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نه مستقيمي ليكي لري چي ه دئ ښايستځكه كار دئ. طبيعت 

گونه، كه تاسو يوه ېل شوي رنپه مستقيمه ليكه باو نه 

ځير ه ته غريوه  يښلپوټو په ونو او بووني،  ېيوگل، 

دا هر يو ړئ پام وكې ښايست ته ئښكونكي ړه راشئ او ز

په كي اصل ښايست همدا د چي ېښي ښاسيته برځكه درته به 

ځير شئ وبه ڼي ته پال گښايسته مراعات شوى. كه د يوه 

گه له ه تدريجي توپ گرن ڼي د بيخ او سرپاچي د گورئ 

، ړىتغيير كگه حالت ته كمرن گ سادهپاخه او غليط رن

ښايست گل ته ښكال او ټول او ې ته همدغه تناسب هغ

  ړى.ورك

گو د الندي باندي ځو، د ستروروپه مخ كي د د انسان 

ۍ ي ليكو، د برنمنحن موږپپزي د سر او سمنحني ليكو، د 

ځ خاص و او نورو ليكو تر منډي منحني ليكۍ شوناو الندن

ۍ كول ، نرځو تراشلپام كي نيول شوى، د وروپه تناسب 

دا ېيل خرالندي باندي برخي ږيري د په مستقيمه ليكه او 

 ښايست ته زيان رسوي.ړي او ځه وتناسب له من

ڼه ځو ته سينگار او گاښته مو پام وي چي اسالم ې د

ې، جام نييېښمگڼي، هم سره زر كارولى شي او هم ورائز ج

پاره نه د پردي لپاره، ېړه لخو دا سينگار د خپل م

ڼه او ځه وي او كه نارينه بايد خپله گاښپردي ته كه 

ښمو ېرزرو او و سرود نارينه ته ښيي، خو گار ونه سين

ړه هم انساني ې اكارول حرام بولي، گورئ چي اسالم په د

 م كي نيولى. فطرت په پا
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ږ به نه وو ښتي وى نو موې ويل: كه رحمن رب غواو وئ

 يڅ علم نشته، دوى له خوشې هيړه ئې ا، په دځليلمان

ړاندي مو ې وآيا تر دڅه نه كوي، پرته بل ټكل ا

ې تمسك كوونكي دي، پردوى چي  ړىداسي كوم كتاب ورك

گالري ې تپل پلرونه په يوږ خې ويل: موبلكي وئ

پر پلونو په سمه الر روان يو، او ې ئږ موندلي او مو

ذير څ نهي يكي څ كلپه هيړاندي همداسي مو تر تا و

پل ږ خموې وويل: ږلى مگر دا چي مترفينو ئېنه دئ ل

پر پلونو ې ئږ گالري موندلي او موې تپلرونه په يو

هغه هم تر څه كه ې ويل: پسي اقتداء كوونكي يو، وئ

چي خپل پلرونه ړى وي ښود درته راوښه الرېر ډڅه مي 

په قطعي توگه په ږ ويل: موې وئ ې موندلي؟!!مو پر

ږل شوي يئ، نو ېچي تاسو ورسره رالكافر يو څه هغه 

له هغوى مو غچ واخيست، نو وگوره چي د تكذيبوونكو 

 گه وه!! څنپايله 

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(20-21)

 ږ به نه ښتي وى نو موويل: كه رحمن رب غومشركينو و

چي د ږ ې مقصد دا وو: موې وينا ئځلي، له دوو لمان

ې راضي دئ، كه پر تعالى هللاځنه كووو لمانكومو معبودانو 

دا ږ چي مو ىې راضي نه وپر تعالى هللاداسي نه وى او 

نو دا كار مو نشو كولى!! دا يوازي ځو ولمان معبودان
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ې درلوده، ئېرنه مخكني مشركين نه ول چي داسي غلطه انگ

روان او موجود حالت ټولني چي د ېر جاهالن همداسي دي ډ

 تعالى مرضي مطابق گڼي او گمان كوي چي هللاد  تعالى د هللا

ړى ې بدل كې حالت راضي دئ، كه نه نو حتمًا به ئپه همد

په ارتباط ويل ېرني د ترديد گې غلطي اندلته د د وو!!

ټكل ا يڅ علم نه لري، له خوشهيړه ې اشوي: دوى په د

ړاندي مو داسي كوم ې ووايي، آيا تر دڅه نه پرته بل 

او د هغه له مخي دا ې تمسك كوي پر دوىچي  ړىكتاب ورك

ې ادعاء كوي؟! يعني دا جاهالنه وينا ده، خوشى او ب

ېرني ې انگڅ الهي كتاب كي د دپه هيټكل دئ، ټه ابنس

  پاره كوم سند نشي موندلى.ل

  پل پلرونه ږ خې هم وويل: موئدا بلكي يوازي دا نه؛

پر ې ئږ گالري، مذهب او مشرب موندلي او موې تپه يو

و په سمه الر روان يو، دا يوازي د قريشو وينا نه پلون

چي تر تا ې وه بلكي هر هغه نذير او نبي ته دا خبره شو

 ږلېير نه دئ لذڅ نسيمي ته هيڅ ، هيىږل شوېلړاندي و

پل پلرونه ږ خمو: يويلرته ې ومگر دا چي مترفينو ئ شوى

پر پلونو پسي اقتداء ې ئږ گالري موندلي او موې تپه يو

ړني ويونكي د سيمي ې وينا اصلي او لوميو، د دكوونكي 

په ې مترفين ول، مترفين يعني هغه چي رفاه او سوكالي ئ

ړښت فكري، اجتماعي او اقتصادي جوټولني برخه وه، د 

ې هر بدلون ې كي ئپه دړې وه، په برخه كور هدوى ته رفا

او د خپلو گټو او امتيازاتو په ضرر گڼلو، تل ځان د 

ړى او هر مخالفت مخالفت ك ّـپيغمبرانو دغو مترفينو د 

د دوى له لوري پيل شوى، نور د دوى په اقتداء كي 

 ړاندي شوي. مخالفت ته راو

  ېر ډڅه مي هغه هم تر څه پيغمبر هغوى ته ويلي: كه

ې چي خپل پلرونه مو پرړى وي ښود درته راوښه الر

په ږ ورته ويلي: موځواب كي مترفينو په  موندلي؟!!

ږل ېچي تاسو ورسره رالڅه كافر يو په هغه قطعي توگه 

څ صورت كي شوي يئ، ستاسو رسالت، پيغام او دين په هي

 نه منو. 

 تل له دغو مترفينو انتقام اخيستى، نو  تعالى هللا

 گه وه!! څنوگوره چي د تكذيبوونكو پايله 
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او كله چي ابراهيم خپل پالر او خپل قوم ته وويل: 

چي تاسو يم كي  ۍې زاربپه څه يقينًا چي زه له هغه 

ړى يم، پيدا كې ځئ، له هغه پرته چي زه ئې لمانئ

په ې او دا ئړي، مي حتمًا )مزيد( هدايت كهغه به 

ځي. چي راوگرړه ونو كي باقي وينا كخپلو پاتي ش

ړل تر هغه بلكي دا خلك او د دوى پلرونه مي متمتع ك

او كله چي حق ورغى  څرگند پيغمبر ورغى، حق او چي 

ړه كافر ې په اږ ئموډي دي او دا كوې ويل: نو وئ

 يو.

په  ّـدلته د مخكنيو مطالبو لپاره د ابراهيم  -(21-30)

 ې:ړل شوگه راوې تودگه په ېلبې كي يوه تاريخي قص

  خپل پالر او خپل قوم ته وويل:  ّـكله چي ابراهيم

چي يم  ې زارپه بشپړه توگه بڅه يقينًا چي زه له هغه 

ې پرته چي زه ئتعالى  ځئ، البته له هغه هللاې لمانتاسو ئ

 .ړيمي حتمًا مزيد هدايت كړى يم، هغه به پيدا ك

 اوالد په خپل ې د توحيد دغه تاريخي او مهمه وينا ئ

ې وينا پر همدې ، خپل اوالد ئځولهكي باقي وينا وگر

ې پاتې تلچي په اوالد كي ئړه ې وكڅه ئگمارل او دا هو

هيله او موخه چي هغوى د خپل رب لوري ې په دوينا شي، 

 ځي. ته راوگر
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  دا موحدانه وينا د ده په  ّـڅه هم د ابراهيم كه

دا ده  د قريشو د مخالفت وجهخو  ؛ې وهاوالد كي هم پات

، ړلدا خلك او د دوى پلرونه متمتع كتعالى  چي هللا

چي ړ وركمهلت ې ئتر هغه  او ړلپه برخه كې ورنعمتونه ئ

ې څرگند پيغمبر ورغى، خو كله چي حق ورغى نو وئحق او 

  ړه كافر يو.ې په اږ ئموډي دي او دا كوويل: 

    

   

   

   

    

  

   

   

   

  

    

   

    

په يوه ستر ړو كليو د دوا قرآنې ويل: ولي دا او وئ

ېشي، )آيا( ستا د رب رحمت ودوى ړي نازل نشو، آيا س

شلى ېځ د دوى معيشت ود دوى تر منپه دنيا كي ږ مو

ړي ړ كد درجو له پلوه لوځينو نورو پر ځيني مو او 

ي ونيسي؟! او تر تمسخر الندځيني نور ې ځيني ئچي 

ې چي دوى ئېر غوره دئ ډڅه ستا د رب رحمت تر هغه 

 ډوي. غون

 آيتونو كي ويل شوي:ې مباركو په د -(31-32)

 ړو د دوا قرآنولي دا مخالفينو وويل:  ّـ هللا د رسول

ړو كليو د دوى له دواړي نازل نشو، په يوه ستر سكليو 

 ړي د دوى مراد داو له ستر س، وو مراد مكه او طائف

ې ، مقصد ئښارونو دوه معروف مشران ولړو مهمو دغو دوا

يو معروف، منلى، نوميالى، د  تعالى چي ولي هللادا وو 

مال، جاه او جالل خاوند مشر د پيغمبر په توگه غوره نه 

ړ، دوى د قيادت او زعامت ې نازل نه كپرې ئ قرآنړ او ك
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لپاره همدا معيارونه كارول، د قيادت او زعامت لپاره 

قومي نفوذ، مال، جاه او جالل اساسي شرط گڼلو، ې ئ

ړي او هم دغه معيارونه ورسره قبول ك تعالى ې هللاښتل ئغو

سم قائد او زعيم ورته غوره د دوى له معيارونو سره 

   ړي!!ك

 پاره ذهنيت د ترديد لكچه او غلط ې د د تعالى هللا

ړه ېك؟ آيا دا پرېشيستا د رب رحمت ودوى آيا فرمايي: 

شخصيت ړ د پېرزوينو و تعالى چي د هللاې ته سپارل شو دوى

انتخاب  له مخي غوره اوېرنو او معيارونو پلو انگد خ

 ړي؟! ك

  آيت دوهمه فقره داسي ده چي په مطلب ېرشم دوه دد

داسي ده:  ړي، فقرهږ غور او دقت غواېدل لپوهې ئ

(   

   

    

    

   چي تحت :)

د دوى تر په دنيا كي ږ ې داسي ده: موړه ئفظي ژبالال

د ځينو نورو پر ځيني مو شلى او ېځ د دوى معيشت ومن

)سخريًا( ځيني نور ې ځيني ئړي چي ړ كدرجو له پلوه لو

ځينو د دوه تعبيرونه مومو: ړه ونيسي، د )سخريًا( په ا

ې: چي ړلې داسي ژباې او دا برخه ئپه معنى نيولتسخير 

ې الندي ونيسي او استخدام ځيني نور تر خپلي سلطځيني 

ې ې او داسي ئځينو د استهزاء په معنى نيولړي، ې كئ

د ځيني نور تر تمسخر الندي ونيسي! ځيني ې: چي ړلژبا

چي وضاحت ږي ړېښتني راوالپوړه داسي په ا وړاژبړو دوا

د خلكو  تعالى هللاښتني: آيا ړي، لكه دا پوځواب غوااو 

ړي چي ځته كپاره رامنې لپيرونه د دځ اقتصادي توتر من

؟ آيا دا تعبير ړيځيني نور استخدام او استثمار كځيني 

ړخ لگوي؟ آيا ښوونو سره اله الر له الهي عدل او د قرآن

ې ي بل داسي آيت هم شته چي دا مفهوم ترك په قرآن

آيا دا اقتصادي توپيرونه د انسانانو د واخيستل شي؟ 

د دوهم ېش؟ د و تعالى هللاېش نتيجه ده كه د تصرفاتو او و

د  تعالى هللاږي: آيا ړېراواله ښتنجدي پوړه دا تعبير په ا

ځته ې موخه رامنپيرونه په دځ اقتصادي توخلكو تر من

ړي؟! دغو ېستمنو استهزاء او تمسخر وكر نپشتمن چي ړي ك
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څه ځواب موندلو لپاره بايد تر هر ښتنو ته د جدي پو

گورو چي دا د ړو او وته رجوع وك ړاندي په خپله قرآنو

كه  ؛ې كه نه)سخريًا( صيغه په نورو آيتونو كي هم راغل

، د )تسخير( په معنى ېې وي نو په كومه معنى راغلراغل

راته ړو نو ته رجوع وك كه قرآنى؟ كه د )تمسخر( په معن

چي د ټولو مواردو كي هغه مهال په  ږي چي قرآنېجوته ك

مربوط گ او څنڅنگ په ې له )اتخذ( سره )سخر( صيغه ئ

او له ې، په معنى راغلټولو كي د استهزاء ړې نو په راو

پرته كله د تسخير په معنى او كله د تمسخر په معنى ې د

ونو كي همدا تركيب راغلى چي په دوو آيت د قرآنې، راغل

 ې معنى تمسخر او استهزاء ده:ړو كي ئپه دوا

   

   

                

 110المؤمنون:

چي زما ډو الندي نيولي ول نو تاسو تر هغه تر ملن

 پوري مو خندل.په دوى ړه او كېره هځني ې درئيادونه 

   

                                                                      
 13ص: 

ې ږې كسترگي تركه ډو الندي نيولي ول تر ملنږ آيا مو

 ؟ېشو

خريا ( دي د ځاى كي دا نه مومو چي )سڅ په هي د قرآن

او د څ موجه هيپاره ې لد دې وي، )تسخير( په معنى راغل

د  د قرآنې چي دلته ئړاندي كولى شو ودليل نه ړ منلو و

 په معنى ونيسو. د تسخير عام اسلوب خالف 

كي داسي مورد نه مومو چي دا  قرآنټول لكه چي په 

گ له تمسخر پرته په بله څنڅنگ په ړه الفاظ دي دوا

كي دا نه مومو چي  قرآنټول وي، همداسي په  معنى راغلي

ځ اقتصادي په كي ويل شوي وي: د انسانانو تر من

چي اغنياء فقيران ځته شوي پاره رامنې لپيرونه د دتو

ېري زياتي ډېلگي ې بخو د د ړي.استخدام او استثمار ك

 مومو چي كافر اغنياء پر فقيرانو استهزاء كوي. قرآن

چي مال او دولت د اغنياوو ښوي ودا نه خ تعالى وايي: هللا

 په الس شي، )... ځ الس تر من
ْ
 األَْغِنيَاءِ  َبينَ  ُدوَلةَ  َيكُونَ  ال كى

: او دا (سَعى َما ِإال ِلالنسنِ  لَّيْس َأن وَ وايي: ) ...(، قرآنِمنكُمْ 
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څه نه ې ده كوم ړې ئله هغي سعي پرته چي كانسان ته چي 

پل زيار او زحمت خپه ې چي انسان ئڅه ښايي، يعني هغه 

سره گټي فقط همدغه د ده دي، په دنيا او آخرت كي 

ې چي له زيار سره ئې مستحق دئ يوازي د هغه اجر او بدل

د مريي او غالم په نامه مه  وايي: مريى قرآنورته وي، 

يادوئ هغه ستاسو ديني ورور او دوست دئ؛ د ورور او 

و په وايي: د اغنياو ړئ، قرآنې ياد كدوست په نامه ئ

دا حق ېستمنو او محرومانو مسلم حق دئ، شتمنيو كي د ن

ښوونو سره دا څرگندو الرړى شي، آيا له داسي بايد ورك

د څوك ووايي: په واضح توگه تعارض نه لري چي تعبير 

پاره ې لپيرونه د دځ اقتصادي توانسانانو تر من

چي اغنياء فقيران استخدام او استثمار ځته شوي رامن

 ؟!!  ړيك

 ته د بحث موضوع دا ده چي قريشو ويل: ولي دا دل

پر يوه ستر شخصيت نه دئ نازل شوى، له ستر شخصيت  قرآن

د دوى مراد ستر شتمن وو، دوى شتمنو ته په درنه سترگه 

ې موضوع سره ستمنو ته په سپكه سترگه، له دېكتل او ن

چي وويل شي: اقتصادي توپيرونه د كالم مناسبت لري  سيدا

نه دا ړي، ځيني نور تمسخر كځيني دي چي  پاره نهې لد

پاره دي چي اغنياء ې لكالم چي اقتصادي توپيرونه خو د د

داسي تعبير نه يوازي له موضوع  ړي!!فقيران استخدام ك

سره مناسبت نه لري بلكي د موضوع له سياق سره مغايرت 

 . ځته كويلري او التباس رامن

اصلي ځير شو او د بحث ټولو فقرو ته كه د آيت 

ږو چي د آيت ېې ته رسې نتيجموضوع په پام كي ولرو نو د

   دا فقره )

   
    

    
  ۍ( د مخكن 

ړاندي دا فقره ې وده، تر د هښتنپو ېر يوهڅپه  يښتنپو

   ې: راغل

 : ۍ وروستېشي؟ ستا د رب رحمت ودوى آيا

آيا ې دا ده: معنى ئې او عطف شوښتني پو ۍپر مخكن فقره

پاره ې لځ د دوى معيشت د دد دوى تر منپه دنيا كي ږ مو

ړ د درجو له پلوه لوځينو نورو پر ځيني مو شلى او ېو
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تر تمسخر الندي ونيسي او په ځيني نور ې ځيني ئړي چي ك

ېري ډې كي د د سپكه سترگه ورته وگوري؟!! په قرآن

ې سره راغلى ېلگي گورو چي يو آيت د استفهام له عالمب

پرته راغلي، ې آيتونه له داسي عالمېر شم ڼگې پسخو ور

 ښتنه افاده كوي، لكه دا:پوې عطف شوي او پر همد

    
    

     ....             

 14-1النبأ:

او دا ؟ ېځولرگنه ده  وگيوه زانمو مكه زدا آيا 

 ه؟ړه جوړجوپيدا ړئ ر نه مو كگمخونه؟ ېڅه مغرونه، 

     
   

                   

 10-1البد: 

 ېژبه او دويوه و ا؟ گيستر ېدو لېړده ته مو ورنكآيا 

 ؟يالر ېدو ېښودده ته مو ونو ا؟ يډشون

 دئ، د  تعالى ته مو بايد پام وي چي اصلي رازق هللاې د

پيدا ې ئ لىتعا هللاړي او پيدا ك تعالى هللاټول توكي رزق 

ېش نه يوازي عادالنه دئ بلكي تر و تعالى كوي، خو د هللا

ښتى او د فضل له مخي دئ، مسلمان او كافر عدالت وراو

ته روزي وركوي، د رزق مهم توكي لكه اوبه له آسمان 

ړيا او وې گنو ته ئټولو استووروي او د هري سيمي 

پيدا كوي او ې كي آكسيجن هوا او په هغوركوي، برابر 

ټولو ته او تودوخه  ڼاې وركوي، د لمر رټولو ته ئ

ټوكوي، وټي راېوه او بدانه، مټولو ته له زمكي  وركوي،

ېښى، د انسانانو تر ږ ته پرې موېش ئځينو توكو وخو د 

او ېش نتيجه ده، وانساني ځ اقتصادي توپېرونه د دغه من

ږ يو ظالمانه وي، دا موثرًا د عدالت خالف او كېش ادا و

ېش او د عدالت خالف تصرفاتو له كبله مو المانه وچي د ظ

ې تويوي خو دومره ړى چي يو خولځته كداسي حالت رامن

ژوندى پاته شي او بل له خولو پرته ې چي پرترالسه كوي 

دومره ترالسه كوي چي مغرور شي او پر نورو استهزاء او 

ته منسوبول او د هغه  تعالى هللاېش دا و ړي!!تمسخر وك

د مزاج خالف  ې كول د قرآنټول او دفاع تريه للپاره توج

 كار دئ. 
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 د )سخريًا( صيغه په ې آيت دا هم بايد ووايو چي د د

( او )ِسخريًا(، خرياً : )سُ ېڼو او قرائتونو كي راغلدوو ب

ز نه لري، د مجاهد په ېپر معنى خاص اغې ضمه او كسره ئ

د )ِسخريًا( ېر څد نورو په ېر سترو مفسرينو دا صيغه څ

  ڼي كي بولي.په ب

    

   

   

   

   

  

  

   

       

   

   

   

   

هغو حتمًا ږ به ېدلى نو موډله نه كاو كه خلك يوه 

خونو ته د ړه كفر كوي د دوى په اد رحمن رب چي ته 

ې چي پرې ړي وو او داسي زينړ كسپينو زرو  چتونه جو

ې او داسي تختونه چي ې ئږي او د خونو دروازېاوچت

او نور سينگاري شيان،  او دا هر يو ې تكيه كوي، پر

او ستا د رب خوا  ،فقط د دنيايي ژوند يوه متاع ده

 ته آخرت د متقيانو لپاره دئ.

دا مبارك آيتونه د مشركينو د هغي غلطي  -(32-31)

تمال ې احد دكه  انگېرني د تصحيح په اړه مزيد وايي:

چي كافرانو ته د اشرافي او مرفه ژوند اسباب او نه وى 

چي خلك د دوى الر غوره ې باعث شي وسائل وركول به د د

به حتمًا هغو ته چي د رحمن رب په اړه  تعالى نو هللاړي ك

د د دوى چي ړى وو داسي مرفه ژوند ورپه برخه ككفر كوي 

ه ، هغسپينو زرو  جوړ كړي وو له ېچتونه به ئخونو 

او د خونو ېژي، خ پرېړ ته پوړ چي لوې هم ئزينې 

ې د چي پرې تكيه كوي، او هم دروازې ئې او داسي تختونه
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فقط د څه وسائل، او دا هر  رسينگار نوورته د ته 

دنيايي ژوند يوه متاع ده او ستا د رب خوا ته آخرت د 

 متقيانو لپاره دئ.

رزق په د  تعالى لكه چي گورئ دلته هم ويل شوي چي هللا

د خپل حكمت له مخي تصرف كوي، داسي ېش كي او وړي ورك

ې باعث شي دېش د چي د ده له لوري د رزق وڅه نه كوي 

د كفر او كافرانو لوري ته متمايل شي، دا په  خلكچي 

خپله انسانان دي چي د خپلو غلطو تصرفاتو او ظالمانه 

ړى چي يو له زيار ځته كې داسي حالت رامنېش له كبله ئو

پل زيار له عادالنه څه ترالسه كوي او بل د خېر ډرته پ

  محروم دئ.ې بدل

    

   

    

   

   

    

    

   

  

   

   

   

  

  

ړي داسي ټي كچي د رحمن رب له ذكر سترگي پڅوك او 

ې ملگرى وي، نږد ېچي هغه ئټاكو مسلط شيطان ورته 

ې له سمي الري راتموي او داسي دوى به ئچي يقينًا  او

ږ ته گېري چي دوى هدايت شوي دي، تر هغه چي موبه ان

د مشرقينو ځ كاش زما او ستا تر منوايي به:  ؛راشي

ې څومره بد ملگرى!!، له دټن لريوالى وى، نو په وا

تاسو ته دا به ځ ې ورپه دنو  ىړچي تاسو ظلم ككبله 

 څكله گټه ونه رسوي چي په عذاب كي شريك يئ.هي

 ووني دا دي:ښمباركو آيتونو الرې د د -(31-39)
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  ي او اعتناء ړچي د رحمن رب له ذكر اعراض وكڅوك

ي چي ټاكوداسي شيطان ورته  به تعالى ؛ هللايړورته ونه ك

تگ سمي الري غولوي او په  ېتل به ورسره وي او تل به ئ

گېري چي داسي انبه  ېخو سره له د ږدي،ېنه پر ېته به ئ

 په برخه شوى او په صحيح سمت روان دئ.ې هدايت ئ

 ز الندي په ېدوى به تر هغه همداسي د شيطان تر اغ

سره مخامخ شي، هلته به  تعالى و الرو سر وي چي له هللاږك

ي او وبه وايي: كاش زما او ړود ته مخ كښشيطان الرې د

يعني لريوالى وى، ټن د مشرقينو په واځ ستا تر من

او زه ۍ دومره سره لري وى لكه چي ته د زمكي پر يوې ژ

ځينو هم څه څومره بد ملگرى!! كه نو وى،  ۍپه بلي ژې ئ

درنو مفسرينو مشرقين د مشرق او مغرب په معنى تعبير 

ويل ته ټن په حقيقت كي بعد المشرقين هغه واړى، خو ك

وي، د زمكي ځ پلي كې د دوو راختلو تر منچي لمر ئږي ېك

چي مشرق او مغرب ټول محيط دئ، ټن د زمكي واپر سر دا 

 ږي. ېې نيمايي كئ

 چي دوى هغه مهال به دوزخيانو ته ځ د قيامت په ور

وويل شي: نن به دا خبره  ځاى دوزخ ته دروميبه يو 

كشران، او ټول، مشران ته كومه گټه نه رسوي چي تاسو 

شيطانان سره يو دوزخي انسانان او تابعين او متبوعين، 

او په گډه عذاب گالي، داسي به نه وي چي عذاب ځاى دي، 

ې راكم شي، د دوزخيانو ېشل شي او شدت ئدرباندي وو

د دوزخ شدت او حدت نشي كمولى. عذاب د ښت د دوزخ ېرډ

 ېدونكى دئ.په درجه زياتېدونكى نه بلكي درجه عذاب كم
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او ړندو ته ا ې يو ته اورول كولى شڼنو آيا ته ك

گند ضاللت كي وي، نو يا څرپه ې چي ښودى شهغه ته الر 

ې انتقام ږ ترځو چي بيا به موږ تا بوخو به مو

ښيو چي وعده مو څه درواخيستونكي يو، يا به هغه 

پر دوى توانمن يو، نو په ږ يقينًا چي موړې، ورسره ك

يقينًا ړى، گولي لگوه چي تا ته مو وحي كڅه منهغه 

د ا ې، او يقينًا دا ستا او ستچي ته پر سمي الري ي

او ښتل شئ، قوم لپاره يو ذكر دئ، او حتمًا به وپو

ړاندي پوښته چي تر تا وځني وزما د رسوالنو له هغو 

ټاكلي له رحمن رب پرته مو داسي معبودان ول: آيا 

   ږي.ېځل كچي لمان

ويل ته  ّـ هللا آيتونو كي رسولې مباركو په د -(40-41)

 شوي:

 ړندو د ا ي ېاوروڅه وو ته ڼكې كولى لكه چي ته نش

ې كولى هغو ته ې، همداسي نشښيالر وروې او سترگي پرانيز

ځيني مخاطبين ي، ستا وگند ضاللت كي څرچي په ې ښيالر و

په كفر، شرك او جهل كي داسي غرق دي او له سمي الري او 

ې څ طمع ئچي د هدايت هيږه او لري تللي حقيقت دومره كا

 ېدى. نشي ك

 لوري ته روان دي  دوى د الهي عذاب مستحق دي، همغه

عذاب ې چي ژر به په الهي عذاب اخته شي، يا خو به تر د

ې انتقام اخلو ږ ترموبه ړو او بيا ړاندي تا وفات كو

ته به ړې، ښيو چي وعده مو ورسره كڅه درواو يا به هغه 

ې نازل شوى. الهي عذاب پر اچي دې په خپلو سترگو وگور

 توانمن يو. څه كولوله دوى سره په هر ږ يقينًا چي مو

 ته خاصه اعتناء مه كوه چي كله او په كوم حالت ې د

گولي من كي به دا عذاب پر دوى نازل شي، په هغه قرآن
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سمه تگالره همدا ده او ته ړى، لگوه چي تا ته مو وحي ك

 .ېله كوم شك پرته پر سمي الري روان ي

  لپاره يو ذكر )پند( دئ ستا هم  قرآندا چي يقينًا

ښتل ړه به ته هم پوې ام لپاره، په دد قوستا او هم 

ينو درنو مفسرينو دلته ذكر د ځې او ستا قوم هم. ږېك

څه هم د ذكر يوه معنى همدا شرف په معنى اخيستى، كه 

ېښي، معنى اخيستل موزون نه برې په دې ئخو دلته  ؛ده

  ې: ې وروسته دا فقره راغلچي ترځكه  دا

ې ته فقرې ، دتل شئښ: او حتمًا به وپو

په پام سره غوره تعبير دا دئ چي دلته ذكر د پند، 

ې دا ده: ئمعنى نصيحت او يادوني په معنى راغلى، او 

پاره پند دئ، تا ته هم او ستا قوم ټولو لد  قرآندا 

ې او ستا ولگو يگولې منچي پرې ته هم، ته هم مكلف ي

و ستا ې اږېښتل كړه پوې احتمًا به ته هم په دقوم هم، 

  قوم هم.  

 ې پر دړاندي ول ته او ټول هغه پيغبمران چي تر تا و

به د يوازيني معبود په توگه  تعالى گمارل شوي يئ چي هللا

د آيا چي ښته پوړه وئ، ته د دغو پيغمبرانو په اځلمان

ې چي له ښوونه شوله لوري كوم يوه ته داسي الر تعالى هللا

 د هم شته او هللاړ بل معبوځلو ورحمن رب پرته د لمان

ړې؟!! هغه ځلو اجازه وركد داسي معبودانو د لمان تعالى

خلك چي خپل شركي مذاهب خپلو پيغمبرانو ته منسوبوي او 

ړاندي كوي چي د ړه داسي روايات ود جعلي معبودانو په ا

دي او هم  جندروغهم دوى  ؛ړيجائز ثابت كځل هغوى لمان

  ې روايات افتراء او درواغ.ئ

 آيت داسي  41 يځينبايد پام وي چي  ته موې د

ټولو مكلف شوى چي له  ّـ هللا تعبيروي چي گواكي رسول

گواكي د دغه حكم له ښتنه كوي او پيغمبرانو به دا پو

ړې ده!! خو ښتنه كد معراج په شپه دا پو ّـ هللا مخي رسول

ته  ّـ هللا چي رسولښتنه داسي ده حقيقت دا دئ چي نه دا پو

ړ نه د آيت مطلب دا دئ چي والاو م، ځواب نه وو معلوې ئ

 ړه، د قرآنښتنه وكټولو پيغمبرانو مخامخ پوله او شه 

او د )واسئل( ورته مطلب ته ې آيتونو كي دېر په گڼ شم

مراد دا دئ چي دا يقيني وينا ټولو كي په راغلى، لفظ 

ې رد نه څوك به ئړې هيښتنه وكده او كه ته له هر چا پو
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چي ړى ته هم پام نه دئ كې نو دأيي خاونداې رد دړي. ك

ږ كاله شپځه ې شاوخوا پنړوند سوردا سوره د معراج تر ا

        ې!!ړاندي نازله شوو

   

  

   

   

   

   

    

    

    

   

  

   

   

    

   

    

   

       

گندو آيتونو سره څراويقينًا چي موسى مو له خپلو 

ې ږو، چي وئېفرعون او د ده مأل )درباريانو( ته ول

يقينًا چي زه د رب العالمين استازى يم، نو ويل: 

د هغو ې ئڅاپه ړل ناږ آيتونه وروې زموكله چي ئ

څ ې، او دوى ته مو هيكولگاني ړه خنداآيتونو په ا

ې چي هغه به تر سيالي ښودلښه نه ده نڅرگنده داسي 

اخته ې موخه په عذاب مو په دې ستره نه وه، او ئ

رب پل خډگره! ې كوې ويل: اځي، او وئچي راوگرړل ك

ې ي ته ئچ ړهوكدعاء  څه سرهپاره په هغه ږ لته زمو

هدايت حتمًا ږ يقينًا چي مو ې،ي ىړې مختص كپر

لري  ېذاب ترږ هغه عموبه دونكي يو، نو كله چي ېك

   څاپه به دوى )خپله ژمنه( ماتوله.ړ ناك
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آيتونو كي د مخكنيو مطالبو ې مباركو په د -(41-10)

ته د فرعونيانو ې، ړاندي شوگه وېللپاره يوه تاريخي ب

ېلگه داسي دا تاريخي ب يې كږني په قصېد ل ّـموسى 

 ې:ځور شوان

 گند پيغام او څر خپلله  ّـموسى خپل پيغمبر  تعالى هللا

فرعون او د ده مأل  او درباريانو ېر معجزو سره گڼ شم

ړېږي چي ولي دلته يوازي د ښتنه راوالږو، پوېته ول

نور مصريان او  ېفرعون او د ده درباريانو يادونه شو

ه د سر ّـ هللا چي له رسولې دا ده نه دي ياد شوي؟ وجه ئ

قريشو د سردارانو چلن بايد د فرعون د درباريانو له 

او د ده له  ّـهغه چلن سره مقايسه شي چي له موسى 

 ړى.ې كڅرگندو معجزو سره ئ

  يقينًا چي زه د رب العالمين هغوى ته وويل:  ّـموسى

گند الهي څراستازى يم، كله چي هغه فرعونيانو ته 

گانو پرته داخنې له تمسخر او ځواب ئنو ړل آيتونه ورو

گندو آيتونو او څردا خنداگاني د هغو څه نه وو، بل 

هره  ،ړلړاندي كدوى ته و ّـې چي موسى ړه ومعجزو په ا

 .ۍ سترهمخكنې تر معجزه ئۍ وروستن

 ېښودل مخي ته كې گند آيتونه ئڅرې او ې معجزنه يواز

ې لپاره له رنگ رنگ مصيبتونو د د تعالى هللاشول بلكي 

 .ځيله خپل ظلم او كفر راوگر چيړل سره مخامخ ك

 ې ته ئ ّـې او موسى ډي گڼلې كوخو فرعونيانو دا معجز

ډگر په سترگه كتلي او له مصيبتونو سره د د يوه كو

ډگره! ې كواې هغه ته ويل: په وخت كي به ئېدو مخامخ

چي  ړهسره دعاء وكڅه پاره په هغه ږ لخپل رب ته زمو

دعا دي  ړى،ې دا مقام دركتا ته ئړي، ستا رب درك

حتمًا غورل شو مصيبته وژې قبلوي، تعهد كوو چي كه له د

لري شوى خپله  ېذاب ترعچي ځل په سمه الر درومو، خو هر 

په ې دا مطلب د االعراف د سور ړې.ماته كې ژمنه ئ

آيت كي هم راغلى، خو هلته ويل شوي چي فرعونيانو 134

گورو چي هغه ته ړى او دلته په خپل نامه ياد ك ّـموسى 

ته دعاء  تعالى ړي چي هللاې غواد ساحر خطاب كوي او تر

ېل ېل بړه بې اې وژغوري، په دړي او له مصيبته ئوك

تعبيرونه گورو خو غوره تعبير دا دئ چي دلته هغه حالت 

ږ دا ته ويلي: مو ّـچي فرعونيانو موسى ې ته اشاره شو
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ې په دعاء سره له دې، كه ستا گر يډگمان كوو چي ته كو

وروسته او د نورو ړو. غورل شو نو ايمان راووژمصيبت 

او موسى  ېمصيبتونو په راتلو سره د دوى لهجه بدله شو

  ړى.ې په خپل نامه ياد كئ ّـ

   

    

    

    

     

    

     

    

    

   

  

   

    

    

  

  

    

   

   

زما  ې: اويلو ږگ غپه جم كي وخپل قه او فرعون پ

دا نهرونه  اوزما نه ده؟  ييآيا د مصر پاچا !قومه

؟ آيا نه گورئ؟ آيا زه ږيېالندي به زما تر واك چي

گنده وينا څرغوره يم كه دا چي سپك دئ او نشي كولى 

چول شوي ې ا؟ ولي د سرو زرو السوندي نه دي پرړيوك

نو خپل  ؟ېنه دي ورسره راغل ېې فرشتړليا ولي صف ت

ړ، ې وكچي د ده اطاعت ئ ړداسي تحميق كې قوم ئ

ږ ې موئ ول، نو كله چي ړييقينًا چي دوى فاسق وگ

ټول مو غرق ې واخيست او ړو انتقام مو ترك ناراض

ته پخواني او متل وروستنيو  وى موړل، نو دك

   .ځولوگر
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آيتونو كي د فرعون هغه ويناوي ې مباركو په د -(11-11)

پل ولس د غولولو په موخه ې د خچي هر فرعون ئې راغل

 ې وايي:كوي او د هر حقپال داعي په خالف ئ

 زما قومه ې: اويلو ږگ غته په ج موفرعون خپل ق! 

زما تر  چيدا نهرونه  اوزما نه ده؟  ييآيا د مصر پاچا

دا د فرعون او د هر ؟ آيا نه گورئ؟ ږيېواك الندي به

ځان ، ې كوياك وينا ده چي ولس ته ئټولوفرعوني نظام د 

بالمنازع و زمكردو شتمنيو، نهرونو او د گېواد هټول د 

د يوه ولس پلرنى ميراث وي، د هغه ملك چي !! څښتن گڼي

واكمنو نه بلكي ټول ولس ې الر كي ئپه گټلو او ساتلو 

ېواد ، خو فرعون صفته واكمن همدا هړې ويقرباني ورك

ځان ډول تصرف د خپل موروثي ملك گڼي او په هغه كي هر 

مسلم حق بولي، ولس ته د غالمانانو په سترگه گوري نه د 

 چينظام هغه هر ، ملك د اصلي خاوندانو په سترگه

ملي شتمنيو ځان د خلكو مالك الرقاب او د ې واكمنان ئ

د هر راز په دغو شتمنيو كي ڼي او گښتن څې رقيبه ب

له نظره دا يو مفسد،  قرآنځان ته وركوي د تصرف حق 

 .ظالمانه او فرعوني نظام دئ

  په ضد وايي:  ّـلو لپاره د موسى لوغوفرعون د ولس د

ه دا چي سپك دئ او نشي كولى آيا زه غوره يم ك -1

ولي د سرو زرو السوندي نه دي  -2؟ ړيگنده وينا وكڅر

ې فرشتي نه دي ورسره ړلولي صف ت -3چول شوي؟ اور

ې د هر هر فرعون ئې دا هغه خبري دي چي د زمان ؟ېراغل

واك ځ، زر، زور او ځان مخور، د نفوذپه ضد كوي، موسى 

يي: كمزورى دئ، ړه واگڼي او د مقابل لوري په ا خاوند

ې ړي، خبري ئڅه غواږو ېړ نه كوي، نه پوهې مالتڅوك ئ

ځ ړ نه دي، نه شتمن دئ او نه مجهز فوواضح او د فهم و

ړې گځانلري، د مصر په فرعوني نظام كي به واكمنانو 

ښه گڼل ۍ نچي همدا به د دوى د واكمنې ې كارولڼگا

ې ې وو، په خوا كي به ئېده، د سرو زرو السوندي به ئك

ټولگي وو چي د دوى حفاظت منظم او مجهز امنيتي داسي 

ړه ولس ته په ا ّـد موسى  نې كوله، فرعواو ساتنه به ئ

ښه نشته، نه د سرو څ نۍ هيوايي: له ده سره خو د مشر

ې زرو السوندي لري او نه مجهز ساتونكي ورسره شته، نه ئ

پوه شي، نامأنوس او ناآشنا ې چي خلك پروينا داسي ده 

ځينو درنو مفسرينو ويلي چي گواكي څه هم كوي. كه  خبري
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چي په څرگنده توگه ې وينا په ضد د فرعون د د ّـد موسى 

ژبه په ماشومتوب كي  ّـخبري نشي كولى دا ده چي د موسى 

ې په واضح توگه خبري ې كبله ئې وه او له همدېدلسوز

كولى!! خو دا تعبير نه يوازي دقيق نه دئ بلكي د  ېنشو

گوي، د فرعون دا وينا په ړخ نه لويناوو سره اله  قرآن

حقيقت كي د هر مؤمن داعي په ضد د هر فرعون وينا 

ې په ضد همدا وايي: وينا ئځوروي، دوى تل د داعيانو ان

ښتني او غوعجيبي  او ې ناآشناړ نه ده، خبري ئد فهم و

ړاندي نه دي ې وږ داسي خبري تر دمودي، ې غيرعملي ئ

 .  ېېدلاور

 چي د ده  ړخپل قوم داسي تحميق كې وو سره ئپه وينا

چي د ې تحميق وجه يوازي دا نه وه د دړ، ې وكاطاعت ئ

ېز الندي راغلي او دوكه شوي بلكي فرعون د ويناوو تر اغ

نو ول،  ړيفاسق وگپه خپله دوى ې دا وه چي اصلي وجه ئ

او د  ړى.ې د فرعون له دغو ويناوو سره توافق كځكه ئ

چي د مشرتابه او زعامت لپاره وم ولس ې معنى دا ده: كد

زر، زور،  ؛ړيهغه معيارونه كاروي چي فرعون په گوته ك

ۍ او قيادت الزمي شرائط بولي؛ او مجهز ساتونكي د مشر

ښوونو له مخي فاسق دئ او د فرعونانو دا قوم د الهي الر

 .ښليپه لومي كي به ن

 ړه د فرعون او فرعونيانو د پايلي په ا تعالى هللا

ې ړو انتقام مو تركراض ږ ناودوى منو كله چي مايي: فر

ته وروستنيو  وى موړل، نو دټول مو غرق كواخيست او 

هغه چي نن او سبا د فرعونيانو  .ځولپخواني او متل وگر

خپل برخليك او پايله دي د خپلو اسالفو ړي تگالره غوره ك

په هينداري كي وگوري، له همغه برخليك سره به مخامخ 

  د مصر فرعونيان ورسره مخامخ شول. ږي چيېك
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ړاندي او كله چي د مريمي زوى د يوه مثال په توگه و

او  ړويجو وږشور ځې له كبله ئڅاپه ستا قوم شو نا

ې تا ته ئ ؟ږ معبودان غوره دي كه دىوايي: آيا زمو

 نړپه توگه بيانوي، بلكي دوى شخجدل يوه يوازي د 

يوازي يو داسي بنده وو چي  هغه خوړي دي، گو

ړه او د بني اسرائيلو لپاره مو ې وكپېرزوينه مو پر

ښتلى نو له تاسو به مو ځاوو، او كه مو غوگه وگرېلب

ځاى ناستي ې چي ړې وړي كې جوپه زمكي كي داسي فرشت

ښه او هغه خو د قيامت لپاره يوه عالمه او نږي، ېك

بعت ئ او زما متاړه شك مه كوپه اې ؛ نو د هغده

، همدا مستقيمه الر ده. او شيطان دي تاسو وانه ړئوك

  ښمن دئ.گند دڅرچي هغه ستاسو ړوي، يقينًا 

ېدو پوهښه آيتونو په مطلب د  ې مباركود د -(11-12)

 پاره الندي خبري په پام كي ولرئ:ل

  يادونه د يوه مثال  ّـدلته ويل شوي: كله چي د عيسى

ړ او دا خبره ړ كجو ږوځپه توگه وشوه نو قريشو شور او 

دا خبره  ؟ږ معبودان غوره دي كه دىه: آيا زموې كولئ

ې دا نه دئ په توگه كوي، هدف ئجدل يوه يوازي د تا ته 

ړي، په خپله كومه مستدله او ځان ته معلوم كچي حقيقت 

ې ړي يا د بل دليل واوري او وئې خبره وكقانع كوونك

د حقيقت په چي دوى ځكه خوشى جدل كوي او دا بلكي  ؛مني

ه او مجادله كوي. بايد وگورو ړشخټه كي نه دي بلكي ل

گه د عيسى څنڅه ده، قريشو كله او ې خبري معنى چي د د
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څه ده خبري معنى ې ړى؟ د دړ كپه يادولو سره شور جو ّـ

دا  ؟ږ معبودان غوره دي كه دىويلي: آيا زمودوى چي 

كي چي گواېري گځيني داسي انېرو؟ ډكه ړې خبره يوه كس ك

دا سوره  ّـ هللا ې چي رسولځته شودا پېښه هغه مهال رامن

ېدلى نو يوه كس آيت ته رس 41قريشو ته اوروله، كله چي 

په سترگه نه ته د معبود  ّـآيا مسيحيان عيسى ويلي: 

معبودان او د هغوى ږ ي؟ ولي زموځگوري او هغه نه لمان

 هغځواب همد هغه  ّـ هللا خو رسول  ږي؟!!ېځنه غندل كلمان

ړ تر هغه ې دوام وركئې تالوت ته د سورړ، مهال ورنه ك

وايي چي دا ځيني ړى شو!! ځواب دلته وركچي د ده 

آيت په ارتباط شوى چي  91ې د اعتراض د االنبياء د سور

    : وايي

     

   به چي تاسو : يقينًا

ئ د دوزخ سون وئ، ځپرته لمانله هللا ې ئچي تاسو هغه او 

تاسو به ورننوتونكي وئ، او اعتراض دا وو: د لمر او 

او يهودانو د  ّـۍ عبادت شوى، مسيحيانو د عيسى ږمسپو

ځي؟!! آيا دوى به هم دوزخ ته  ؛ړىعبادت ك ّـعزير 

 ړ!!ړ كږ جوځوېدو سره قريشو په اورې خبري گواكي د د

ځ تر منچي ړه په داسي رواياتو استناد كوي ې اددوى په 

څو دالئلو ې جدي او ژور تعارض شته، خو دا رأيه په ئ

ېر وضاحت سره ډې ده: د آيت له الفاظو په كمزور

ېرو وه، دا ډږي چي دا وينا د يوه كس نه بلكي د ېمعلوم

په دوران كي ې د تالوت چي د سورړ خبره نه ده د منلو و

ځواب ې كي د اعتراض ې سورپه همد اعتراض شوى او بيا

ږي چي دا سوره حتمًا تر پېښي ېپوهڅوك شوى!! هر  ويل

ې وينا سره دا تعبير د قريشو له دې. وروسته نازله شو

ښه دي كه ودان ږ معبې: زموړخ نه لگوي چي ويل ئهم ا

 دى؟! 

 ّـږي چي قريشو د عيسى ېد آيت له الفاظو داسي معلوم 

چي وايي: ړى اوو استدالل كپه دغو وين قرآنړه د په ا

ژوندي كولى شول، له ې ړي ئېدو، مپه غيب پوه ّـعيسى 

ې ې سا وركولى شوه، بيماران ئځور ته ئان يړ شوجوټي خ

ړه دا خبري منلى شئ نو ، كه د هغه په اروغولى شول

ې ته ږ هم دې ولي نه منئ، موړه ئږ د معبودانو په ازمو
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مدغه كارونه ږ دا معبودان هورته عقيده لرو چي زمو

د آيت الفاظ داسي دي چي كول.  ّـچي عيسى كولى شي 

ږ ځويادونه وشوه نو دوى به  ّـوايي: كله چي به د عيسى 

ړولو، يعني دا كار په وار وار تكرار شوى. له جو

ږي چي خبره ېوروستيو آيتونو هم په وضاحت سره معلوم

  :ځكه وروسته ويل شويسي وه، همدا

ې نده وو چي پېرزوينه مو پرهغه خو يوازي يو داسي ب

ځاوو، او گه وگرېلړه او د بني اسرائيلو لپاره مو بوك

ښتلى نو له تاسو به مو په زمكي كي داسي كه مو غو

او هغه خو د ږي، ېك ېځاى ناستې چي ړې وك يړې جوفرشت

يعني تاسو هسي د عيسى ؛ ښه دهقيامت لپاره يوه علمي ن

ې ركي عقائد پرو معجزو استدالل كوئ او خپل شهغپه  ّـ

بنده، د بني اسرائيلو  تعالى هللاد هغه توجيه كوئ، 

د عيسى  ښه وو.لپاره يو مثال او د قيامت لپاره يوه ن

ې نشته، گه ئېلو استثنائي مثال دئ، بله بمثال ي ّـ

او دا نه له ې، ې وړى شوې يوازي ده ته وركداسي معجز

دا هم  لىتعا دا كار نشي كولى، هللا تعالى ې كبله چي هللاد

ړي چي نسل به ړي كجوې داسي فرشتتاسو كولى شي چي له 

په  ّـڅوك د عيسى په زمكي كي دوام كوي، خو نه هر ې ئ

ته مو بايد ې ېر. دڅېر كوي او نه تاسو د فرشتو په څ

په دغسي  ّـېر مشركين د پيغمبرانو ډپام وي چي نن هم 

ژونديو پيرانو، ړو او معجزو استناد كوي او خپلو م

خو، اولياوو او معبودانو ته همداسي خارق العاده مشائ

چاري، علم غيب، د عالم په چارو كي د تصرف واك او 

  اختيار ثابتوي.

  ړه آيت په پاى كي ويل شوي: نو د قيامت په ا 11د

، ، همدا مستقيمه الر دهړئئ او زما متابعت وكشك مه كو

ې خلكو ته او د ده معجز ّـچي عيسى ږي ېې معلومله د

ژوندي كوي، ړي رابه م تعالى له چي قيامت حق دئ، هللاښود

څه ږي چي خلك ېپوهې عالم الغيب دئ او په د تعالى هللا

او  ځور شويپه معجزو كي دغه مفاهيم ان ّـ، د عيسى كوي

د يوه بنده په الس دا  تعالى خلكو ته ښودل شوي چي كه هللا

 !! ې ولي نشي كولىكارونه كولى شي نو په خپله به ئ

 د  چيټ ويلي درنو مفسرينو د يوه روايت په منو ځي

خو دا ښه وي، بيا راتگ به د قيامت لپاره ن ّـعيسى 
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ېښي: دا تعبير څو دالئلو موجه نه بررأيه او تعبير په 

نه ړخ له موضوع او د آيت له سياق و سباق سره قطعًا ا

ړاو تځ كوم و خبرو تر مندو د داسيېدى شي لگوي، آيا ك

ېدو په اورزو جد مع ّـينو به د عيسى مشرك -1: ووموم

له بيا راتگ به  ّـعيسى د  -2ړولو ږ جوځوسره شور او 

ړه ې شوى؟!! دا دواږدتاسو ته معلومه شي چي قيامت ران

ې ئځ دي چي تر منېلي ېلي ببسره لري او  هخبري دومر

 ّـقريش خو د عيسى  هغههمداراز ړاو نشو موندلى. څ تهي

 ّـ هللا گوري چي د رسولگ په خپلو سترگو نه بيارات

به  ّـې هم باور نه درلود چي عيسى ې ئمخاطبين ول، په د

گه به دوى ته دا خبره څنځي، نو بيا دنيا ته را

 ېدله؟! ك

  :د شيطان دي تاسو په پاى كي مخالفينو ته ويل شوي

چي قيامت حتمًا راتلونكى  ړويوانه حقيقت له منلو ې د

  ښمن دئ.گند دڅرستاسو شيطان چي ، يقينًا دئ

   

   

  

   

    

   

     

   

    

   

    

    

    

ې ويل: ښو سره راغى وئگندو نڅراو كله چي عيسى له 

ې او د ديقينًا چي له حكمت سره درته راغلى يم 

چي تاسو په كي ړم څه درته جوت كځيني هغه لپاره چي 

ړئ، ږئ او زما اطاعت وكېېروئ، نو له هللا وواختالف ك

يقينًا چي همدا هللا هم زما رب دئ او هم ستاسو؛ نو 

په ډلو ځئ، همدا مستقيمه الر ده، نو دغو ې لمانوئ
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عذاب  دځي ړ، نو د دردناكي ورځ كي اختالف وكخپل من

 ړ.  ې وكله كبله د هغو په حال افسوس چي ظلم ئ

كي هم د قريشو د هغه  وونآيتې مباركو په د -(13-11)

د ږ د مزيد ترديد لپاره ځوځايه شور ې استدالل او ب

 ّـې: كله چي عيسى ړل شوتوگه راوې ويناوي په د ّـعيسى 

ې ويل: وئنو سره راغى او معجزو ښو گندو نڅرله هغو 

ې لپاره او د ديقينًا چي له حكمت سره درته راغلى يم 

په كي اختالف چي تاسو ړم څه درته جوت كځيني هغه چي 

ړئ، يقينًا چي ږئ او زما اطاعت وكېېركوئ، نو له هللا وو

 تعالى همدا هللا هم زما رب دئ او هم ستاسو، نو د هللا

همدا مستقيمه الر ده. لكه چي گورئ دلته د ړئ، عبادت وك

ې پر توحيد او ې كي ئغچي په ه ېهغه وينا راغل ّـعيسى 

بني  او ړىكځني تأكيد لمان رپ تعالى يوازي د هللا

ۍ مستقيمه الر دا ده چي د ې ويلي: يوازيناسرائيلو ته ئ

ه چي قريشو د دې معنى دا د دړئ. عبادت وك تعالى هللا

ړى پر معجزو د شرك په اثبات كي غلط استناد ك ّـعيسى 

سره د دوى وينا  په ّـپه خپله د عيسى  تعالى هللااو 

 ړې.  ادعاء رد ك

  په ړه په ا ّـيسى د عډلو د بني اسرائيلو مختلفو

پر ده او د ده پر مور ځينو ړ، ځ كي اختالف وكخپل من

ړ او د ده ځينو له روميانو سره الس يو كتورونه ولگول، 

ځينو هغه د خداى زوى وگڼلو، ړه، ې وكڅه ئد وژلو ه

په خپله خداى ځينو ځاى ناستى او شريك، ځينو د خداى 

د دوى  او ڼي كي زمكي ته راكوز شوى!!چي د انسان په ب

كسانو د يوه پيغمبر په توگه وپېژندو او ېر محدود شم

د هغو په حال ړ، پر ده ايمان راوې په صحيح توگه ئ

ځي دردناكي ورچي د ې كبله ، له دړې وكافسوس چي ظلم ئ

 .  په برخه شيې به ئعذاب 
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چي )د قيامت( څه انتظار لري پرته د بل ې آيا له د

 چي كي حال داسي پي توگه ورته راشي پهڅاټه په ناېن

ځيني د ځ به دوستان ې ورږي. په دېدوى به نه پوه

ې زما ځينو نورو لپاره غليمان وي، مگر متقيان، ا

به ېره درباندي شته او نه ومه وگانو! نن نه كبند

ايمان ې ږئ، هغه چي زما پر آيتونو ئېتاسو غمجن ك

ځئ تاسو هم او ړى او مسلمانان ول، جنت ته ننوراو

مو به ښي خو چي كي حال داسي په ېرمني هم، ستاسو م

پر دوى به د سرو زرو نالبكي او ، په برخه شي

چي څه ، او په هغوى كي هغه ږيېكگيالسونه تاوراتاو 

 داسي پهې خوند اخلي، گي ترړي او سترې غواړونه ئز

تاسو به په هغه كي تلپاتي وئ، او دا  چي كي حال

په څه له كبله همغه جنت دئ چي تاسو ته د هغه 

تاسو ته كي ې چي كول مو، په دړى شوى ميراث درك

 ې.ې خورئ به ئدي چي ترې ېوم داسيېري ډ

 شوي:آيتونو كي ويل ې مباركو په د -(11-13)
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  چي څه انتظار لري پرته د بل ې له ددا مخالفين آيا

 پي توگه ورته راشي پهڅاټه په ناېنې ټاكلد قيامت 

 ځي؟په خيال كي به هم نه گردوى د  چي كي حال داسي

 ځ له متقيانو پرته د نورو تر منځ به ور د قيامت په

به دوستان ې ږدبلكي ن ړيكي قطع ويۍ اد دوستنه يوازي 

ځينو نورو لپاره غليمان د ې به ئځيني چي ې داسي وموم

 وي.

 گانو! ې زما بنداله لوري به وويل شي:  تعالى د هللا

به تاسو غمجن ېره درباندي شته او نه نن نه كومه و

 ېرمني هم، پهتاسو هم او ستاسو م ؛ځئږئ، جنت ته ننوېك

هغه دا به  ،په برخه شيمو به ښي خو چي كي حال داسي

ړى او راوايمان ې پر آيتونو ئ تعالى د هللاچي بندگان وي 

ول، پر دوى به د سرو زرو عماًل ورته منقاد او تسليم 

به ، او په هغوى كي ږيېكنالبكي او گيالسونه تاوراتاو 

ې خوند گي ترړي او سترې غواړونه ئچي زوي څه هغه 

، يتلپاتي وجنت كي به ې په د چي كي حال داسي پهاخلي، 

همغه جنت دئ چي تاسو ته د هغه دا دوى ته به وويل شي: 

په دنيا كى مو چي ړى شوى په ميراث دركڅه له كبله 

تل ې تاسو ئدي چي ې ېوم داسيېري ډجنت كي ې كول، په د

 ړلى شئ. ې خورت

   

   

     

    

   

   

  

    

    

   

   

   

كي تلپاتي يقينًا چي دا مجرمين به د دوزخ په عذاب 

ړى شي او دوى به په كاو سپك نه سست وي، له دوى به 
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ړى بلكي پر دوى ظلم نه دئ كږ كي ناهيلي وي، او مو

ې ړي: اږ به كاو غځان ظلم كولو، پر خپل دوى 

پاى ته ورسوي، وبه وايي: ږ پر مو ېستا رب دمالكه! 

ړ خو يقينًا چي حق مو دروېدونكي يئ، تاسو پاته ك

 كركه كوونكي يئ. ق ېرى له حډستاسو 

ځور دلته په دوزخ كي د مجرمينو حالت داسي ان -(14-11)

 شوى: 

 دا مجرمين به د دوزخ په عذاب كي تلپاتي وي. 

 او سپك نه شيسست څكله ې هيعذاب به ئ. 

  څ او د نجات هي ناهيلي وي،له هره پلوه دوى به

 هيله او طمع به نه لري.

 بله مخامخ پل ظلم له كې بد برخليك سره د خله د

پر خپل بلكي دوى  ،ړىپر دوى ظلم نه دئ ك تعالى شوي، هللا

  .ځان ظلم كولو

 ې ړي: اږ كغې صيغه د دوزخ خازنانو ته به په د

ږ كار پاى ته ورسوي، زموږ زمودي حتمًا ستا رب مالكه! 

تاسو ړي: ځواب وركخازن به  ړي!!ړه دي وكېكگ پرد مر

حق ږ موينًا چي يقېدونكي يئ، پاته كدلته د تل لپاره 

 ئ. وكركه كوونكي ېرى له حق ډړ خو ستاسو درو
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هم ږ ړې؟ نو موې كړه ئېكآيا د كوم كار قطعي پر

ې سري ږ ئچي موېري يو، آيا داسي انگ فيصله كوونكي

ې نه اورو؟ ولي نه؛ او د دوى په ټي مشورخبري او پ

ې ليكي، ووايه: كه رحمن زوى ئ ږ استازيخوا كي زمو

چي څه له هغه ړنى يم، ى نو زه د عابدانو لومدرلود

زمكي رب؛ د عرش مالك  او آسمانونوې بيانوي د دوى ئ

هسي لگيا وي او  چيږده ې ې ئده. نو پر څلتياپيسته 

ځي سره مخامخ لوبي كوي تر هغه چي له خپلي هغي ور

  .  ږيېې وركول كچي وعده ئشي 

 آيتونو مهم مهم مطالب دا دي:ې مباركو د د -(19-13)

 جدي د كوم ستا مخالفينو آيا ته ويل شوي:  ّـ هللا رسول

په ضد كوم خطرناك ړي ستا غواړې؟ كړه ېككار قطعي پر

ږ به هم د همداسي پوه وي چي موې دي په د ؟ړياقدام وك

 ېړه پلېكپله پرڅوك خړه كوو، وبه گوري چي ېكپركار 

 كولى شي.

  ې سري خبري او ئ تعالى هللاچي ېري داسي انگدوى آيا

د دوى  تعالى نه يوازي دا چي هللا؟ يې نه اورټي مشورپ

د دوى په ې اوري بلكي ټي خبري او مشورسري او د راز پ

آيتونو په ې له دڅه ليكي. ې هر ې فرشتگمارل شوخوا كي 

ږي چي دا سوره هغه مهال نازله ېېر وضاحت سره معلومډ

د ډو كي چي د قريشو سردارانو په خپلو سري غونې شو

ې ې كولېكنده اقدام خبري او مشورپه ضد د پر ّـ هللا رسول

چي عام ولس ړي، داسي كوم خائنانه عمل وكې ښتل ئاو غو

   ترسره شي.  هټپه پې خبر نشي او پر

 كه ته ويل شوي چي مشركينو ته ووايي:  ّـ هللا رسول

دغه ما ړاندي به تر هر چا ونو  ىزوى درلودخداى رحمن 

په ړم خو د خپل رب مطيع بنده يم او غوازه ، خبره كوله

ړه اوامرو ته غا تعالى ړاندي د هللاڅه كي تر نورو وهر 

عنى دا ته مو پام وي چي د اول العابدين مې دږدم. ېك

 ړاندي د هللاټولو انسانانو وتر  ّـ هللا نه ده چي رسول

ټولو انسانو گواكي هغه تر ړى، عبادت پيل ك تعالى

ړاندي پيدا شوى، دا په خرافاتو او شرك كي د غرقو و

چي زه تر هر ې دا ده معنى ئې خبري دي، منحرفينو خوش

زوى درلودى  تعالى خپل رب ته مطيع يم، كه هللاړاندي چا و
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  . ړاندي دغه خبره كولهنو ما به تر تاسو و

 ې ورته منسوبوي مشركين ئچي څه له هغه  تعالى هللا

ته د زمكي رب؛ د عرش مالك  او آسمانونود  منزه دئ،

ځاى ناستى چي زوى او  ده څلتياپيسې وينا دوى له د

 . لري

  په دغو خرافاتو او مسخره خبرو كي چي ېږده پردوى

له  تعالى ، هللالوبي كويېر څپه  د ماشومانواو بوخت وي 

ځي سره وردغي له ې، ټاكلځ ې ثابته وردوى سره د محاسب

حتمًا وعده ې ږي، له دوى سره شوېكمخامخ به هرومرو 

    ږي. ېترسره ك

   

   

    

   

   

  

   

   

    

    

    

   

   

   

    

   

     

   

    

        

او دى هغه ذات دئ چي هم په آسمانو كي اله دئ او 

او هغه پوه باحكمته دئ، او  هم په زمكي كي اله،

زمكي او هر  او هغه ذات مبارك دئ چي د آسمانونو

كي دي، ړو واك له ده سره دئ چي په دوى دواڅه هغه 
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له ده سره دئ او د ده لوري علم ځي او د قيامت د ور

او هغه د شفاعت واك نه لري چي ږئ، ېځول كگرته ور

 ې توگهښتينمگر هغه چي په ر ې بليله ده پرته ئ

ې ږي. او كه ئېپوه چي كي حال داسي پهړي گواهي ورك

نو له ړي؛ حتمًا به وايي: هللا، ې: چا پيدا كښتپوو

ې گواه ده چي اې ږي؟! او دا وينا ئېكومه دوكه ك

ړي، چي ايمان نه راوړي دي هغه وگټولى دا زما ربه! 

 ړوه او ووايه: سالم، ژر به پوه شي.ې وانو مخ تر

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(14-19)

 يوازينى هغه ذات دئ چي هم په آسمانو كي  تعالى هللا

له ده پرته بل معبود هم په زمكي كي، معبود دئ او 

، د )علم( او )حكمت( مظاهر او هغه پوه باحكمت دئنشته 

هغه مبارك ذات دئ  تعالى هللا ټول عالم كي جوت دي.په ې ئ

واك له ده سره څه زمكي او هر هغه  او چي د آسمانونو

اچوي  څه كي بركتدى په هر كي دي، ړو دئ چي په دوى دوا

څه د ده حكم ته تابع او منقاد دي او وده وركوي، هر 

گمارلي. د زمكي او ې چي ده پراو همغه كار كوي 

د حال په ژبه گواهي وركوي چي )مالك( څه آسمانونو هر 

   ې )مبارك( دئ.لري او دا مالك ئ

 بل چا ته سره دئ تعالى هللاله علم ي ځد قيامت د ور ،

 ړى شوى.دا علم نه دئ ورك

  ږئېځول كگرد ده لوري ته وربه ټول. 

  مشركين چي له چا د شفاعت هيله لري او گمان كوي چي

ړي، شفاعت وك ىړاندي د دوپه و تعالى دوى كولى شي د هللا

 په دنيا كي د دوىښتني او شفاعت له الري د سپار

ې او ې له محاسبپه آخرت كي ئړي او حاجتونه ترسره ك

واك او صالحيت نه څ ژغوري؛ دوى د شفاعت هيې ومؤاخذ

چا شفاعت ړاندي د په و تعالى هللاڅوك د لري، يوازي هغه 

ښتيا ووايي، د ر -1ړتياوي ولري: گځانكولى شي چي دوه 

د غيرمستحق او ړ وي، چي د شفاعت وړي داسي چا شفاعت وك

علم ولري، هغه كس په  -2ړي، ك نااهل انسان شفاعت ونه

ې شفاعت تمامه معنى او بشپړه توگه وپېژني چي دى ئ

ۍ سره د غلطو گو او ناپوهټو سترچي په پكوي، داسي نه 

ې نه ړي چي دى ئښتنه وكپارړه ساو داسي چا په اخلكو 
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گران او سخت شرائط دي ړه شرائط دومره پېژني. دا دوا

ې پر د في كوي. قرآنېره حده منتډچي د شفاعت امكان تر 

ږدي، لكه دا ځيني نور شرائط هم پاره ېره د شفاعت لسرب

په إذن سره او د هغه چا په  تعالى چي شفاعت به د هللا

ړه شفاعت مني او هغه د هغه په ا تعالى چي هللاړه وي ا

د شفاعت اجازه  تعالى ك به شفاعت كولى شي چي هللاڅو

 ړي.ورك

  ځواب به نو ړي؛ دا كچا پيچي  ېښتپوودا مشركين كه

ې دله سره نو ! ړي يو!تعالى پيدا ك : هللادا ويحتمًا ې ئ

پرته بل ې كه دوى له دږي؟! ېكومه دوكه كگه او له څن

چي د څه دليل لري پاره ې لبيا د دځواب نشي ويلى نو 

له لوري د يوه پيغمبر او د هغه په الس د  تعالى هللاې همد

نه كوي چي ې باور په د ږل نه مني اوېلښود كتاب يوه الر

بياراژوندي كوي او د ده لوري ته به ې به ئ تعالى هللا

 درومي؟!!  

  ې ړه ئآيت كي د داسي تركيب شاهد يو چي په ا 11په

په تفسيرونو كي ژور او پراخ اختالفات گورو، آيت داسي 

   دئ: 

      لكه

ځينو دا د عطف )و( گورئ دا آيت په )و( پيل شوى؛ چي 

ډلي په مفسرينو كي  ۍړد لومځينو د قسم )و(، گڼلى او 

ځينو په ړى او په يوه مخكني آيت عطف كځينو دا آيت 

ې ځيني ئصيغه )ِقيَْله( بولي او  قيله()د  يځيننورو، 

څه او ځواب يو ځيني د قسم ډلي كي )ِقيِْله(، په دوهمي 

ډلي  يټول آراء او د هرگڼي، كه دا څه ل ې بځيني ئ

ې ضائع دالئل راواخلو نو د لوستونكو كافي وخت به پر

ړلو نه ېڅې داسي دي چي اصاًل په يادولو او ځيني ئ، شي

ېښېدلى هغه دا دئ: ږ ته غوره بركوم تعبير چي موارزي، 

معروف قرائت سره  لهدا )و( د قسم واو دئ، او )قيله( 

د نورو قسمونو  قرآنې قسم سره د په دسم )ِقيِْله( ده، 

ړاندي شوى، مقسم به د شاهد او گواه په توگه وېر څپه 

  دا وينا ده  ّـ هللا رسولمقسم به د 

   : ې زما ا

د خپل  ّـ هللا ، يعني رسولړيدا قوم ايمان نه راوربه! 

ې ته ې نتيجد ړلو مأيوس شوى اوقوم له ايمان راو

ځپل شوى ړلو استعداد ېدلى چي په دوى كي د ايمان راورس
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ړلو طمع په كي پاته چي د ايمان راوڅوك نه دئ او داسي 

هم فرمايي:  تعالى په داسي حال كي چي هللاېدى شي، ې كئ

  ږي؟! ې: نو له كومه دوكه ك

څ ره هيپاړلو لد ايمان نه راوې وروسته دوى له ديعني 

 ّـ هللا او په داسي حال كي چي رسولتوجيه او مبرر نه لري 

 اوس به هللانو  ؛ړلو مأيوس شوىهم د دوى له ايمان راو

ېر ډځواب ښتني پوې څه كوي؟ د دې ولس سره له د تعالى

به حتمًا دوى ته سزا  تعالى گند دئ او هغه دا چي هللاڅر

يغمبر له سنت دئ چي كله كوم پ تعالى دا د هللاوركوي، 

 تعالى كافي دعوت وروسته له خپل ولس مأيوس شوى او هللا

عذاب نازل  تعالى ړى نو پر هغه قوم د هللاې شكايت كته ئ

ځ هيڅ مانع اوس نو د دوى او الهي عذاب تر منشوى، 

په پاى كي ې آيت چي د ورپسنشته، او دا همغه مطلب دئ 

پوه  ژر بهې صيغه راغلى: فسوف يعلمون: حتمًا او په د

ځواب پروت دئ. ې وينا كي د مخكني قسم شي. او په همد

دا  ّـ هللا نو د آيت غوره او دقيق تعبير دا دئ: د رسول

دا قوم ايمان نه ې زما ربه! اې ويل: وينا چي وئ

گواهي وركوي چي دا قوم به حتمًا ې شهادت او ، د دړيراو

په الهي عذاب اخته شي او وبه گوري چي له كوم سپېره 

    ږي. ېيك سره مخامخ كبرخل

ې او ښكلپاره ې لې سورټولچي د ې وروستى آيت د سور

ړوه او ې وادقيقه تتمه او خالصه ده وايي: نو مخ تر

ووايه: سالم، ژر به پوه شي. يعني د دوى پروا مه كوه، 

ېږده، اعتناء مه ورته كوه، پرې ښنړه انديد دوى په ا

ېر ژر به ډچي  ېږه، مطمئن اوسهېرې تپه يوه سالم سره تر

د دوى كفر، شرك او له حق دين سره مخالفت چي پوه شي 

 ړل. له كوم شوم برخليك سره مخامخ ك

سُبْحَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإل َه ِإالَّ َأْنَت َأسَْتْغِفُركَ 

 َوَأُتوُب ِإَليْكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 ندخاال

 ژندنه:پېې د سور

ې له دئ چي د سور)الدخان( ې نوم سوري مباركې د د

آيتونو فواصل د ، لري آيتونه 59اخيستل شوى، آيت  41

ته  (مؤمنون)آيت دولسم د او (، المبين)آيت  دوهمد ې ئ

په الزقوم پاى ته ې ېښتم آيت ئڅلوورته دي، يوازي دري 

لى دئ چي ړې آيت سره داسي تپسېدلى خو دا آيت له وررس

ې تر ئه آيتونېدلي، په گډه په )االثيم( پاى ته رس

چي د  ياو هغو سورتونو ته ورته دډ دي ږ لنمتوسطو ل

كه د . كي نازل شوي كلونودور په وروستيو ړي د لوم ېمك

ځير شو راته ږدوالي او مضامينو ته و اوې د آيتونسور

ړاندي سورتونو وڅلورو ږي چي دا تر مخكنيو ېجوته ك

 ې. شو نازله

)حاء( او )ميم( حروفو دا سوره هم په دوو مقطعاتو 

هم ې كي كي سورې مبارچي په دښه ده ې ندا د د ،ېپيل شو

ې دوو ټوله سوره د همداو  ېړل شويڅدوه اساسي موضوعات 

هم داسي ې د موضوعاتو ترتيب ئڅرخي، موضوعاتو پر محور 

، ېې سورپيل شوې حروفو دئ لكه په همداسي دوو پر له پس

 د هللا قرآن -4: ې د بحث محوري موضوعات دا ديې سورد د

 گواهي وركوي چي د هللاې متن ئ ،ېږل شوىله لوري ل تعالى

د ته ځينو دا كتاب  -2 له لوري نازل شوى.تعالى 

ځينو ته د الهي عذاب په لمن كي لري او ۍ ډالبركتونو 

 ښونه.گوا
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په ږ مون يچيقينًا  اب،گند كتڅرحاء ميم، قسم په دې 

انذار ږ مو چيې شكه بړى، ي نازل كې كپش مباركيې يو

ړه ېكپرد هر حكيمانه كار ې كي كوونكي يو، په د

له لوري د يوه امر په توگه، يقينًا چي ږ زموږي. ېك

پېرزوينه، يقينًا چي ږونكي وو، ستا د رب يوه ېږ لمو

ر زمكي او ه او د آسمانونوېدونكى دئ، هغه پوه اور

كه يقين كوونكي ړو كي دي، چي په دوى دواڅه رب هغه 

ښي، يئ، له ده پرته بل اله نشته، ژوند او مرگ بخ

ړنيو پلرونو رب، خو دوى ستاسو رب او ستاسو د لوم

  په شك كي دي.  كي په لوبو بوخت دي چي حال په داسي
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ېدو پوهښه آيتونو په مطالبو د ې مباركو د د -(4-9)

 ي په پام كي ولرئ:پاره بايد دا خبرل

  د )حاء( او )ميم( په دوو مقطعاتو دا سوره هم

ې كي سورې مبارچي په دښه ده ې ندا د د ،ېپيل شوحروفو 

ټوله سوره د او  ېړل شويڅدوه اساسي موضوعات هم كي 

د موضوعاتو ترتيب څرخي، ې دوو موضوعاتو پر محور همد

 ې حروفوهم داسي دئ لكه په همداسي دوو پر له پسې ئ

ې د بحث محوري موضوعات دا دي: ې سورې، د دې سورپيل شو

گواهي ې متن ئ ،ېږل شوىله لوري ل تعالى د هللا قرآن -4

دا كتاب  -2 له لوري نازل شوى.تعالى  وركوي چي د هللا

ځينو ته د په لمن كي لري او ۍ ډالد بركتونو ته ځينو 

  ښونه.گواالهي عذاب 
 يل شوي: قسم پدې ې او وړه شودلته په مبين كتاب لو

غلى او ويل شوي: ځواب راد قسم ې گند كتاب. ورپسڅر

ى، يعني ړي نازل كې كپش مباركيې په يوږ مون يقينًا چي

 گواه دئ چي د هللاې شاهد او دا مبين كتاب په خپله د د

په خپلو افكارو  ّـږل شوى، دا د محمد ېله لوري لتعالى 

ې د نزول شپه ئمشتمل كتاب نه دئ، بلكي د هللا كتاب دئ، 

ډك كتاب چي دا له بركتونو ځكه په وه، دا يوه مباركه ش

 په كي نازل شوى. 

 ې:شو څو خبريړه په اې پدلته د قرآن د نزول د ش  

نزول  ، يعني د قرآنوىنازل ش يپه كمبين كتاب دا الف: 

 په دغه شپه پيل شوى.

 په ده. شېره بختوره او مباركه ډپه دا شب: 

 ږي. ېصادر يپه كې شپه دړه ېكپركار د هر حكيمانه ج: 

 د نزول شپه د مباركي شپې په نامه  دلته د قرآن

شپې يو صفت دئ؛ همداسي د ې د د( ة)مباركاو ې ياده شو

يعني دا ې شپې بل صفت دئ، ې كي )سالم( د دالقدر په سور

 يپه دغپه ده، ستا سالمتيا ش( يا)سالمت)بركت( او د 

مضمر ده، دا  يې كپش يډكا او له سالمتيي ، مباركيبختور

پيغام سره ستا خوا ته سالمتيا له بركتونو او په د ش

 درځي.

 چيې شكه بم آيت په دوهمي برخي كي ويل شوي: ېيد در 

په ې كتاب د د تعالى هللايعني  انذار كوونكي يو،ږ مو

ښود ې الرچي له دړو ته خبردارى وركوي هغو وگږلو سره ېل
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فر، شرك، ظلم او فساد الر كتاب سره مخالفت كوي او د ك

 وي.غوره ك

 شپې بل مباركي د نزول د  د قرآنفرمايي چي  تعالى هللا

 ،ږيېكړه ېكپرد هر حكيمانه كار ې كي صفت دا دئ: په د

يعني دا كتاب په له لوري د يوه امر په توگه، ږ زمو

ې كي ټول چي په هغې كي نازل شوى داسي مباركي شپ

په ې شپه همد قرآنږي، ېك ټاكلمقدرات په حكيمانه توگه 

ستا د برخليك كتاب دئ، د دغه  ږل شوى؛ نو قرآنېكي رال

ې د القدر په سورږي، ېستا برخليك ټاكل ككتاب له مخي 

د نزول شپه د )ليلة القدر( په نامه  قرآنكي هم د 

په ده، يعني لو شكټايعني دا د مقدراتو د ې، ياده شو

ي ې تا داسفرشتد هللا تعالى مأمور  په كيې شپه دكه 

پر به  ده، ټولي تقاضاې پي شې مباركد د يچومومي لكه 

بركتونه او به  ي كيڼپاپه برخليك او ستا  تا سالم وايي

بركت او د  ېپې شخو كه ته د دسالمتيا درته ليكي، 

او وضعيت ستا ې، ړى شڅه ترالسه نه كپيغامه سالمتيا له 

غاير وو، ښتنو او مقتضياتو مې د غوپې شد دم ئعزا ستا

ې او دا ې له فضيلت او بركاتو به محروم وپې شنو د د

ې ستا برخليك دا فرشتچي په برخه نه شي  يسعادت به د

سرته رسولو كارونو د  هد حكيمانه او غور يك يڼپا

 يپه ناسمو كارونو كېر به څپه  يتوفيق وليكي، د مخك

 ې. ش هپاتمشغول 

 چي ښيي ډك متن مبارك او له حكمتونو  د قرآن

 ّـ هللا رسولې كتاب حامل دئ، او د د تعالى هللاې ئ ىږونكېل

 استازى دئ. تعالى د هللا

  ،دا كتاب ستا د رب له لوري يوه ستره پېرزوينه ده

چي انسان مهمل ښايي له مهربان رب )پالونكي( سره همدا 

لپاره  ښوونيږدي، د هغه د پالني، روزني او الرې نپر

 ږي.ېكتاب ول

  ږل شوى، د ېي رب له لوري لېدونكاوردا كتاب د پوه

ورته ښتني ې فطرت غواو د دړتياوي انسان فطرت او ا

دا كتاب په حقيقت كي د انسان د فطرت معلومي دي، 

 ځواب دئ. پالونكي مهربان رب ښتنو ته د انسان د غو

 چي په دوى څه رب زمكي او هر هغه  او د آسمانونو

ټول دا كتاب د كه يقين كوونكي يئ، يعني ړو كي دي، دوا



 

                     ې                                                                                                 پلوشد قرآن 

 الدخان

 

101 

 او ږلى، هغه رب چي د آسمانونو ېپالونكي رب لعالم 

پالي؛ خود به د انسان د پالني انتظام څه زمكي هر 

 ږلى.  ېې دا كتاب رالپاره ئې لكوي، د همد

 چي له ده لوري نازل شوى له ښود كتاب د هغه هللا دا الر

ړه د ده له ېكپرته بل معبود نشته، د ژوند او مرگ پر

ړنيو ستاسو د لومهم او دئ ستاسو رب ږي، هم ېلوري ك

 پلرونو رب. 

  ډډه كوي او د مخالفت الر له منلو  چي د قرآنڅوك

ې د بڅ دليل نه لري، پاره هيغوره كوي؛ د مخالفت ل

ويلى، څه نشي گندولو پرته بل څرټه او مجرد شك له بنس

 دوى داسي دي لكه په لوبو بوخت ماشومان.

  دا  يچمعنى ده ې په دول هم راكوزو اانزال د قرآن

ږل شوى ېته رال زمكي پيغام بر له آسمانونو النديالهي 

مستوى چته ي كالم اوړ الهلوې د د چي ىې معنپه داو هم 

هللا  يې، يعنته راكوزه شو يچد انسان د درك او فهم ك

دومره راكوزه مستوى او باعظمته كالم ړ ل لوپتعالى د خ

ړ كي انسان ته د فهم وېدونپر سر اوس زمكيد چي ې ړك

نو ړه داسي ويل شوي: اې په پاى كي په دې شي. د سور

چي پند واخلي، او دا ړ يقينا  چي ستا پر ژبه مو آسان ك

 د نزول دوهم مفهوم افاده كوي. 

  ي وايي ځينپه هكله ړ( نازل كږ قرآن ونه )مانزلن  د

ځاى پر ټول يو ي ې كپش په دغيپيل د وحي د قرآن چي 

 لهد قرآن نازل شوى!! خو دا رأيه  السالم يهعل پيغمبر

د قرآن سره تعارض او مغايرت لري چي هغو صريح آيتونو 

ي مفسرين دا ځينتأكيد كوي.  په تدريجي نزول باندي

ځاى ټول يو ي ې كپش غيپه دد ليلة القدر قرآن چي وايي 

، دوى د عبدهللا بن ږل شوىله عرش د دنيا آسمان ته رالې

د چي ورو راشئ وگ .روايت استناد كويپه يوه  ّـعباس 

په څه وايي، ړه په اد قرآن د نزول  هقرآن نور آيتون

په پله په خڅه د مخه ې آيت تفسير تر هر د دده كار 

چي گڼو ړ ونه ټوو او هغه رأيه د اعتبار وول يقرآن ك

ېر ډپه ړه اې په دقرآن  سره تصادم كوي. يله قرآني شرح

  صراحت سره فرمايي:
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 101االسراء :

پر ډ سره ځنډ ځنپه ې څو ئتر ،ړټوك كټوك مو و قرآن ا

 ړ. ړي كوزولو سره مو راكوز كگځانپه ې او خلكو ولول

 فرمايي:دا راز هم

    
    

    
    

                                                                                                                       
 32فرقان : ال

ځاى ټول يو په يوه وار دا قرآن  يول: و وويلو كافرانا

ړه ستا زڅو ړل تر مو وك يداس؟ نازل شوى ئنه دپر ده 

 ې ولولو. ړو او ورو ورو ئې مضبوط كپر

)نزول(  د قرآنچي ښيي ت سره حاوضېر ډپه آيتونه دا 

ې سره ډ او وقفځنله ټوك، ورو ورو او ټوك ، يتدريج

ښه د بطالن كر ييرأپه دا د هغو خلكو  و اوتوأم و

ځاى يو په يو وار او د قرآن  ّـ پر پيغمبرچي ږي راكا

 نزول باور لري. 

مان كوي د انزال او گې دي يا ېدلي ئاورچي څوك هغه 

ېدل او راكوزتدريجي ې پير شته، يو ئځ توتنزيل تر من

ې او ړې كاشتباه ئه كوي، دېدل افاځايي راكوزې يو بل ئ

پاره ېدو لد باران د ور يى كاځځاى په قرآن چي ځكه دا 

ښت ورريجي دت يكټولو په چي ې، صيغه كارول)انزلنا(  د

ېدل. د دوى يځايي راتوټولو اوبو يو نه د  ئې مراد دتر

ې دا ئ يپه كوم كتاب ك ينحو دچي  ئاصلي مشكل دا نه د

خپل او  ّـپيغمبرچي  ئې دا دئ لې، اصلي مشكقاعده لوستل

ې دعقي يڼي او دا خبره د دوى له غلطگالم الغيب ائمه ع

په او د وحي  يپه سر ك ّـيغمبر پچي سره سمون نه خوري 

وروسته چي د قرآن له هغو برخو خبر نه وو ځ ۍ ورړلوم

په نسبت جاهالنه ې عقيد يې. د غلطشو هې نازلپروروسته 

 يپله غلطه عقيده د سمخچي ځاى  رپې وي، د د يتعصب دغس

غلطه  هړي برعكس سمه خبرتصحيح كسره ېدو رپه او يخبر

 توجيه كوي، حتى د قرآن خبره.

د  ّـپيغمبر پر چي شهادت وركوي  يې خبرپه د قرآن

لكه ، شوى يك مياشت يپه مباركې ژپيل د رووحي د نزول 

 :فرماييچي 
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  111البقرة: 

د خلكو نازل شوى،  يپه كقرآن چي ې مياشت هغه ده ژد رو

تر  و باطلاحق د )فرقان  او يښوونالر يندگڅرښود، الر

 ...( پير ذريعهځ د تفريق او تومن

ليلة چي ږي ېاحت سره معلومضوړ پپه بشه تې آيله د

د په ده. يوه ش يد مياشت ېژد روليلة القدر مباركة او 

ژه رو يې مياشتد دږ پاره پر مونښت لد درن يمياشت يدغ

پاره كولو ل ءاو دا د هغه ستر نعمت د شكر ادا ېشوفرض 

ړى ېرزو كپږ پر مونهللا تعالى  يڼه كپه بد قرآن چي ده 

نازل  يپه كقرآن چي په ش ېړگځانهغه  يمياشتې او د د

او تر زرو ې ل شوومپه( نوپاره د )قدر شې لد دشوى 

ښه په ېپزول ستره د قرآن د نچي ې ڼل شوگمياشتو غوره 

ې پې شړگځان يې او هغې مياشتد دې، ځته شورامن يك

، كه نه نو له كبله دئې حادث يستر يې د هغئاهميت 

 يپير په كڅه توټول يو شانته دي او ايام او اوقات 

 .نشته
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چي آسمان به داسي ځي ته انتظار كوه نو هغي ور

ښي، دا دردناك عذاب چي خلك به پو ړيگند لوگى راوڅر

ږ ړه؛ موږ لري كدا عذاب له مو ږ ربه!ې زمودئ، ا

پند اخيستل ې گه به ئڅنړونكي يو، حتمًا ايمان راو

گندونكى پيغمبر ورغى، بيا څرپه برخه وي حال دا چي 

ېونى ړى شوى لې ويل: يو پوه كړاوو او وئدوى مخ وا

 ؛ېبه د عذاب لري كوونكي يوږ شږ ليقينًا چي مو ،دئ

په ږ به چي موځ هغه ورېدونكي يئ، ېرته ستنتاسو ب

ږ انتقام چي موړو يقينًا ه نيول وكسخت نيولو سر

    اخيستونكي يو.

ېدو پوهښه و په مطلب د ې مباركو آيتوند د -(10-11)

 پاره الندي خبري په پام كي ولرئ:ل

  چي ځي ته انتظار كوه هغي ورته ويل شوي:  ّـرسول هللا

ښي، دا چي خلك به پو ړيراو لوگىگند څرآسمان به داسي 

خلك به وايي: ب اخته شوي ې عذاپه ددردناك عذاب دئ، 

ږ حتمًا ړه؛ موږ لري كدا عذاب له مو ربه!ږ ې زموا

نكي يو. يعني هغه خلك چي له كوم دليل ړوايمان راو

مخالفت كوي خپلي قرآن د ټ پرته او فقط د شكونو پر بنس

ږده، دوى قيامت نه مني په خپلو سترگو به ېمخي ته پر

ښونو غمبر گواگوري، دوى الهي عذاب نه مني او د پيې وئ

په خپلو سترگو به دا عذاب او انذار ته اعتناء نه كوي 

گند لوگي څرړوي، د ې وغووگوري، دا عذاب به خپل وزر پر

ته ذاب اخوگوري، هغه مهال به دا په عې ڼي كي به ئپه ب

ږ لري دا عذاب له مو ربه!ږ ې زمواكافران وايي: شوي 

  ې وروسته مؤمنان يو.  له دږ ړه؛ موك

 ټه نه څ گړل هيه مهال به دا ايمان راوخو هغ

ړاندي پيغمبر ورغى، له ې وځكه چي تر دوررسوي، دا 

گند پيغام سره، دا  حقيقت ورته جوت شوى وو چي هغه څر

ړاوو او مخ واږل شوى خو هغوى ېله لوري لهللا تعالى د 

ې د پيغمبر ته ئ ،ېونى دئړى شوى لې ويل: يو پوه كوئ

ې د كوم انسان له وينا ئ ړ او د هغهمجنون خطاب وك

 ڼله!!گې وينا وښودل شولوري ده ته 

  چي ړى په وار وار له دوى سره دا احسان كهللا تعالى

ړي گناهونو له كبله له مصيبتونو سره مخامخ كې د كله ئ
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هللا تعالى ړې ې مخه كاو خداى ته ئښودلى او دوى ندامت 

ي خپل مخكنېرته بهغوى ړى خو لري كې ترمصيبت موقتًا 

 كفر او شرك ته ستانه شوي.

 ې به ئهللا تعالى ړه چي ځي انتظار وكدوى ته تر هغي ور

انتقام چي هغه ځكه سي، دا نيوپه سخت نيولو سره 

    .ى دئاخيستونك

 ي دور مفسرينو تر ړند صحابه وو، تابعينو او د لوم

په آسمان كي د چي ږي ېگو كړه اختالف تر سترې اپه دځ من

څه دئ او دا واقعه به كله د ېدو مراگندڅر لوگي

ې سره هغي قحطي ته وايي چي په دځيني ږي، ېځته كرامن

بن ې چي قريش ورسره مخامخ شوي، دوى د عبد هللا اشاره شو

مجاهد، قتاده، په يوه روايت استناد كوي،  هلالج لجمسعود 

ځيني ابوالعاليه، مقاتل، ابراهيم النخعي، ضحاك او 

د علي، ابن قابل كي په منور همدا رأيه لري، خو د دوى 

عمر، ابن عباس، ابوسعيد خدري، زيد بن علي، حسن بصري 

موافق نه دي او رأيي سره ې ېر شخصيتونه له دڅپه  ملسو

په موثقو چي مراد دئ لوگى هغه لوگي ې چي له دوايي 

ې ده او د قيامت له عالئمو رواياتو كي ورته اشاره شو

چي ږي ېمى. د آيت له سياق و سباق هم معلوڼل شوگڅخه 

راشئ دغه روايت له  .هديوه عالمه دا د قيامت له عالئمو 

 داسي دئ: چي مرجوح او غيرموثق دئ او  ړوېر كنظره ت

 َعنْ  َمْنُصور   َعنْ  جَِرير   حَدََّثَنا َقالَ  شَيْبَةَ  َأِبى ْبنُ  ُعثَْمانُ  حَدََّثَنا

  ِإنَّ  َفَقالَ  هللا َعبْدِ  ِعْندَ  ُكنَّا َقالَ  َمسُْروق   َعنْ  الض حَى َأِبى
َّ
النَّبِى

 َكسَبْعِ  سَبْع   مَّ الله" َقالَ  ِإْدَباًرا النَّاسِ  ِمنَ  َرَأى َلمَّا ّـ

ء   ُكلَّ  حَصَّتْ  سََنة   َفَأخََذْتُهمْ  ".ُيوسُفَ 
ْ
 اْلجُُلودَ  َأَكُلوا حَتَّى شَى

 خَانَ الد   َفيََرى السََّماءِ  ِإَلى َأحَُدُهمْ  َوَيْنظُرَ ، َواْلجِيَفَ  َواْلَميَْتةَ 

 َتْأُمرُ  ِإنَّكَ  ُمحَمَّدُ  َيا َفَقالَ  سُْفيَانَ  َأُبو َفَأَتاهُ ، اْلجُوعِ  ِمنَ 

 ،َلُهمْ  هللا َفاْدعُ ، َهَلكُوا َقدْ  َقْوَمكَ  َوِإنَّ  الرَّحِمِ  َوِبِصَلةِ  هللا ِبطَاَعةِ 

(  ُمبِين   ِبُدخَان   السََّماءُ  َتْأِتى َيْومَ  َفاْرَتِقبْ )  َتَعاَلى هللا َقالَ 

(  اْلكُبَْرى اْلبَطْشَةَ  َنبِْطشُ  َيْومَ *  َعاِئُدونَ )  َقْوِلهِ  ِإَلى

 َواللَِّزامُ  َواْلبَطْشَةُ  الد خَانُ  َمَضتِ  َوَقدْ ، َبْدر   َيْومَ  َفاْلبَطْشَةُ 

 (1001)بخاري:   .الر ومِ  َوآَيةُ 

رسول چي روايت دئ چي وايي: كله  ّـله عبدهللا بن مسعود 

وليد، وئې ړل ت او ايمان نه راود خلکو مخالف ّـهللا 

فرمايل: )اې خدايه! د يوسف )عليه السالم( د زمانې په 

راوله( نو قريش له داسي ې پرېر اوه کاله وچکالي څ
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ړل، تر دې يوووچکالۍ سره مخ شول چي هر څه ئې له منځه 

، او که کوم گي ئې خوړلړزڅاروي او م هړچي پوستكي، م

تر  لوگىېري لوږي به ئې يوه به آسمان ته وکتل نو له ډ

ې ې ويل: استرگو کېدو، نو ابو سفيان ورته راغى او وئ

محمده! )صلى هللا عليه و سلم( ته د هللا تعالى د اطاعت او 

په صله رحمۍ امر کوې، او ستا قوم هالکېږي، نو د خداى 

دعاء ورته وکړه، هللا تعالى وفرمايل: )د هغي ړاندي و

 هللاراولي( د  لوگىښکاره  ورځي انتظار وباسه چي آسمان

تر دې قوله چي فرمايي: )تاسي به بېرته کفر ته تعالى 

تاسو ونيسو( په ستري نيوني سره به وگرځئ، هغه ورځ چي 

ستره  لوگىراوي وايي: ستره نيونه د بدر ورځ وه، او 

 د روم آيت او لزام تېر شول، يعني وليدل شول. نه،نيو

سره  تكرارپه نور ځلي دا روايت په بخاري كي يولس 

، 4109، 4114، 4111، 4193، 1020: ىېرو راغلپه دغو شم

4120 ،4121 ،4122 ،4123 ،4124 ،4121 

دا روايت د سند له مخي داسي دئ چي له اغرب هم 

، د راوي لرييو يو ازي بقو كي يوطڅلورو په  ،ښتىاو

په خپلو كي جدي ې خوا متن له پلوه داسي دئ چي له يو

ړخ نه سره ا او له بل لوري له قرآنتوپيرونه لري 

 : پهږيېونه ترسترگو كتوپيرځ دا گوي، د دوى تر منل

 ُقَرْيشًا ِإنَّ په بل كي  ،ِإْدَباًرا النَّاسِ  ِمنَ  َرَأى يوه كي َلمَّا

 ،ُيوسُفَ  َكسَبْعِ  سَبْع   مَّ اللهپه يوه كي  ،سالَمِ ِءالا َعنِ  َأْبطَُئوا

 النَّ  َعَليِْهمُ  َفَدَعاپه بل كي 
 
 اْكِفِنيِهمْ  مَّ اللهپه بل كي  ،ّـبِى

 ِبسَبْع   َعَليِْهمْ  َأِعنِّى مَّ اللهپه بل كي  ،ُيوسُفَ  َكسَبْعِ  ِبسَبْع  

ء   ُكلَّ  حَصَّتْ  سََنة   َفَأخََذْتُهمْ په يوه كي  ،ُيوسُفَ  َكسَبْعِ 
ْ
 حَتَّى شَى

 سََنة   ُهمْ َفَأخََذتْ په بل كي  ،َواْلجِيَفَ  َواْلَميَْتةَ  اْلجُُلودَ  َأَكُلوا

په يوه كي  ،َواْلِعظَامَ  اْلَميَْتةَ  َوَأَكُلوا ِفيَها َهَلكُوا حَتَّى

 ،ُمبِين   ِبُدخَان   السََّماءُ  َتْأِتى َيْومَ  َفاْرَتِقبْ )  َتَعاَلى هللا َقالَ 

 (،ُمبِين   ِبُدخَان   السََّماءُ  َتْأِتى َيْومَ  َفاْرَتِقبْ ) َفَقَرأَ په بل كي 

 َيْومَ ) َتَعاَلى َقْوُلهُ  َفَذِلكَ  ُكْفِرِهمْ  ِإَلى اُدواعَ  ُثمَّ په يوه كي 

، اْلَغيْثَ  َفسُُقواپه بل كي  ،َبْدر   َيْومَ ( اْلكُبَْرى اْلبَطْشَةَ  َنبِْطشُ 

 َفَقالَ  اْلَمطَرِ  َكثَْرةَ  النَّاسُ  َوشَكَا، سَبًْعا َعَليِْهمْ  َفَأطْبََقتْ 

، َرْأِسهِ  َعنْ  السَّحَاَبةُ  ْنحََدَرتِ َفا ".َعَليَْنا َوالَ  حََواَليَْنا مَّ الله"

 َبيَْنَما َقالَ  َمسُْروق   َعنْ په يوه كي  ،حَْوَلُهمْ  النَّاسُ  َفسُُقوا

 َفيَْأخُذُ  اْلِقيَاَمةِ  َيْومَ  ُدخَان   َيجِىءُ  َفَقالَ  ِكنَْدةَ  ِفى ُيحَدِّثُ  َرجُل  

 َكَهيَْئةِ  ِمنَ اْلُمؤْ  َيْأخُذُ ، َوَأْبَصاِرِهمْ  اْلُمَناِفِقينَ  ِبَأسَْماعِ 
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 َفَقالَ  َفجََلسَ  َفَغِضبَ ، ُمتَِّكًئا َوَكانَ ، َمسُْعود   اْبنَ  َفَأَتيْتُ  الز َكامِ 

په بل كي  ،َأْعَلمُ  هللا َفْليَُقلِ  َيْعَلمْ  َلمْ  َوَمنْ ، َفْليَُقلْ  َعِلمَ  َمنْ 

 َقالَ  اْلِقيَاَمةِ  َيْومَ  اْلَعَذابُ  َعْنُهمُ  َأَفيُكْشَفُ  هللا َعبْدُ  َقالَ 

 الد خَانُ  خَْمس   په يوه كي َمَضى ،َبْدر   َيْومَ  اْلكُبَْرى َواْلبَطْشَةُ 

 َمَضى َفَقدْ په بل كي  ،َواللَِّزامُ  َواْلبَطْشَةُ  َواْلَقَمرُ  َوالر ومُ 

 خَرُ ال~ا َوَقالَ  اْلَقَمرُ  َأحَُدُهمُ  َوَقالَ  َواللَِّزامُ  َواْلبَطْشَةُ  الد خَانُ 

 راغلي.  .الر ومُ 

 پام كي ولرئ: په څو خبري ړه په اروايت ې د د

  چي دا وايي  قرآنسره تعارض لري،  قرآندا روايت له

په آسمان گه به گنده توڅروي او په  لوگىحقيقتًا  لوگى

په به وي بلكي لوگى گند څرپيدا شي، نه يوازي كي را

چي دا روايت وايي پل ذات كي به يو عذاب وي، حال دا خ

ږو ۍ وهلو وبلكي قحط ونه وگى لوپه حقيقت كي چي هغه 

 . ېدوښكارقريشو ته به آسمان دودجن 

  داسي  ّـهللا چي رسولعبدهللا بن مسعود نه دي ويلي

، پله رأيه دهچي دا د ده خږي ېې معلومفرمايلي، له د

ړى. د ده ځكه نو نورو صحابه وو ورسره اتفاق نه دئ ك

ړاندي ځكه وې أيه ئچي دا رږي ېدا هم معلومروايت له 

ړو په نومواو ونكى نه دئ، دېډځنچي د قيامت عذاب ې ړك

ډي ږ د لنفرمايي: موتعالى  چي هللاو كي ويل شوي آيتون

پل كفر ته ېرته خډوو او تاسو بځنپاره عذاب ې لمود

ې چي مراد ئېښي ځكه صحيح نه برږئ، خو دا استدالل ېستن

و كي د آيتونپه دغو ډول نه دي بلكي ځند قيامت د عذاب 

چي ځور شوى او هر كافر او مشرك قوم دا حالت انقريشو 

ژمنه كوي سره ې راشي نو له هللا تعالى پركله الهي عذاب 

د ړي او له كفر به الس اخلي، د دوى چي ايمان به راو

پاره عذاب ې لډي مودد لنتعالى  هللاژمني له امله دغي 

ېرته د ړي او بښو الندي كپژمني تر پلي ډوي خو دوى خځنو

آيت كي ويل 11په ې وروسته له دلور ستانه شي، په كفر 

په سختي ږ به موچي ړه ځي ته انتظار وكهغي ورشوي: 

ې آيت له فحوى او سياق و نيوني سره نيونه كوو، د د

يا د بطشة الكبرى چي ږي ېمعلومېر وضاحت سره ډپه سباق 

په چي د مهلت يا هغه نيونه ده ځي نيونه قيامت د ور

ې ږي، نه قحطي د دېورسره مخامخ كپاى كي يو كافر قوم 

 بطشة الكبرىد بدر نيونه د  ڼلى شو او نهگعذاب مصداق 

چي همدا ې مصداق، له آيت وروسته د فرعون نيونه راغل
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چي ږي ېله وينا معلوم قرآنهمداراز د  مطلب افاده كوي.

)يوم نبطش البطشة الكبرى( د )فارتقب يوم تأتي السماء 

ړه عذابونه ځي او دواړه وردوابدخان مبين( شرح دئ، دا 

ځ ده ځ همغه ورشة الكبرى وربطېل، د ېل بنه بيو دي، 

ځي ته يعني هغي ورې، آيت كي ورته اشاره شو 11په چي 

به تعالى  چي هللاې دا ده ړتيا ئگځانچي بله ړه انتظار وك

پلوه هم دا ې له د په سختي نيوني سره كفار ونيسي.

 سره تعارض لري. قرآنروايت له 

  ځايونو ړو په دوا ،ځلي راغلىكي دوه  په قرآنلزام

ې حتمي عذاب دئ، مراد ئچي ږي ېكي د آيت له فحوى معلوم

ېدو ېرې روايت كي د لزام له تپه دچي نو معلومه نه ده 

 ؟!! ړىگ كي راوڅنپه څه دئ او راوي ولي د قحط مراد 

    

   

    

     

    

      

   

    

   

    

   

    

   

  

ړاندي او يقينًا چي د فرعون قوم مو تر دوى و

پيغام سره( ې او عزتمن پيغمبر ورغى، )له د يوووآزم

چي د هللا بندگان ما ته وسپارئ، يقينًا چي زه تاسو ته 

ويي مه كوئ ړاندي لامين استازى يم، او د هللا په و

گند دليل سره درته راغلى يم، او څرچي زه له يقينًا 

چي ړم پناه وې زه خپل رب او ستاسو رب ته له د

ړئ نو له ايمان نه راوپر ما ړئ، او كه سنگسار مي ك

ړه چي دا ې دعاء وكگ شئ، نو خپل رب ته ئڅنما په 
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 ړي دي.  مجرم وگټولى 

د  دا دي: مهم مطالب ونوآيت وې مباركد د -(11-22)

قريشو سردارانو ته ويل شوي: د فرعون الر مو غوره 

ړل، سره وك ّـچي فرعون له موسى څه كوئ ې، همغه ړك

، يوووآزمعون قوم د فرړاندي وتر تاسو  تعالى هللا

د مظلومو پيغام سره چي ې عزتمن پيغمبر ورغى، له د

ې په مصر ځورولو الس واخلئ، كه ئبني اسرائيلو له 

ځاى له چي له ما سره يو ږدئ ې ې ئپر كي زغملى نشئ

بندگان ما ته وسپارئ، دا مظلوم د هللا ځي، مصر وو

تعالى يقينًا چي زه تاسو ته امين استازى يم، د هللا 

چي زه له يقينًا  ،لويي مه كوئكبر او ړاندي په و

گند دليل سره درته راغلى يم، او زه خپل رب او څر

ړئ، او گسار مي كچي سنړم پناه وې ستاسو رب ته له د

گ شئ، نو څنړئ نو له ما په ايمان نه راوپر ما كه 

ړي دي. مجرم وگټولى ړه چي دا ې دعاء وكخپل رب ته ئ

قريشو ته  تاسو ّـ هللا رسولې چي نن ئدي  هڅدا همغه 

   .ې له هغه سره كوئوايي او تاسو ئ

   

   

   

    

    

    

   

   

    

  

    

  

   

   

 چيړه، يقينًا روان كه كي پشپه يوه گان زما بندنو 

ړ او والپرانيستى بحر  ږي اوېستاسو تعاقب به ك
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څومره ښكر دئ، ېدونكى لدوى غرق چيې شكه ږده، بېپر

ې ئځي استوگنغوره او  ې، فصلونهچينباغونه، 

ې؟!! كولپه كي ې ئچي ړچ چيښودل او هغه نعمتونه ېپر

ړل، نو نه په ميراث وركبل قوم ته مو او  همداسي؛

   ړى شو!!ل او نه مهلت وركړژې وپر زمكياو آسمان 

ته  ّـموسى  تعالى هللادا مبارك آيتونه وايي:  -(23-29)

ې له پشبني اسرائيل د گان زما بندچي ړه ښوونه وكالر

ته دي او ړانو بني اسرائيل داسي چيړه، روان ك لوري 

چي ځئ، بايد متوجه وئ ، په شپه كي له مصر ووتر شاې ئ

پلو فرعون به له خ كوي،ستاسو تعاقب ښمن به حتمًا د

ېره مه ېدو وځي، د نيول كرد پسيپه تاسو و سره ښكرل

هغه همغسي پرانيستى ېر شوئ نو ، كله چي له سمندر تكوئ

ې سمندر ې په همدښكر به ئفرعون او ل ږده،ېپرړ او وال

ې په هغه ښكر ئهمداسي وشول، فرعون او ل .ږيېغرقكي 

پر ې گرو ته ئاو د ده مل ّـسمندر كي غرق شول چي موسى 

څومره باغونه، ړه!! الر وركوچه ېدو ېرې د تخپلي سين

ښودل او هغه ېپرې ئځي استوگنغوره او  ې، فصلونهچين

ټول دا او  ې؟!! همداسي؛كولپه كي ې ئ ېچړچ چينعمتونه 

 زمكياو ړل، نو نه آسمان په ميراث وركته بل قوم ې ئ

په آسمان او زمكي كي  ړى شو!!ل او نه مهلت وركړژې وپر

خفه شوى وي ېدو پيدا نه شو چي د دوى په غرقڅوك داسي 

، كله چي د دوى د نيوني او ې ويېدلې بهئښكي او او

ېبه مزيد مهلت و يوه شنېده ټه راورسېتعذيب ثابته ن

 ړى شو. ورنه ك

مغرور مشران دي وگوري چي د دوى له سلف  د قريشو

ې ړ، بيا ئې مهلت وركټېې نتر يوتعالى  هللاڅه وشول، سره 

پاته ې يراث ترپه مڅه ټول شو، هر ې كلك ونيول، ټغر ئ

څوك پيدا نشو چي د دوى هي په زمكه او آسمان كيشول، 

ځكه هغوى له ړي، ې توى كپرښكي ي او اوپه حال تأسف وكړ

او  وآسمانونشلولو له كبله د پل تعلق د خ سرههللا تعالى 

هللا تعالى د ې، ې وړيكي شلولپلي اڅه سره خي له هر زمك

يد محروم أيڅه له تله كبله د هر ېدا له تأييد د محروم

ه په ميراث پاتمظلوم قوم ته دى ظالم قوم هر څه  د، لو

او ټول هغه  ې، بنگلېشول. باغونه، فصلونه، چين

 هپات ېوركړي وو، ټول په ميراث ترالى هللا تعنعمتونه چي 
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دوى ستاينه د خلكو اقتدار په دوران كي ډېرو ، د شول

كوله،  يه مالړغوې ړاندي ئپه وهغوى د كوله،  يمداح او

ې ۍ دعوى ئ، د وفاداروه ېلړمالت ئې د هغوى خدمت ته

چمتو دي، ۍ ته نقرباي ې د دوى په خاطر هركوله، ويل ئ

هللا تعالى دول، خو كله چي أييوى تئې هغ او بدو كي په ښو

څوك نه وو  يل، نو بيا په زمكه او آسمان كي داسړغرق ك

تر هللا تعالى وى،  ېكړ ىكي توښاو ئې چي د هغوى لپاره

چي خپل ي مهلت وركواو تر هغه ظالمانو ته  ېټېخاصي ن

د عذاب دا ، يكلك نيسې ئ ، بيايحجت پرى اتمام ته ورسو

ې د ظالمانو زور ې ده، نه ئدونكېټه ثابته او نه بدلېن

ېروالى ډپلويانو بدلولى شي او نه د دوى د او تزوير 

ې څوك ئڅه او هيڅ هيشي چي دا عذاب نازل كله ېر، او شم

 مرسته نشي كولى.

   

   

    

     

   

   

   

  

    

   

پكوونكي عذاب مو له هغه س اسرائيل بنياو يقينًا چي 

 ډليه هغه د مسرفينو ل چيژغورل، له فرعون؛ يقينًا و

سره مو په پوهي  چياو يقينًا ، يو ستر متكبر وو

او هغه  ړلوالو غوره كۍ ړټولو نپر ( )بني اسرائيل

  ې. وپه كي څرگندي آزمويني  چيې ړنښي مو ورك

مشرانو ته  وې خوا د قريشو مغروردلته له يو -(31-33)

به مظلوم مؤمنان ستاسو له ظلمونو  تعالى چي هللاويل شوي 

ې د فرعون له ئ اسرائيل بنيلكه چي مظلوم  داسي ژغوري

هغه تر تاسو زيات مغرور او ژغورل، پكوونكي عذاب وس

ړى شوى مسرف وو، له بل لوري مؤمنانو ته اطمئنان ورك

ظالمان ژغوري او دا ې ظلمونو به تاسو له د تعالى چي هللا
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پام وي ې ته مو ږي. خو دېپه برخليك اخته كد فرعون به 

ږئ ېله داسي الهي آزموينو سره مخامخ كچي تاسو به هم 

هغوى د خپل  تعالى چي بني اسرائيل ورسره مخامخ شول، هللا

والو ۍ ړټولو نپر ړ گڼلي وو چي ې وعلم له مخي د د

ډول ډول ې هغوى له ې ئي، خو سره له دړكوالى ورغوره 

 ړل. آزموينو سره مخامخ ك

   

     

   

   

   

   

يقينًا دا ډله حتما وايي چي دا نه دئ مگر زموږ 

 ،ېدونكي نه يوژوندي كلومړنى مرگ، او موږ بېرته را

 ړئ. ژوندي كپلرونه راږ ني يئ زمويښتكه ر

ه د آخرت او بياژوندون د منكرينو وينا دلت -(34-31)

گ يو او وروستى مرگ ږ مرچي وايي: زموې رااخيستل شو

ړه د بياژوندون په اكه ږو، ېژوندي كرانه ېرته دئ، ب

ړئ. ژوندي كپلرونه راږ زمونو  يې وښتينستاسو ادعاء ر

بيا گ دئ، او وروستى مرړى گ لوميعني همدا يو مر

ېدا نشته، څوك څپارا بيا ژوندون نشته، له خپلو قبرونو

مو بېرته نه را ژوندي كوي، كه داسي وى نو زموږ 

را ژوندي كړئ كه تاسو ې ئپلرونه چي مړه شوي بېرته 

چي قيامت شته، له مرگ  ئكه تاسو وايرښتيا وايئ!! 

وروسته بياژوندون شته، موږ به بېرته له خپلو قبرونو 

يو  ؛شوي ، دا زموږ آباء او اجداد چي د مخه مړهڅوپارا

خو بايد را ژوندى شي، تاسو خو يو راژوندى كړئ، كه 

  ځواب كي ويل شوي:د دوى په  ني يئ.يرښت

     

    

   

    

ى آيا دوى غوره دي كه د تبع قوم او هغه چي تر دو
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 ول، موږ هالك كړل، يقينا دوى مجرمان ول.ړاندي و

ړه ويلي شوي: آيا دوى غوره دلته د قريشو په ا -(31)

 ړل؟!هالك ك تعالى چي د جرم له كبله هللا دي كه د تبع قوم

، په عربو ئې ىتېر شوړاندي وقريشو تر چي  د تبع قوم

، فساد او طغيان ئې وكړ، هللا مؤاخذه او هالك ړىحكومت ك

ئې د عربو هر ماشوم خبر وو، او ټول هغه ې قصړل، له ك

په پل جرم ېر شوي او د خې د مخه تچي تر دمجرم قومونه 

په شديد عذاب اخته شوي، تعالى  هللاوجه نيول شوي او د 

ته ورته برخليك ته  ېقريش دچي كافي نه دي آيا دا 

 ړي؟!ذيب نه ككتمجازات او الهي محاسبه او منتظر وي، 

خبره چي د تبع ځواكمن او واكمن قوم چي پر  مگر دغه

عربو ئې حكومت كولو، ظروف او شرائط د دوى په خدمت 

چي د جرم الر ئې غوره كړه، حسيب ې كبله له دكي، خو 

اخذه او هالك كړل، دا د دې خبري دليل ؤخداى جل شأنه م

نه دئ چي دلته د مكافات او مجازات سلسله شته؟ او 

نو د پوره او كامل اجر تر السه انسان به د خپلو عملو

كولو لپاره له قبر  را پورته كېږي؟ د همدې خبري د 

اثبات لپاره قرآن عظيم الشأن په دې استناد كوي چي د 

دا چي ته په  تبع قوم مجرم وو او هللا تعالى هالك كړ.

تاريخ كي گورې چي هللا جل شأنه مجرم قومونه هالكوي، د 

آيا دا په خته سزا وركوي، ې نيسي او سپه سبب ئطغيان 

خپله د دې دليل نه دئ چي دلته يو ذات شته چي دا عالم 

 ،اداره كوي، د عالم د امورو تدبير د هغه په الس كي دئ

عملونو مكافات او مجازات مرتب كوي، او د مجرمينو  رپ

هغه د قدرت، سيطرې او حاكميت ڼه كي د په بد مجازات 

ورو، دغه مظاهر د مالك سترگو گپلو آثار او مظاهر په خ

او د قيامت او مكافات او مجازات الملك هللا د شته والي 

دلته د آخرت د منكرينو دا . دهگه ېلاو بښه گنده نڅر

ې چي الهي مكافات او مجازات نه ېرنه ترديد شوغلطه انگ

ي او د ڼېلگي د تاريخ په هري پاې بمني، حال دا چي د د

 رته ويل شوي: په هر دور كي مومي. بيا وې زمان
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او موږ دا آسمانونه او زمكه او څه چي په دوى كي 

نه مو ، د لوبو كوونكو په توگه نه دي پيدا كړي ؛دي

دي پيدا كړي مگر په حقه سره، خو د دوى  ډېرى نه 

ًا چي د فصل ورځ د دوى ټولو ميقات او يقين پوهېږي.

څه څ دوست څ دوست به له هيچي هيځ هغه ورميعاد دئ. 

ېدى شي، مگر نشي دفع كولى او نه به د دوى مرسته ك

ړى، يقينًا چي هغه مهربان عزتمن ې رحم كهغه چي هللا پر

 دئ. 

 ښووني دا دي: آيتونو الرې مباركو د د -(31-42)

 او زمكه او څه چي په دوى كي  هدا آسمانون تعالى هللا

د ، د لوبو كوونكو په توگه نه دي پيدا كړي ؛دي

ې هدفه او ې مقصده او ببې ئماشومانو د لوبو په څېر 

دلته ړي، پيدا كې ي، په سمه توگه ئنه دي پيدا كړخوشي 

سمه موندلى، دلته هر شى په  ئعبث او بېهوده شى نش

 نه پوهېږي. خو د دوى ډېرىتوگه او هدفمن پيدا شوى، 

 ښه او بد، صالح او طالح، مؤمن او كافر د  تعالى هللا

د ې، ټاكلځ ړي يوه ثابته ورېكځ د قضاوت او پرتر من

رځ د دوى ټولو ميقات او وې ټاكلړي دا ېكاو پرفصل 

څ څ دوست به له هيده چي هيځ ، دا داسي ورميعاد دئ

څوك ومومي داسي څ څه نشي دفع كولى او نه به دوست هي

ې وژغوري، يوازي ړي او له مجازات ئوكد دوى مرسته چي 

ړى، دا ې رحم كپر تعالى ږي چي هللاېژغورل كڅوك به هغه 

رحيم او ځواكمن دئ او هم هم عزتمن او  تعالى چي هللاځكه 

 ، مجرم مؤاخذه كوي او پر مؤمن رحم كوي. مهربان

  هلته به ټول راغونډېږي، د هللا په وړاندي به ودرېږي
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ه ورځ به د ښه او بد تفكيك كېږي، د دوى او په هغ

ترمنځ به فيصله كېږي او خلك به په ډلو ډلو وېشل 

 كېږي. 

دا عالم په چي ې په خپلو سترگو گوردا چي ته يعني 

باطل او بېهوده شى په هغه كي نشې سمه توگه پيدا شوى، 

له ړو باور وككوي چي  ءموندلى، دا پخپله د دې تقاضا

او د ده د مكافات او مجازات  انسان سره د محاسبې

، ځكه گورو چي لرويوه معينه ورځ په مخكي حتمًا لپاره 

يو له دنيا مظلوم ځي، بل د گناه له پيټي سره له دنيا 

وداع كوي، په داسي حال كي چي ظلم ئې كړى او د بل حق 

ئې تلف كړى، بايد د هغه مظلوم پوښتنه وشي او له دې 

ه له پېټي سره تللى بايد ظالم سره حساب، هغه چي د گنا

نو معنى ئې دا  يمحاكمه او مجازات شي، كه داسي نه و

ده چي دا دنيا عبث او بېهوده ده، چي يو څوك ظلم 

وكړي، د بل چا حق تلف كړي او له حق منحرف شي، خو د 

پر ې د گناه دروند پېټي ئ !!زا و نه گوريسخپل عمل 

والړ شي، كه ېرو حق تلفيو او ظلمونو  سره ډو او له ږاو

لپاره د قيامت او د فصل او مكافات او ې د محاسب

مجازات ورځ نه وي، د دې معنى دا ده چي دا دنيا خوشې، 

، حال دا چي په دې عالم كي د ېعبث او بېهوده پيدا شو

 ښوولى.  ويوې ذرې برابر بېهوده شى نش

    

   

   

   

   

   

    

    

    

   

     

      

يقينًا چي د زقوم ونه د گنهگار خوراك دئ، لكه تور 

ېدلو اوبو شې، د اږيېټچي په نس كي خوېل بوى ناك ت
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ې ې نيسئ او د دوزخ لوري ته ئېر، وئڅېدلو په ټد خو

ړئ، پر سر د تودو اوبو عذاب توى كې ړئ بيا ئښ كك

 ې!مخور يېر عزتمن او ډڅكه! يقينًا چي ته همدا ته و

ړه شك په اې چي تاسو ئڅه دي نًا چي دا همغه يقي

 .كولو

دلته په دوزخ كي د هغو مغرورو كافرانو حالت  -(43-10)

ړ، عزتمن او مخور ې تر نورو لوځان ئچي ځور شوى ان

گڼلو: د دغو سترو سترو گنهگارانو خوراك به د زقوم له 

تور بوى ناك هغه به په  چي كي حال داسي وني وي، په

ېدل ټاسي خو، دږيېټخوبه په نس كي ى وي، بدل شوېل ت

ړه به فرشتو ، د دوى په اېدلټخوېدلو اوبو شېا لكه د 

ړئ ښ كې كې نيسئ او د دوزخ لوري ته ئوئي: ته امر وش

هلته به دوى ړئ، پر سر د تودو اوبو عذاب توى كې بيا ئ

ېر عزتمن ډهمدا ته  ؛څكه! يقينًا چي تهوږي: ېته ويل ك

ېر عزتمن او ډځان درته چي ې غه يته هم ې!او مخور ي

چي څه دي ې همغه ېښېدو، دا دوزخ او عذابونه ئمخور بر

 .ړه شك كولوپه اې تاسو ئ

    

    

    

  

   

   

    

    

   

    

  

    

    

    

په كي وي، ه په خوندي مقام يقينًا چي متقيان ب

ې ېښمو جامېړو ورجنتونو او چينو كي، د نازكو او پر

، همداسي او ېدونكييو له بل سره مخامخبه اغوندي، 
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په هغه كي به هر ړو، ه كړجوې له حور عين سره به ئ

ايمن به وي،  چيړي غوا كي حال داسي ېوه پهډول م

او د  څكي،ړيني پرته بل مرگ نه ړي مهلته به له لوم

ستا د رب له لوري يوه ې وساتي، دوزخ له اوره به ئ

    ېينه، همدا ستره بريا ده.لور

كي په جنت كي د آيتونو ې مباركو په د -(11-11)

متقيان به په خوندي ځور شوى: متقيانو حالت داسي ان

ې، ښنېپه جنتونو او چينو كي، له هري اندكي وي، مقام 

ې د نازكو او به ئ ېړاو خوندي، جامكغم، ستونزي او 

ېر به څگرو په ږو دوستانو او ملېښمو وي، د خوېړو ورپر

ې حالت همداسي وي، تل به ئښېني، يو بل ته مخامخ ك

ټو ښكلو غې په ښايست به ئې وي، ښكلې ېرمني به ئم

گند وي، په هغه كي به دوى ته هره هغه څرسترگو كي 

 يچ كي حال داسي پهړي، ښتنه وكې غوېوه وي چي دوى ئم

ېره ېښنه او واند ېدود ختمېوو ايمن به وي، نه به د م

لري او نه دا چي كوم ضرر به ورورسوي، هلته به له 

به دوى  تعالى ړيني پرته بل مرگ نه وي، هللام ۍړهمغه لوم

د دوزخ له اور او د هغه له تاو او لوگي خوندي ساتي. 

ړه ې قياس كڅرنگوالى له دې نعمتونو عظمت او حقيقي د د

، وي ېينهستا د رب له لوري يوه لورټول به دا  چي

    ده.همدا ستره بريا يقينًا چي 

  

  

   

      

چي پند واخلي، ړ يقينًا چي ستا پر ژبه مو آسان كنو 

 ظر دي.تم منچي دوى هانتظار كوه نو 

 (58-59)-  مباركو آيتونو كي پر دوو مطالبو ې دپه

پر ژبه  ّـ هللا د رسول دا قرآن تعالى هللا -4يز شوى: كتر

پوه شي او ې پرې پاره چي مخاطبين ئې لى د دړآسان ك

نو منتظر ته ويل شوي:  ّـ هللا رسول -2واخلي، ې پند تر

و ته ټولو آيتونې كه د سور اوسه چي دوى هم منتظر دي.

ټولي دا به درته جوته شي چي دغه دوه مطالب د ځير شئ 

له  تعالى د هللا قرآنې د بحث اساسي محورونه دي، سور
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له تعالى  گواهي وركوي چي د هللاې متن ئ ،ېږل شوىلوري ل

ۍ ډالد بركتونو ته ځينو دا كتاب  -2 لوري نازل شوى.

  ښونه.گواځينو ته د الهي عذاب په لمن كي لري او 
 ه ضروري يادونه: يو

ړه يو په اې ې مباركي سورځينو تفسيرونو كي د دپه 

د اته د ابن صي ّـ هللا ږي چي وايي: رسولېگو كروايت ترستر

په نامه د يوه داسي يهودي ماشوم يادونه وشوه چي 

، ېېدېدل كې اورېدو او عجيبي خبري ترگواكي په غيب پوه

ې ې ترد هغه ليدني ته ورغى او له مالقات وروسته ئ

په څه ې ورته وويل: ما يو ې، بيا ئگورڅه چي ښتل وپو

څه دي، هغه ورته درته نيولي ووايه چي هغه  ړه كيز

گواكي ې، وفرمايل: غلط شوى ي ّـ هللا رسولدخ، الوويل: 

ې كومه هغه ته الدخان يا د الدخان د سور ّـ هللا رسول

! راشئ دا روايت په دقت سره ړه كي نيولي وو!په زيرخه 

څومره د اعتناء او ړو او وگورو چي ېر كنظره ت له

  ړ دئ: روايت داسي دئ:اعتبار و

 َقالَ  الز ْهِرىِّ  َعنِ  ُيوُنسَ  َعنْ  هللا َعبْدُ  َأخْبََرَنا َعبَْدانُ  حَدََّثَنا

 ُعَمرَ  َأنَّ  َأخْبََرهُ  ّـُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  هللا َعبْدِ  ْبنُ  سَاِلمُ  َأخْبََرِنى

 النَّ  َمعَ  اْنطََلقَ 
ِّ
 َوجَُدوهُ  حَتَّى، َصيَّاد   اْبنِ  ِقبَلَ  َرْهط   ِفى ّـبِى

 اْبنُ  َقاَربَ  َوَقدْ ، َمَغاَلةَ  َبِنى ُأطُمِ  ِعْندَ  الصِّبْيَانِ  َمعَ  َيْلَعبُ 

  َضَربَ  حَتَّى َيشُْعرْ  َفَلمْ  اْلحُُلمَ  َصيَّاد  
 
 َقالَ  ُثمَّ  ِبيَِدهِ  ّـالنَّبِى

 َصيَّاد   اْبنُ  ِإَليْهِ  َفَنظَرَ  ".هللا َرسُولُ  َأنِّى َتشَْهدُ " َصيَّاد   اِلْبنِ 

  َصيَّاد   اْبنُ  َفَقالَ . األُمِّيِّينَ  َرسُولُ  َأنَّكَ  َأشَْهدُ  َفَقالَ 
ِّ
 ّـِللنَّبِى

 َفَقالَ . َوِبُرسُِلهِ  ِباهلل آَمْنتُ  َوَقالَ  َفَرَفَضهُ  هللا َرسُولُ  َأنِّى َأَتشَْهدُ 

. َوَكاِذب   َصاِدق   َيْأِتيِنى اد  َصيَّ  اْبنُ  َقالَ  ".َتَرى َماَذا" َلهُ 

  َفَقالَ 
 
  َلهُ  َقالَ  ُثمَّ " األَْمرُ  َعَليْكَ  خُلِّطَ " ّـالنَّبِى

 
 ّـالنَّبِى

. الد خ   ُهوَ  َصيَّاد   اْبنُ  َفَقالَ  ".خَبِيًئا َلكَ  خَبَْأتُ  َقدْ  ِإنِّى"

 َيا ِنىَدعْ  ّـ ُعَمرُ  َفَقالَ  ".َقْدَركَ  َتْعُدوَ  َفَلنْ ، اخْسَأْ " َفَقالَ 

  َفَقالَ . ُعُنَقهُ  َأْضِربْ  هللا َرسُولَ 
 
 ُتسَلَّطَ  َفَلنْ  َيكُْنهُ  ِإنْ " ّـالنَّبِى

َعبُْد هللا َقاَل وَ  ".َقْتِلهِ  ِفى َلكَ  خَيْرَ  َفالَ  َيكُْنهُ  َلمْ  َوِإنْ ، َعَليْهِ 

  ُعَمرَ  ْبنِ 
َ
 صلى هللااْنطََلَق َبْعَد َذِلَك َرسُوُل هللا  :َماهللا َعْنهُ  َرِضي

  ْبُن َكْعب  ِإَلى النَّخِْل الَِّتي ِفيَها اْبُن  عليه و سلم،
َوُأَبي

َقبَْل َأْن  ،َوُهَو َيخِْتُل َأْن َيسَْمَع ِمِن اْبِن َصيَّاد  شَيًْئا ،َصيَّاد  

  َفَرآهُ  ،َيَراُه اْبُن َصيَّاد  
 
َيْعِني ِفي ـ َوُهَو ُمْضطَجِع   ّـالنَّبِي

َفَرَأْت أم  اْبنِ َصيّاد  َرسُوَل  َأْو َزْمَرة  ـ َزة  َقِطيَفة  َلُه ِفيَها َرمْ 
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َفَقاَلْت  ،َوُهَو َيتَِّقي ِبجُُذوِع النَّخْلِ  صلى هللا عليه و سلم،هللا 

صلى هللا َهَذا ُمحَمَّد   ،َوُهَو اسُْم اْبنِ َصيَّاد  ، َيا َصافِ  :الْبنِ َصيَّاد  

  َفَقالَ  ،َفثَاَر اْبُن َصيَّاد   عليه و سلم،
 
صلى هللا عليه و النَّبِي

 (1311، 1314 )بخاري:   ."َلْو َتَرَكْتُه َبيَّنَ " سلم:

له رسول  ّـروايت دئ چي وايي: عمر  ّـله عبدهللا بن عمر 

چي او يوې ډلي سره ابن صياد ته ورغى، وئې ليدل  ّـهللا 

خوا ډيو هغه د بني مغاله )د انصارو يوه کورنۍ( د غون

وبي کوي، ابن صياد دغه مهال له ماشومانو سره لته 

پوه ورتگ په  ّـدې شوى وو، تر هغه د رسول هللا ږبلوغ ته ن

)پر اوږه( وواهو، بيا ئې ابن ې خپل الس ئپه چي نشو 

چي زه د هللا ې گواهي وركوې په دصياد ته وفرمايل: )آيا 

رسول يم(؟ ابن صياد ورته وکتل او وئې ويل: شهادت 

ستو( رسول يې، بيا ابن ورکوم چي ته د اميانو )نالو

ته وويل: آيا ته پدې شاهدي ورکوې چي زه  ّـهللا رسولصياد 

رد کړه او وئې فرمايل: )زه ې ورد هللا رسول يم؟ خبره ئ

په هللا تعالى او رسوالنو ئې ايمان لرم(، بيا ئې ورته 

وفرمايل: )ته څه وينې؟( ابن صياد وويل: کله رښتينى 

وفرمايل:  ّـځي، رسول هللا او کله دروغجن )خبر( راته را

ورته  ّـبيا نبي ې ده( )خبره درباندي مغشوشه شو

وفرمايل: )ما څه درته پټ کړي )په زړه کي مي څه 

 ّـنيولي( ووايه هغه به څه وي(؟، )ويل شوي چي رسول هللا 

څه برخه په زړه کي ورته نيولې وه(، ابن  ېد دخان سور

رمايل: وف ّـصياد ورته وويل: هغه )الدخ( دئ، نبي 

وويل: يا  ّـ)خوار شې، له خپل حده نشې وتلى(، نو عمر 

ورته  ّـغاړه ئې ووهم، رسول هللا چي رسول هللا! اجازه راکړه 

ې پروفرمايل: )که هغه په رښتيا دجال وي، نو وس دي نه 

 رسي او که دجال نه وي نو وژل ئې گټه نه درته لري(.

 ّـعمر بل روايت كي دا هم راغلي: او عبدهللا بن په 

د خرما  ّـاو ابى بن کعب  ّـوايي: له دې وروسته رسول هللا 

ې هغه ښتل ئهغه باغ ته الړل چي ابن صياد په کي وو، غو

چه ې ې واوري، مخكي له دټه څه ترپپه غافل ومومي او 

په داسي حال كي وليد هغه  ّـهللا ، رسولووينيې ابن صياد ئ

ېدل ې اورادر کي پروت دئ او زمزمه ترڅپل خپه چي 

وليد چي د خرما د ونو  ّـږي، د ابن صياد مور رسول هللا ېك

وويل: اې صاف! دا ې پټوي، نو ابن صياد ته ئځان شا ته 
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(! نو ابن ّـد ابن صياد اصلي نوم وو(، دا دئ محمد )

ې وفرمايل: )که ئ ّـهللا رسولصياد را پورته شو. بيا 

 ښى وى نو حال به ئې څرگند شوى وو(.ېپر

ځلي نور هم په دغو څلور خاري كي دا روايت په ب

ې ځ ئچي تر من 1114، 3011، 3033، 2131ېرو راغلى: شم

  ّـهللا َرسُولُ  اْنطََلقَ  په يوه كيدا توپيرونه دي: 
 
 ْبنُ  َوُأَبى

، په بل َصيَّاد   اْبنُ  ِفيَها الَِّتى النَّخْلَ  َيُؤمَّانِ  األَْنَصاِرى   َكْعب  

  اْنطََلقَ  كي
 
 َوُأبَ  ّـالنَّبِى

 
 ِفيهِ  الَِّذى النَّخْلَ  َيْأِتيَانِ  َكْعب   ْبنُ  ى

  َوَمَعهُ  ّـهللا َرسُولُ  اْنطََلقَ  ، په بل كيَصيَّاد   اْبنُ 
 
 َكْعب   ْبنُ  ُأَبى

 اْبنُ  َفثَارَ  په يوه كي ،َنخْل   ِفى ِبهِ  َفحُدِّثَ ، َصيَّاد   اْبنِ  ِقبَلَ 

 اْبنُ  َفَوَثبَ  كي ، په بلَصيَّاد   اْبنُ  َفَتَناَهى په بل كي ،َصيَّاد  

 راغلي. َصيَّاد  

د  ّـهللا چي رسولپه شرحي كي ليكلي ې روايت د دځينو 

ساحر پوه شي دى وو چي  ىپاره ابن صياد ته ورغلې لد

کي د دجال نښي په ده ځكه دئ، که کاهن دئ كه دجال، 

دلي انگور ېې، يوه سترگه ئې ړنده يا د پړسې وليدل شو

همدا به ښايي مان کاوو چي گ ّـېر وه او رسول هللا څپه 

 دجال وي( 

په دريو طبقو چي  ئدا روايات د سند له مخي داسي د

ې راويان، د څلورمي كي دركي يو يو راوي لري او په 

 څو اساسي ستونزي لري: پلوه متن له 

 تعالى كي له هللا زمكي او په آسمانونوچي وايي  قرآن 

فرشته، ږي، نه انسان، نه ېپوهپه غيب نه څوك هيپرته 

څوك، گر، نه دجال او نه بل ېرى، نه كاهن، نه جادوپنه 

گه به څنېدو، پوهښه چا ې حقيقت تر بل هر په د ّـهللا رسول

ږي كه ېپوهپه غيب چي ې امتحانولو په دهغه يو ماشوم 

 نه؟

 بل انسان كومه چي پوه شي ې په دنشي كولى څوك هي

ابن چي ې ده، دا روايت وايي ساتلټه پړه كي په زخبره 

ځاى الدخ پر چي د الدخان پوه شوى وو صياد دومره 

گه ويلى ېكنده توپرپه ښونو له مخي د الر قرآند ووايي. 

څه ړه كي په زچي د انسان ږي ېپوهې په دچي نه دجال شو 

 ّـږ ته رسول هللاچي موڅه دي څوك، دا هغه دي او نه بل 

چي كه ابن صياد گمان كولو گه دا څنښودلي، هغه به را

  پوه شي؟!!په غيب به ود دجال وي نو موع
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ي دا روايت دغو دالئلو ته په پام سره ويلى شو چ

جسارت ې د دزه ېره ې سربد ړ نه دئ، پرد اعتبار وقطعًا 

ړه په اپيغمبر د عظيم الشأن تعالى  چي د هللانشم كولى 

چا باغ ته د هغه له چي هغه د بل ې ومنم ووايم يا ئ

ى، تر ټ مخكي تللپټ پنو كي په وپرته ورننوتى، ې اجاز

پل چي هغه تر خپوه شي ځان ورسوي او څو ابن صياد ته 

چي كه احيانًا دا ومنو څه وايي!! څه كوي او څادر الندي 

ې ړه كارونه )د بل له اجازپه داسي مواردو كي دا دوا

، نو جائز دي پرته د هغه باغ ته ننوتل او تجسس كول(

صورت كي به كوم حقيقت په ېدو آيا د ابن صياد د نه خبر

 ّـهللا رسولته د  هلالج لجآيا عمر څه وو؟ جوت شوى وو؟! هغه به 

ې او ېدى نشې غالبپرچي كه هغه دجال وي نو ته دا وينا 

ې معنى نه په دټه نه لري، گې تا ته څه ژل ئكه نه وي و

وروسته هم ابن صياد ونه مالقات له هغه  ّـهللا رسولچي ده 

ال دئ كه نه؟!! آيا دا چي دى همغه موعود دجژندو ېپ

ا وى نو يښتكه د ابن صياد قصه ر ړ ده؟!وينا د منلو و

ې وه، ولي روايت شو گونو صحابه وو به دا خبرهله لس

 ې؟! يوازي يوه كس ته منسوب شو

 
سُْبح ان ك  اللَُّهمَّ و بهح ْمدهك ، أشهد أن ال  إهل ه  إهالَّ أ ْنت  أ سْت ْغفهُرك  

 و أ ُتوُب إهل ْيك  
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 جاثيهال

 ژندنه:پېې د سور

ې له )الجاثيه( دئ چي د سورې نوم سوري مباركې د د

آيتونو فواصل د ، لري آيتونه 37، شوى اخيستلآيت  28

ته  (يوقنون)آيت څلورم د او (، الحكيم)دوهم آيت د ې ئ

او هغو سورتونو وسط ې متږدوالى ئو اوآيتون ورته دي، د

كي نازل ځنيو كلونو چي د مكي دور په منته ورته دئ 

ېر وروسته ډږي چي دا سوره تر الدخان ېداسي معلوم. شوي

چي تر ې او په هغو ظروفو او شرائطو كي نازله شو

نه په كي نازل شوي، د ړاندي څلور سورتوالدخان و

ته ې ښيي، دې مضامين همدا راږدوالى او د سورآيتونو او

ږدوالي تر و له اوې د آيتونمو پام وي چي د هري سور

ې، د ابتدائي ږي چي كله نازله شوېحده معلومېره د

څومره ډ دي او هر ډ لنتونو آيتونه معموال  لنكلونو سور

ئې ورو ورو  ې نو آيتونهچي كومه سوره وروسته نازله شو

ځو مخكنيو تر پن ې آيتونه، د الجاثيه د سورږده شوياو

 ږده دي. و اوسورتون

دا سوره هم د )حاء( او )ميم( په دوو مقطعاتو 

ې كي سورې مبارچي په دښه ده ې ندا د د ،ېپيل شوحروفو 

ټوله سوره د او  ېړل شويڅدوه اساسي موضوعات هم كي 

د موضوعاتو ترتيب څرخي، ې دوو موضوعاتو پر محور همد

ې حروفو هم داسي دئ لكه په همداسي دوو پر له پسې ئ

: ې د بحث محوري موضوعات دا ديې سورې، د دې سورشوپيل 

چي )عزيز(  ېږل شوىله لوري ل تعالى هللاهغه د  قرآن -4

له تعالى  گواهي وركوي چي د هللاې متن ئ ،او )حكيم( دئ

زمكي كي د هغو  او په آسمانونو -2 لوري نازل شوى.

چي ايمان ښي او دالئل دي څرگندي نېر لپاره گڼ شم

ې كتاب ښيي چي د دښي دوى ته گندي نڅردا  ي دي،ړونكراو
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د خالصه ې مضامينو د د .يم دئږونكى رب عزيز او حكېرال

 :ېگه راغلې توې په وروستيو دوو آيتونو كي په دسور

    

   

   
   

    
   نو ستايني د عالمونو هغه :

رب ته دي چي هم د آسمانونو رب دئ او هم د زمكي رب، 

زمكي كي لويي ده ته مختص ده او  او په آسمانونو او

ې رب هغه باحكمت عزتمن دئ. هغه ذات چي يو صفت ئ

، د دغه صفت پالنه كويټول عالم پالونكى( دئ او د )

ږدي او د هغه د ې نتقاضاء دا ده چي انسان مهمل پر

 د هللا ، قرآنږيېښود كتاب ولپالني او روزني لپاره الر

  د دغه صفت مظهر دئ. تعالى 
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ږنه د باحكمت عزتمن هللا له ېې كتاب لحاء ميم، د د

زمكي كي حتما  د  او په آسمانونوچي لوري ده، يقينا  

او ستاسو په دي،  يښگندي نڅرپاره ړونكو لايمان راو

كي چي خوروي ژوو ېدونكو ځپه هغو خوښت كي او پيداي

او د شپې ښي دي، گندي نڅرپاره ل وې د يقين كوونكئ

رزق په د چي هللا څه كي په اختالف او په هغه ځي او ور

زمكه له ې سره ئ په هغهاو  ىړنازل ك له آسمانتوگه 

ړې او د بادونو په ۍ كژوندړيني وروسته خپلي م

چي ښي دي گندي نڅرپاره ړو لگېدلو كي د هغو ولگ
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په  ېتعقل كوي، دا د هللا آيتونه دي چي پر تا ئ

د هللا له وينا او د ده له گه لولو، نو ني تويښتر

  ړي؟!   په كومي وينا ايمان راوروسته به آيتونو و

ېدو پوهښه آيتونو په مطالبو د باركو ې مد د -(4-9)

 پاره بايد دا خبري په پام كي ولرئ:ل

  د )حاء( او )ميم( په دوو مقطعاتو دا سوره هم

ې كي سورې مبارچي په دښه ده ې ندا د د ،ېپيل شوحروفو 

ټوله سوره د او  ېړل شويڅدوه اساسي موضوعات هم كي 

رتيب د موضوعاتو تڅرخي، ې دوو موضوعاتو پر محور همد

ې حروفو هم داسي دئ لكه په همداسي دوو پر له پسې ئ

 ې د بحث محوري موضوعات دا دي:ې سورې، د دې سورپيل شو

چي )عزيز(  ېږل شوىله لوري ل تعالى هللاهغه د  قرآن -1

له تعالى  گواهي وركوي چي د هللاې متن ئ ،او )حكيم( دئ

زمكي كي د هغو  او په آسمانونو -2 لوري نازل شوى.

چي ايمان ښي او دالئل دي څرگندي نېر پاره گڼ شمل

ې كتاب ښيي چي د دښي دوى ته گندي نڅري دي، دا ړونكراو

د خالصه ې مضامينو د د .يم دئږونكى رب عزيز او حكېرال

 گه راغلي:ې توې په وروستيو دوو آيتونو كي په دسور

    

   

   
   

    
   نو ستايني د عالمونو هغه :

رب ته دي چي هم د آسمانونو رب دئ او هم د زمكي رب، 

زمكي كي لويي ده ته مختص ده او  او په آسمانونو او

  هغه باحكمت عزتمن دئ.  

 ېره ې شمزمكي كي هر لوري ته داسي ب او په آسمانونو

د ړونكو ږي چي د ايمان راوېتر سترگو كښي گندي نڅر

د هغو ښت كي او هدايت لپاره كافي دي. ستاسو په پيداي

په زمكي كي خوروي د ې ئ تعالى چي هللاښت كي ژوو په پيداي

د هر ژوي ښي دي، گندي نڅرپاره ل ييقين كوونكهر 

گواهي وركوي چي ږغ گنده توگه او په جگ رڅپه ښت پيداي

ښت كي حتمًا يو ژوندى خالق لري. د يوه ژوي په پيداي

ېره علمي اساسات مراعات شوي ې شمژور، پراخ او بدومره 

څوك له ې بل چي له يوه عليم، قدير او خالق رب پرته ئ
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پيدا كولو عاجز دئ، كه تاسو له يوه داسي ساينسپوه 

ې ئ ړهان د بدن د سلول په اړئ چي د انسښتنه وكپو

ړى او ورته ووايئ: انسان ولي د يوه ژوندي تحقيق ك

ږ سلول له پيدا كولو عاجز دئ؟ هغه به درته ووايي: مو

په دقيقه توگه پېژندلى نه ال تر اوسه د انسان يو سلول 

ړۍ په ېږده، ساينس د شلمي پېپرې لري دئ پيدا كول خو ئ

ړوكى په نامه داسي و DNAپاى كي د انسان په سلول كي د 

چي يوازي د سترو مايكروسكوپونو په ړ پيدا كتوكى 

ړوكي توكي كي د ې وپه همدېدى شي خو مرسته ليدل ك

معلومات ثبت شوي ړه دومره په اړي انسان د بدن د هر غ

 ړوكيله همدغه و ږي.ېځائچي په يوه ستر كتابتون كي نه 

DNA ې ترگي ئس چي د خاوندېدى شي دا معلومات ترالسه ك

څنگه دئ، ې رنگ ئېښتانو، جلد او نوكانو څنگه دي، د و

       ړتياوي. گځاناو د هغه نور خصوصيات او 

 ي، له منظم تگ راتگ، يوه په بلي پسځي د شپې او ور

پيرونو سره، داسي چي د زمكي پر سر ژوي ټولو توپلو خ

په زمكي كي د ژوند الزمي ې سره ورته ضرورت لري، په همد

ږي، كه داسي نه وي نو د زمكي پر سر د ېبرابرشرائط 

ېدل ځي، له آسمان د هغه باران ورځه ژوند امكان له من

چي د ژوو لپاره د اساسي رزق حيثيت لري او په هغه سره 

د بادونو ږي، ېۍ كراژوندړيني وروسته زمكه له خپلي م

ځي ېورځته كوي، چي په هوا كي تعادل رامنېدلو كي په لگ

كوي، په  قاحال نباتات او لي ته انتقالويې سيمي بله يو

چي تعقل ښي دي گندي نڅرپاره ړو لگد هغو وټولو كي ې د

ښود كتاب د خپل الرې ئ تعالى كوي، دا هغه دالئل دي چي هللا

څوك ، كه ېښتينې رله الري تاسو ته اوروي، هره وينا ئ

ې ږي نو آيا تر دېگندو دالئلو نه قانع كڅرپه دغو 

قانع شي او  ېوينا پيدا شي چي هغه پر داسيوروسته به 

نو د هللا له وينا او د ده له آيتونو ړي؟! ايمان راو

     ړي؟!په كومي وينا ايمان راوروسته به و
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ېر دروغجن گنهگار په حال، د هللا آيتونه ډافسوس د هر 

ښتونكي غوداسي لويي د ږي بيا ېې لوستل كاوري چي پر

ې نه دي هغه ئ چي گواكيپه توگه اصرار كوي 

ړه، او كله چي ېرى وركېدلي، نو د دردناك عذاب زاور

ې وهي، پرډي پوه شي ملنڅه زما له آيتونو په كوم 

 پهې دوزخ، پكوونكى عذاب دئ، تر شا ئهمدا دوى ته س

څه څ ړني هينه به د دوى السته راو چي كي حال داسي

اولياء ې ړى شي او نه هغه چي له هللا پرته ئې دفع كتر

ښوونه دا يوه الرولي، او دوى ته ستر عذاب دئ. ني

ړه چي د خپل پالونكي رب د آيتونو په اده، او هغه 

 دوى ته د اضطراب دردناك عذاب دئ. كفر كوي

 آيتونو كي ويل شوي: ې مباركو په د -(1-11)

  د هللا چي افسوس  ېر دروغجن گنهگار په حالډد هر هغه

ې تكبر ئبيا ري خو ې اواو دى ئږي ېې لوستل كآيتونه پر

ړي څوي چي پر خپل كفر اصرار وكې ته هدټه لويي لاو د 

ې چلن داسي وي لكه چي ړه ئد دغو الهي آيتونو په ااو 

چلن ې دوى به له دښايي ېدلي، ې اصاًل نه وي اورهغه ئ

ې دا خو برخليك ئېدو طمع، كومه طمع لري، لويي ته د رس

 ى شي.ړېرى وركد دردناك عذاب زچي دئ 

 له آيتونو په  تعالى د هللاكله چي مغرور دروغجن  دا
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په ې وهي، همدا دوى ته پرډي ملننو پوه شي څه كوم 

دوزخ، په آخرت كي ې او ورپس پكوونكى عذاب دئسدنيا كي 

ه څكوم ړني نه به د دوى السته راو چي كي حال داسي په

ې پرته ئتعالى نه هغه چي له هللا ړى شي او ې دفع كتر

 ، دوى ته ستر عذاب دئ. وو ياولياء نيول

  ټولو ته د سعادت او نجات ښوونه ده، الرالهي دا يوه

ړه چي د خپل پالونكي رب د آيتونو په اڅوك ښيي، الر 

دوى به تل  دوى ته د اضطراب دردناك عذاب دئ. كفر كوي

ۍ كي ژوند كوي، همدا اضطراب ېشانپه سخت اضطراب او پر

    به د دوى لپاره دردناك عذاب وي. 

    

  

   

   

     

    

   

     

    

    

ړى مسخر كداسي  رې سمندهللا هغه ذات دئ چي تاسو ته ئ

د ده فضل په كي رواني شي، چي ۍ په امر كشتد ده چي 

ې ټول هغه څه ئاو تاسو ته  ړئ.ټوئ او چي شكر وكول

مسخر كړل چي په آسمانونو كي دي او هغه څه چي په 

ي زمكه كي دي ، يقينا  په دې كي هغه قوم ته نښي د

 فكر كوي.تچي 

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(12-13)

  تاسو ته داسي ې ئ رسمنددئ چي  هغه ذاتتعالى هللا

په كي تلى شي، له هغو ضوابطو او ۍ ړى چي كشتمسخر ك

د پاره چي ې لدا د دړي، وضع ك تعالى سننو سره سم چي هللا

 ړئ.ځاى كپر ې ټوئ او شكر ئفضل ولخپل منعم رب 

 ټول هغه څه مسخر كړل چي په آسمانونو ې ئو ته تاس

 .كي ديي او زمك

  فكر تپه دې كي هغه قوم ته نښي دي چي چي يقينًا
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 كوي.

د زمكي او آسمانونو هر دا مبارك آيتونه وايي چي 

په ټول عالم د فرشتو انسان ته مسخر شوي، يعني دا څه 

ټول عالم دا موجود نظم شمول د ده په خدمت كي دي، د 

چي انسان وكولى شي د زمكي پر سر ژوند ې منتج شوى دپه 

ړاندي د او دا همغه مطلب دئ چي د انسان په وړي. وك

په هغه څه به ې افاده كوي، د عالم هر فرشتو سجده ئ

فرشتې ئې  ېصورت كي انسان ته مسخر وي چي سمبالوونك

انسان ته منقادي وي، له دې معلومېږي چي دا د آدم 

انقياد يوازي سجده او اندي د فرشتو عليه السالم په وړ

 نه وو بلكي د ده د اوالد لپاره هم وو. پاره د ده ل

موږ عمال  گورو چي د كوم كار اراده كوو، كه له زمكي 

ډبرو كوو، له مېوه راشرا پورته كوو، له وني ډبره 

جوړوو، زموږ ې او جهازونه تر باسو او موټرياوسپنه را

موږ له ارادې سره سم په ټولو كړو وړو كي فرشتې ز

ږي او په دې ترتيب موږ ته د هغه كار د تر سره ځېخو

كولو توفيق را په برخه كېږي چي د كولو اراده ئې كوو، 

ېر وو او څكه داسي نه وى نو انسان به د جماداتو په 

د كوم كار د كولو توان او قدرت ې په خپله خوښه به ئ

 نه درلود. 

   

   

   

   

    

    

    

   

   

ښنه بخدي ړى ووايه: هغو ته ې راوهغو ته چي ايمان ئ

پاره چي يوه ې لړي چي د ايام هللا طمع نه لري، د دوك

ې، ړي چي كولو ئوركبدله څه له كبله قوم ته د هغه 

او پاره ده ې د ده لئټه ړي نو گېك عمل وكڅوك چي ن

پر ده دئ، بيا به د ې نو تاوان ئ ړيڅوك چي بد وك

   ږئ.ېځول كخپل رب لوري ته گر
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ته  ّـ هللا آيتونو سره رسولې مباركو په د -(14-11)

 ې چي مؤمنانو ته ووايي: ښوونه شوالر

 الهي مكافات او مجازات ته چي ئ ړښنه وكهغو ته بخ

راتلو هيله نه  وځطمع نه لري او د هغو سترو سترو ور

په شديد ې مؤمنان ژغورلي او كافران ئ تعالى لري چي هللا

چي د تاريخ په ځي هغه الهي ورړي، الهي عذاب اخته ك

تاسو د دوى د هدايت ې، وار تكرار شوپه وار ږدو كي او

 تعالى دا هللاړئ، او اصالح په هيله خپل دعوت ته دوام ورك

څه كوي، مطمئن ږدئ چي له تاسو او له دوى سره ېته پر

ړنو مناسبه بدله هر چا ته د خپلو ك تعالى چي هللااوسئ 

ې چي ېرلځينو درنو مفسرينو داسي انگڅه هم كه وركوي. 

په حكم ړاندي وو او د جهاد فرضيت و دا حكم د جهاد له

سره منسوخ شوى، خو حقيت دا دئ چي دا حكم نه يوازي 

منسوخ شوى نه دئ بلكي تل ورته ضرورت دئ، هر مسلمان 

ښووني مطابق ې الهي الرړاندي د دمكلف دئ د هغه چا په و

ړي چي ايام هللا ته طمع نه لري، تل بايد د خلكو د عمل وك

ړاندي له مخاطب د جهالتونو په وهدايت هيله ولري، د 

د هغه چا غلطي ويناوي اغماض، عفو او صبر كار واخلي، 

ړي چي د ايام هللا راتلو ې حوصله نه كې بني ئرېاو انگ

طمع او هيله نه لري، داسي خلك نه يوازي په كافرانو 

ځان ته مؤمن ېر دي بلكي په هغو كي هم شته چي ډكي 

 وايي. 

 او بد عمل مناسبه او ېك هر چا ته به د خپل ن

ې ئټه ړي گېك عمل وكڅوك چي نږي، ېك لعادالنه بدله وركو

ته ده ې ئتاوان  ړيڅوك چي بد وكږي او ېته رسده 

ځول د خپل رب لوري ته گرټول تاسو بيا به ږي، ېرس

   ږئ.ېك
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او يقينا  چي بني اسرائيلو ته مو كتاب، حكم او 

پر ړ او ، او پاكيزه پاكيزه رزق مو وركړنبوت ورك

گند احكام مو څرړ، او ټولو عالميانو مو فضيلت ورك

چي له هغه وروسته ړ مگر ې ونه كئړل، نو اختالف ورك

ېري له كبله، كي د تپه برخه شوه، په خپلو ې پوهه ئ

څه په ځ د هغه چي ستا رب به د قيامت په وريقينا  

  ړه كوي چي دوى په كي اختالف كولو.   ېكپرړه ا

آيتونو كي د مخكني مطلب لپاره ې مباركو په د -(11-11)

ې، د فرعون له منگولو د ړاندي شوگه وېليوه تاريخي ب

ه ړۍ والو هغوى تټولو نبني اسرائيل ژغورنه او پر 

ې ېدونكېرگنده او نه هڅريوه فضيلت وركول د ايام هللا 

 بني اسرائيلو تعالى ړه ويل شوي: هللاې اېلگه ده، په دب

ې ښود كتاب ئالر، ړاو نبوت ورك )واكمني( ته كتاب، حكم

ړى ژغورل شول او واكمني وركۍ وپه برخه شو، له غالم

پاكيزه په دوى كي مبعوث شول، ېر انبياء گڼ شمشوه، 

او غوره فضيلت ې ئړۍ والو نټولو پر شو، ړى ورك رزق

نن چي ل، ى شوړگند احكام وركڅر والى په برخه شو، او

دا  ېپك او ذليل او په اختالفاتو كي غرق گورسته دوى 

ېري له عزم له پوهي وروسته اختالف او د نورو پر حق د ت

ځ د ه د قيامت په ورب تعالى هللا ړ شوى اختالف دئ،راوال

  ړه كوي چي دوى په كي اختالف كولو.   ېكپرړه په اڅه هغه 
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 (مأمورگالري )ې تپه يوكار  دغهبيا مو ته د 

ړه او د هغو د هوسونو ې وكې، نو متابعت ئځولوگر

 ږي، يقينا  چي هغوى د هللاېمتابعت مه كوه چي نه پوه

څه له تا نشي دفع كولى، او يقينا  چي ظالمان څ هي

هللا د  ځينو نورو دوستان دي اوې د ځيني ئداسي دي چي 

نو موال دئ، دا د خلكو لپاره د بصيرت اسباب امتقي

    چي يقين كوي. ښود او رحمت دئ او د هغو لپاره الر

 ته ويل شوي: ّـ هللا دلته رسول -(11-20)

 روسته مو تا ته دغه مأموريت له مخكنيو پيغمبرانو و

د دغه نو ټاكله، گالره مو درته وړې تگځانوسپارو او 

او د هغو د هوسونو الهي شريعت او تگالري متابعت كوه، 

داسي نه چي د دوى له ږي، ېمتابعت مه كوه چي نه پوه

او د ژوند په كومي  ېښتني ومنغو ېېدلټوكهوسونو را

الهي ې شأ ئچي منړې برخي كي داسي تگالره غوره ك

ښتني وي، هغه ښوونه نه بلكي د خلكو هوس او نفسي غوالر

چي د دوى ملگرتيا به تا او ستا دعوت ې موخه هم په د

 هللاړاندي د گټه ورسوي!! دوى نه ستا په وښايي كومه ته 

عذاب  تعالى هللاېدى شي او نه د د پېرزوينو مانع ك تعالى

گرتيا كوي او درنه دفع كولى شي، تل به ظالم د ظالم مل

 انو موال وي.د متقيبه  تعالى هللا

  ې ، سترگي ئڼا دهرخلكو لپاره ټولو د  قرآندا

او د هغو په الس وركوي، د بصيرت اسباب پرانيزي او ور

ې ښوونو ئچي يقين كوي، له الرښود او رحمت دئ لپاره الر

ې پر مخ ې ئهغه گټه اخيستى شي او د الهي رحمت درواز

ن وي او پر حقائقو د ايمان او باور پرانيزي چي باورم

   كولو اهليت لري. 
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ړي گمان كوي چي د ې ترسره كه ئآيا هغه چي بد كارون

ړى او ې راوچي ايمان ئځوو وگرې ېر به ئڅهغو په 

، داسي چي د دوى ژوند او د دوى ړيې كېك عملونه ئن

ې څومره بد حكم دئ چي دوى ئ ؟!سره برابر ويمرگ به 

  كوي. 

چي بد خلك آيا هغه دا مبارك آيتونه وايي:  -(21)

د ې به ئ تعالى هللاړي گمان كوي چي ې ترسره ككارونه ئ

ېك عملونه ړى او نې راوچي ايمان ئ يځوېر وگرڅهغو په 

ورته او يو سره ژوند او مرگ به ړو د دوا او ړيې كئ

!! ېرنهگڅومره غلطه انقضاوت او څومره بد  ؟!ړيشان ك

 تعالى څ معيار له مخي برابر نه دي، هللاړه د هيدا دوا

مله كوي او سره يو شان معا وړبه نه په دنيا كي له دوا

  په آخرت كي. نه 

   

  

    

    

  

ړي او پر حق مبتني پيدا ك زمكه او آسمانونههللا او 

څه له مخي بدله ښ ته د هغه چي هر ساكې موخه په د

پر دوى  چي كي حال داسي ې دي پهړي ئكچي  ى شيړورك

 ږي. ېبه ظلم نه ك

ېرني د گۍ غلطي اند مخنكې مبارك آيت كي په د -(22)

 او آسمانونه  تعالى پاره ويل شوي: هللامزيد ترديد ل

ښتينى او ، دلته يو رړيپيدا كسم او د حق مطابق  زمكه

له هر چا سره د حق ړ نظام حاكم دئ، پر حق او عدالت وال

ښت يوه ږي، د عالم د پيدايېدالت له مخي معامله كاو ع

ى ړڅه له مخي بدله وركد هغه چا ته هر چي موخه دا ده 
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پر دوى به ظلم نه  چي كي حال داسي ې دي پهړي ئچي ك شي

ږي ېړه ظلم كنه به د كافر، عاصي او باغي په ا ږي.ېك

، هر يو به د خپل ړهاو متقي په ااو نه د مؤمن، صالح 

ې امكان حقيقي بدله ترالسه كوي. دلته د د عمل سمه او

چي له كافر او مؤمن، صالح او طالح، ظالم او نشته 

   ډول معامله وشي. مظلوم سره يو 

   

   

     

   

    

     

     

هللا ې اله نيولى او نو آيا هغه دي وليد چي خپل هوس ئ

 ونوږپر غوړ، او د هغه په پوهي سره هغه الروركى ك

پرده ې مهر ولگولو او د ده پر سترگو ئې ړه ئاو ز

ړي، آيا دايت كڅوك هې ، نو له هللا وروسته به ئېړولغو

 پند نه اخلئ؟!   

 ښووني دا دي: ې مبارك آيت الرد د -(23)

  چي د خپل نفس بنده دئ، خپل هوس ې پېژنڅوك آيا هغه

هللا تعالى د خپل هغه علم له نيولى او او معبود ې اله ئ

ې ړه ئېكدا پرړ، ې لري الروركى كړه ئمخي چي د ده په ا

ري له تلو محروم ړه چي دا د نفس بنده دي په سمي الوك

مهر ولگولو او د ده ې ړه ئاو ز ونوږپر غود هغه وي، 

 تعالى ړ وو، هللاې ودى د همد، هړولپرده وغوې پر سترگو ئ

پرته داسي  تعالى آيا اوس به له هللانو ړ وموندو، ې ود د

ېروتى او له الهي توفيق محروم پيدا شي چي دا تڅوك 

ې آيت د د د ړي؟! آيا پند نه اخلئ؟!انسان هدايت ك

(   فقره په )ڼي كي هم تعبير ې بلي بيو

او هغه دا چي  گويړخ نه لې چي د آيت له سياق سره اشو

څه ړ چي ېروتى كت كي حال داسي دا انسان په تعالى هللا

   ې هم درلود. علم ئ

  لكه چي گورئ دلته داسي چا ته د نفس بنده ويل شوي

څه كوي څه وايي او هغه  چي خپل هوس ته تسليم دئ، هغه
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اله ې ښوي، ويل شوي چي هوى او هوس ئې خوچي د ده هوس ئ

ې معنى ځونكى او عابد، د دې لماند( دئ او دى ئمعبو)

په قاموس كي )اله( هغه چا ته ويل  ده چي د قرآندا 

ږدي او ړه اوامرو او احكامو ته غاې ږي چي انسان ئېك

ه د يوازيني )اله( ت تعالى ، هللاې عمل كويپه الرښوونو ئ

په سترگه كتل او دا ويل چي له ده پرته بل )اله( نشته 

ټولو اوامرو اطاعت د  تعالى دا معنى لري چي زه د هللا

چي د هغه د اوامرو څوك نه منم پرته داسي كوم، له ده 

گڼم، كه له ده پرته د چا اطاعت كوم ځان الزم اطاعت پر 

طاعت په اصل كي د نو يوازي په هغه صورت كي چي د هغه ا

چي په خوله وايي: ال إله إال هللا: څوك اطاعت وي،  تعالى هللا

د  تعالى له هللا پرته بل إله نشته، خو په عمل كي نه د هللا

ښوونو عمل، هغه په الرې اوامرو اطاعت كوي او نه ئ

څ ې د الهي معيارونو له مخي هيدا كلمه ئ دروغجن دئ او

     ښت او وزن نه لري.ارز

    

   

   

     

     

     

   

    

    

   

    

    

   

    

    

   

ې چ ئڅه نه دپرته بل ې له د: )حقيقت( ويل ېوئو ا

ژوندي ، مرو او رائي ژوند دايږ دنيزمونې همدا زيوا

 يپه داس، ړويمڅه نه پرته مو بل ې ږو او له زمانېك

 يهيڅ علم نه لري، دوى هسړه اې په د يچ يحال ك
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ې ولوستل گند آيتونه پرڅراو كله چي زما  كوي. مانگ

چي وايي: كه ې بل حجت نه وي پرته ئې نو له د شي

اولئ، ووايه: هللا مو ږ پلرونه رښتيني يئ نو زمور

ځي ورهغي  تړوي بيا مو د قيامژوندي كوي بيا مو م

ېرى خلك نه ډپه كي نشته خو څ شك چي هي ډويته راغون

    ږي.ېپوه

ښوونه كوي چي ږ ته الردا مبارك آيتونه مو -(24-21)

يي، ړه څه وااپه او ژوند  د مرگڅوك دئ او هغه دهري 

 گه:ې توپه د

  :ژوند پرته بل ې اوسني له دد قيامت منكرين وايي

ږو، له ېژوندي كژوند نشته، همدلته مرو او همدلته را

گ او ږ مر، زموړويمڅه نه پرته مو بل  (ېزماندهر )

دا نه منو ړلى دئ، ې پوري تې دنيا او زمانژوند په همد

په ږي، ېلوري كله ړه د هللا ېكژوند او مرگ پرږ د چي زمو

ړه هيڅ علم نه اې په د يچي دا خبره كوي حال ك يداس

قيامت او له څوك چي كوي،  ماني گلري، دوى هس

ژوند دهر او طبيعت ته گ بياژوندون انكار كوي او مر

او له حقيقت بې خبر منسوبوي، دوى په حقيقت كي ناپوه 

ټ نلري، څ علمي بنسهيېرنه انگدوى دا تصور او ، د دي

د بياژوندون په كله چي  .ئگمان داو  ، وهمهسي خيال

، هغه قاطع ې ولوستل شيگند آيتونه پرڅر تعالى هللاه د ړا

ېښودل شي چي ې مخي ته كاو انكار نه منونكي دالئل ئ

حجت پرته بل ې قيامت او بياژوندن ثابتوي نو دوى له د

ږ ښتيني يئ نو زمووايي: كه راو دليل نه لري چي 

دا په ړئ، ژوندى كړى را!! يعني كوم مپلرونه راولئ

ړې خاوري د ژوو راپيدا ېبه له مهره ش داسي حال كي چي

ږي چي د ژوند او ېپوهښه په خپلو سترگو گوري، ېدل ك

چا د څوك د ږي، نه ېله لوري ك تعالى ړه د هللاېكمرگ پر

گ، ړاندي او وروسته كولى شي او نه د مرړه وېكژوند پر

ړۍ وال ټول نږي نو كه ېټه چي راورسېد چا د مرگ ن

ې ټه ئېژغورلى او د مرگ ن هغه له مرگ نشيډ شي راغون

چي سل كاله وروسته څوك ډولى، آيا هغه ځنېبه نشي يوه ش

څوك ړي؟ آيا پيدا كې څوك كولى شي نن ئېږي به پيدا ك

، يوه بكتريا پيدا ړيكولى شي يو ژوندى سلول پيدا ك

كه دا نشي كولى  ړي؟پيدا كڼه يوه پاټي بويوه د  ،ړيك
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ي؟!! د كوم ذات په گه ژوند او مرگ دهر ته منسوبوڅننو 

 تمو د قيامواك كي چي ستاسو ژوند او مرگ دئ هغه به 

ېرى ډپه كي نشته خو څ شك چي هي ډويځي ته راغونورهغي 

    ږي.ېخلك نه پوه

 ېقرآن كريم دا تصور چي مرگ په زمانلكه چي گورئ 

باطل او كفري  ؛پوري تړي او د مرگ نسبت دهر ته كوي

هللا تعالى فرمايي:  ّـ هللا له بل لوري رسول ،گڼيتصور 

ځلو سره كنښپه  ( تهېفرمايلي: بني آدم مي دهر )زمان

ځوروي، دهر زه يم، امور زما په واك كي دي، شپه او 

ُيْؤذهينهي اْبُن آد م ، ي سُبُّ الدَّْهر ، و أ ن ا ځ بدلوم رابدلوم، ور

چي دلته  ورئگ،، ُأق لُِّب اللَّْيل  و النَّه ار  الدَّْهُر، بهي دهي األ ْمرُ 

ې وينا ، د د(: زه دهر يمالدهر نافرمايلي: )أ تعالى هللا

څه چي تاسو د دهر په نامه يادوئ او مطلب دا دئ: هغه 

هغه ته منسوبوئ هغه په حقيقت كي زه يم، د ښه او بد 

 چي هللا تعالى په خپله زمانه دئ ئده مطلب دا نې وينا د

ئې دا دئ چي: او مراد مطلب  يبلكې نوم الدهر دئ، يا ئ

حال دا چي زمانې ته منسوبوي، دهريون حوادث او پېښي 

كار دئ نه د دهر، هغه چي پېښو ته د  تعالى دا د هللا

گمان كوي چي طبيعي او تصادفي پېښو په سترگه گوري، 

ښه او بد پېښي په خپله او په تصادفي شكل واقع كېږي، 

نه زماه ځلېر ډله همدې امله ې له لوري بولي، د زمان

ورته كوي، د زمانې له ناوړه پېښو  يمحكوموي او ښكنځل

شكايتونه او گيلې كوي، پداسي حال كي چي د پېښو مدبر 

او متصرف قديرخداى دئ، هركار د ده په امر او اراده 

 ېترسره كېږي، زماناو د خاصو سننو او ضوابطو مطابق 

كي خداى ته  په حقيقت ورته كول؛ يته بد ويل او ښكنځل

 ويلو مترادف دي.  د بد 
   

    

   

   

ټولواكي د هللا ده، او كومه زمكي  او او د آسمانونو

ځ به باطلپال ې ورځ چي قيامت قائم شي په دور

 تاواني شي.
زمكي  او آسمانونو دا مبارك آيت وايي: د -(27)
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د قيامت باطلپال ځ به د قيامت په ورټولواكي د هللا ده، 

ټولواكي حقيقت په خپلو سترگو وگوري، هغه ې منكرين د د

ړى او څومره تاوان كې ې انكار سره ئبه پوه شي چي په د

 ړى.ې مخامخ كگه شوم برخليك سره ئڅنله 

     

    

  

   

   

   

    

   

   

  

  

   

    

   

   

    

  

   

 

ډله به د ، هره ېگورو ېډو شوپه گونډله به او هره 

ځ به د هغه ې ورږي، په دېبلل ك پل كتاب لوري تهخ

چي تاسو كولو، دا زما هغه ږي ېڅه بدله دركول ك

چي ړه حقه وينا كوي، يقينا  كتاب دئ چي ستاسو په ا

ې څه ليكل چي تاسو كول، نو هغه چي ايمان ئږ هغه مو

ې په ړي د دوى رب به ئې كېك عملونه ئړى او نراو

، خو څرگنده بريا دهړي، همدا خپل رحمت كي داخل ك

ړى نو آيا تاسو نه وئ چي زما ې كهغه چي كفر ئ

لويي ېدل او تاسو به آيتونه درباندي لوستل ك

 ړي وئ.  گښتله او مجرم وغو

ځي يو آيتونو كي د قيامت د ورې مباركو په د -(21-31)
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ېر هيبت ډد ډله به هره  ځور شوى:پړاو داسي انړى ځانگ

جسارت به ېدلو غ درې، د نېگور ېډو شوپه گونله كبله 

ډله ړى وي، هره ې له السه وركنشي كولى او دا توان به ئ

ږ شي ږي، هر يوه ته به غېپل كتاب لوري ته بلل كبه د خ

دوى ته به وويل شي: ڼه واخله، چي راشه او خپله عملپا

چي ږي ېركول كدڅه بدله ځ به تاسو ته د هغه ې ورپه د

 پهړه كول مو، دا زما هغه كتاب دئ چي ستاسو په ا

چي ښتيا وايي او حقه وينا كوي، يقينًا بشپړه توگه ر

څه ليكل چي تاسو هغه له لوري گمارل شوو فرشتو ږ زمو

ړي ې كېك عملونه ئړى او نې راوكول، نو هغه چي ايمان ئ

ړي، همدا ې په خپل رحمت كي داخل كد دوى رب به ئ

ړى هغوى ته به ې كڅرگنده بريا ده، خو هغه چي كفر ئ

تاسو نه وئ چي زما آيتونه درباندي وويل شي: آيا 

چي د كبر او لويي ځكه نه منل دا و تاسو خېدل لوستل ك

ړه )كبر( او ، دغه دواړي وئگټه كي وئ او مجرم وپه ل

 ېښودئ.  الهي آيتونو منلو ته نه پر)جرم( د 
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ې نښتياو كله چي به وويل شو: يقينا  چي د هللا وعده ر

په كي څ شك ټه داسي ده چي هيېده او د قيامت ن

څه ږو چي دا قيامت ېپوهږ نه ؛ تاسو به ويل: مونشته

گمان يوازي د يوه گمان )په حد كي( ، يقينا  چي دئ

څه بدوالى به او د هغه و، ينه متيقن ږ او موكوو 

ې محقق شي پرڅه به او هغه ړي چي دوى كورته جوت شي 

او وبه ويل شي: نن به تاسو  ې وهلي،پرې ئډي چي ملن

ځي مالقات ړو لكه چي تاسو د خپلي دغي ورېر كداسي ه

څ هي ځى به مو اور وي اواو استوگنړى وو، ېر كه

ې لپاره چي د هللا مرستندوى به درته نه وي، دا مو د د

ړي ې او دنيايي ژوند دوكه كډي وهلپه آيتونه مو ملن

ې عذر ه ئږي او نه بېې ايستل كوئ، نو نن به نه تر

 ېدى شي.  قبل

آيتونو كي د قيامت د هغه پړاو ې مباركو په د -(32-31)

د قيامت منكرينو ته به ې: ځور شوځيني برخي داسي ان

شو: د هللا  وويلتاسو ته په دنيا كي كله چي به وويل شي: 

څ شك ټه داسي ده چي هيېې ده او د قيامت نښتينوعده ر

ږو چي دا ېپوهنه ږ ؛ نو تاسو به ويل: مونشتهپه كي 

گمان يوازي د يوه گمان په حد كي ږ مو، څه دئقيامت 

گمان مو دا دئ چي قيامت نشته،  ،يونه متيقن او كوو 

ې غلطي او ناسمي د دې باور نه لرو، په راتلو ئ

ېرني له د هغو بدو عملونو چي د دغي انگېرني او گان

، او هغه عذاب به ړي بدوالى به ورته جوت شيې ككبله ئ

او ې كوله چي دوى استهزاء پرړوي وغوې پل وزر پرخ

ړ گڼل، او دوى ته به وويل ډو وې د ملنښونه ئگواړوند ا

ړو لكه چي تاسو د خپلي دغي ېر كشي: نن به تاسو داسي ه

 ځى به مو اور وي اواو استوگنړى وو، ېر كځي مالقات هور

څوك به ونه مومئ داسي څ مرستندوى به درته نه وي، هي

پېره برخليك سره له ې سله دړى شي، مرسته وك چي ستاسو

ډي چي د هللا پر آيتونو مو ملنې كبله مخامخ شوي يئ د

ې ړي وئ، نو نن به نه ترې او دنيايي ژوند دوكه كوهل

 ېږي.  ې عذر قبلږي او نه به ئېايستل ك
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نو ستايني د عالمونو هغه رب ته دي چي هم د 

آسمانونو رب دئ او هم د زمكي رب، او په آسمانونو 

زمكي كي لويي ده ته مختص ده او هغه باحكمت  او

  عزتمن دئ.  

بارك آيتونه چي د معنى له پلوه يو آيت دا م -(36-31)

ې ې او جامع تتمه ده او د سورښكلې ې مباركي سوردئ د د

ږدي او وايي: نو ړاندي په وږ ټولو مضامينو خالصه زمود 

ستايني د عالمونو هغه رب ته دي چي هم د آسمانونو رب 

زمكي كي لويي  دئ او هم د زمكي رب، او په آسمانونو او

  و هغه باحكمت عزتمن دئ.  ده ته مختص ده ا

 هللاهغه د  قرآن :آيتونو كي ويل شوي: ړيو په لوم

متن  ،چي )عزيز( او )حكيم( دئ ېږل شوىله لوري ل تعالى

په  له لوري نازل شوى.تعالى  گواهي وركوي چي د هللاې ئ

ښي څرگندي نېر زمكي كي د هغو لپاره گڼ شم او آسمانونو

ښي دوى گندي نڅردي، دا  يړونكچي ايمان راواو دالئل دي 

 .يم دئږونكى رب عزيز او حكېې كتاب رالښيي چي د دته 

ې دوه د بحث محوري موضوعات دي چي ې سورهمدا مطالب د د

 په آسمانونوپه تتمه كي په اختصار سره راغلي. ې د سور

تر ښي گندي نڅرېره ې شمزمكي كي هر لوري ته داسي ب او

زمكي پالونكي رب د  او آسمانونوښيي د ږي چي ېسترگو ك

د ايمان ښي ، عزيز او حكيم دئ، دا نړ دئستاينو و

د هدايت لپاره كافي دي. هغه ذات چي يو صفت ړونكو راو

پالنه كوي، د دغه ټول عالم پالونكى( دئ او د ې رب )ئ

ږدي او د هغه د ې نصفت تقاضاء دا ده چي انسان مهمل پر

 د هللا قرآن، ږيېښود كتاب ولپالني او روزني لپاره الر

  د دغه صفت مظهر دئ. تعالى 
 

سُْبح ان ك  اللَُّهمَّ و بهح ْمدهك ، أشهد أن ال  إهل ه  إهالَّ أ ْنت  أ سْت ْغفهُرك  

 و أ ُتوُب إهل ْيك  
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 حقافاأل

 :د سورې پېژندنه

ې له د سور )األحقاف( دئ چيې نوم سوري مباركې د د

آيتونو فواصل د ، لريآيتونه  35تل شوى، اخيسآيت  24

ته  (معرضون)آيت ېيم درد او (، الحكيم)دوهم آيت د ې ئ

او هغو سورتونو ې متوسط ږدوالى ئو اوآيتون ورته دي، د

كي نازل ځنيو كلونو چي د مكي دور په منته ورته دئ 

ږي چي دا سوره په هغو ظروفو او ېداسي معلوم. شوي

د الجاثيه سوره په كي نازله  چيې شرائطو كي نازله شو

ې مضامين همدا ږدوالى او د سور، د آيتونو اوېشو

و له ې د آيتونې ته مو پام وي چي د هري سورښيي، درا

ې، د ږي چي كله نازله شوېحده معلومېره ډږدوالي تر او

ډ دي او ډ لنتونو آيتونه معموال  لنابتدائي كلونو سور

 ې نو آيتونهه شوچي كومه سوره وروسته نازلڅومره هر 

د  ې آيتونه، د االحقاف د سورږده شويئې ورو ورو او

 پلوه الجاثيه ته ورته دي. ږدوالي له او

حروفو دا سوره هم د )حاء( او )ميم( په دوو مقطعاتو 

هم ې كي كي سورې مبارچي په دښه ده ې ندا د د ،ېپيل شو

ې دوو ټوله سوره د همداو  ېړل شويڅدوه اساسي موضوعات 

هم داسي ې د موضوعاتو ترتيب ئڅرخي، وعاتو پر محور موض

ې، ې سورپيل شوې حروفو دئ لكه په همداسي دوو پر له پس

هغه د  قرآن -1: ې د بحث محوري موضوعات دا ديې سورد د

 ،چي )عزيز( او )حكيم( دئ ېږل شوىله لوري ل تعالى هللا

 له لوري نازل شوى.تعالى  گواهي وركوي چي د هللاې متن ئ

چي په دوى څه او هغه او زمكه  آسمانونه تعالى هللا -2

ې ثابته پاره ئڅه لد هر ړي او سم پيدا ك ړو كي ديدوا

ږل شوى ېله لوري ل تعالى هللاړه )د دا دواې. ټاكلټه ېن

ږ ته يوه كتاب( او )په سمه توگه پيدا شوى عالم( مو
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عزيز او حكيم  تعالى چي هللااساسي خبره كوي او هغه دا 

اعراض كوي چي حقيقت  ې قرآنڅوك به له ديوازي هغه دئ. 

ې د دړې. ې غوره كنه مني او د كفر او انكار الر ئ

ې ې په وروستيو دوو آيتونو كي په دد سورخالصه مضامينو 

    ې:گه راغلتو

    
     

     
      

      
   :  نو داسي صبر كوه لكه

ړه تلوار په اړى او د دوى پيغمبرانو صبر كډمنو چي هو

ې ئگوري چي وعده څه وځ چي دوى هغه وركومه مه كوه، 

ې ټې گنيو لهځي چي د ورږي داسي به وي لكه ېوركول ك

ړى. دا يو ابالغ دئ، نو نه دئ كاو درنگ ډ ځنې پرته ئ

     !ړى شي؟څوك هالك كپرته به بل ړو آيا له دغو فاسقو وگ

د بعثت په لسم كال ځينو رواياتو له مخي دا سوره د 

تره ابو طالب  ّـهللا  ې چي د رسولهغه مهال نازله شواو 

يو متين، دروند، مخور  ّـهللا  رسولې سره وفات شو او په د

ې يوه مياشت ږدنې ړ، ورپساو كلك مدافع له السه ورك

وفات  ّـېرمن خديجه مښياره او هود ده مهربانه وروسته 

ېرمن باوفا او صادقه م ّـهللا  شوه، دا نه يوازي د رسول

ې او ې ملگرښتيند دعوت په چارو كي د ده روه بلكي 

په واك كي  ّـهللا  ې د رسولټوله شتمني ئپله ه وه، خهمسفر

ه سخت حالت كي پړى، كه به ډ وركډاې ده ته ړه، تل ئورك

به  ّـ ېېښنو او غمونو سره كور ته راغى نو خديجله اند

ې رفع ېښنټولي اندډمنو ويناوو سره د ده ډاپه خپلو 

ښمنيو شدت او ې خوا د مخالفينو د عناد او دې، له يوړك

ښتينو مدافعينو له خوا د داسي دوو كلكو او رله بلي 

ځو او مؤمنان له داسي سختو ور ّـهللا  السه وركول؛ رسول

دا كال د عام الحزن )د  ّـهللا  ړي ول چي رسولسره مخامخ ك

په همغه وخت كي قريشو د ړ، غمونو كال( په نامه ياد ك

په ضد عمومي مقاطعه اعالن ې بني هاشم د قبيل ّـهللا  رسول

ېدونكي او حتي حج ته راتلونكي حجاج ې اوسد مكوه، ړې ك

 ړهچي له بني هاشم سره تجارتي راكې منع شوي وو له د

په شعب ې كاله ړي، درړه وكوالړه او اجتماعي ناسته ورك
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كي ساتل شوي وو، په حالت ې ابي طالب كي د سختي محاصر

د بني ثقيف ړ شي او ښتل چي طائف ته والوغو ّـهللا  رسول

ړي ږه ده ته پناه وركږ تر لسالم ته وبلي يا لقبيله ا

ځي، د طائف له چي په اطمئنان سره خپل دعوت پر مخ بو

ې وليدل خو هغوى نه يوازي د ده ډېرو مشرانو سره ئ

چي طائف  ې وويلهغه ته ئړ بلكي ځواب وركبلني ته منفي 

ځي، مجبور شو له طائف ووځي، ډ پرته ووڅنږدي او له ېپر

څو لوچك تنكي مشرانو رفو او بدضميرو ځينو كمظد طائف 

ې او بلي له يوږدو كي گمارل چي د الري په اوځوانان و

ځلو، ستوغو او بدو خبرو او ړو، ښكنپه شپېلكيو، تاخوا 

پي ټ ّـهللا  ، تر هغه چي رسولړيې استقبال كډبرو ئحتى 

مهال له طائف  ې، دغهډكي شوله وينو ې پي شو او كپۍ ئټ

ښېناست او په دغو ال سيوري ته كېود دڼ بهر د يوه ب

 ړه: پل رب ته دعاء وكې خالفاظو ئ

اللهم اليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى و هوانى على 

الناس يا ارحم الراحمين، انت رب المستضعفين و انت 

؟ ام ي ت وج هَُّمنويبعيد إهلوى من ت كهُلنوي إهلوى ع ُدو  ربى، 

فال  اضباعلى غكن تالى صديق قريب ملكته امرى؟ ان لم 

ابالى، غير ان عافيتك اوسع لى، اعوذ بنور وجهك الذى 

اضاءت له السموات و اشرقت له الظلمات و صلح عليه امر 

الدينا و االخرة، ان ينوزل بى غضبك او يحل بى سخطك، 

حول و ال قوة اال بك.   جامع لك العتبى حتى ترضى، و ال 

           االحاديث

 ۍد خپل قوت له ضعف او كمـزور ؛ت كومشكايهللا! تا ته  ېا

او د خپل توان له كموالي او د خلكو په نظر كي له خپل 

ټولـو سپكوالي، اې تر هر مهربان زيات مهربانه! تـه د 

؟ لري ېرب يې او ته زما رب يې، چا ته مي سپارې وزلو ب

دې دوست تـه ږكه ني؟ او ړو كيمن ته چي تندى راته ترښد

كه ته رابانـدي غصـه ! ېكي وركوچاري په واك مي چي ته 

پراخ نو هيڅ پروا نلرم، خو ستا عافيت راته ډېر  ېنه و

ښي، ستا د مخ په هغـه نـور سـره پنـاه غـواړم چـي ېبر

مكــي وربانــدي روښــانه شــوي او تيــارې زآســمانونه او 

سمي او د دنيا او آخرت چاري ورباندي  ېورباندي رڼې شو

ي او يـا سـتا چي ستا غضب راباندي نازل شـ ې، له دشوې

همــدومره  څومره چـي ســتا خوښـه ويمي احاطه كړي، قهر 

نه  د راگرځېـدا تـوان پرته ستا له توفيق ، ړهعتاب وك
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   .ځواكرسولو  ته سركار او نه د شته 

له طايف ناهيلى او غمجن راستون شو،  ّـهللا  رسول

ځي په څو ورې مناسب ونه گڼلو، ې ته تلل ئمخامخ مك

يوه شپه په ې ځو كي ئې ورهمد نخله كي پاته شو، په

گى ټولتالوت كولو چي د پېريانو يو  د قرآنځه كي لمان

ې ايمان سره سم ئېدو له اور د قرآن ې خوا ته راغى اوئ

په  د قرآنې ړ، خپل قوم ته ستانه شول او هغوى ته ئراو

او د الجن  32-29ې په ې سورڅه وويل چي د همدړه هغه ا

       راغلي. و كيړيو آيتونپه لومې د سور
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ږنه د باحكمت عزتمن هللا له ېې كتاب لحاء ميم، د د

چي په څه او هغه او زمكه  آسمانونهږ مو لوري ده،

پرته په بله  ېټېې نټاكلله حق او  ړو كي ديدوى دوا

ړى له ې كي، او هغه چي كفر ئړپيدا كنه دي توگه 

 ي. شوښل گواې چي پرڅه اعراض كوونكي دي هغه 

ېدو پوهښه مطالبو د  آيتونو پهې مباركو د د -(4-3)

 پاره بايد دا خبري په پام كي ولرئ:ل

  د )حاء( او )ميم( په دوو مقطعاتو دا سوره هم

ې كي سورې مبارچي په دښه ده ې ندا د د ،ېپيل شوحروفو 

ټوله سوره د او  ېړل شويڅدوه اساسي موضوعات هم كي 

د موضوعاتو ترتيب رخي، څې دوو موضوعاتو پر محور همد

ې حروفو هم داسي دئ لكه په همداسي دوو پر له پسې ئ

ې د بحث محوري موضوعات همغه ې سورې، د دې سورپيل شو

آيتونو كي په ېيم دي چي په مختصره توگه په دوهم او در

ېږل له لوري ل تعالى د هغه هللا قرآن -4: يگه راغلې تود

گواهي وركوي چي ې ، متن ئچي )عزيز( او )حكيم( دئ شوى

او  آسمانونه تعالى هللا -2له لوري نازل شوى. تعالى  د هللا

ړي سم پيدا ك ړو كي ديچي په دوى دواڅه او هغه زمكه 

ړه )د دا دواې. ټاكلټه ېې ثابته نپاره ئڅه لد هر او 

ږل شوى كتاب( او )په سمه توگه ېله لوري ل تعالى هللا
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بره كوي او هغه دا ږ ته يوه اساسي خپيدا شوى عالم( مو

ې څوك به له دعزيز او حكيم دئ. يوازي هغه  تعالى چي هللا

اعراض كوي چي حقيقت نه مني او د كفر او انكار  قرآن

ې په د سورخالصه ې مضامينو د دړې. ې غوره كالر ئ

 ې:گه راغلې تووروستيو دوو آيتونو كي په د

   

   

    

     

    

      

    

   :  نو داسي صبر

په ړى او د دوى پيغمبرانو صبر كډمنو كوه لكه چي هو

گوري چي څه وځ چي دوى هغه وركومه وار مه كوه، ړه تلا

ې يو لهځي چي د ورږي داسي به وي لكه ېې وركول كوعده ئ

ړى. دا يو ابالغ دئ، ك ينه داو درنگ ډ ځنې ې پرته ئټگن

ړى څوك هالك كپرته به بل ړو نو آيا له دغو فاسقو وگ

     !شي؟
  په ږ څرگند حقائق زموځير شو دوه كه عالم ته

ټول عالم كي پيدا شوي، په څه سم هر  -1ږي: ېځلړاندي و

د  -2گه هم نشو موندلى، ېلېهوده شي يوه بد ناسم او ب

ې، داسي چي په ټاكل شوټه ېپاره يوه ثابته نڅه لهر 

ټاكلى عمر لري او ې پيدا شي، محدود او ټېې نټاكلې يو

ځاى بل ږي او خپل ېې عمر پاى ته ورسې ئټېې نټاكلپه 

 هللاې وايي، د ئ چي قرآنڅه دي هغه ږدي. او دا ېپرته 

 تعالى چي د هللاڅه وايي مقروء كتاب )قرآن( همغه  تعالى

څوك د هالكت وايي، نو آيا هغه ې مشهود كتاب )عالم( ئ

ېر له ځالند او څپه  ړ او مستحق نه دئ چي د قرآنو

 گند حقيقت انكار كوي؟! څر
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دربلئ  هڅ چي له هللا پرته كومړى ووايه: آيا پام مو ك

په ړي او ې پيدا كڅه ئچي د زمكي ښيئ ې راوئ

ې څه شركت په برخه دئ؟! تر دې آسمانونو كي ئ

ې د علم كومه پاتړئ يا ړاندينى كوم كتاب راته راوو

څوك ېروتى ېر تډښتيني يئ، او تر هغه به كه ر ؛ېشون

چي د قيامت تر څوك وربلي چي له هللا پرته داسي وي 

ې له دعاء د دوى اجابت نشي كولى او هغوى ئځي ور

دوى  ړى شي دډ كاو كله چي خلك راغونغافل دي؟ 

  ځني به انكار كوي. ښمنان به شي او د دوى له لماند

ښوونه ته الر ّـ هللا آيتونو كي رسولې مباركو په د -(4-1)

 ې چي مشركينو ته ووايي:شو

  پرته كوم تعالى هللاچي له ړى پام كې ته مو دآيا 

چي ښيئ راوړئ ما ته ې غواځئ او مرسته ترمعبودان لمان

څه په كوم آسمانونو  داو  ړيپيدا كڅه زمكي ې دد دوى 

كه دا خبره په كوم مخكني  سره شريك دي؟ تعالى هللاكي له 

او ې ادعاء كوئ چي تاسو ئهمغسي  وي؛ ېالهي كتاب كي شو

كه كوم علمي دليل درسره وي، داسي علمي دليل چي له 

ما دا كتاب او دا علمي دليل  ؛ړى ويمخكنيو مو ترالسه ك

 ړئ!! ته راو

  پرته  تعالى هللاچي له څوك وي ېروتى تېر ډتر هغه به

د قيامت تر چي ړي ې غواځي او مرسته ترلمانڅوك داسي 

داسي دي اجابت كولى او دعاء او بلنه نشي د دوى ځي ور

دا د دوى د ؟ ې اورياو نه ئ له دعاء غافل ديچي د دوى 
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چي ځ ږنده جعلي معبودان به د قيامت په هغه ورېوهم ز

ښمنان شي او د دوى د دوى د ؛شي ړىډ كراغونبه خلك ټول 

   !!ځني به انكار كويله لمان

   

   

   

    

    

    

   

      

    

    

    

   

     

    

      

     

    

    

     

   

   

   

   

     

     

هغه چي  ې تالوت شيگند آيتونه پرږ څراو كله چي زمو

وايي: دا ړه چي حق ورشي د هغه په اكله ړى ې ككفر ئ

ړ ځانه جوې له آيا وايي: دا ئډي دي، گندي كوڅر

ړى وي نو ځانه افتراء كړى؟! ووايه: كه مي له ك

څه راته په واك كي نه لرئ، دى پر څ تاسو د هللا هي

تاسو په كي لگيا يئ، هغه زما  ښه پوه دئ چيڅه هغه 
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گواه په توگه كافي دئ، او هغه ځ د او ستاسو تر من

ړنى پيغمبرانو لومښونكى دئ، ووايه: زه د مهربان بخ

ږي او ېڅه كږم چي له ما سره به ېاو نه پوه نه يم

ږي، او زه يوازي ېكڅه تاسو سره به له چي ې نه په د

ږي، زه له ېكې وحي چي ما ته ئڅه متابعت كوم د هغه 

ووايه: آيا پام څه نه يم، گند نذير پرته بل څريوه 

كه دا د هللا له لوري وي او گه به وي( څن)مو دئ چي 

ړى وي او د بني اسرائيلو يوه گواه ې كفر كتاسو پر

ې ايمان نو هغه پر وي ېړگواهي وركې هم په ورته ئ

يقينا  چي هللا دا ظالم  !!؟ړىړى او تاسو كبر كراو

 .هدايتويړي نه وگ

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(1-10)

  گند څر قرآنړاندي د د كافرو قريشو په وكله چي

ړه په ا د قرآنېدو وروسته له اور تالوت شيآيتونه 

 گند جادو دئ!! څردا وايي: 

 چي وايي: ړ بولي د دوى دا وينا د حيرت و تعالى هللا

ې ينا هم له دړى؟! دا وړ كځانه جوله  ّـمحمد  دا قرآن

ېر څپه  چي د قرآنړ ده پلوه د حيرانتيا او تعجب و

 عظيم او ستر الهي كتاب يوه انسان ته منسوبوي؛ په

گواهي ې متن په واضح توگه د د د قرآن چي كي حال داسي

وركوي چي دا كتاب د عزيز حكيم رب له لوري نازل شوى، 

 ّـ هللا چي د رسولړ ده پلوه د تعجب وې له بلي خوا له د

چي د خپل رب ې تورنوي ېر صادق او امين شخصيت په دڅپه 

څكله به دا ژني هيېپ څوك چي قرآنړه افتراء كوي، په ا

چي څوك او ڼي ړي چي هغه د انسان كالم وگجسارت ونه ك

به هغه په درواغو او افتراء څكه پېژني هي ّـ هللا رسول

 ړي. تورن نه ك

 كه ما دا ته ويل شوي: دوى ته ووايه:  ّـ هللا رسول

څه راته څ ړى وي نو تاسو د هللا هيځانه افتراء كله  قرآن

ښه پوه دئ چي تاسو څه په واك كي نه لرئ، دى پر هغه 

گواه په ځ د په كي لگيا يئ، هغه زما او ستاسو تر من

. دلته دا ښونكى دئتوگه كافي دئ، او هغه مهربان بخ

ي نه څه راته په واك كڅ )تاسو د هللا هيفقره چي وايي: 

ې ې فقربايد وگورو چي د دړي، وضاحت غواږ ل لرئ(،
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ېل ېل بڅنگه دئ، په تفاسيرو كي بۍ سره ارتباط له مخكن

كه ما  -1ې دا دي: ړ ئتعبيرونه مومو چي د اعتناء و

ي، تاسو د ړسزا راكې به ئ تعالى هللانو  يړې وافتراء ك

 ّـ هللا دلته رسول -2عذاب له ما نشئ دفع كولى،  تعالى هللا

څه زما  تعالى ې چي قريشو ته ووايي: هللاښوونه شوته الر

گټه او تاوان رارسولى شئ؟ زما د څه پارلي؟ تاسو ته س

ستاسو په الس كي دي؟ ولي به تاسو ته داسي څه برخليك 

ته منسوب  تعالى كوم چي په دروغو مي هللاړاندي كتاب و

وي؟!! آيا په داسي كار سره له تاسو د كومي گټي ړى ك

سولو طمع يا د كوم تاوان دفع كولو هيله كولى شم؟ په ر

 هللاې د ړه ئېكگړې توگه هغه گټه او تاوان چي پرځان

كه داسي نه وي نو ولي به دا  ؟!!ږيېله لوري ك تعالى

څه هيله او طمع ښتي او څه غوكار كوم، كله مي له تاسو 

چي دوهم ږي ېځير شو نو راته جوته كږ ړې؟ كه لمي ك

 ب او دقيق دئ.تعبير مناس

 ته ويل شوي چي خپلو مخالفينو ته ووايه:  ّـ هللا رسول

 ښه پوه دئ چي تاسو په كي لگيا يئ،څه هللا تعالى پر هغه 

ښه خبر دئ، په ځلو ستاسو تبليغات اوري، ستاسو له هلو 

پاره دا څه لږي چي تاسو په كومه موخه او د ېپوهې د

گواه ځ د من هغه زما او ستاسو ترڅي كوئ، تبليغات او ه

. كه د حق ښونكى دئپه توگه كافي دئ، هغه مهربان بخ

كتني  بيا، ېاو د توبښمنانو ته فورًا سزا نه وركوي د

ې دا ده چي هغه وجه ئپاره مهلت وركوي لاو تجديد نظر 

  .ښونكى دئمهربان بخ

  تر ما ړنى نه يمپيغمبرانو لومووايه: زه د ورته ،

ږم، نه ېپه غيب نه پوهېر شوي، پيغمبران تېر ډړاندي و

نه او وي څه كبه له ما سره  تعالى ږم چي هللاېپوهې په د

څه كوي، يوازي د هغه څه تاسو سره به له چي ې په د

گند څرږي، زه له يوه ېكې وحي چي ما ته ئمتابعت كوم 

چي  ړىپام كې ته مو آيا دڅه نه يم، نذير پرته بل 

وري وي او تاسو د هللا تعالى له ل گه به وي كه دا قرآنڅن

ړى وي او د بني اسرائيلو يوه گواه هم په ې كفر كپر

ړى او ې ايمان راونو هغه پر وي ېړگواهي وركې ورته ئ

ړي نه يقينًا چي هللا دا ظالم وگ !!؟ړىتاسو كبر ك

 . هدايتوي
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  دلته ويل شوي چي د بني اسرائيلو يوه گواه هم په

ړى او ې ايمان راونو هغه پر ې،ړگواهي وركې ورته ئ

گواه ې يوه چي له دږي ړېښتنه راوال، پوړىتاسو كبر ك

ځينو درنو ړې؟ گواهي وركڅه ، او هغه د څوك دئمراد 

دئ چي  ّـسالم هللا بن عبدمفسرينو ويلي چي گواكي دا گواه 

ځكه ړ، خو دا وينا ې راوستر يهودي عالم وو او ايمان ئ

او ندي ړادا سوره تر هجرت وې خوا چي له يوصحيح نه ده 

هغه مهال ې، د بعثت په لسم يا يولسم كال كي نازله شو

له بلي خوا گورو چي ړى، عبدهللا بن سالم ايمان نه وو راو

دا آيت د داسي مضمون يوه برخه ده چي خطاب قريشو ته 

متوجه دئ او هغوى ته د نورو خبرو په ضمن كي دا هم 

ې ته ورته ويل شوي چي د بني اسرائيلو يو شاهد هم د

ې وايي همدا خبره ئ چي قرآنڅه يعني هغه كوي،  خبره

چي په تورات ايمان لري، هغه هغه بني اسرائيلي هم كوي 

پيغمبر يم، ړنى ته ورته دئ، نه زه لوم تورات چي قرآن

سابقه نه لري، څ كتاب داسي كتاب دئ چي هيړى نه مي راو

مسلمانانو ېر شوي او تر پيغمبران تېر ډړاندي تر ما و

په همداسي يوه كتاب باور درلود اسرائيلو  ړاندي بنيو

ې مسلمانان چي نن ئې وركوله او د همغي خبري گواهي ئ

 گواهي وركوي. 
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ې چي ايمان ئړه ړى د هغو په اې كاو هغو چي كفر ئ

ې هغه ته ږ به ئنو تر موښه وى ړى وويل: كه وار

ايت نه چي په هغه سره هدړى، او كله سبقت نه وو ك

 داسي شول نو حتما  به وايي: دا پخوانى دروغ دئ، په

ښود او ړاندي د موسى كتاب يو الرتر هغه و چي كي حال

يو رحمت وو، او دا د عربي ژبي يو مصدق كتاب دئ؛ د 

ړى او ې كچي ظلم ئښل شي گواې وپاره چي هغه پرې لد

ږ ويل: هللا زموې ېرى. يقينا  هغه چي وئېكانو ته يو زن

ښتل نو پر دوى ېدل وغوگ پاته كټينې ئ؛ بيا ئرب د

دوى د جنت ېره شته او نه به غمجن شي، نه كومه و

څه يوه بدله خاوندان دي؛ په هغه كي تلپاتي؛ د هغه 

 چي دوى كول. 

 دا مبارك آيتونه وايي: -(11-14)

 باندي  وويل: كه په قرآنړه كافرانو د مؤمنانو په ا

څكله پر ى نو دوى به هيړل غوره او سم كار وايمان راو

ړاندي ايمان ېر وډږ به تر دوى موړى، سبقت نه وو كږ مو

او ونه  يې سعادت محروم شچي له داو كله  ړى وو!!راو

دا  ايي:وبرخمن شي نو ښوونو له الر چي د قرآن ږيېنتوان

ېدل هغه دروغجني خبري دي چي په وار وار او پخوا اور

ړې او ۍ دعوى كرپيغمبځينو د ړاندي هم ې وې، تر دشو

ړى شوى، له لوري كتاب ورك تعالى چي د هللاې دي ويلي ئ

 چي رسولړې په رد كي كې وينا د د دوى دا خبره  د قرآن

پيغمبر يم، نه ړنى ووايه: نه زه لومې ويلي: ته ئ ّـ هللا

سابقه نه لري، تر څ كتاب داسي كتاب دئ چي هيړى مي راو

مسلمانانو ر ېر شوي او تپيغمبران تېر ډړاندي ما و

په همداسي يوه كتاب باور درلود ړاندي بني اسرائيلو و

ې مسلمانان چي نن ئې وركوله او د همغي خبري گواهي ئ

 تر قرآنځواب كي ويل شوي: گواهي وركوي. د دوى په 

ښود او يو رحمت وو، د كتاب يو الر ّـړاندي د موسى و
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ۍ همغه كتاب په طفيل بني اسرائيل د فرعون له غالم

ې، په برخه شوې پېرزويني ئ تعالى ورل شول، د هللاژغو

 قرآنړى شو، ړۍ والو فضيلت وركټولو نهدايت شول او پر 

ېر يو الهي كتاب دئ، په دومره توپير سره څد تورات په 

چي دا په عربي ژبي نازل شوى، د تورات مصدق دئ، دا 

لپاره يو انذار دئ  والمانېر د ظڅكتاب هم د تورات په 

ېكانو ته ېروي او نې واو ظلم له بدو پايلو ئ چي د كفر

مخالفين به له همغه برخليك سره  ېرى دئ، د قرآنيو ز

 ږي چي فرعونيان ورسره مخامخ شول او د قرآنېمخامخ ك

ترالسه كوي چي د بني اسرائيلو په  څهپلويان به هغه 

 برخه شول. 

  هغو مؤمنانو ته اطمئنان وركوي چي وايي:  تعالى هللا

ټينگ پاتي ې په دغي عقيدږ رب دئ؛ بيا تعالى زموهللا 

ېره شته او نه به غمجن شي، ږي، پر دوى نه كومه وېك

ې الر څه به په دېره نه لري، داسي څه وڅ دوى دي له هي

ډېر ې غمجن شي او تر هغه ړي چي پركي له السه ورنه ك

دوى جنتيان دي؛ په هغه كي به ړي، غوره ترالسه نه ك

عملونو الهي ېكو ه د دوى د ايمان او نتلپاتي وي؛ دا ب

 وي. بدله 
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گڼي ښېاو انسان ته مو له خپل مور پالر سره د 

ړ او له ړاو سره حمل كې له كړې، مور ئښتنه كسپار

ې ېكون ئو له تي پرحمل اږاوو، ېې وزړاو سره ئك

تر هغه چي خپلي مضبوطتيا ته ېرش مياشتي وو، د

ې زما ې ويل: اوئ ېدوۍ ته ورسېښت كلنڅلوېدو او ورس

ړه چي ستا د هغه نعمت ې الهام وكربه! ما ته د د

چي پر ما او زما پر مور پالر دي ړم شكر اداء ك

ې ړم چي ته ئېك عمل وكاو چي داسي ن ړىپېرزو ك

ړه، الد كي مي اصالح راپه برخه كاو په اوې، ښوخو

زه يقينا  چي ړې او يقينا  چي ستا لوري ته مي رجوع ك

چي د دوى هغه ړي هغه دي له مسلمانانو يم، دا وگ

ې دئ او د جنتيانو په ړى ئغوره عمل به قبلوم چي ك

ې وعده چي ښتينږم، هغه رېېرت ې له بديوډله كي به ئ

 ېدله.  له دوى سره ك

 د هللاښووني دا دي: آيتونو الرباركو ې مد د -(11-11)

ې چي ښوونه شواو الرښتنه له لوري انسان ته سپار تعالى

گه له ړې توگځانگڼه كوي، په ښېله خپل مور پالر سره به 

په گاللو سره په ړاوونو د كې خپلي مور سره چي دى ئ

ې ړاوونه ئړى، د ساتلو او حملولو كخپل رحم كي ستر ك

ېكون حمل او له تي پر، ولىږېې زړاو سره ئله كگاللي، 

پالر د ده ې وروسته هم مور او تر دېرش مياشتي وو، ې دئ

دوى تر پالني ځيني تر هغه د روزنه او پالنه كوي، 

ږي، په خپلو پښو ېالندي وي چي خپلي مضبوطتيا ته ورس

ې گڼي، بيا ترځان مستغني وږي او د دوى له احتياج ېودر

گ څنۍ پوري د دوى په كلن ېښتڅلوې تر ځيني ئاو ېل شي ب

كي پاتي شي، خو دا هغه صالح زامن دي چي د خپل منعم 

ې ې زما ربه! ما ته د دځاى كوي او وايي: ارب شكر پر 
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چي پر ما ړم ړه چي ستا د هغه نعمت شكر اداء كالهام وك

ېك عمل او چي داسي ن ړىاو زما پر مور پالر دي پېرزو ك

كي مي اصالح راپه  او په اوالدې ښوې خوړم چي ته ئوك

يقينًا چي ما ستا ېك او صالح اوالد را، نړه، برخه ك

له مسلمانانو يم، زه يقينًا چي ړې او لوري ته رجوع ك

به د دوى غوره غوره  تعالى چي هللاړي هغه دي دا وگ

ې نيسي او له ډله كي به ئعملونه قبلوي، د جنتيانو په 

 سره د هللاږي، دا له دوى ېېرې تاو گناهونو به ئ بديو

   ږي.ېې وعده ده چي حتمًا به ترسره كښتينهغه ر تعالى

 په پام كي ولرو: څو خبري بايد دلته 

  ې او پالر يادونه شوځل د كه متوجه شوي وئ دلته يو

له ځلي د مور، ې درگ )والديه( او څنهغه هم د مور تر 

ې برابره چي د مور حق د پالر په پرتله درږي ېې معلومد

و دا همغه مطلب دئ چي په يوه مبارك حديث ادئ، زيات 

  گه راغلى:ې توكي په د

َفَقاَل َيا َرسُوَل  ّـَعن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل جَاَء َرجُل  ِإَلى َرسُوِل هللاَِّ 

هللاَِّ َنبِّْئِني ِبَأحَقِّ النَّاسِ ِمنِّي ُصحْبًَة َفَقاَل َنَعْم َوهللاَِّ َلُتَنبََّأنَّ َقاَل 

ُثمَّ َمْن َقاَل ُثمَّ  ُأم َك َقاَل ُثمَّ َمْن َقاَل ُثمَّ ُأم َك َقالَ َمْن َقاَل 

 مسند أحمد.     َأُبوكَ 

ته راغى  ّـ هللا رسولړى چي يو سروايت دئ  ّـله ابوهريره 

ړه خبر هللا! ما ته د هغه چا په ا رسولې ويل: يا او وئ

ې ټولو خلكو زيات زما د مصاحبت مستحق وي، وئچي تر را 

ې، ړى شقسم چي حتمًا به خبر ك تعالى ايل: هو؛ په هللافرم

ې ويل: بيا ې فرمايل: ستا مور، وئڅوك دئ؟ وئې ويل: وئ

 څوك؟ې ويل: بيا وئ، ستا موربيا هم ې فرمايل: وئڅوك؟ 

ې وئ څوك؟ې ويل: بيا وئ، ستا موربيا هم ې فرمايل: وئ

 پالر.ستا بيا فرمايل: 

 ېرش موده د ټولهېكون دلته د حمل او له تي پر

آيت كي ويل 11په ې لقمان د سورې، د ښودل شومياشتي 

گاللو سره حمل ې سستيو په پرله پسې دى )مور ئشوي: 

او د البقره  په دوو كلونو كي وو( ،ې ېلول ئړ، او بك

او كه څوك غواړي چي آيت كي ويل شوي: ) 233په ې د سور

خپلو  يد يپوره شي، نو ميند يد تي وركولو موده د

ې (، له ددونو ته تر پوره دوو كلونو تى وركړياوال

مياشتي د  21مياشتو كي  ېرشوچي په پورتنيو دږي ېمعلوم
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ې د حمل ږ مياشتي ئشپ ېرضاعت او تي وركولو دي او پات

د مور په رحم كي په ېدى شي يو ماشوم حد اقل موده، ك

ڼي كي د سالم ماشوم په بشي او  ړپږو مياشتو كي بششپ

د رضاعت  -1چي: ې خبري معنى دا ده د ږي، او دېږېوز

چي د دوو ړاو لري احكام په هغه تي وركولو پوري ت

د ځ كي وي، له هغه وروسته تى وركول كالونو په من

په زنا نشي ېرمن هغه م -2ږي، ېرضاعت په حكم كي نه شامل

ږوي، هغه ېكي اوالد وزږو مياشتو چي په شپېدى تورن

د  ّـي وايي: د عثمان چې وينا تأييد كوي روايت هم د د

ې ويل: زما په زمانه كي يو كس هغه ته ورغى او وئخالفت 

ېرمن مي اوالد ږي او مېېرپږ مياشتي تله له واده ش

د ېرمن ښتل دا مله تحقيق وروسته غو ّـعثمان ېږولو، وز

پېښي خبر شو، په له  ّـعلي ړي، زنا په تور مجازات ك

ې ويل: وئ خوا ته ورغى او ورته ّـتلوار سره د عثمان 

چي د حمل اقل موده شپږ مياشتي ږي ېې آيت معلومله د

ړه ېكړ او د مجازات پرد ده استدالل قبول ك ّـده، عثمان 

 .ېرته واخيستلهبې ئ

 چي انسان غالبًا ږي ېې مبارك آيت دا هم معلومله د

ې پوه شي چي عمر ئښه هغه مهال د خپل مور پالر په قدر 

ې د خاوند شي او اوالد ئږي، د اوالېۍ ته ورسېښت كلنڅلو

دغه ې كوي. ږي چي د خدمت هيله ترېداسي عمر ته ورس

څومره لوى مصيبت وي مهال ورته معلومه شي چي بد اوالد 

پالر او مور  ۍښبغاوت، مخالفت اوسركله اوالد داسي د او 

 ږي. ېځورڅومره 
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تاسو ته دي اف ې وويل: او هغه چي خپل پالر مور ته ئ

وي، آيا دا وعده راكوئ چي )له قبر به( راوايستل 

ېر نسلونه ډړاندي تر ما و چي كي حال داسي شم، په

ړه هللا ته استغاثه كوي )او ېر شوي؟! او دوى دوات

چي د هللا ړه، يقينا  افسوس پر تا؛ ايمان راو (:وايي

ې ړنيو قصې ده، نو وايي: دا يوازي د لومښتينوعده ر

ېريانو او د پړه چي د دوى په اړي دي دي، دا هغه وگ

ړاندي په ضمن كي چي تر دوى وډلو هغو انسانانو د 

ې چي يقينا  دوى زيانمن ېر شوي دا وينا محققه شوت

 ول.

خكني صالح او مؤمن زوى په مقابل كي دلته د م -(11-11)

چي والدين ځور شوى هغه كافر او له آخرت منكر زوى ان

ى پر آخرت ايمان ته بلي او دى په ې مؤمنان دي او دئ

ستاسو پر حال تاسو ته دي اف وي، ځواب كي ورته وايي: 

ړيني وروسته به مآيا دا وعده راكوئ چي له افسوس كوم، 

 كي حال داسي راوايستل شم، پهژوندى ېرته بقبر پل له خ

خو له دوى يو كس  ېر شويېر نسلونه تډړاندي تر ما و چي

ړه هللا ته استغاثه ؟! او دوى دواتر اوسه راژوندى نه شو

چي د ړه، يقينًا : افسوس پر تا؛ ايمان راوكوي او وايي

وايي: دا ځواب وركوي او دى د رد ې ده، ښتينهللا وعده ر

حقيقت نه لري، دي، ړې خبري و زاې ړنيو قصيوازي د لوم

ښتيا نه ې هم ريوه ئې، خبري كولې ته ورته مخكنيو د

 شوه. 

دوى د ړه فرمايي: په اړو د داسي وگ تعالى هللا

چي تر دي په ضمن كي ډلو هغو ېريانو او انسانانو د پ

دا  تعالى هللاد ړه په ااو د هغوى  ،ېر شويتړاندي دوى و

زيانمن دنيا او آخرت كي  به پهې چي دوى وينا محققه شو

 .يو
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ې دي، ړي ئچي كې دي او هر چا ته له هغه سره سم درج

ړ پاره چي دوى ته خپل عملونه وربشپې لاو دا د د

ږي. او ېپر دوى به ظلم نه ك يچ كي حال داسي ړي پهك

ړى شي چي ړاندي كچي اور ته به هغه وگړي وځ هغه ور

ړى؛ په خپل دنيايي ژوند كي مو خپل پاكيزه ې ككفر ئ

ې متمتع شوئ، نو نن به د ړل او ترنعمتونه ختم ك

چي په ې كبله له د ؛ږيېعذاب سزا دركول ك يسپكوونك

چي له ې كبزمكي كي مو په ناحقه تكبر كولو او له د

 كولو.  ړاوى تاسو سرغ

 آيتونو كي ويل شوي:ې مباركو په د -(19-20)

  ټاكل مقام او منزلت د هغو عملونو له مخي هر چا د

په برخه ې ورړي درجلو يړښه عملونه لوې، ېږي چي كوي ئك

پكاوي په كندي كي ې د ذلت او سكوي او بد عملونه ئ

چا ته د هر ړي غوا تعالى هللاپاره چي ې لدا د دځوي، غور

پر  چي كي حال داسي په ړيه بدله وركړبشپو عملون وخپل

ېكو پلو نېكان به د خ، نږيېظلم نه كهيڅ دوى به 

بشپړه بدله ترالسه كوي او بدكارو ته به د دوى عملونو 

نه د  تعالى ږي، هللاېد عملونو عادالنه سزا وركول ك

ږدي، ېپرې سزا كانو عمل ضائع كوي او نه بدكاران بېن

ېكانو ته د دوى د عملونو ه په دنيا او آخرت كي نك

له هر  تعالى هللاړى شي؛ دا ظلم دئ او پړه بدله ورنه كبش

راز ظلم منزه دئ، كه كافر او ظالم ته په دنيا او 
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 هللاړى شي دا هم ظلم دئ او آخرت كي عادالنه سزا ورنه ك

  .ډول ظلم منزه دئله هر  تعالى

 ( :دلته ويل شوي 

  :پاره چي دوى ته ې لاو دا د د

(؛ دا تركيب يو خاص مطلب ړيړ كخپل عملونه وربشپ

ې الزم او ملزوم چي عمل او بدله ئښيي افاده كوي او 

ې پر ېږي چي الزمي بدله ئېپړ كدي، عمل هغه مهال بش

   مرتب شي.

 اور كافران د دوزخ چي هغه مهال او ځ د قيامت په ور

په خپل تاسو  ورته وبه ويل شي:ړى شي اندي كړته و

ې ړل او تردنيايي ژوند كي خپل پاكيزه نعمتونه ختم ك

ړي چي ستاسو منعم رب درباندي پېرزو كڅه متمتع شوئ، 

ې گټه مو ترې برخمن شوئ او تر كي حال داسي په ؛ول

 ينو نن به د سپكوونكمستكبر او فاسق وئ،  چيواخيستله 

چي په زمكي كي مو په ې كبله له د ږيېعذاب سزا دركول ك

ړاوى چي تاسو سرغې كبله ناحقه تكبر كولو او له د

 كولو.  )فسق( 
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ې ؛ هغه مهال چي خپل قوم ئړهاو د عاد ورور درياد ك

تر ده  چي كي حال داسي ړ؛ پهانذار كپه احقاف كي 

ېر شوي او وروسته انذاروونكي )پيغمبران( تړاندي و

ه ځئ، يقينا  چي زڅوك مه لمانچي له هللا پرته بل وو 

ې وئږم، ېېرله عذاب وځي ستري ورې پر تاسو د يو

پلو ږ له خچي موې ې لپاره راغلى يويل: آيا د د

ړه چي څه راوې هغه يو ښتينې، كه له رړومعبودانو وا

دا علم يوازي له هللا سره ې ويل: ې، وئې راكووعده ئ

ږل شوى يم، خو ېچي ورسره لڅه دررسوم دئ او زه هغه 

ې چي جهالت كوئ، نو كله چي ئگورم ړي زه مو داسي وگ

چي د دوى  ڼي كي وليدځي په بېې داسي ورهغه د يو

ده چي  ځېورداسي ې ويل: دا وئ ؛ړېې مخه كدرو ته ئ

چي څه دي باران به راباندي ووروي، بلكي دا همغه 

ۍ چي دردناك عذاب په ې كولو، يوه سيلتلوار مو پر

څه ورانوي، نو داسي كي دئ، د خپل رب په حكم هر 

ېدل، څه نه ليدل كڅ ې هيچي له كورونو پرته ئشول 

    همداسي سزا وركوو.ړو ته مجرمو وگ

څ دلته مخكني مطالب د يوه تاريخي مثال په تر -(21-21)

ځور كي گورو چي د عاد ې تاريخي انشوي، په دځور انكي 

ورغى، دوى په احقاف نومي  ّـقوم ته د هغوى پيغمبر هود 

ه هغه مهال آباده سيمه وه، دا سيمېدل، سيمي كي اوس

له عمان تر يمن ې، ړه شوې جواوس يوه شگلنه صحراء تر

متمدن ځواكمن، ې ده، عاديان هغه مهال يو ېدلپوري غز

او پر مخ تللى خو ظالم او په شرك او خرافاتو كي غرق 
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د پيغمبر په توگه  ّـقوم وو، دوى ته د دوى ورور هود 

ې بدو پايلو ئشو چي د ظلم، كفر او شرك له ږل ېول

هم همداسي او وروسته ړاندي تر ده ووي، ېروو

نورو ټولو د  ؛ېر شوي ووانذاروونكي پيغمبران ت

چي له هللا پيغام هم دا وو  ّـد هود څېر پيغمبرانو په 

ځئ، يقينًا چي زه پر تاسو د څوك مه لمانپرته بل تعالى 

ويل: آيا د قوم ورته وږم، ېېرله عذاب وځي ستري ورې يو

ې، ړوپلو معبودانو واږ له خچي موې پاره راغلى يې لد

ې، ېروې وپرږ موړه چي راوعذاب ې هغه يو ښتينكه له ر

مفسدينو گډ ټولو او دا پيغمبرانو او دعوتگرانو ته د 

دا علم يوازي له هللا ويل: و ّـهود ځواب دئ، او ورته 

دا عذاب به كله او چي ېږم ، زه نه پوهسره دئتعالى 

له  تعالى پيغام دراوروم چي د هللاهغه زه ځي، څنگه را

اخته جهالت  گورم چي پهږل شوى، خو زه مو ېللوري را

په تلوار سره الهي عذاب  او ې اعتنايي كوئيئ، ب

ڼي ځي په بېې داسي ورد يودوى هغه عذاب كله چي ړئ، غوا

ې ويل: دا ړې؛ وئې مخه كچي د دوى درو ته ئ كي وليد

ځ ېخو دا ورباندي ووروي، ده چي باران به را ځېورداسي 

او  ې كولوپرې ئتلوار نه بلكي هغه الهي عذاب وو چي 

ښتينى ښ دي رواچي كه د عذاب دا گښتل ې غوئ ّـله هود 

ې دوى ته ئچي وه ۍ سيلدا تونده  ې راوله!!ژر ئوي 

ۍ داسي تونده سيلېږ كي درلود، په خپلي غردناك عذاب د

سي وشول، الهي همداڅه ورانوي، د خپل رب په حكم هر چي 

ۍ سيل ېړاوو، تونده ورانوونكې وغوعذاب خپل تور وزر پر

كورونو ورانو چي له داسي شول ځپل، ې وڅه ئراغله، هر 

دا الهي سنت دئ، هر ېدل، څه نه ليدل كڅ ې هيپرته ئ

    .يسزا وركومجرم ولس ته د مهلت په پاى كي همداسي 
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ړي ول څه كي متمكن كا  چي دوى مو په داسي او يقين

 ړي، او دوى ته موچي تاسو مو نه يئ په كي متمكن ك

و، ږونغوړي ول، خو ړونه وركاو ز گيستر، ږونهغو

ړى شو؛ له ې دفع نه كڅه ترې كوم ړونو ئاو ز گوستر

څه ې انكار كولو او هغه ړه ئچي د هللا په اې كبله د

ې، او يقينا  چي هلې وې پرډي ئچي ملنې محقق شو پر

ړل چي ستاسو شاوخوا كي هالك كمو هغه  وكليوالله 

چي ړل كبيان ول، او آيتونه مو په مكرره توگه 

چي له هللا ړه نو ولي هغو د دوى مرسته ونه كځي، راوگر

ې سبب معبودان گڼل، بلكي ترېوالي ږدې د نپرته ئ

چي له څه وو دروغ او هغه دوى د ورك شول، او دا 

 افتراء كول. ې ځانه ئ

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(21-21)

 ي وو چي تر ړعاديانو ته دومره امكانات ورك تعالى هللا

د ذاتي ځواكمن او شتمن ول، قريشو له هره پلوه 

گور ول، ړاندي ول، ستراستعدادونو له پلوه هم تر دوى و

نه دغو خو ړه ور ول، ې درلوده او زښه حافظه ئ

ې هغو ذاتي گټه ورورسوله او نه ئڅه امكاناتو 

چي ې كبله له د، ړونواو ز گوسترو، ږونغو ،استعدادونو

انذار او  ّـد هود ې انكار كولو او ړه ئپه اتعالى د هللا 

څه هغه ړ گڼل، نو ډو وې د ملنښونه ئد الهي عذاب گوا
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 .ېې وهلې پرډي ئچي ملنې محقق شو پر

 ونه د كفر، ېر قومډېشت د قريشو شاوخوا سيمو كي م

پل خپل شرك او ظلم له كبله هالك شوي، هر يوه ته خ

په ې د هغوى څرگند آيتونه ئ تعالى پيغمبر ورغلى، د هللا

چي د خپل رب لوري ته رجوع ې هيله ېښي، په دړاندي او

خو پر خپل كفر د ټينگار  ،ړي او له بغاوت الس واخليوك

جعلي  هغوله كبله له سخت الهي عذاب سره مخامخ شوي او 

په الوهيت ې چي يا ئې گټه نه ده وررسولڅ معبودانو هي

ته د تقرب  تعالى هللاې شريكان گڼل يا ئ تعالى كي د هللا

ې بلكي ترړه ونه كې ئد دوى مرسته وسيله، نه يوازي 

جنه خبره او افتراء وه، دروغدوى د هسي ورك شول، دا 

د  شريك لري او نه دا جعلي معبودان تعالى يعني نه هللا

 تقرب وسيله دي. 
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داسي ډله مو ستا لوري ته ېريانو يوه پد  يچاو كله 

ورته چي كله ږ نيولو، ې غوته ئ قرآن يچځوله گرراو

پاى ته  چي ې ويل: چوپ شئ، نو كلهحاضر شول وئ

وركونكو په توگه  يپل قوم ته د خبردارېدو، خورس

ږ ږ قومه! يقينا  چي موې زمواې ويل: ستانه شول؛ وئ

ېدو چي تر موسى وروسته نازل داسي يو كتاب واور

ړاندي ول، د حق لوري ې وچي ترڅه مصدق شوى، د هغه 

ږ قومه! د ې زموا. كويښوونه او مستقيمي الري ته الر

ړئ چي ې راوپري بلنه ومنئ او ايمان بلونكهللا د 

ښي او له دردناك عذاب مو گناهونه دروبخځيني ستاسو 

ړي نو چي د هللا د بلونكي اجابت ونه كڅوك ژغوري، او و

په زمكي كي عاجزوونكى دئ او نه له ده پرته نه 

ېروتني كي گندي تڅرپالونكي ورته شته، همدا دوى په 

  دي.

 ايي:آيتونه و دا مبارك -(29-32)

 لوري  ّـ هللا د رسولډله  داسيېريانو يوه پد  تعالى هللا

چي د كله واوروي، ې پر قرآنې ښتل ئغو يچړه متوجه كته 

 د قرآن يشئ، كله چچوپ ې ويل: اضر شول وئده خوا ته ح

ې موخه ستانه په دپل قوم ته خ ؛ېدوپاى ته ورستالوت 

 .ړيچي خبردارى وركشول 

 ږ قومه! يقينًا چي زمو ېاويل: پل قوم ته وې ډلي خد

وروسته نازل  ّـېدو چي تر موسى ږ داسي يو كتاب واورمو

، مخكني كتابونه تصديقوي، همغه خبري كوي چي په شوى

ې د حق لوري ې دي، بلنه ئمخكنيو الهي كتابونو كي راغل

ږ قومه! د هللا د ې زموايي. ښاو مستقيمه الر راده ته 

په ړئ چي ې راورپبلنه ومنئ او ايمان دعوتگر پيغمبر 

ښي او له گناهونه دروبخځيني ستاسو  تعالى هللاې سره به د

چي د هللا د بلونكي څوك ژغوري، او مو وبه دردناك عذاب 

داسي برالسي ترالسه په زمكي كي ړي نو نه اجابت ونه ك

 هللانه له ژغوري او ځان وكولى شي چي له الهي عذاب 

ندلى شي چي موپالونكي داسي اولياء او پرته  تعالى

 ېروتني كي دي.گندي تڅرهمدا دوى په ړي، ې وكمرسته ئ
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گه ې توپه يوه بل آيت كي په د دا مطلب د قرآن

 راغلى: 

    

    

   

    

     

    

                                                                                               
 2-1الجن: 

ږ رته غوو ډله ېريانو يوهپد  يچ ېووايه: راته وحي شو

 ،ېدوواورږ عجيب قرآن ونم يچې شكه ې ويل: بشول او وئ

ې پرښوونه كوي، ايمان مو الرته لوري رشد او كمال د 

 ړو. پل رب سره شريك نه كڅوك له خكله به هيڅړ، او راو

وجه ږ تزمونټكي څو ظريف  يو كآيتونمباركو ې په د

 :جلبوي

 ږي چي پېريان د انسانانو په ېد آيت له فحوى معلوم

ېدل او ږي، دا پېريان هم د تورات په ژبه پوهېژبي پوه

 ن،.قرآهم د 

 ېريانو پد  يچ يشوويل  يله الر يوحد ته  ّـ هللا رسول

ې تر او دومره ئ ښىېږ اته غوتالوت  قرآند  يډلې يو

مو  ې ويلي: عجيب قرآننورو ته ئ يچراغلي  يېز النداغ

ړ وې راپر، ايمان مو ښودواوريدو، د كمال لوري ته الر

د كله هيڅې وروسته به له د يچړه ړه مو وككېپراو دا 

چا به د بل  يك گڅنپه ، او د هللا تعالى ونه ش رتكبمشرك 

 .ړوڅه عبادت ونكاو بل 

  ې ې او د دډله نه ده ليدل ادپيغمبر عليه السالم

ې د پېريانو يو يچې نه وو خبر له دېدو ې تر نازلسور

پل قوم ته دا وو او خې ون ئگېدلى او غبراور قرآنډلي 

ا دشو چي  هغه مهال خبرجريان ې دله ې. ړوينا كدا ې ئ

آيتونه ې دا آيتونه نازل شول. د احقاف او د جن د سور

په تالوت  السالم عليهپيغمير ې چېر صراحت سره وايي ډپه 

پرته له ېدلى، ې اورئ ې، قرآنډله راغلدا  يچيا وو گل

پوه ړلو په راتگ او ايمان راود دوى  ّـ هللا رسول يچې د

 ّـ هللا ولكي داسي آيت نه مومو چي رس قرآنټول په  شي.

 پېريان ليدلي.
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: يو يځته را يږ مخه زمونونڅو روايتړه اې په دخو 

 ې عبدهللا بناو دوه ئ ئته منسوب د ّـې عبدهللا بن عباس ئ

د ړو جليل القدره صحابه وو ته، د دغو دوا ّـ مسعود

نه ليدو پېريانو د ې د يو ئدئ، ځ تعارض رواياتو تر من

ته  ّـ بن مسعود ې د ليدو خبره كوي، عبد هللااو بل ئ

 يه كيوپه تعارض لري،  يپلو كپه خمنسوب روايتونه هم 

ونه عليه السالم  پيغمبرپه ږ يوه شمون يچراغلي  يداس

 يچپيدا شوه ېره راسره دا وېشانه شوو، پرېر ډموند، 

ښتنه مو پوهغه رامعلوم شو او  حرسې شوي، پرڅه نه وي 

ېريانو پد ې چ، هغه وفرمايل ېتللى و يېرچ يچړه ې وكتر

ې زه ئ يچراغلي  يپه بل كو، لاورو قرآن يته م يلډې يو

ځايه ې له د يچې ويل ودرولم او راته وئ يځاى كپه يوه 

ې ته ئ يډلې يوېريانو پړ او د ږه او هغه الېځمه خو

څه ړه په اې تعارض ځينو د دڅه هم واوراوو. كه  قرآن

م ې هڅه ئسره، او دا هېر تكلف ډه پړي، خو توجيهات ك

ښيي دا قول ضعيف و د عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه يچې ړك

 وايي: يچ

َعَلى اْلجِنِّ َوالَ  ّـَعِن اْبِن َعبَّاس  َقاَل : َما َقَرَأ َرسُوُل هللاَِّ 

 رواه مسلم و الترمذي            ... َرآُهمْ 

نه  ّـوايي: رسول هللا  يچ ئروايت د ّـله عبدهللا بن عباس 

 ې دوى ليدلي. ړى او نه ئقرائت ك قرآند ريانو ته ېپ

د  يې كپه يو، ېڼلگښي ېپ يېلب يېلو دا دوه بځين

د االحقاف د نه ليدو، خو  يك يپه بلېريانو د ليدو او پ

 چي رسولډېر صراحت سره وايي په  ړوند آيتونهاو الجن ا

 پېريان نه دي ليدلي، هغه روايات چي وايي رسول ّـهللا 

كي نه يوازي كوم شاهد نه  ه قرآنپېريان ليدلي پ ّـهللا 

د  ينه يوازسره تعارض لري، ې له قرآن لري بلكي وينا ئ

هم  يك ىځابل په  يبلك يړو آيتونو كې دواپه د قرآن

 يچلكه ، ىدلي ينه ش ېريانپانسانان  يچويل شوي 

 فرمايي: 
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 21 االعراف:

 يچړي، لكه نه ك تاسو دوكه يد! شيطان د آدم زامنوې ا

ې ې ترې ئې له جنته وايستل، جامپالر ئستاسو مور 

او  دى يچښيي، يقينًا ې بدنونه وروڅو ئې، تر لايست

ئ نه ش ېتاسو ئ يچپلوه ليدى شي  ې تاسو له هغهبيله ئق

پاره دوستان د هغو كسانو لږ خو شيطانان موندى، لي

 ړي.ايمان نه راو يچځولي رگ

 يچورو گڅه نه  يداسصريحا  يا تلويحا   يقرآن كپه 

 ،و ليدليگپلو سترپه خريان ېپښيي پيغمبر عليه السالم و

ې آيتونه ې دا درپه مقابل كي ئڅوك ليدى شي، ې بل يا ئ

پېريان ليدلي او  ّـ هللا ه صراحت سره وايي چي نه رسولپ

دغو دالئلو ته په پام سره په  ې نور خلك ليدلى شي.نه ئ

ته منسوب  ّـيقيني توگه ويلى شو چي عبدهللا بن مسعود 

ځكه چي هم په خپلو ړ نه دي، دا د اعتبار وروايات 

له آيتونو سره او هم  قرآنځونو كي تعارض لري، هم د من

 له روايت سره.  ّـهللا بن عباس د عبد

ې له يو يچپاره وو ې لې اورول د دې قصقريشو ته د د

ټه او له ې بنسد دوى بړه اپه ېريانو پخوا د جن او 

خوا ورته  يړي او له بلېده تصحيح كه عقډكخرافاتو 

چا له د هغه  چلنسره ستاسو  قرآنراشئ له  يووايي چ

عليه  پيغمبر ېريان دي، نهپ يچړئ چلن سره مقايسه ك

ژبه، او تر په د دوى  قرآناو نه  يډلد دوى له السالم 

ړ شوى. خو د راوال يپه دوى كټولو شرير مخلوق ابليس 

ې پرپرته ډه ځنې له ېدو سره ئپه اور يې برخد يو قرآن

پل ښ شول او خپه غاوته گړ، د هغه عظمت ته ايمان راو

 يال كح يداسپه  ې قريشو!ومانو، خو تاسو ا ېئښود الر

ستاسو پيغمبر عليه السالم ې چډډه كوئ ړو له ايمان راو

په ژبه نازل شوى، په ستاسو  ځه غوره شوى، قرآنله من

 او تاسو ته قابل فهم!!ژبي عربي فصيح 
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 او هغه هللا چي آسمانونهړى ې پام نه دئ كه ئې تآيا د

ې نه دئ په پيدا كولو ئړي او پيدا كې ئ زمكه

 ړي؟!ژوندي كړي راچي مې قادر دئ ى په دستومانه شو

او په  دئ،من څه توانولي نه؛ يقينا  چي هغه په هر 

چي ړى شي ړاندي كړي وچي اور ته هغه وگځ كومه ور

يا دا )عذاب( ړى )ورته وبه ويل شي:( آې ككفر ئ

وبه وايي: ولي نه؛ په خپل رب مو ؟! دئښتينى نه ر

قسم، وبه وايي: نو د هغه كفر له كبله چي تاسو 

   .څكئكولو دا عذاب و

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(33-34)

  چي ړى پام نه دئ كته قت يې حقد آخرت منكرينو دآيا

ې چي د د هي هغه پيدا كوونكي رب تزمك او وآسمانوند 

؛ ىنه دئ ستومانه شوپه پيدا كولو ېره مخلوقاتو ې شمب

ژوندي كول ورته گران او محال كار وي؟ ړو راولي به د م

زمكي په پيدا كولو  او هغه قدير ذات چي د آسمانونو

په  پرته؛ يقينًا چي هغهمانتيا وېدلى، له كومي ستتوان

  ړي؟!ژوندي كړي راچي مقادر دئ هم ې د

 ړو نكرينو اصلي ستونزه دا نه ده چي د مد آخرت د م

ې لپاره كافي دالئل ېښي او د دژوندون ورته محال بربيا

چي د مكافات او مجازات په ې دا ده نه مومي؛ ستونزه ئ

گناهونو منع ې له الهي سنت باور نه لري، دا باور ئ

كوي او دوى له گناه الس اخيستلو ته نه دي چمتو، له 

اني ستونزه ده نه عقلي مشكل، د مجازات انكار د دوى رو

دا كافران چي ځ په كومه ور پاره دلته ويل شوي: ې لهمد
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آيا دا عذاب  ورته وبه ويل شي:ړى شي ړاندي كواور ته 

وايي: ولي نه؛ په خپل رب مو قسم  وبه؟! دئښتينى نه ر

ې په دنيا كي ترږ چي دا يو حقيقت دئ، هغه حقيقت چي مو

عذاب د هغه  اوس ه وويل شي:نو دوى ته ب انكار كولو، 

 سزا ده.  او انكاركفر ئ چي ستاسو د څكخوند و

   

   

   

    

    

    

     

   

     

ړى پيغمبرانو صبر كډمنو نو داسي صبر كوه لكه چي هو

ځ چي دوى وركومه ړه تلوار مه كوه، په ااو د دوى 

ږي داسي به وي ېې وركول كگوري چي وعده ئڅه وهغه 

او درنگ ډ ځنې ې پرته ئټې گنيو لهځي چي د ورلكه 

ابالغ دئ، نو آيا له دغو فاسقو  ړى. دا يوك وينه 

   !ړى شي؟څوك هالك كپرته به بل ړو وگ
ې تتمه او ښكلې چي د سورې مبارك آيت كي په د -(31)

چي ې ښوونه شوته الر ّـ هللا رسولې خوا ده له يوجامع خالصه 

او د دوى  صبر كوهڅېر په پيغمبرانو ډمنو هود مخكنيو 

ې ټاكلې ته تر يو دوى تعالى هللاړه تلوار مه كوه، په ا

ې د ژر راتلو تلوسه مه ټېې ند دمهلت وركوي،  ېټېن

ډ او تغيير پرته ځنړي به له كوم ېكپرټولي الهي كوه، 

ږي. له بلي خوا ېپه خپل خپل وخت كي هرومرو ترسره ك

گوري چي څه وهغه ا مخالفين ځ دوركومه ويل شوي چي په 

چي د ه داسي وي لكې نو حالت به ئ ؛ږيېې وركول كوعده ئ

ړى. ك وينه او درنگ ډ ځنې ې پرته ئټې گنيو لهځي ور

ېري دئ دوى خپل پيغمبر ته ويلي وو چي هغه الهي عذاب چ

چي دا ښې، خو كله گواې چي ته مو پرږي ېډځناو ولي 

ډه ورته ېره لنډېره موده عذاب راشي نو بيا به ت

ېرنه گړه به هم د دوى انپه اېښي، د دنيايي عذاب بر
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دا يوه داسي عمومي ړه هم، په اد قيامت او همداسي وي 

ې دي، ېدلې د انسان په فطرت كي غزړي ئقاعده ده چي جر

ږده موده ورته په وخت كي د راحت اوړاو د مصيبت او ك

مخاطبينو ته ويل  !! له بلي خوا د قرآنېښيډه برلن

گند پيغام او څرله لوري يو  تعالى د هللا قرآندا شوي: 

گند شوى، څربشپړ شوى، حقيقت ه حجت ې سرابالغ دئ، په د

د كافر او مؤمن الري او د دوى د ايمان او كفر حتمي 

څوك له تباهي او ې، اوس به يوازي هغه گندي شوڅرپايلي 

ړاندي د ږي چي د خپل رب په وېهالكت سره مخامخ ك

 ړي. ړاوي او بغاوت الر غوره كسرغ

  

ال  إهل ه  إهالَّ أ ْنت  أ سْت ْغفهُرك   سُْبح ان ك  اللَُّهمَّ و بهح ْمدهك ، أشهد أن

 و أ ُتوُب إهل ْيك  
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