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بسم هللا الرحمن الرحيم

العنكبوت
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (العنكبوت) دئ ،دا نوم د
همدې سورې له  14آيت اخيستل شوى ،نه شپېته آيتونه
لري ،د آيتونو فواصل ئې د دوهم آيت (يفتنون) او د
درېيم آيت (الكذبين) ته ورته دي ،څو آيتونه ئې د
(يسير ،قدير ،نصير او اليم) په څېر صيغو پاى ته
رسېدلې چي وزن ئې كاذبين ته نږدې دئ ،د آيتونو
اوږدوالى ئې متوسط او هغو سورتونو ته ورته دئ چي د
مكي دور په وروستيو كلونو كي نازل شوي.
لكه څنگه چي دا سوره په دريو مقطعاتو حروفو (الف،
الم ،ميم) پيل شوې؛ د دې سورې محوري او اساسي مضامين
هم درې دي ،دا درې اساسي مضامين په داسي توگه په دې
سورې كي راغلي لكه چي په همدغو حروفو پيل شوو نورو
سورتونو كي راغلي ،يو په بل پسې او خالصه ئې د سورې
په آخري آيت كي ،د دې سورې آخري آيت دا دئ:



   
 :    او

ً به خپلي الري
هغه چي زموږ لپاره ئې جهاد كړى حتما
ً چي هللا له دغو محسنينو سره دئ.
وروښيو او يقينا
په دې آيت كي درې فقرې راغلې او همدا درې فقرې د
سورې د دريو اساسي مضامينو لپاره د عنوانو په څېر
(
ئې
فقره
لومړۍ
دي،
 ) ده ،تاسو به وگورئ چي د
سورې په لومړۍ برخي كي د هللا تعالى د الري مجاهدين
معرفي شوي ،په همدې لړ كي هغه ډول ډول الهي آزمويني
انځور شوې چي د هللا د الري مجاهدين ورسره مخامخ كېږي،
په همدې ارتباط هغو سترو سترو آزموينو ته گوته نيول
شوې چي د ابراهيم ،نوح ،لوط ،هود ،صالح ،شعيب او
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موسى عليهم السالم په څېر مجاهدين ورسره مخامخ شوي ،د
(
فقره
دوهمه
آيت
 ) ده ،او تاسو به وگورئ چي د سورې
دوهمه برخه هغه الرښووني احتوى كوي چي د دغو مجاهدينو
په برخه شوې ،او د آيت درېيمه فقره (
 )  ده او دا د
هغو آيتونو لپاره عنوان دئ چي په ترڅ كي ئې له دغو
مجاهدينو سره د هللا ملتيا او معيت څېړل شوى .كه لږ ځير
شو نو راته جوته كېږي چي دا ټوله سوره؛ له سر تر
پايه؛ د مجاهدينو په اړه بحث كوي ،او د سورې په پاى
كي د هللا د الري د مجاهدينو په اړه ويل شوي چي هدايت او
د هللا تعالى معيت به ئې په برخه كېږي.
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الف ،الم ،ميم ،آيا خلكو داسي انگېرلې چي كله
ووايي ايمان مو راوړى نوپرې به ښودى شي او وبه نه
آزمويل شي؟! حال دا چي يقينا موږ هغه وآزمويل چي
تر دوى وړاندي ول ،نو هللا به هرو مرو هغه معلوم كړي
چي رښتيني دي او حتما به دروغجن معلوم كړي.
( -)3-4د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 لكه څنگه چي دا سوره په دريو مقطعاتو حروفو (الف،
الم ،ميم) پيل شوې؛ د دې سورې محوري او اساسي مضامين
هم درې دي ،دا درې اساسي مضامين په داسي توگه په دې
سورې كي راغلي لكه چي په همدغو حروفو پيل شوو نورو
سورتونو كي راغلي ،يو په بل پسي او خالصه ئې د سورې
په آخري آيت كي ،د دې سورې آخري آيت دا دئ:



   
 :   او

ً به خپلي الري
هغه چي زموږ لپاره ئې جهاد كړى حتما
ً چي هللا له دغو محسنينو سره دئ.
وروښيو او يقينا
په دې آيت كي درې فقرې راغلې او همدا درې فقرې د
سورې د دريو اساسي مضامينو لپاره د عنوانو په څېر
دي ،يعني د سورې په لومړۍ برخي كي د هللا د الري مجاهدين
معرفي شوي ،ورپسې دا موضوع راغلې چي هللا تعالى د دغو
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مجاهدينو پر مخ د هدايت ټولي دروازې پرانېزي او د
ژوند په هري برخي كي به ئې الرښوونه كوي او په پاى كي
د همدغو مجاهدينو په اړه ويل شوي چي له دوى به هغه
محسنين جوړ شي چي هللا تعالى به د دوى مل وي او خپل
تأييد او نصرت به ورپه برخه كوي.
دا هسي يوه بې ځايه هيله او غلطه انگېرنه ده چي هللا
تعالى به د ايمان د مدعيانو په دغي وينا اكتفاء كوي
چي وايي :موږ ايمان راوړى ،او په همدې سره به ئې
خپلي مخي ته پرېږدي او د همدغي ادعاء له مخي به دوى
مؤمنان گڼي او همغه څه به ورسره كوي چي له مؤمنانو
سره ئې د كولو وعده كړې!! پرته له دې چي د آزموينو
په ترڅ كي د دوى د دغي ادعاء حقيقت څرگند كړي!! داسي
ً دوى له ډول ډول آزموينو سره
نه ده؛ هللا تعالى به حتما
مخامخ كوي او د دغو آزموينو په ترڅ كي به له يوې خوا
هغه معلوم او څرگند كړي چي په خپلي ادعاء كي رښتيني
دي او له بلي خوا هغه چي د ايمان په دعوى كي دروغجن
دي .د دې معنى دا ده چي د ايمان رښتينى او دروغجن
مدعي به د الهي آزموينو په ترڅ كي معلومېږي.
دا يو ثابت او نه بدلېدونكى الهي سنت دئ ،هللا تعالى
له وړاندينيو سره همداسي كړي او له وروستنيو سره به
همداسي كوي.
د ايمان الر له كږلېچونو ،لوړو ژورو ،خطرونو او
ټكرونو ډكه الر ده ،د دې الري مؤمن الروى بايد په هر
گام كي له آزموينو سره مخامخېدو ته چمتو او په دي
باور وي چي هغه مهال به د هللا تعالى رضا او د هغه
ملتيا ترالسه كوي چي له دغو آزموينو بريالى تېر شي.




  




 
آيا هغو چي بد عملونه كوي داسي ئې انگېرلې چي تر
موږ به وړاندي شي ،څومره بد دئ هغه قضاوت چي دوى
ئې كوي.
( -)1په دې مبارك آيت كي هغه وگړي چي بد عملونه كوي
داسي معرفي شوي چي گواكي له هللا تعالى سره خپل زور
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آزمويي ،په دې هيله د خپل رب له حكم سرغړاوى كوي او
بدو عملونو ته ئې مال تړلي چي گمان كوي همدا به ئې
خپلو هيلو او آرمانونو ته ورسوي او نېكمرغي به ئې په
برخه كړي!! هللا تعالى د هغوى په اړه فرمايي :آيا داسي
ئې انگېرلې چي تر موږ به وړاندي شي ،په دې سيالۍ او
مسابقې كي به برالسي شي؟!! دا بې بنسټه قضاوت ئې
څومره بد دئ!!





     
  




   



  








  

هغه چي د هللا د مالقات هيله لري نو يقينا چي الهي
ټاكلې نېټه هرومرو راتلونكې ده ،او هغه پوه
اورېدونكى دئ .او چا چي جهاد وكړ نو د خپل ځان
لپاره جهاد كوي ،يقينا چي هللا له ټولو عالميانو بې
نياز دئ ،او هغه چي ايمان ئې راوړ او نېك عملونه
ُ به د دوى بدغوني ترې وپوښو او حتما
ئې وكړل حتما
به د هغه ډېر غوره عمل په پرتله بدله وركړو چي
دوى كاوو.
( -)7-5د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 څوك چي آخرت ته طمع لري ،داسي نېك عملونه ئې كړي
چي د آخرت د ورځي په اړه ئې په ده كي هيلي راپيدا
كړې ،دا طمع لري چي له خپل رب سره د مالقات په ورځ به
ئې غوره بدله په برخه شي ،هغه دي مطمئن وي چي د هللا
تعالى له لوري دا ټاكلې نېټه هرومرو راتلونكې ده ،د
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ده مالقات به له هغه رب سره وي چي پوه اورېدونكى دئ،
د خپلو بندگانو په هر څه پوه دئ او د دوى وينا او
دعاء اوري.
 او څوك چي د جهاد لپاره مالتړي نو دا جهاد به ئې د
ځان لپاره وي ،گټه به ئې په دنيا او آخرت كي ده ته
رسېږي ،هللا تعالى د چا جهاد ته اړ نه دئ ،هغه له ټولو
عالميانو بې نياز دئ.
 چا چي ايمان راوړ او نېك عملونه ئې وكړل ،هللا تعالى
به د روزني ،تربيت او اصالح دروازې د دوى پر مخ
پرانېزي ،د دوى بدغوني به ترې وپوښي ،او د دوى د هغه
ډېر غوره عمل په پرتله به بدله وركړي چي دوى كاوو.

(
د
دلته
 )الفاظ راغلي ،د سيئات معنى
بدگوني ده ،چي هم ئې پر گناهونو اطالق كېږي او هم پر
بدو خصلتونو ،د تكفير معنى پوښل او پټول دي ،نو د
تكفير سيئات معنى د بدو خصلتونو ازاله او له منځه
وړل دي ،ځينو درنو مفسرينو دا د گناهونو د بخښلو په
معنى نيولې ،حال دا چي د گناهونو د بخښلو لپاره
معموال په قرآن كي د يغفر الذنوب الفاظ راځي ،او كله
كله دا دواړه څنگ په څنگ راځي ،چي په ډېر وضاحت سره
ښيي چي د دواړو معنى يوه نه ده ،يوه ئې د گناهونو د
بخښلو او بله ئې د بدو خصلتونو د ازالې په معنى ده،
په قرآن كي دا هم په مكرره توگه راغلي چي جهاد د
تمحيص او عيارولو وسيله ده ،او تمحيص د بدو خصلتونو
ازالې او په نېكو خصلتونو د سمبالولو په معنى دئ.
 د قيامت په ورځ او په الهي محاسبې كي د نېكعمله
انسان بدله داسي نه ټاكل كېږي چي د ډېر ښه او لږ ښه
عملونو اوسط بدله وركړى شي ،بلكي تر ټولو ښه عمل ئې
په پام كي نيول كېږي او د هغه په پرتله بدله وركوي.
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او انسان ته مو له خپل مور پالر سره د نېك چلن
سپارښتنه وكړه ،او كه هغوى ستا په اړه دا هڅه
وكړي چي له ما سره هغه څه شريك كړې چي نه پرې
پوهېږې نو اطاعت ئې مه كوه ،راگرځېدا مو زما په
لوري ده ،نو زه به مو پر هغه څه خبر كړم چي تاسو
كول .او هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې
كړي حتما به ئې د صالحانو په صف كي داخل كړم.
( -)9-8د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 د هللا د الري د مجاهد لومړۍ او تر ټولو ستره آزموينه
او ستونزه د پالر مور مخالفت دئ ،هغه مشرك مور پالر چي
خپل مؤمن زوى د هللا په الر كي جهاد ته نه پرېږدي او هڅه
كوي چه هغه د دوى په څېر مشرك شي.
 هللا تعالى دغه مجاهد ته څو الرښووني كړې -4 :له مور
پالر سره نېك چلن كوه -2 ،كه هغوى ستا په اړه دا هڅه
وكړي چي له ما سره هغه څه شريك كړې چي نه پرې پوهېږې
نو اطاعت ئې مه كوه -3 ،تاسو ټول زما لوري ته
راگرځئ -1 ،زه به مو پر هغه څه خبر كړم چي تاسو كول،
خلك به تا مالمتوي چي له خپل پالر او مور سره مخالفت
كوي ،ته به دا هيله كوې چي كاش داسي څوك راپيدا شي
چي زما او زما د والدينو د اختالف په اړه عادالنه
قضاوت وكړي او وگوري چي زه مالمت نه يم ،مطمئن اوسه
چي تاسو ټول زما لوري ته راگرځئ او وروستۍ پرېكړه به
زه كوم ،نو مه د خلكو د غلطو قضاوتونو پروا كوه او
مه ئې د مالمتولو.
 هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي او د
نږدې خپلوانو له مالتړ او تأييد محروم شوى بايد ډاډه
وي چي هللا تعالى به صالح ملگري ورپه برخه كړي او د
صالحانو په ډلي كي به ئې شامل كړي.
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او له خلكو ځيني داسي دي چي وايي :پر هللا مو ايمان
راوړى ،خو كله چي د هللا په اړه وځورول شي د خلكو فتنه
داسي گڼي لكه د هللا عذاب ،او كه ستا د رب له لوري نصرت
راشي حتما وايي :يقينا چي موږ له كوم شك پرته له
تاسو سره وو ،آيا هللا په هغه څه ښه پوه نه دئ چي د
عالميانو سينو كي دي؟!! او هللا به حتما هغه معلوم كړي
چي ايمان ئې راوړى او حتما به منافقين معلوم كړي.
( -)44-41په دې مباركو آيتونو كي ويل شوي:
 ځيني خلك د ايمان دعوى كوي او وايي :پر هللا مو
ايمان راوړى ،خو كله چي د هللا په اړه او د خپل ايمان
له كبله د خلكو له لوري وځورول شي نو همدا د خلكو په
الس ځورونه داسي گڼي لكه د هللا تعالى عذاب .د دې فقرې
په اړه مفسرينو بېل بېل تعبيرونه وړاندي كړي ،ځينو
ويلي چي د هللا تعالى د عذاب له وېري ئې ايمان راوړى او
د خلكو د عذاب له كبله ئې ايمان پرېښى او د كفر لوري
ته اوښتى ،او گواكي همدا د خلكو عذاب د هللا تعالى د
عذاب په څېر گڼل دي ،ځينو ويلي د خلكو عذاب دومره
ورته ستر برېښي لكه د هللا عذاب!! غوره او دقيق تعبير
دا دئ چي ځيني خلك هغو طبيعي آزموينو ته چي هر مؤمن
د هللا تعالى په الر كي ورسره مخامخ كېږي؛ د الهي عذاب
په سترگه گوري ،او د هغو مؤمنانو په اړه چي له داسي
آزموينو او ځورونو سره مخامخ شوي دا تبليغات كوي چي
دوى حتما د الهي عذاب مستحق ول او حتما ئې داسي
اشتباهات او غلطۍ كړي چي هللا تعالى ترې ناراضه شوى او
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له دغو مصيبتونو او عذابونو سره ئې مخامخ كړي .د
خلكو له لوري د دوى ځورونو ته د الهي عذاب نوم وركوي
او په دې توگه د مظلومو مؤمنانو پر زخمونو مالگي
دوړوي .ورپسې فقره د دې مزيد وضاحت كوي او د برياوو
په وخت كي د مؤمنانو په اړه د دوى وينا داسي
انځوروي:
 او كه ستا د رب له لوري نصرت راشي نو بيا په ډېر
تأكيد سره وايي :يقينا چي موږ له كوم شك پرته له
تاسو سره وو!! يعني د مصيبتونو ،هزيمتونو او ځورونو
په وخت كي د مؤمنانو په ضد غلط او ظالمانه تبليغات
كوي ،او دوى گرم او مالمت گڼي ،خو د برياوو په وخت كي
ځان د دوى خواخوږى ،ملگرى او همسنگر معرفي كوي!!
 دوى ته ويل شوي چي تاسو په دې منافقانه دريځونو
سره يوازي خپل ځان غولوئ ،هيڅ څه مو له هللا تعالى پټ
نه دي ،ستاسو او د هر چا د سينو له اسرارو خبر دئ ،هللا
تعالى به حتما داسي حالت راولي چي په ترڅ كي ئې هم
واقعي مؤمنان جوت شي او هم مكار او حيله گر منافقين.
له ستونزو او كړاوونو سره د مؤمنانو د مخامخ كولو
يوه لويه موخه دا ده چي واقعي مؤمنان او چاالك
منافقين جوت او سره تفكيك شي.























   


  
 
او هغو چي كفر ئې كړى هغو ته چي ايمان ئې راوړى
وويل :زموږ د تگالري متابعت وكړئ او موږ دي ستاسو
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د گناهونو پېټى (پر خپلو اوږو) واخلو ،په داسي
حال كي چي دوى ئې د هيڅ گناه پېټى (پر خپلو اوږو)
وړونكي نه دي ،يقينا چي دوى حتما دروغجن دي ،او
حتما به خپل درانه پېټي (پر اوږو) وړي او ډېر نور
پېټي له خپلو پېټو سره ،او حتما به د قيامت په
ورځ له هغه څه وپوښتى شي چي دوى افتراء كول.
( -)43-42د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 كافرانو به مؤمنانو ته ويل :زموږ د تگالري متابعت
وكړئ او موږ دي ستاسو د گناهونو پېټى (پر خپلو اوږو)
واخلو .بايد وگورو چي دا كافران څوك ول او د دوى د
دې وينا معنى څه ده چي موږ دي ستاسو د گناهونو پېټى
پر خپلو اوږو واخلو؟ د دې بېل بېل تعبيرونه وړاندي
شوي خو تر ټولو غوره او دقيق تعبير دا دئ چي دلته
مخكني منافقين د كافرانو په نامه ياد شوي ،دوى به
مخلصو مؤمنانو ته ويل :راشئ زموږ تگالره غوره كړئ ،د
عقل او هوښيارۍ تقاضاء همدا ده چي موږ ئې كوو ،كه د
دې تگالري او دريځ په غوره كولو كي څه گناه وي ،نو
مسئوليت ئې زموږ پر غاړه!! د قرآن په گڼ شمېر آيتونو
كي د منافقينو دغه كرغېړن خصلت ته اشاره شوې ،يوه
بېلگه ئې د آل عمران په سورې كي په دې توگه راغلې:







    
   



آل عمران111 :
هغه چي خپلو وروڼو ته ئې وويل ،په داسي حال كي چي
په خپله كښېنستلي وو :كه ئې زموږ خبره منلې وى؛ نه
به وژل كېدل ،ورته ووايه :له خپله ځانه مرگ دفع كړئ
كه رښتيني يئ.
دا همغه منافقين دي چي په خپله ئې هم په جنگ كي
برخه نه اخيسته او نور ئې هم له برخي اخيستو منع كول
او له جگړي وروسته ئې ويل :كه دوى زموږ خبره منلې وى
او په جگړي كي ئې له برخي اخيستو ډډه كړې وى ،نو له
دې مرگ ژوبلي سره به نه وو مخامخ شوي،
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 دوى مؤمنانو ته دا خبره په داسي حال كي كوي چي نه
په خپلي بلني كي رښتيني دي او نه دا كار كولى شي ،دا
ځكه چي هر څوك د خپلو غلطيو ذمه وال دئ ،د بل د
غلطيو پېټى پر خپلو اوږو نشي وړى ،دوى په دې وينا
سره هغه څه وايي چي په الهي معيارونو كي دروغ دي،
هو؛ دوى به حتما د خپلو گناهونو درانه درانه پېټي پر
اوږو وړي او ډېر نور پېټي هم له خپلو پېټو سره يو
ځاى ،هغه پېټي هم چي د دوى د غلطو ويناوو له كبله
نور تېروتي ،گناه ئې كړې او په سزا كي ئې دوى ورسره
شريك دي.
 دوى به حتما د قيامت په ورځ له هغه څه وپوښتى شي
چي له ځانه ئې افتراء كول.




   














  
او يقينا چي نوح مو د خپل قوم په لوري ولېږو ،چي
په دوى كي پنځوس كم زر كاله پاته شو ،نو په داسي
حال كي چي ظالمان ول طوفان ونيول ،نو دى او كښتۍ
وال مو وژغورل او دا مو د عالميانو لپاره يوه
څرگنده نښه وگرځوله.
( -)45-41په دې مباركو آيتونو كي د سورې د لومړنۍ
محوري موضوع لپاره يوه تاريخي بېلگه د نوح عليه
السالم په قصې كي انځور شوې ،چي په نه نيم سوه كاله
اوږدې مبارزې وآزمويل شو ،د دې اوږدې ستونزمني
مبارزې نتيجه ئې دا وه چي د ده د قوم يوه دومره واړه
ټولگي پرې ايمان راوړ چي په يوې ډكي كښتۍ كي ځاى
شول.
 نو د خپل ظلم او بغاوت له كبله د ستر طوفان وړ
شول ،دا طوفان په داسي حال كي پرې راغى چي په خپل
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ظلم او بغاوت كي عمال لگيا او دې ته چمتو نه ول چي الس
ترې واخلي.
 په دې طوفان كي له يوې خوا ظالمان غرق شول او له
بلي خوا نوح عليه السالم او د ده هغه ملگري چي په
كښتۍ كي ورسره سپاره شوي ول وژغورل شول.
 هللا تعالى دا كښتۍ او دا پېښه د عالميانو لپاره يوه
څرگنده نښه وگرځوله.







   




   







   







  
   



   








 
او ابراهيم چي خپل قوم ته ئې وويل :د هللا عبادت
وكړئ او ترې ووېرېږئ ،همدا ستاسو لپاره غوره دئ
كه پوهېږئ ،له هللا پرته فقط څه بتان لمانځئ او څه
دروغ جوړوئ ،يقينا هغه چي له هللا پرته ئې لمانځئ
رزق درته په واك كي نه لري ،نو رزق د هللا په خوا كي
ولټوئ او د هغه عبادت وكړئ او شكر ورته وكړئ ،د
هغه لوري ته بېرته گرځول كېږئ ،او كه تكذيب كوئ
نو هغو ولسونو هم تكذيب وكړ چي تر تاسو وړاندي
ول ،او پر پيغمبر له څرگند تبليغ پرته بله ذمه
واري نشته.
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( -)48-41په دې مباركو آيتونو كي د سورې د مضامينو
لپاره د ابراهيم عليه السالم په قصې كي يوه بله
تاريخي بېلگه وړاندي شوې ،په دې توگه چي ابراهيم
عليه السالم خپل قوم ته وويل:
 د هللا عبادت وكړئ او ترې ووېرېږئ ،همدا ستاسو لپاره
غوره دئ كه پوهېږئ ،تاسو چي له هللا تعالى پرته څه
لمانځئ فقط بتان او مجسمې دي او څه چي هغوى ته
منسوبوئ له دروغو پرته بل څه نه دي ،كه كرامات ورته
منسوبوئ ،يا د دعاگانو اجابت ،يا د مشكالتو حلول ،ټول
دروغ دي او تاسو له خپله ځانه جوړ كړي.
 هغه څه چي تاسو ئې له هللا تعالى پرته لمانځئ نه رزق
دركولى شي او نه دا واك او اختيار ورسره دئ چي تاسو
ته رزق دركړي ،د رزق واك په بشپړه توگه له هللا تعالى
سره دئ ،نو خپل رزق د هغه په خوا كي ولټوئ او د هغه
عبادت وكړئ او د هغه د نعمتونو شكر اداء كړئ ،د هغه
لوري ته بېرته گرځول كېږئ.
 كه تاسو د كفر او د حق د تكذيب الر غوره كوئ نو تر
تاسو وړاندي ولسونو هم د تكذيب او كفر الر غوره كړه،
تاسو همغه څه كوئ چي هغوى وكړل او برخليك به مو همغه
وي چي هغوى ورسره مخامخ شول.
 پر پيغمبر له څرگند تبليغ پرته بله ذمه واري
نشته.
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آيا دې ته ئې پام نه دئ كړى چي هللا څنگه پيدايښت
پيلوي او بيا ئې (پر له پسې) اعاده كوي ،يقينا چي
دا هللا ته آسان دئ ،ووايه :په زمكي كي وگرځئ او
وگورئ چي پيدايښت ئې څنگه پيل كړى ،او هللا به بيا د
آخرت (د ورځي) په بياراپاڅولو سره راپاڅول كوي،
يقينا چي هللا په هر څه توانمن دئ ،هغه تعذيبوي چي
دى ئې غواړي او پر هغه پېرزوينه كوي چي دى ئې
غواړي ،او د ده لوري ته ورگرځول كېږئ ،او تاسو نه
په زمكي كي ناتوانه كوونكي يئ او نه په آسمان كي،
او له هللا پرته نه كوم موال درته شته او نه كوم
مرستندوى .او هغه چي د هللا په آيتونو او له هغه سره
په مخامخ كېدو باندي كافران شوي ،همدا دوى زما له
رحمته مأيوس شوي ،او همدې ډلي ته دردناك عذاب دئ.
( -)23-19د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
هللا تعالى فرمايي :آيا د پيغمبرانو عليهم السالم او
د دوى د دعوت مكذبينو دې ته پام نه دئ كړى چي هللا
تعالى څنگه د مخلوقاتو پيدايښت پيلوي او بيا ئې په
پر له پسې توگه اعاده كوي ،د يوه مخلوق پيدايښت له
مخكنۍ بېلگي پرته په نوې بڼي كي پيل كړي؛ بيا د
همدغه مخلوق نسل په پر له پسې توگه پيدا كوي ،او دا
ً چي تر لومړني پيدايښت ډېر آسان
بيا پيدايښت يقينا
دئ.
رسول هللا ﹽ ته ئې الرښوونه كړې چي خپلو مخاطبينو ته
ووايه :په زمكي كي وگرځئ او وگورئ چي هللا تعالى څنگه
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ډول ډول مخلوقات پيدا كړي ،همدا هللا تعالى به د آخرت د
ورځي بياراپاڅول كوي او مړي به راژوندي كوي ،يقينا
ً
چي هللا تعالى په هر څه توانمن دئ .په دې ورځ به هغه
څوك تعذيبوي چي دى ئې د تعذيب وړ گڼي ،او پر هغه به
پېرزوينه كوي چي دى ئې د پېرزويني وړ گڼي ،تاسو ټول
به د ده لوري ته ورگرځول كېږئ .تاسو نه په زمكي كي
داسي ځواك موندلى شئ چي د هللا تعالى په وړاندي د برالسي
امكان مو په برخه كړي او نه په آسمان كي ،او له هللا
تعالى پرته نه كوم موال درته شته او نه كوم مرستندوى.
يوازي هغه وگړي به د هللا تعالى له رحمت او پېرزويني
ناهيلي او مأيوس وي چي د هللا تعالى په آيتونو او له
هغه سره په مخامخ كېدو باندي كافران شوي ،همدا ډله
به په دنيا او آخرت كي له دردناك الهي عذاب سره
مخامخ كېږي.

   
   
   








   







   












   
نو د قوم ځواب ئې له دې پرته بل څه نه وو چي وئې
ويل :وئې وژنئ يا ئې وسوزوئ ،نو هللا له اوره
وژغورو ،يقينا چي په دې كي د هغو وگړو لپاره
څرگندي نښي دي چي ايمان راوړي ،او وئې ويل :له هللا
پرته يوازي څه بتان مو (خپل معبودان) نيولي ،په
دنيايي ژوند كي د خپلمنځي ميني له كبله ،بيا به د
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قيامت په ورځ ستاسو ځيني له ځينو نورو انكار كوي
او ستاسو ځيني به پر ځينو نورو لعنت وايي ،او
مېشتځى به مو اور وي او هيڅ مرستندويان به نه
لرئ.
( -)21-24د ابراهيم عليه السالم مشرك قوم هغه ته
يوازي يو ځواب درلود او هغه دا چي وئې ويل :وئې وژنئ
ً چي په دې
يا ئې وسوزوئ ،نو هللا له اوره وژغورو ،يقينا
كي د هغو وگړو لپاره څرگندي نښي دي چي ايمان راوړي،
څو نښي -1 :د ايمان په الر كي به له آزموينو سره
مخامخ كېږي ،همغسي لكه چي ابراهيم عليه السالم ورسره
مخ شو -2 ،ځيني خلك داسي دي چي په دالئلو نه قانع
كېږي كه څه هم د هغوى په وړاندي د ابراهيم عليه
السالم په څېر ستر او اغېزمن داعي والړ وي او د هللا
تعالى د كتاب دالئل ورته وړاندي كوي او داسي ستره
معجزه په خپلو سترگو گوري چي د ستر اور لمبې د
ابراهيم عليه السالم له سوزولو عاجزي دي او روغ رمټ
ترې وځي -3 ،هللا تعالى به د حق د الري مجاهدين د
دښمنانو له بدو عزائمو ژغوري ،همغسي لكه چي ابراهيم
عليه السالم ئې وژغورو.
ابراهيم عليه السالم هغوى ته وويل :تاسو چي له هللا
تعالى پرته څه لمانځئ او د معبودانو په توگه مو
نيولي ،هسي څه بتان دي چي نه څه حيثيت لري ،نه د
لمانځني او عبادت وړ دي ،نه گټه رسولى شي او نه ضرر
دفع كولى شي ،په ورځني دنيايي ژوند كي د خپلمنځي
ميني له كبله مو ځيني خلك هغه ځاى ته رسولي چي هم ئې
په ژوند كي لمانځئ ،او هم ئې له مرگ وروسته د دوى
بتان جوړ كړئ او د معبودانو په سترگه ورته وگورئ.
يعني په خپلو كي مينه مو په شرك منتج شوه ،د خپل قوم
د صالح او نېكو شخصيتونو په ستايني كي مو غلو وكړه،
هغوى مو د هللا تعالى سيال او ند وگڼل ،لومړى مو د دوى
له قبر او مرقد ځني ځان ته قبله او مطاف جوړ كړ ،بيا
مو د دوى مجسمې جوړي او هغه مو ځان ته (اوثان)
وگرځول ،د دغو اوثانو په پښو كي اعتكاف مو هللا تعالى
ته د تقرب وسيله وگڼله او په پاى كي مو هغوى په
الوهيت او ربوبيت كي شريك او د خداى ند ومنل ،د عالم
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د چارو اداره ،د بندگانو اړتياوو ته ځواب ،د دعاگانو
اجابت او د استغاثو اورېدل مو د هللا تعالى او اوثانو
ترمنځ ووېشل ،ورو ورو مو هغه خداى هېر كړ چي له
سترگو پټ دئ او د ده په ځاى مو هغه خداى كښيناوو چي
ستاسو د ذهن زېږنده او ستاسو د الس مصنوع او مولود
دئ ،خو د قيامت په ورځ به نه دا مينه وي ،نه ستاينه،
نه لمانځنه ،بلكي ستاسو ځيني به له ځينو نورو انكار
كوي او ستاسو ځيني به پر ځينو نورو لعنت وايي ،ستاسو
ټولو مېشتځى به د دوزخ اور وي او هيڅ مرستندويان به
نه لرئ ،عمال به درته ثابته شي چي له بتانو او
دروغجنو معبودانو د مرستي هيله درلودل څومره خوشې او
بې بنسټه هيله وه!!

    
   






















  

نو لوط پرې ايمان راوړ ،او وئې ويل :زه د خپل رب
لوري ته هجرت كوونكى يم ،يقينا چي هغه باحكمته
عزتمن دئ ،او ده ته مو اسحاق او يعقوب ورپه برخه
كړل او د ده په اوالد كي مو نبوت او كتاب (يو
امتياز) وگرځاوو او د ده اجر مو په دنيا كي وركړ،
او يقينا چي هغه به په آخرت كي حتما له صالحانو
څخه وي.
( -)21-21دا مبارك آيتونه موږ ته وايي:
 په ټول ولس كي يوازي لوط عليه السالم پر ابراهيم
عليه السالم ايمان راوړ ،سره له ټول هغه اغېزمن،
مستدل او له زړه سوي ډك دعوت ،او سره له هغي ستري
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معجزې چي د نمرود له سره اور له لمبو روغ رمټ وژغورل
شو ،دا دئ يوازي يوه ځوانكي ،د ده وراره؛ لوط عليه
السالم پرې ايمان راوړ ،خو ابراهيم عليه السالم په دغي
آزمويني كي هم بريالى شو ،نه د خپل رب له مرستي
ناهيلى شو او نه د خپل دعوت له نتائجو مأيوس ،پرېكړه
ئې وكړه چي دا سيمه پرېږدي ،خو نه د تېښتي او فرار
په توگه؛ بلكي په بلي سيمي كي د دعوت د دوام او د هللا
تعالى لوري ته د خلكو د بلني په قصد ،وئې ويل :زه د
ً چي هغه
خپل رب لوري ته هجرت كوونكى يم ،يقينا
باحكمته عزتمن دئ ،يعني زما د رب هره پرېكړه حكيمانه
ده ،هغه د خپلو پرېكړو په پلي كولو برالسى او ځواكمن
دئ ،كه ولس زما له ملگرتيا ډډه كړې ،يوازي او له يوه
ملگري سره له دې سيمي وتلو ته اړ شوى يم ،خو طمع مي
دا ده چي په همدې كي به لوى مصلحت مضمر وي ،هيله من
يم په همدې هجرت ستر ستر نتائج مرتب شي ،دا ځكه چي
زما رب باحكمته عزتمن دئ.
 د خپل رب په اړه د دې ډاډ او اعتماد څرگندولو او
په دې الهي آزمويني كي د بريا له امله؛ هللا تعالى خپل
خليل ابراهيم عليه السالم ته څو ستر ستر انعامونه
وركړل -1 :د اسحاق او يعقوب عليهما السالم په څېر
پيغمبران ئې د ده په اوالد كي راپيدا كړل ،د بني
اسرائيلو ټول پيغمبران ئې ،تر عيسى عليه السالم پوري
او په پاى كي محمد عليه السالم؛ د ده په اوالد كي غوره
كړل( -2 .نبوت) او (كتاب) ئې د ده په اوالد كي (يو
امتياز) وگرځاوو ،له ده وروسته ټول انبياء د ده په
اوالد كي غوره شوي او ټول الهي كتابونه په دوى كي
نازل شوي -3 .د ده اجر ئې په دنيا كي هم وركړ ،تر
قيامت پوري به هم د ده نوم ژوندى وي او هم د ده
تگالره تلپاتې -4 .په آخرت كي به د صالحانو په ډلي كي
او د موحدينو د ستر ساالر په توگه حشر كېږي.
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او لوط چي كله ئې خپل قوم ته وويل :يقينا چي تاسو
د هغه فحش (كركجن كار) مرتكب كېږئ چي په نړۍ والو
كي هيچا هغه ته پر تاسو وړاندي والى نه دئ كړى،
آيا تاسو له نارينه وو سره (جنسي) نږدېكت كوئ او
الر قطع كوئ او په خپلو مجلسونو كي د دې كركجن كار
مرتكب كېږئ ،نو د قوم ځواب ئې له دې پرته بل څه
نه وو چي وئې ويل :كه رښتينى يې نو د هللا عذاب راته
راوړه! وئې ويل :اې زما ربه! پر دې مفسدو وگړو
بريا را!
( -)31-28د هللا د الري د مجاهدينو او له آزموينو سره د
مخامخېدو بله بېلگه لوط عليه السالم دئ چي يوه مفسد
ولس ته د داعي په توگه تللى او هغوى ته ئې وويل:
يقينا چي تاسو د داسي فحش ،گنده او كركجن كار مرتكب
كېږئ چي په نړۍ والو كي هيچا هغه ته پر تاسو وړاندي
والى نه دئ كړى ،نه په انسانانو كي داسي څوك تېر شوى
چي تر تاسو وړاندي ئې دا گنده او د انساني فطرت خالف
كار كړى وي او نه په حيواناتو كي!! آيا تاسو له
نارينه وو سره جنسي نږدېكت كوئ او الر قطع كوئ او په
خپلو مجلسونو كي د دې كركجن كار مرتكب كېږئ؟!! دلته
د لوط عليه السالم درې خبري رانقل شوې :آيا له نارينه
وو سره جنسي نږدېكت كوئ؟ الر قطع كوئ؟ په خپلو
مجلسونو كي دا گنده فعل كوئ؟ د لومړۍ خبري معنى واضح
ده ،د اړوند آيت له الفاظو هم په وضاحت سره معلومېږي
چي معنى ئې د نارينه وو تر منځ جنسي نږدېكت دئ او د
قرآن بل آيت هم د دې مزيد وضاحت كوي او وايي چي د
شهوت په موخه به ئې له نارينه وو سره نږدېكت كاوو

21پلوشې
د قرآن
العنكبوت


(
    
    

العراف : 11:تاسو خو له ښځو پرته نارينه وو ته د شهوت
په موخه درومئ!! بلكي تاسو يو مسرف قوم يئ.
خو د دوهمي او درېيمي خبري په اړه په تفسيرونو كي
بېل بېل تعبيرونه مومو ،ځيني وايي چي دوى د دې گنده
كار تر څنگ شوكي كولې ،په لويو الرو كي به د شوكو
لپاره كښېنستل او الروي به ئې ځورول ،د دوى مالونه به
ئې لوټل او د دوى پر سر ،مال او عزت به ئې تېرى
كاوو ،او په خپلو غونډو او مجلسونو كي به ئې ډول ډول
گنده كارونه كول ،خو تر ټولو غوره او دقيق تعبيرونه
دا دي چي دوى په دې گنده او د فطرت خالف كار سره د
انساني فطرت له غوښتني سره سم او د انسان د نسل د
دوام فطري الر پرېښوده او غير فطري الر ئې غوره كوله،
دا گنده فعل ئې په پټه نه بلكي په څرگنده او په خپلو
مجلسونو كي د نورو په وړاندي كاوو ،دا تعبيرونه ځكه
تر نورو دقيق دي چي له يوې خوا د كالم تسلسل همدا
مطلب افاده كوي( ،السبيل) او (المنكر) په معرفه صيغو
راغلي چي ښيي تر دې وړاندي ئې يادونه شوې او دلته په
وړاندينيو فقرو كي له دغه گنده فعل پرته بل مورد نه
مومو ،له بلي خوا قرآن په نورو آيتونو كي دا وضاحت
كړى چي دوى د نورو په وړاندي دا كار كولو او ښځي ئې
پرېښودې:
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النمل55-51:
او لوط چي كله ئې خپل قوم ته وويل :آيا دې فحش كار
ته په داسي حال كي وړاندي كېږئ چي تاسو (يو بل ته)
گورئ ،آيا تاسو له ښځو پرته نارينه وو ته د شهوت په
موخه وړاندي كېږئ ،بلكي تاسو په جهالت كي پرېوتونكي
وگړي يئ.
دا مطلب په څو نورو آيتونو كي هم په همدې توگه
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راغلى ،دغو آيتونو ته په پام سره په بشپړ يقين سره
ويلى شو چي دلته هم مراد همدا دئ نه بل څه.
لوط عليه السالم ته د دې مفسد او په گندگيو كي د
پرېوتي ولس ځواب له دې پرته بل څه نه وو چي وئې ويل:
كه رښتينى يې نو د هللا عذاب راته راوړه! په كوم عذاب
چي موږ گواښې ،او ادعاء كوې چي موږ د الهي عذاب وړ
يو ،كه ستا دا ادعاء رښتينې وي نو دا الهي عذاب پر
موږ نازل كړه!! د دې ځواب معنى دا وه چي دوى له دې
گنده فعل الس اخيستو ته چمتو نه دي ،د لوط عليه السالم
د انذار او گواښني پروا نه لري ،د لوط عليه السالم دا
وينا نه مني چي دغه گنده عمل به ئې له الهي عذاب سره
مخامخ كړي ،نو ځكه لوط عليه السالم د دوى له ايمان
راوړو ناهيلى شو او خپل رب ته ئې داسي دعاء وكړه :اې
زما ربه! پر دې مفسدو وگړو بريا را! هللا تعالى د ده
دعاء قبوله كړه ،د ده مرستي ته ئې د فرشتو يو ټولگى
ولېږو ،د فرشتو دې ټولگي ابراهيم عليه السالم ته د
اسحاق او يعقوب عليهما السالم د زېږېدو او نبوت زېرى
وركړ او په ضمن كي ئې د خپل اصلي مأموريت په اړه هغه
ته وويل چي د لوط عليه السالم پر قوم به الهي عذاب
نازلوي.









   



    










   
 
او كله چي زموږ استازي ابراهيم ته له زېري سره
ورغلل وئې ويل :يقينا چي موږ د دې كلي ويجاړوونكي
يو ،يقينا چي هستوگن ئې ظالمان ول ،وئې ويل :په
دې كي خو د لوط غوندي (شخصيت) دئ ،هغوى وويل :موږ
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هغه ښه پېژنو چي په (دې كلي) كي دي ،حتما به دى
او د ده ټبر وژغورو ،له مېرمني ئې پرته چي هغه له
وروسته پاته كېدونكو ده.
( -)32-31د فرشتو دغه ټولگى چي د لوط عليه السالم د
دعاء په ځواب كي او د ده د مرستي لپاره لېږل شوى ،تر
ده وړاندي د ابراهيم عليه السالم خوا ته ځي ،دا ځكه
چي لوط عليه السالم د ده په الرښوونه او د ده له لوري
په دې سيمي كي د داعي په توگه گمارل شوى وو ،هللا تعالى
د لوط عليه السالم او د ده د مخاطب قوم د برخليك په
اړه لومړى ابراهيم عليه السالم خبروي او بيا لوط عليه
السالم ،فرشتې لومړى د ده خوا ته درومي ،هم د اسحاق
او يعقوب عليهما السالم د زېږېدو او رسالت زېرى وركوي
او هم د لوط عليه السالم او د ده د مؤمنو ملگرو د
ژغورني او د ده د مفسد قوم د تعذيب خبر وركوي ،نو
كله چي د فرشتو دا ټولگى ابراهيم عليه السالم ته له
زېري سره ورغى ورته وئې ويل :موږ د دې كلي د
ويجاړولو په موخه راغلي يو ،دا ځكه چي هستوگن ئې
ظالمان ول او د دې وړ چي كلى ئې نسكور شي ،ابراهيم
عليه السالم ورته وويل :په دې كي خو د لوط عليه السالم
غوندي شخصيت دئ ،څنگه ئې ورانوئ؟!! هغوى ورته وويل:
موږ د كلي ټول هستوگن ښه پېژنو ،په دې پوهېږو چي څوك
د ژغورلو وړ دئ او څوك د هالكولو ،دى او د ده ټبر به
ً وژغورو ،له مېرمني ئې پرته چي هغه له وروسته
حتما
پاته كېدونكو څخه ده او د هغوى په برخليك به اخته
كېږي.
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او كله چي زموږ استازي لوط ته ورغلل؛ د دوى (د
ورتلو) له كبله خوابدى شو او د دوى له كبله زړه
تنگى شو ،وئې ويل :مه وېرېږه او مه غمجن كېږه،
موږ حتما ستا او ستا د اهل ژغورونكي يو ،ستا له
مېرمني پرته چي هغه له وروسته پاته كېدونكو څخه
ده ،يقينا چي موږ د دې كلي پر هستوگنو له آسمانه
د لړزوونكي عذاب نازلوونكي يو ،له دې كبله چي دوى
سرغړاوى كاوو ،او يقينا چي له دې كلي مو د هغو
وگړو لپاره څرگنده (د عبرت) نښه پرېښوده چي تعقل
كوي.
( -)31-33د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 كله چي د فرشتو دغه ټولگى د تنكيو زلميانو په بڼي
كي د لوط عليه السالم خوا ته ورغى؛ د دوى د ورتلو له
كبله هم سخت خوابدى شو او هم ډېر زړه تنگى ،پوهېدو
چي د ده مفسد قوم به د همدغو زلميانو له كبله د ده
پر كور بريد كوي ،له كوره ايستل ئې د غيرت او شهامت
خالف كار دئ او قوم ته ئې سپارل د ايمان منافي عمل،
له همدې كبله سخته پرېشاني پرې راغله ،نه پوهېدو څه
وكړي ،نه د قوم د مقابلې وس لري او نه د خپلو مېلمنو
د خوندي ساتلو امكانات ،فرشتو ورته وويل :مه وېره
كوه او مه اندېښنه ،مه زموږ په اړه وېره لره او مه
زموږ د ژغورني اندېښنه ،موږ راغلي يو چي تا او ستا
اهل وژغوروو ،ستا له مېرمني پرته چي هغه له وروسته
پاته كېدونكو څخه ده ،موږ د دې كلي پر هستوگنو له
آسمانه د لړزوونكي عذاب نازلوونكي يو ،له دې كبله چي
دوى فاسقان ول .همداسي وشول ،كلى نسكور شو ،زمكه ئې
كښېنسته ،لوط عليه السالم د خپلي كورنۍ له مؤمنانو
سره وژغورل شول ،او له دې نسكور شوي او ښخ شوي كلي
او دغي پېښي د هغو وگړو لپاره د عبرت څرگنده نښه
جوړه شوه چي تعقل كوي .قرآن په دې قصې كي خپل مخاطب
ته څو درسونه وركوي:
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 د هللا تعالى په الر كي يوه ستره آزموينه دا ده چي د
دې الري الروى د خپلي مېرمني او د ژوند همسفر له
ملگرتيا محروم شي ،هغه ئې په نيمي الري كي يوازي
پرېږدي ،لكه څومره چي د يوه داعي او مجاهد انسان
لپاره يوه صالح او مؤمنه مېرمن ستره متكاء وي ،د ده
زړه مضبوطوي ،ډاډينه وركوي ،اندېښنې ئې رفع كوي ،كه
له كور بهر له هر څومره ستونزو ،اهانتونو ،كړاوونو
او مخالفتونو سره مخامخ شي خو كله چي كور ته راستون
شي او د خپلي مېرمني له احترام ،ميني ،ورين تندي،
حمايت ،ترغيب او تشويق سره مخ شي ،نو يأس ئې ېه هيلي
او ستوماني ئې په نشاط بدل شي ،د مېرمني عدم توافق
او مخالفت همدومره ستره ستونزه وي او د اولوالعزم
داعي مال ماتوي او همت ئې ويلي كوي .نو اې د هللا تعالى
د الري صبور او باهمته مجاهده! كېدى شي له دې
ستونزمني آزمويني سره مخامخ شې ،د لوط او نوح عليهما
السالم په څېر به صبر كوې.
 كېدى شي د مبارزې په دوران كي داسي حالت درباندي
راشي چي د نصرت فرشتې ستا خوا ته رسېدلې وي ،ستا او
د وروستي بري تر منځ څو گامه او څو لنډي شېبې پاتې
وي ،خو هللا تعالى غواړي بيا هم تا وآزمويي ،داسي حالت
درباندي راولي چي د نصرت فرشتې ته د يوه بل مصيبت په
سترگه وگورې ،همغسي لكه چي د لوط عليه السالم خوا ته
د نصرت فرشتې رسېدلې وې ،د هغوى په راتلو سره سخت
خوابدى او غمجن شو ،خو بې همتي ئې ونه كړه او د صبر
لمن ئې پرې نښوده ،نو ځكه فرشتو ورته وويل :سحر به
سخت الهي عذاب خپل وزر پر دې خلكو غوړوي ،سحر خو به
لري نه وي؟!!
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او د مدين لوري ته د دوى ورور شعيب (مو ولېږو) چي
وئې وويل :اې زما قومه! د هللا عبادت وكړئ او د آخرت
ورځي ته طمع ولرئ او په زمكي كي فساد كوونكي مه
گرځئ .نو هغه ئې تكذيب كړ چي په پايله كي ئې سختي
جړكوونكې (زلزلې) ونيول ،نو په خپلو كورونو كي پر
گونډو پرېوتي شول.
( -)31-31د هللا د الري له مجاهدينو سره د مخالفتونو يوه
بله بېلگه له شعيب عليه السالم سره د ده د قوم مخالفت
دئ ،هغه خپل قوم ته وويل :اې زما قومه!  -1د هللا عبادت
وكړئ -2 ،د آخرت ورځي ته طمع ولرئ ،د هغو وگړو په
څېر شئ چي د خپلو نېكو عملونو له امله د اخروي سعادت
هيله لري او د هغو په څېر مه كېږئ چي د بدو عملونو
له امله ئې په آخرت كي له نېك مستقبل طمع قطع شوې،
 -3په زمكي كي فساد كوونكي مه گرځئ .خو هغوى تكذيب
كړ او د دې تكذيب پايله دا وه چي سختي جړكوونكې
زلزلې ونيول ،او په خپلو كورونو كي پر گونډو پرېوتي
په مرگ محكوم شول.




   
   





 
او عاد او ثمود چي له هستوگنځيو ئې درته جوته
شوې ،او شيطان خپل عملونه ورته ښايسته كړل نو له
الري ئې واړول ،په داسي حال كي چي سترگور ول.
( -)31عاد او ثمود هم خپل پيغمبران
خپلي تگالري ورته ښايسته كړې وې،
واړول ،دا هر څه ئې په داسي حال كي
غلطو كړنو د بدوالي شاهد ول او هم
په حقانيت پوهېدل.



تكذيب كړل ،شيطان
له سمي الري ئې
كول چي هم د خپلو
د خپلو پيغمبرانو



21پلوشې
د قرآن
العنكبوت

   


  




او قارون ،فرعون او هامان ،چي موسى له څرگندو نښو
سره ورغى ،خو دوى په زمكي كي د خپلي لويي لټه
وكړه ،په داسي حال كي چي وړاندي كېدونكي نه ول.
( -)39د مصر دريو ځواكونو ،قارون ،فرعون او هامان،
(چي يو ئې د شتمنو ممثل دئ ،بل ئې د واكمنو او درېيم
ئې د نظام د فكري او ديني حاميانو) ،د موسى عليه
السالم مخالفت وكړ ،د ټولو د مخالفت او دښمنۍ وجه او
موخه دا وه چي د موسى عليه السالم دعوت ئې د خپلي
لويي لپاره گواښ گڼلو او غوښتل ئې خپله برالسي ،لويي
او امتيازات خوندي وساتي .خو ومو ليدل چي په دې
سيالۍ كي برالسي نشول او مسابقه ئې ونه گټله.

   



   


   



    




 
نو هر يو مو د خپلي گناه له كبله ونيو ،نو د دوى
ځيني هغه ول چي تونده سيلۍ مو پرې ولېږله ،ځيني
ئې هغه چي لوړي چيغي ونيول ،ځيني ئې هغه چي په
زمكي كي مو خسف كړل او ځيني ئې هغه چي غرق مو
كړل ،په داسي حال كي چي هللا ظلم نه پرې كولو بلكي
دوى په خپله پر خپل ځان ظلم كولو.
( -)40هللا تعالى دا هر قوم د خپلي گناه له كبله ونيو،
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پر ځينو ئې تونده ويجاړوونكې سيلۍ ولېږله چي هر څه
ئې پر دوى رانسكور كړل ،ځيني ئې له درنې چاودني او
هيبتناكي چيغي سره مخامخ كړل ،ځيني ئې په زمكي كي
خسف او ښخ كړل او ځيني ئې په سمندر كي غرق كړل ،دوى
چي له كوم دردناك برخليك سره مخ شوي په دې كي هللا
تعالى پر هغوى كوم ظلم نه دئ كړى بلكي دوى په خپله
پر خپل ځان ظلم كولو او داسي ظالمانه تگالره ئې غوره
كړې وه چي پايله ئې له دې پرته بل څه نه وو.

   












   
 
د هغو خلكو چي له هللا پرته نور مرستندويان نيسي
مثال د هغي غڼې په څېر دئ چي ځان ته ئې كور ونيو،
دا په داسي حال كي چي تر ټولو سست كور د غڼې كور
دئ ،كاش پوهېدى.
( -)41د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 دلته هغه څوك له غڼې سره تشبيه شوى چي له هللا تعالى
پرته بل څه ته پناه وړي ،د فرعون ،قارون او هامان او
د گڼ شمېر نورو ځواكمنو قومونو د بدو پايلو له
يادولو وروسته دا خبره كوي ،دوى پر خپل زور ،ځواك او
ډېرښت مغرور شوي وو ،نه پوهېدل چي دا ډېره كمزورې
متكاء ده ،داسي لكه د غڼې ځاله ،د هللا له عذابه او د
حق په وړاندي له حتمي ماتي ئې نشي ژغورلى ،تاريخ ته
رجوع وكړئ او وگورئ چي د دوى او د دوى د زور ،ځواك
او ډېرښت پايله څه وه!!
 په دې مبارك آيت كي د (اتخذت) صيغه راغلې ،چي د
مؤنث صيغه ده او ښيي چي دا كور ښځينه غڼې جوړوي ،او
دا هغه خبره ده چي نن ئې محققين كوي ،نه يوازي د
قرآن د نزول په وخت كي هيڅوك په دې حقيقت نه پوهېدو
بلكي تر نولسمي پېړۍ وړاندي څوك له دې حقيقته خبر نه
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وو ،چا چي د غڼو د ژوند په اړه څېړني كړې دي ورته
جوته شوې چي د ځالي د جوړولو دنده د ښځينه غڼې په
غاړه وي!! نارينه ئې د ځالي په جوړولو كي هيڅ الس نه
ً چي د قرآن يو بل علمي اعجاز دئ.
لري .او دا يقينا
 دې ته مو پام وي چي د غڼې ځاله يوازي د غڼې كور
نه وي بلكي د ښكار دام هم وي ،په همدې كي نور حشرات
لكه مېږي ،ماشې او موچان نښلي او دوى ئې خوري .ډېر
نور ژوي هم داسي دي چي د ښكار دنده د ښځو په غاړه
وي ،د بېلگي په توگه د زمريانو نارينه په ځانگړې
توگه هغه مهال چي ستر او دروند شي په ښكار كي برخه
نه اخلي ،ښځه ئې ښكار كوي او بيا ئې لومړى نارينه
ځان پرې موړ كړي او وروسته ئې ښځه په خوراك پيل
وكړي!!
 د ځالي په جوړولو كي چي هللا تعالى غڼې ته كوم
استعداد وركړى د ډېر حيرت وړ دئ ،څومره منظمه ځاله
جوړه كړي ،د تارونو تر منځ ئې فاصله څومره دقيقه وي،
يو ماهر او مسلكي انجنير ئې په آسانۍ او له پرمختللو
وسائلو له استفادې پرته نشي جوړولى ،هغه هم له داسي
نازك تار څخه چي په خپله ئې توليدوي!!
 د يوويشتمي پېړۍ په لومړۍ لسيزي كي د جراحي
ډاكټران په دې لټه كي شول چي د زخمونو د گنډلو لپاره
داسي تار ترالسه كړي چي كه په زخم كي پاته شي نو كومه
ستونزه راوالړه نشي ،دوى چي له كومو مصنوعي تارونو
استفاده كوله تر اوږدې مودې د بيمار په بدن كي د
پاته كېدو په صورت كي به ئې ستونزي راوالړولې ،له
زياتو تجربو او تحقيقاتو وروسته دې نتيجې ته ورسېدل
چي د غڼې له تار ځني په دې اړه استفاده وكړي!! آيا
عجيبه نه ده چي د هللا تعالى يو وړوكى مخلوق داسي تار
جوړولى شي چي د يوويشتمي پېړۍ انسان ئې له جوړولو
عاجز دئ؟!!

    





  



   

العنكبوت
30
د قرآن پلوشې








   



 
يقينا چي هللا پوهېږي چي دوى له ده پرته كوم (د
اعتناء وړ) شى نه وربلي ،او دى باحكمته عزتمن دئ.
او دا هغه مثالونه دي چي خلكو ته ئې بيانوي ،دا
په داسي حال كي چي له پوهانو پرته بل څوك نه پرې
پوهېږي ،هللا آسمانونه او زمكه په سمه توگه پيدا
كړي ،يقينا چي په دې كي د مؤمنانو لپاره څرگنده
نښه ده.
( -)44-42د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى ته د دوى د معبودانو ماهيت ،د هغه څه
ماهيت چي دوى مرسته ترې غواړي ،دوى پرې اتكاء كوي او
دوى ئې مغرور كړي ،ښه معلوم دئ ،دا نه يوازي د غڼې د
ځالي په څېر سست او كمزوري دي بلكي د هللا په وړاندي او
د حقيقت په تلي كي داسي دي لكه هيڅ ،دا د دوى د وهم
زېږنده موهومي شيان دي چي دوى ئې لمانځي ،مرسته ترې
غواړي او اتكاء پرې كوي ،د هغه هللا تعالى په وړاندي به
د دغو مرستندويانو څه حيثيت وي چي عزيز او حكيم دئ؟!
د دې آيت يو بل تعبير هم شوى چي وايي :هللا تعالى هر
هغه څه پېژني چي دوى ئې وربلي ،خو دا تعبير كمزورى
دئ ،نه د آيت له الفاظو سره اړخ لگوي او نه د آيت له
سياق و سباق سره.
 دا هغه مثالونه دي چي هللا تعالى ئې خلكو ته بيانوي،
د دې مثالونو په حقيقت او معنى يوازي د پوهي او علم
خاوندان پوهېږي.
 هللا تعالى آسمانونه او زمكه په حق او سمه توگه پيدا
كړي ،دلته د باطل لپاره مجال ،د پښو ځاى ،متكاء او
مستمسك نشته ،په آسمانونو او زمكي كي داسي څه نه
موندل كېږي چي د باطل او باطلپالو مرسته وكړي.
ً چي په دې كي د مؤمنانو لپاره څرگنده نښه
 يقينا
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ده ،هغوى بايد پوه شي چي هللا تعالى او د آسمانونو او
زمكي هر څه د دوى تأييد او مالتړ كوي د دوى مخالفين د
هللا تعالى او د آسمانونو او زمكي د هر څه له تأييد او
مالتړ محروم دي.

   



   



   
    
 
د دې كتاب هغه برخه لوله چي تا ته ئې وحي شوې او
لمونځ قائم كړه ،يقينا چي لمونځ د فحشاء او منكر
مخنيوى كوي او د هللا يادونه ډېره ستره ده ،او هللا په
هغه څه پوهېږي چي تاسو ئې كوئ.
( -)41د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 رسول هللا ﹽ او د ده له الري مؤمنانو ته سپارښتنه شوې
چي قرآن ولولي او لمونځ وكړي ،يعني كه تاسو د مخكنيو
پيغمبرانو او مؤمنانو په څېر له آزموينو سره مخامخ
يئ نو قرآن ته رجوع وكړئ ،هغه ځان ته الرښود كړئ ،د
هغه په رڼا كي خپله الره او خپل دريځ وټاكئ او په
لمانځه سره دا سعادت ترالسه كړئ چي له فحشاء او منكر
خوندي پاتي شئ او د هللا تعالى مرسته او تأييد مو په
برخه شي ،يقينا چي لمونځ نه يوازي له هر سپك او
كركجن كار مخنيوى كوي بلكي ډېر نور ايجابي نتائج
لري ،دا ځكه چي د هللا يادونه ډېره ستره او اغېز ئې ستر
او پراخ دئ ،دا الرښووني د هغه هللا تعالى له لوري دي چي
ستاسو د كړنو په څرنگوالي او پايلو ډېر ښه پوهېږي.
پدې مبارك آيت كي چي د لمانځه د اغېز په اړه څه
ويل شوي خالصه ئې دا ده:
لمونځ له هر هغه كركجن فكر ،وينا او فعل انسان
منع كوي چي د سالم فطرت خاوند ترې كركه لري او بل ئې
له ده څخه نه خوښوي .د دې وجه كامالً څرگنده ده ،د هر
انسان اخالق او سلوك د ده له قبلې او هدف ځني رنگ
اخلي ،دا ستا د ژوند جهت او ستا د هلو ځلو مقصد او
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هدف دئ چي ستا د كړو وړو څرنگوالى ټاكي .ته په خپل
لمانځه سره له شيطان سره چي د شر په لوري هڅوونكى دئ
مقاطعه كوې ،د ده له وسوسو هللا ته پناه وړې ،مخ خداى
ته اړوې او شا شيطان ته ،خود به له ټولو هغو بدو
كارونو ډډه كوې چي شيطان ئې خوښوي او هللا ورباندي
ناراضه كېږي.
كوم لمونځ چي د فحشاء او منكر مخنيوى ونكړي هغه
لمونځ لمونځ ندئ.
د لمانځه يوازي سلبي نتائج ندي چي فقط له كركجن
فكر ،قول او عمل مانع شي ،بلكي بې شمېره ايجابي
اثرات او نتائج لري .دې مطلب ته د نوموړي آيت پدې


شوې:
اشاره
كي
برخي
 : او د هللا يادونه ډېره ستره ده .په
تفسيرونو كي د دې فقرې الندي تعبيرونه مومو:
دلته له ذكر څخه مراد لمونځ دئ ،يعنى لمونځ تر دې
هم ستر دئ چي يوازي له فحشاء او منكر مخنيوى وكړي،
بلكي په انسان كي د لوړو لوړو اخالقي ښېگڼو د پيدا
كېدو باعث دئ.
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
ته ئې د زمكي په كوم گوټ كي له ځان سره ياد كړې نو
لوى هللا جل شأنه دي پورته په آسمانونو كي يادوي ،كه ته
ئې د انسانانو په كومي ټولني كي ياد كړې ،نو هللا جلت
عظمته دي په مالء اعلى كي ،ستا تر ټولني په غوره
ْك
ُر
ْك
َذ
ُونى أ
ُر
ْك
َاذ
ټولني كي يادوي ،هللا جل شأنه فرمايي :ف
ُمْ
 :ما ياد كړئ چي ياد مو كړم.
 د لمانځه او د بل هر عبادت ،اساسي او ترټولو مهم
جزء د هللا ذكر ا و يادونه ده ،د عباداتو ظاهري حركات د
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
هغه د هللا ذكر دئ ،هللا ته مقبول عبادت يوازي هغه دئ چي
محرك او هڅوونكى ئې د خداى ذكر وي .دا مطلب په يوه
مبارك حديث كي ډېر ښكلى انځور شوى:
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له ابو درداء ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل:
آيا تاسو ته تر ټولو غوره عمل مو دروښيم ،هغه چي
ستاسو د رب په وړاندي تر ټولو پاكيزه او ستاسو په
درجو كي تر ټولو لوړ ،او د سرو سپينو زرو تر انفاق
هم غوره وي ،او تردې هم چي له دښمن سره په جگړي كي
مخامخ شئ ،هغه ستاسو غاړي او تاسو د دوى غاړي ووهئ؟
صحابه وو وويل :هو يا رسول هللا! هغه وفرمايل :د هللا جل
شأنه ذكر.
خو دې ته مو بايد پام وي چي د دې معنى هيڅكله دا
نه ده چي په يوې گوښې كي ناسته او د هللا د نامه ورد او
ذكر تر دغو عملونو د مقام ،منزلت ،ارزښت او درجې له
پلوه غوره دئ ،شپېته كاله ،د كعبې خوا ته داسي عبادت
چي ورځ ئې په روژې او شپه ئې په لمانځه تېره كړې د
سنگر له يوې ورځي سره برابري نشي كولى ،معنى ئې دا
ده چي د هللا يادونه هر نېك عمل ته ارزښت وركوي ،ستا
جهاد او د سرو او سپينو زرو انفاق هغه مهال ارزښت
لري چي باعث ئې پر هللا تعالى ايمان او د هغه يادونه
وي ،ستا جهاد هغه مهال تر ټولو عباداتو لوړ دئ چي په
سنگر كي دي زړه د هللا په نامه ډاډه وي او هدف دي د هللا
دين قائمول وي.
 د هللا ذكر يوازي په پنځه وخته لمانځه كي مه
محدودوئ ،د هللا جل شأنه د ذكر لمن پراخه او ستره
ونيسئ ،هر وخت په هر مناسب حالت كي هغه ياد كړئ،
ستاسو ژبه بايد تل د هللا په ذكر لمده وي.
لكه څنگه چي د انسان د ټولو ښېگڼو اصلي محرك فقط
په هللا ايمان دئ ،همداراز د ټولو بديو ،فساد او ظلم
اصلي عامل ئ ې په خداى ايمان نه درلودل دي ،څوك چي په
خداى او آخرت ايمان نه لري ،ولي بايد خپل شهوات او د
نفس غوښتني مهاركړي ،ولي بايد د ځان په گټه د بل حق
غصب نكړي ،ولي بايد له هغي گناه او خيانت چي كولى ئې
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
ته وهڅوي.
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
جايز او مشروع الري ترك كړه ،نفس دي چاغ او څورب كړه،
ټولو غوښتنو ته ئې ځواب ووايه ،په بل خپله لويي
ومنه ،نور دي ستا د خوښۍ لپاره قربان شي ،ټول غوره،
خوندور ،نفيس ،ښكلي ،ښايسته ،گران او گټور شيان بايد
ستا وي ،كه خوراك دئ ،كه څښاك دئ ،كه كور ،جامه،
ښځه ،موټر ،منصب ،او مقام دي ،له هري الري چي ممكن
وي ،بايد دې ته ځان ورسوې ،دا حريص ،گناه ته هڅوونكى
او د بل په حق تېري ته پاروونكى ځواك ،په هللا او آخرت
له ايمان پرته په بل هيڅ څه نشي مهاركېدى.
كه ته نه يوازي دا چي په خپل حالل رزق اكتفاء كوې
بلكي د خپل الس په تڼاكو گټلى مال د كوم مظلوم د الس
نيوي او مرستي په الر كي يا د كوم ستر او مقدس هدف د
تحقق لپاره قرباني كوې ،آيا په هللا جل شأنه له ايمان
پرته د دې لپاره كوم بل عامل او باعث موندلى شې .په
انسان كي د اخالقي ښېگڼو ،غوره انساني صفاتو ،ښه
خويونو او په بل د ترحم او عاطفې ونه له هغه زړه
خړوبه كېږي چي د هللا په ياد خوځېږي ،د هللا له ذكر خالي
زړه د رجيم شيطان ځاله شي چي له هغه ځايه د انسان
ټول احساسات د شر ،فساد او گناه خوا ته هڅول كېږي.
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او له اهل كتاب سره له دې پرته چي تر ټولو غوره
وي په بله توگه مجادله مه كوئ ،مگر د دوى له هغو
سره چي ظلم ئې كړى ،او ووايئ :پر هغه څه مو ايمان
راوړى چي موږ ته نازل شوى او تاسو ته نازل شوى،
او زموږ معبود او ستاسو معبود يو دئ او موږ ورته
تسليم يو ،او همداسي مو دا كتاب پر تا نازل كړى،
نو هغه چي كتاب مو وركړى ايمان پرې راوړي ،او د
دغو خلكو ځيني داسي دي چي ايمان پرې راوړي ،او
زموږ له آيتونو يوازي كافران انكار كوي.
( -)41-41د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 له اهل كتاب سره بايد ستاسو مجادله او مناقشه په
داسي توگه وي چي تر ټولو غوره وي ،په استثناء د هغو
چي ظلم ئې كړى ،يعني شرك ئې كړى يا ستاسو په ضد ئې د
زور زياتي او ظلم الر غوره كړې.
 دوى ته بايد ووايئ :موږ هم پر هغه قرآن ايمان
راوړى چي زموږ لوري ته لېږل شوى او پر هغه كتاب هم
ايمان لرو چي ستاسو لوري ته نازل شوى ،زموږ معبود او
ستاسو معبود يو دئ او موږ ورته تسليم يو.
 كه غواړئ په دې پوه شئ چي له اهل كتاب سره د غوره
نو قرآن چي د
مناقشې او مجادلې اسلوب به څنگه وي،
دوى په اړه كوم اسلوب غوره كړى او په كومه طريقه
هغوى ته خطاب كوي ،همدا تر ټولو غوره اسلوب دئ ،په
قرآن كي دا حكيمانه اسلوب مراعات شوى.
ً پر
 څوك چي په حقيقي معنى اهل كتاب وي هغه به حتما
قرآن ايمان راوړي ،ځكه هغوى پوهېږي چي قرآن همغه څه
وايي چي په تورات او انجيل كي هم راغلي.
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 د عربو له مشركينو به هم ځيني ايمان پرې راوړي.
 د الهي كتاب له څرگندو آيتونو يوازي هغه څوك
انكار كوي چي (كافر) وي ،يعني حق پټوي او پر حقائقو
پرده اچوي.









   
  
   
   






 
او ته داسي نه وې چي تر دې وړاندي دي كوم كتاب
لوستو او نه دي هغه په خپل ښي الس ليكلو ،په هغه
صورت كي به باطلپال په شك كي پرېوتي ول ،بلكي دا
د هغو په سينو كي د څرگندو آيتونو مجموعه ده چي
علم وركړى شوى ،او زما له آيتونو يوازي ظالمان
انكار كوي.
( -)49-41دلته رسول هللا صلى هللا ﹽ ته ويل شوي چي ته تر
دې وړاندي په ليك لوست نه پوهېدې ،كه په ليك لوست
پوهېدى نو د باطل پلويان به په شك كي لوېدلي وو او
دا ادعاء به ئې كوله چي دا قرآن تا په خپله ليكلى،
خو ستا د ټولني فرد فرد ته معلومه ده چي تا نه تر دې
وړاندي كوم كتاب لوستى او نه دي په خپل الس كوم ليك
ليكلى ،خو سره له دې دي داسي كتاب وړاندي كړى چي نه
له علمي پلوه د نړۍ كوم ديني يا غير ديني كتاب له
هغه سره سيالي كولى شي او نه له ادبي پلوه ،د علم او
پوهي خاوندان دا كتاب له څرگندو نښو ،واضح الرښوونو
او معجزو ډك كتاب گڼي او له همدې كبله پر تا د يوه
پيغمبر په توگه او پر دې كتاب د يوه الهي كتاب په
توگه ايمان راوړي .يوازي هغه څوك به له دې حقيقت
انكار كوي چي ډېر ظالم وي .يعني نه د حقيقي علم
خاوند له دې قرآن انكار كولى شي او نه د انصاف
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خاوند ،يوازي ناپوه او په خپلو قضاوتونو كي ډېر ظالم
انسان به قرآن د هللا تعالى له لوري نازل شوى كتاب نه
گڼي او له څرگندو آيتونو به ئې انكار كوي.
ځينو درنو مفسرينو د  19آيت لومړۍ فقره (
    
 )  داسي

ژباړلې :بلكي دى (محمد عليه السالم) د هغو خلكو په
سينو كي د څرگندو آيتونو مجموعه دئ چي علم وركړى
شوى !! خو دا تعبير د آيت له سياق و سباق سره اړخ نه
لگوي .غوره او دقيق تعبير دا دئ چي په (هو) سره قرآن
ته اشاره شوې ،قرآن د معجزو او څرگندو آيتونو مجموعه
دئ او همدا قرآن د رسول هللا ﹽ د رسالت د اثبات لپاره
تر ټولو ستره معجزه .يعني يوازي دا نه چي تا په داسي
حال كي دوى ته يو كتاب وړاندي كړى چي په ليك لوست نه
پوهېدې بلكي داسي كتاب دي وړاندي كړى چي د علم
خاوندان ئې له معجزو او څرگندو نښو ډك كتاب مومي.
ځينو نورو د دې څرگند او صريح آيت په خالف دا هڅه
كړې چي ثابته كړي رسول هللا ﹽ په ليك لوست پوهېدو ،دا
په داسي حال كي چي نه يوازي دا آيت بلكي د قرآن نور
آيتونه هم د دې شهادت وركوي چي رسول هللا ﹽ امي وو او
په ليك لوست نه پوهېدو ،او همدا د ده د رسالت د
اثبات يوه بله ستره نښه گڼي .عجيبه ده چي ځيني چي په
ړانده تعصب اخته دي او په هيڅ توگه نه ترې تېرېږي،
دا څرگند آيتونه له پامه غورځوي او د دې په مقابل كي
د بخاري يوه غريب او كمزوري روايت ته ترجيح وركوي.
راشئ وگورو چي د بخاري دا روايت څومره وزن لري او د
اعتناء او اعتبار وړ گڼل كېدى شي .روايت دا دئ:
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له البراء بن عازب ﹽ روايت دئ چي وايي :كله چي رسول
هللا ﹽ له حديبيه والو سره مصالحه وكړه نو علي ﹽ د دوى
تر منځ (د معاهدې سند) وليكلو ،په هغه كي ئې محمد
رسول هللا ﹽ وليكل ،نو قريشو وويل :محمد رسول هللا مه
ليكه ،كه ته كوم پيغمبر وى نو موږ به نه وو درسره
جنگېدلي ،نو علي ﹽ ته ئې وويل :حذف ئې كړه ،علي ﹽ
وويل :زه ئې حذفوونكى نه يم ،نو رسول هللا ﹽ په خپل الس
هغه حذف كړ ،بيا ئې پر دې ورسره روغه جوړه وكړه چي
دى او ياران به ئې د دريو ورځو لپاره (مكې) ته
ننوځي ،او نه به ننوځي مگر داسي چي د وسلې له جلبان
سره به وي ،پوښتنه ترې وشوه چي د وسلې جلبان څه دي؟
وئې ويل :تېكي او څه چي په هغه كي وي (يعني توري له
تېكو سره).
دا روايت چي په بخاري كي شپږ ځلي نور هم په دغو
شمېرو  . 1254 ،3481 ،2711 ،2199 ،4811 ،4784راغلى،
د سند له مخي مطلق غريب دئ ،په صحابه وو او تابعينو
كي يو يو راوي لري ،د متن له مخي څو ستونزي لري:
لومړۍ ستونزه ئې دا ده چي د روايت له الفاظو داسي
معلومېږي لكه چي قريشو رسول هللا ﹽ ته په همدې سفر كي
مكې ته د ننوتلو او عمرې اجازه وركړې وي حال دا چي
په معاهده كي راغلي وو چي په راتلونكي كال كي به د
عمرې لپاره راځي ،بله ستونزه ئې دا ده چي د مصالحې
بل لورى د حديبيه والو په نامه ياد شوي ،حال دا چي
دوى مكه وال وو نه حديبيه وال ،ستره ستونزه ئې دا ده
چي د بخاري له نورو رواياتو سره جدي توپيرونه لري،
هل
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راغلي .دا دئ گورئ چي په بخاري كي د يوې پېښي په
ارتباط اوه روايات راغلي چي تر منځ ئې دومره
توپيرونه دي چي له ځينو داسي برېښي لكه چي رسول هللا ﹽ
يو تكړه ليكوال وو ،نه يوازي دا چي د معاهدې له متنه
ئې د رسول هللا ﹽ برخه حذف كړې بلكي بيا ئې خپل نوم
ليكلى او د معاهدې متن ئې بشپړ كړى ،او له ځينو ئې
داسي برېښي لكه چي يوازي دا الفاظ ئې حذف كړي او هغه
هم علي ﹽ يا بل چا ورښودلي!! آيا صحيح ده چي په داسي
كمزوري روايت استناد وشي او هغه خبره ترې راووځي چي
د قرآن له گڼ شمير واضح آيتونو سره تعارض لري؟!!
مستشرقين په همداسي كمزورو رواياتو د خپلو دروغجنو
ادعاگانو د اثبات لپاره استناد كوي او وايي چي رسول
هللا ﹽ په ليك لوست پوهېدو او د قرآن مطالب ئې له
مخكنيو كتابونو اقتباس كړي!! عجيبه ده چي زموږ ځيني
په خپله د دوى تبر ته الستي برابروي او د بې علمو
خلكو د غولولو مجال په الس وركوي!!
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او وئې ويل :ولي د ده د رب له لوري څرگندي نښي نه
دي پرې نازلي شوې؟ ووايه :يقينا چي نښي خو له هللا
سره دي ،او زه يوازي يو څرگند نذير يم ،آيا دا
ورته كفايت نه كوي چي موږ پر تا هغه كتاب نازل
كړى چي پر دوى لوستل كېږي ،يقينا چي په دې كي د
ايمان راوړونكو وگړو لپاره حتما رحمت او ذكر دئ.
( -)11-10چا چي له حق سره د مخالفت پرېكړه كړې وي،
نه په دالئلو قانع كېږي او نه په معجزو ،دا دئ گورئ
چي د قريشو په وړاندي د رسول هللا ﹽ په څېر ستر شخصيت
والړ دئ ،د هللا تعالى لوري ته بلنه وركوي ،د قرآن په
څېر له معجزو ډك كتاب ورته وړاندي شوى ،خو هغوى نه
يوازي له ايمان راوړو ډډه كوي بلكي د داسي خارق
العاده معجزو غوښتنه كوي چي شيطان ئې پرې قانع شي،
وايي :ولي د ده د رب له لوري څرگندي نښي نه دي پرې
نازلي شوې؟ هللا تعالى د دوى په ځواب كي رسول هللا ﹽ ته
ً چي نښي خو له هللا
الرښوونه كوي چي ورته ووايي :يقينا
سره دي ،او زه يوازي يو څرگند نذير يم ،له ما سره نه
معجزې شته او نه ئې د ښودلو واك ،زه فقط يو نذير يم
چي د كفر ،شرك ،ظلم او فساد له بدو پايلو تاسو ته
خبردارى دركوم .د دوى د غلطي غوښتني په ځواب كي
فرمايي :آيا د دوى د قناعت لپاره دا له اعجازونو ډك
ً چي په
كتاب چي ته ئې پرې لولې كفايت نه كوي؟!! يقينا
ً (رحمت) او
دې كي د ايمان راوړونكو وگړو لپاره حتما
(ذكر) دئ ،هغه چي د ايمان راوړو استعداد او وړتيا ئې
نه ده ځپل شوې هغوى به هرومرو دا كتاب د هللا تعالى يوه
لويه پېرزوينه گڼي او له هغه به پند اخلي.
يعني په چا كي چي د ايمان راړولو استعداد وي هغه
ته دا كتاب په خپله د معجزې او دليل په توگه كافي
دئ ،تر دې لويه او ستره معجزه نشته .كه څوك لږ له
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شفاف ذهن سره او د حق موندلو له تلوسې او تندي سره
ً چي د قرآن هره وينا به د
قرآن ته رجوع وكړي نو يقينا
دې عالم او د عالم د هر څه په اړه هومره علمي او
دقيقه ومومي چي ورته ثابتوي دا كتاب هغه چا نازل كړى
چي د دې ټول عالم او د عالم د هر څه په اړه جامع علم
لري ،دا كتاب د هغه چا له لوري راغلى چي علم ئې په
زمان او مكان پوري محدود نه دئ ،هيڅ شى او حقيقت ئې
ترې پټ نه دئ ،د ده د علم په وړاندي داسي حجاب نشته
چي د يوه شي په حقيقت د پوهېدو مانع شي ،موږ په دې
كتاب كي گورو چي د هر څه په باب ئې هره وينا او
قضاوت دقيق او صحيح دئ ،دا دقيق او سل په سلو كي
صحيح او علمي قضاوتونه او پرېكړي موږ ته ثابتوي چي د
دې كتاب لېږونكى د هر څه په اړه جامع او كامل علم
لري ،له دې ناحيې قرآن معجزه ده او د پيغمبر عليه
السالم په حقانيت شهادت وركوي.
په قرآن كي دې ته ورته آيتونه ډېر زيات دي چي
ثابتوي دا كتاب د داسي عليم او پوه ذات له لوري لېږل
شوى چي د عالم په ټولو اسرارو پوه دئ .ما د قرآن
نږدې دوه سوه هغه آيتونه د (ساينس او د قرآن علمي
اعجاز) په كتاب كي څېړلي چي د عالم د اسرارو په اړه
بحث كوي او هغه حقائق ئې توضيح كړي چي ساينس او
ساينس پوهان په ډېر زحمت او تكليف سره او له ډېر
اوږد مزل وروسته پرې پوه شوي .پوښتنه دا ده چي د دې
كتاب حامل څنگه په هغو اسرارو پوه شو چي نور انسانان
څوارلس سوه كاله وروسته پرې پوهېږي او هغه هم د ډېرو
دقيقو ،پېچلو ،پرمخ تللو او مډرنو وسائلو په مرسته،
په هغه صحرايي ټولني كي چي د باسوادو او په ليك لوست
پوهو كسانو شمېر ئې لسو ته نه رسېدو!! پيغمبر عليه
السالم د عالم د مختلفو برخو په اړه دومره دقيق
معلومات له كومي منبع ترالسه كړل ،هغه معلومات چي د
نړۍ ستر ستر علماء او ساينس پوهان نن پرې پوهېږي او
ايمان راوړي؟ دا ولي د غرب معروف شخصيتونه او
نوميالي علماء له دې امله په دې كتاب ايمان راوړي چي
گوري د ساينس دقيقي څېړني او علمي السته راوړني همغه
خبره كوي چي په قرآن او د پيغمبر عليه السالم په
احاديثو كي څوارلس پېړۍ مخكي ويل شوې ،دې نتيجې ته
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رسېږي چي د اسالم په حقانيت ايمان راوړي او ووايي:
انسان باور نشي كولى چي د قرآن دا دقيقي او علمي
ويناوي دي د يوه داسي انسان شخصي نظريات وي چي په
څوارلس سوه كاله مخكي محيط او اجتماع كي ئې ژوند
كولو .قرآن د خپلو علمي او دقيقو ويناوو له پلوه
داسي ستره معجزه ده چي د يوه عاقل او منصف انسان د
اقناع لپاره كفايت كوي.








   









 
ووايه :زما او ستاسو ترمنځ هللا د شاهد په توگه كافي
دئ ،په هر هغه څه پوهېږي چي په آسمانونو او زمكي
كي دي ،او هغه چي په باطل ئې ايمان راوړى او د هللا
په اړه ئې كفر كړى همدا دوى زيانمن دي.
( -)12په دې مبارك آيت كي رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې
چي د دوى په ځواب كي ووايي :زما او ستاسو ترمنځ هللا د
شاهد په توگه كافي دئ ،هللا په هر هغه څه پوهېږي چي په
آسمانونو او زمكي كي دي ،زما په حال هم پوه دئ او
ستاسو په حال هم ،څوك چي د باطل پلوي كوي او د باور
او ايمان بنسټ ئې باطل خياالت او اوهام دي او د هللا
تعالى په اړه ئې كفر كړى همدا دوى زيانمن دي ،چي هم
خپله دنيا تباه كوي او هم آخرت.
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او په تلوار سره له تا د عذاب غوښتنه كوي ،او كه
ټاكلې نېټه نه وى نو حتما به دا عذاب ورته راغلى
وو ،او حتما به په داسي حال كي ناڅاپي ورباندي
راشي چي دوى به بې خبره وي ،په تلوار سره له تا د
عذاب غوښتنه كوي په داسي حال كي چي جهنم حتما پر
دغو كافرانو راتاوېدونكى دئ ،هغه ورځ چي عذاب به
دوى له بره ئې او د پښو له الندي ئې وپوښي ،او وبه
وايي :هغه څه وڅكئ چي تاسو كول.
( -)11-13دلته يو ځل بيا او په مكرره توگه د كافرانو
هغي مطالبې ته گوته نيول شوې چي دالئلو ته د اعتناء
پر ځاى ئې رسول هللا ﹽ او ټولو پيغمبرانو ته ويلي :كه
ته په رښتيا د هللا رسول يې او ستا دا گواښونه حقيقت
لري چي هللا تعالى زموږ باورونه او عملونه نه خوښوي او
موږ د الهي عذاب وړ يو نو دا عذاب ولي پر موږ نه
نازلېږي؟!! په دې اړه ويل شوي :دوى په تلوار سره له
تا د عذاب غوښتنه كوي ،كه د هللا تعالى له لوري هغه
ټاكلې نېټه نه وى چي هر چا ته مهلت وركوي او د مهلت
ً به دا عذاب ورته
په پاى كي محاسبه ورسره كوي نو حتما
ً او په داسي حال كي
راغلى وو ،او دا عذاب به حتما
ناڅاپي ورباندي راشي چي دوى به په بشپړه توگه بې
خبره او غافل وي ،په تلوار سره له تا د عذاب غوښتنه
ً پر دغو كافرانو
كوي په داسي حال كي چي جهنم حتما
راتاوېدونكى دئ ،هغه ورځ چي عذاب به هم د دوى له بره
پرې راتاو وي او هم د پښو له الندي ئې ،او دوى ته به
وويل شي :هغه څه وڅكئ چي تاسو كول .ستاسو عملونو نن
د اور په بڼي كي داسي پر تاسو خپل وزر غوړولى لكه چي
په دنيا كي پر تاسو محيط ول ،هلته ئې فسادونه او
مصيبتونه زېږول او نور ئې ځورول ،نن پر تاسو راتاو
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دي ،نو د خپلو عملونو خوند وڅكئ .خو دا خبره به د چا
له لوري ورته ويل كېږي ،د هللا تعالى له لوري ،كه د
فرشتو ،كه د دوزخ او كه په خپله د دغه عذاب له لوري
چي پر دوى به راتاو وي؟ كه څه هم د دې ټولو احتمال
شته ،خو د آيت له الفاظو داسي معلومېږي چي همدا عذاب
به دوى ته دا خبره كوي ،د قرآن له نورو آيتونو هم
معلومېږي چي دوزخ به دوزخيانو ته دې ته ورته ويناوي
كوي.








   













   












  
اې زما هغو بندگانو چي ايمان ئې راوړى! زما زمكه
پراخه ده ،نو يوازي زما عبادت وكړئ ،هر نفس د مرگ
(د خوند) څكونكى دئ ،بيا زما لوري ته راگرځول
كېږئ ،او هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې
كړي؛ هرومرو به ئې د جنت په داسي دنگو دنگو ماڼيو
كي مېشت كړو چي ترې الندي ويالې بهېږي ،تلپاتي په
هغه كي ،څومره غوره دئ د دغو عمل كوونكو اجر ،هغه
چي صبر ئې وكړ او پر خپل رب توكل كوي.
دې

مباركو

آيتونو

كي

مؤمنانو

ته

دا

( -)19-11په
الرښووني شوې:
 اې د هللا مؤمنو بندگانو! كه په خپل ټاټوبي كي له
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مخالفتونو سره مخ شوئ ،دلته په دې نه توانېدئ چي په
ډاډه زړه او همغسي د خپل رب بندگي وكړئ چي ستاسو
ايمان ئې غواړي ،نو د هللا زمكه پراخه ده ،بلي داسي
سيمي ته والړ شئ چي له هللا تعالى پرته د بل عبادت ته اړ
نه وئ.
 له مرگه مه وېرېږئ ،هر نفس په خپل خپل وخت د مرگ
خوند څكي ،نه ستاسو تدبير د مرگ مخنيوى كولى شي او
نه دښمن ته تسليمېدا او د ذلت او سپكاوي منل ،نو ولي
به د مرگ له وېري د خپل رب له بندگۍ الس اخلئ.
 دا مرگ خو تاسو د خپل رب په لوري بيايي ،او په هر
صورت كي مو ورتگ د هللا تعالى لوري ته دئ ،نو آيا له دې
سره سره له مرگه وېرېدا او د مرگ له وېري د خپل رب
له لمانځني ترشا كېدا څه توجيه لري؟!!
 چا چي ايمان راوړى او نېك عملونه ئې كړي؛ هللا تعالى
به ئې هرومرو د جنت په داسي دنگو دنگو ماڼيو كي مېشت
كړي چي ترې الندي ويالې بهېږي ،تلپاتي په هغه كي،
څومره غوره دئ د دغو عمل كوونكو اجر!! يعني كه ته د
هللا تعالى په الر كي خپل وطن پرېږدې نو هللا تعالى به ئې
په بدل كي جنت دركړي ،كه ته خپل كور له السه وركړې نو
هللا تعالى به د هغه په بدل كي د جنت دنگي دنگي ماڼۍ
دركړي ،كه ته د دنيا لنډ او له كړاوونو ډك ژوند له
السه وركړې نو هللا تعالى به ئې په بدل كي د جنت تلپاتى
ژوند درپه برخه كړي.
 نو اوس ته په خپله قضاوت وكړه چي د دغو عمل
كوونكو اجر څومره غوره دئ!!
 خو دا اجر به هغه عمل كوونكي ترالسه كوي چي صبر ئې
وكړ او پر خپل رب توكل كوي .دا نېك اجر او غوره بدله
د هغو (عمل كوونكو) په برخه كېږي چي د ايمان او صالح
عمل تر څنگ دوې نورې ځانگړتياوي هم ولري -1 :صبر
ولري ،په نيمايي الر كي بې حوصلې او بې صبره نشي ،كله
چي له ستونزو او كړاوونو سره مخامخ شي نادم او
پښېمانه نشي ،شكوه او شكايت ونه كړي ،بلكي صبر كوي
او وړاندي درومي -2 ،پر خپل رب توكل كوي ،هللا تعالى
ځان ته كافي گڼي ،د خپل نېك عمل له نتائجو او پايلو
ډاډه او مطمئن وي ،نتائج هللا ته حواله كوي .دا مبارك
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آيت كه له يوې خوا موږ ته د (صبر) او (توكل) اهميت
او ارزښت واضح كوي له بلي خوا ئې حقيقي معنى زموږ
مخي ته ږدي او وايي( :صبر) او (توكل) د مؤمنو عمل
كوونكو صفات او ځانگړتياوي دي ،د بې عملو صفات نه
دي ،متأسفانه ځيني هم (صبر) غلط تعبيروي او هم
(توكل) ،دوى دې ته د صبر نوم وركوي چي څوك په ذلت او
س پكاوي كي راضي وي ،نه د اعتراض جسارت كوي او نه له
كړاوونو سره د مقابلې عزم ،او متوكل هغه بې عمله كس
گڼي چي عمل نه كوي ،خپل مسئوليت نه ترسره كوي ،خپل
وجائب نه اداء كوي او صرف په خوله وايي چي په هللا مي
توكل دئ.
خو د قرآن له نظره صبر او توكل د عمل كوونكو مواصفات
دي ،توكل دې ته وايي چي ته خپله وجيبه او مسئوليت
ترسره كوې ،له نتائجو ډاډه او مطمئن يې ،هغه هللا تعالى
ته حواله كوې او هللا جل شأنه د وكيل په توگه نيسې.
توكل داسي وگڼئ :هللا تعالى مسلمانان په دې مكلف كړي چي
كه د دښمن شمېر تر دوى دوه ځلي زيات وي ،مقابله به
ئې كوي ،دښمن ته به شا نه اړوي او له ميدانه به نه
تښتي ،كه ته د دغه الهي حكم مطابق د يوه داسي ځواكمن
دښمن مخي ته ودرېږې او مقابلې ته ئې مالتړې چي ستا
دوه برابره دئ ،د نښتي د پايلو په اړه هيڅ اندېښنه
نه لرې ،نتائج خپل رب ته حواله كوې او په ډاډه او
مطمئن زړه د دښمن مقابله كوې ،دې ته توكل وايي .ته
ځكه د داسي دښمن مقابلې ته مال تړې چي د هللا تعالى په
دې وينا دي باور دئ چي فرمايي :كه څه هم د كافرانو
شمېر ،ستاسو په نسبت لس چنده وي ،تاسو به غالب ياست،
ته په دې باور لرې ،د لس چنده لښكر سره مخامخ يې ،د
هغه مقابله كوې او له خپلي بريا او فتح ډاډه او
مطمئن يې ،د توكل حقيقي معنى همدا ده .يعني توكل د
بې عملو صفت نه دئ؛ بلكي د عمل كوونكو صفت دئ.
په دې آيتونو كي خطاب هغو كسانو ته متوجه دئ چي
وېري اخيستي او گمان كوي چي كه له وطنه د هجرت هڅه
وكړي ښايي د دښمن له لوري به ووژل شي ،هر څه به ترې
پاته كېږي ،نو د رزق او روزي انتظام به ئې څنگه
كېږي؟ د دوى د دغو اندېښنو په ځواب كي ويل شوي چي هر
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
ورځ د مرگ خوند نه څكي؟ چي انسان په هر صورت كي مري
نو ولي د يوه ستر او لوړ مقصد په الر كي ونه مري ،په
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
كار چي ستا مسير د هللا جل شأنه په لوري دئ ،په مرگ سره
د خپل رب خوا ته بېرته گرځې ،هغه هللا چي ته ئې عبادت
كوې ،هغه چي ستا د ژوند مطلوب او مقصود دئ ،هغه ستا
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
نوي ژوندون پيل دئ ،مرگ له يوې نړۍ بلي ته د تگ
ذريعه ده ،مرگ تا خپل هدف ته رسوي ،تا خپل مطلب ته
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
په دې الر كي د خټو كور له السه وركوي ،د دې په بدل كي
به د جنت ستري ،ستري او دنگي ،دنگي بنگلې تر السه
كوي ،چي د ونو او قصرونو الندي به ئې ويالې بهېږي ،كه
دنيا له السه وركړي ،په بدل كي ئې جنت وركوي او په
هغه كي داسي قصرونه چي ترې الندي به ئې ويالې بهېږي،
كه د څو شپو ورځو محدود ژوند له السه وركوي ،د دې په
عوض كي هللا جل شأنه د جنت ابدي ،دائمي او تلپاتى ژوند
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
خپل ژوند كي نه ده څكلې ،داسي خوندوري او په زړه
پوري منظرې او غږونه چي د چا په ذهن كي ئې خطور نه
دئ كړى او د انسان له تصور او وهم ډېر لوړ او اوچت
دي ،نو په داسي حال كي چي ته هر څه له السه وركوې ،هللا
جل شأنه تر هغه غوره په عوض كي دركوي ،ولي بايد له
مرگه ووېرېږې؟ معقوله نه ده چي انسان دي په آخرت
ايمان ولري او هغه دي له مرگه ووېرېږي.
په آخرت د ايمان بله تقاضا دا ده چي انسان به
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هيڅكله د خپلو كړو وړو او هلو ځلو د نتائجو په اړه
تشويش نلري ،په دې به ئې كلك باور وي چي د خپلو هلو
ځلو نتايج حتما او په هر صورت كي ترالسه كوي ،كه
احيانا په دنيا كي ترې محروم شو نو په آخرت كي به ئې
په بشپړه توگه ترالسه كوي ،له همدې كبله هغه هيڅكله
نه مأيوس كېږي ،په داسي حال كي چي ته په دې باور لرې
او مطمئن يې چي د خپلو ټولو كړو وړو مكمل اجر به
پرته له كموالي او ضياع ،څو څو برابره تر السه كوې او
ستا اجر د هللا تعالى په خوا كي خوندي او محفوظ دئ،
هيڅوك ئې نشي ضايع كولى او هيڅوك ئې نشي كمولى ،دا
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
پاته شول ،د هغه هڅي حبط او ضايع شوې ،خو چي انسان
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
ك ېږي .عدم يأس ،په آخرت باندي د ايمان نتيجه او د
هغه غوښتنه او تقاضاء ده .نو داسي نه چي د مرگ له
وېري د هللا له بندگۍ الس واخلې ،هسي هم هر نفس د مرگ
خوند څكي او د هللا په لوري درومي.
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او څومره ژوي داسي دي چي خپله روزي (پر خپلو
اوږو) نه وړي ،هللا هغوى ته روزي وركوي او تاسو ته
هم ،او هغه پوه اورېدونكى دئ ،او كه ئې وپوښتې چي
آسمانونه او زمكه چا پيدا كړي او لمر او سپوږمۍ
چا مسخر كړي؟ حتما به ووايي :هللا؛ نو څنگه دوكه
كېږي ،دا خو هللا دئ چي په خپلو بندگانو كي هغه چا
ته روزي پراخوي چي دى ئې غواړي او يا ئې ورته
محدوده او تنگه كوي ،يقينا چي هللا په هر څه ښه پوه
دئ ،او كه ئې وپوښتې چي له آسمانه څوك اوبه
راكوزوي او په همدې سره زمكه له خپلي مړيني
وروسته راژوندۍ كوي؟ حتما به ووايي :هللا؛ ووايه:
ستايني ټولي هللا لره دي خو د دوى ډېرى نه پوهېږي.
( -)13-10په دې مباركو آيتونو كي هم دغو مؤمنانو ته
اطمئنان وركړى شوى چي كه د هللا په الر كي هجرت ته اړ
شوئ نو هيڅ وېره او اندېښنه مه كوئ ،هللا ستاسو د رزق
او روزي ذمه وال دئ ،لكه څنگه چي نورو ژوو ته روزي
وركوي تاسو ته به ئې هم دركوي ،آيا نه گورئ چي د
زمكي څومره ژوو ته هللا تعالى په داسي حال كي رزق او
روزي وركوي چي نه پټى لري ،نه دوكان او نه ذخيره.
د زمكي پر سر څومره حيوانات داسي دي چي د خپل رزق
او روزي پېټى په اوږو نه وړي ،باغ او پټى نه لري،
گودام او ذخېره نه لري ،د سبا لپاره څه نه ذخيره
كوي ،د خپل رزق او روزي پېټى په اوږو نه وړي ،هللا ورته
رزق وركوي ،همداسي ئې تاسو ته هم دركوي ،دا ځكه چي هللا
تعالى اورېدونكى او عليم دئ ،د بنده دعاء د حال او
قال په ژبه اوري ،په اړتياوو ئې پوه دئ.
په دنيا كي دومره ژوي شته چي كه ټول په شلو برخو
ووېشو ،نولس 19برخي ئې په اوبو كي دي او يوه برخه ئې
په وچه كي ،انسانان د دې شلمي برخي يوه وړه برخه ده،
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له دې د ژوو شمېر معلومولى شئ ،دغو ټولو ژوو ته رزاق
خداى رزق او روزي وركوي .داسي حيوانات هم شته چي هر
يو ئې ،هره ورځ ،د يوه كلي په اندازه رزق ته ضرورت
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
د خپل رزق او روزي پېټى په اوږو وړي او نه د سبا
لپاره څه ذخيره كوي ،هللا تعالى ورته رزق وركوي او تاسو
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.
دلته دا وضاحت هم شوى چي د رزق او روزي اصلي
اسباب خو آسمان دئ چي اوبه ترې راورېږي او زمكه ده
چي دانه او مېوه ترې راشنه كېږي ،كه له دوى پوښتنه
وكړې چي دا زمكه او آسمانونه چا پيدا كړي؟ دا لمر او
سپوږمۍ چا مسخر كړي؟ شپه او ورځ چي د رزق او روزي د
پيدا كېدو باعث گرځي د چا په اراده ځي راځي؟ لمر د
ورځي عالمه او سپوږمۍ د شپې عالمه ده ،دا دواړه د رزق
په پيدا كېدو كي اساسي ونډه لري ،كه دا نه وى نو نه
به په زمكه كي بوټى وو ،نه ونه ،نه حيوان او نه
انسان ،د دوى ځواب به څه وي؟ حتما به وايي چي دا هر
څه د هللا تعالى په اراده ترسره كېږي ،له دې پرته بل
ځواب نه لري ،نو څنگه او له كومه ځايه دوكه كېږي؟! د
دوى د دوكه كېدو او بې الري كېدو عامل څه دئ؟ ولي په
دې اړه شك لري چي د ټولو ژوو د رزق او روزي ذمه وال
هللا تعالى دئ؟!!
دا هللا دئ چي له خپلو بندگانو هر چا ته چي وغواړي
په رزق او روزي كي ورته وسعت ،بسط او پراخوالى وركوي
او چا ته ئې چي خوښه وي ورته تنگوي ئې ،رزق ئې ورته
محدود كړي ،يقينا چي هللا په هر څه ښه پوه دئ ،په دې ښه
پوهيږي چي د انسان خير او مصلحت په څه كي دئ ،دا
پرېكړه د الهي علم له مخي كېږي ،كه چا ته پراخ رزق
وركوي ،عليم هللا په دې پوهېږي چي خير په همدې كي دئ او
كه په چا ئې محدودوي او د رزق له محدوديت او تنگوالي
سره ئې مخامخ كوي ،دا هم د عليم هللا فيصله ده ،حتما په
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دې كي يو مصلحت مضمر دئ.
آيا څوك دې پوښتني ته چي څوك له آسمانه اوبه وروي او
له زمكي دانه او مېوه راټوكوي ،له دې پرته بل ځواب
موندلى شي چي ووايي :هللا؟ پرته له دې چي اعتراف وكړي
چي دا كا ر هللا تعالى كوي ،له آسمانه اوبه نازلوي او
مړه زمكه پرې ژوندۍ كوي ،بل څه ځواب لري؟ نو سره له
دې ولي د خپل رزق په اړه شك لري؟!!
په دې مباركو آيتونو كي گورو چي لومړى ژوو ته د
رزق او روزي وركولو خبره شوې او بيا د آسمانونو او
زمكي د پيدايښت ،د لمر ،سپوږمۍ د تسخير (چي شپه او
ورځ په گوته كوي او دا دواړه د رزق او روزي مهم
اسباب دي) ،بيا له آسمانه د اوبو راورېدا او بيا په
زمكي كي د ژوندون پيلېدا ته اشاره شوې او په دې توگه
موږ ته ويل شوي چي رزق او وسائل او اسباب ئې د هللا له
لوري پيدا شوي او ذمه وال ئې هللا تعالى دئ ،هغه دا
پرېكړه كوي چي چا ته څومره رزق او روزي وركړي .دا
مطلب د هود سورې په اوم آيت كي هم راغلى چي هيله من
يم تفصيل ئې هلته وگورئ .ځكه د دغو دواړو سورتونو په
دغو آيتونو كي بشپړ ورته والى او يو د بل شرح او
تفسير دئ.













   
 
او د دې دنيا دا ژوند له لهو (خوشې مشغولتيا) او
لعب (لوبي) پرته بل څه نه دئ ،او يقينا چي د آخرت
كور داسي دئ چي همدا (واقعي) ژوندون دئ ،كاش
پوهېدى!!
( -)14په دې مبارك آيت كي د دنيا ژوند د جنت له
ژوند سره مقايسه شوى او ويل شوي :د دې دنيا دا
ژوند د آخرت په پرتله داسي دئ لكه خوشې مشغولتيا
او لوبي ،او واقعي ژوندون د دار آخرت (جنت) ژوند
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دئ ،كاش دوى پوهېدى!!
دې ته مو بايد پام وي چي د دې آيت او دې ته ورته
آيتونو معنى په هيڅ توگه دا نه ده چي گواكي قرآن
غواړي مخاطبين ئې د دنيا ژوند ته په سپكه سترگه
وگوري ،بې ارزښته ئې وگڼي ،الس ترې واخلي ،او په اړه
ئې بې اعتناء او بې پروا شي ،بلكي معنى ئې دا ده چي
د دنيا ژوند د آخرت په پرتله او د هغه چا ژوند چي په
آخرت باور نه لري ،داسي وگڼي لكه خوشې مشغولتيا او د
ماشومانو لوبي ،د قرآن موخه دا ده چي خلك دنيا او
متاع ئې وسيله وگڼي نه وروستى هدف ،هغه بايد لوړ لوړ
او سپېڅلي اهداف ځان ته غوره كړي ،د دغو سپېڅلو
اهدافو لپاره بايد د هر څه قربانۍ ته چمتو شي ،د هغه
لپاره بايد اخروي سعادت وروستى هدف وي ،هغه بايد په
دنيا كي د هدفمن انسان په څېر له سپېڅلو او لوړو
اهدافو سره ژوند وكړي ،ژوند ئې په دې كي راخالصه نشي
چي د دنيا عيش ،متاع او لذت ئې په برخه شي ،هوسونه
ئې ترسره او شهوتونه ئې اشباع شي او د يوه حيوان په
څېر ژوند وكړي .متأسفانه په غرض او مرض مبتال كسان د
قرآن دا آيتونه غلط تعبيروي او هغه څه ترې راباسي چي
يا ئې شيطان خوښوي او يا ئې د اسالم هغه ستر ستر
دښمنان چي پر مسلمانانو د مزيد حكومت كولو ،د دوى د
الزيات سپكولو او لوټلو په لټه كي دي ،هغه چي
مسلمانانو ته وايي :آخرت ئې ستاسو او دنيا ئې زموږ!!
دوى دې ته متوجه نه دي چي دا آيتونه د هغو الرښوونو
په ضمن كي راغلي چي د هللا تعالى د الري مجاهدينو او
مهاجرينو ته متوجه دي ،هغوى ته د صبر او توكل
سپارښتنه كوي ،هغوى له مرگه نه وېرېدو ته رابلي،
هغوى ته وايي :له هللا تعالى پرته بل چا ته سر مه
ټيټوئ ،كه په دې الر كي له تبعيد او مرگ سره مخامخ
كېدئ نو پروا ئې مه كوئ ،هغه ژوند بې ارزښته وگڼئ چي
بې هدفه وي ،له ذلت او سپكاوي سره توأم وي او له هللا
تعالى پرته بل ته د سر ټيټولو غوښتنه كوي.
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كله چي په كشتۍ كي سپاره شي نو په داسي حال كي هللا
مرستي ته رابلي چي ده ته د خپل ديانت خالصوونكي
دي ،خو كله چي هغوى د وچي لوري ته وژغوري ناڅاپه
بيا شرك كوي .د دې لپاره چي د هغه څه په اړه
ناسپاسي وكړي چي موږ وركړي او چي متمتع شي ،نو ژر
به پوه شي.
( -)11-11په دې مباركو آيتونو كي په دين كي (اخالص)
او (شرك) په ډېري جالبي او ښكلې بڼي كي انځور شوي:
په دين كي اخالص د هغه چا له حالت سره تشبيه شوى چي
په كښتۍ كي سپور شي ،ارتباط ئې له هر څه سره قطع شي،
داسي څوك او ځواك ئې نه تر سترگو كېږي چي د خطر په
وخت كي پناه وروړي او مرسته ترې وغواړي ،كه د طوفان
څپې ئې احاطه كړي نو له هللا تعالى پرته داسي څوك نه
مومي چي له دې حالته ئې ژغورلى شي ،نو له هللا تعالى
پرته بله هره ملجأ او مرجع هېره كړي او يوازي د ده
په وړاندي د دعاء السونه لوړوي او په بشپړ اخالص او
صفاوالي سره ئې مرستي ته رابلي او دا تعهد كوي چي له
هللا تعالى پرته به د بل چا عبادت او بندگي نه كوي ،په
دين كي اخالص ئې له دغه حالته سره تشبيه كړى ،او شرك
له هغه حالته سره چي همدا د كښتۍ سپور په عافيت سره
ساحل ته ورسېږي ،له خطرونو تېر شوى او له طوفانونو
ژغورل شوى ،په خوندي ساحل كي له كښتۍ كوز شي ،خو
هلته دا بريالى سفر ،هدف ته له خپل انتظار سره سم
رسېدا او له خطرونو روغ رمټ تېرېدا ،د هللا تعالى د فضل
او رعايت پر ځاى نورو عواملو ته منسوبوي ،كله ئې
خپلي سمي او دقيقي منصوبې ته ،كله د وخت او كښتۍ سم
انتخاب ته ،كله د هوا او موسمي شرائطو مساعدت ته او
كله د مالح مهارت ته!! شرك له دې حالت سره ورته گڼل
شوى.
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دلته په بېړۍ كي د سپرېدو يادونه د دې لپاره شوې چي
په بېړۍ كي د انسان رابطه له ډېرو هغو شيانو سره قطع
شي چي په واك كي ئې وو ،ټول هغه وسائل ،ذرايع او
امكانات چي په اختيار كي ئې وو ،د ده مرسته ئې كوله،
ده پرې اعتماد كولو ،اوس ئې ارتباط ورسره شلېدلى ،په
هغه حساب نشي كولى ،په هغه تكيه او اعتماد نشي كولى،
د ده مرسته نشي كولى ،كله چي وگوري په كشتۍ كي له
سپرېدو سره سم ئې له ټولو دغو وسائلو الس قطع شوى ،د
سمندر له څپو سره مخامخ دئ خو داسي څه ورسره نشته چي
له خطره ئې وژغوري ،نو په دې وخت كي هللا تعالى ته مخه
كړي ،مرسته ترې غواړي ،اوږدې اوږدې دعاگاني ورته
كوي ،د خطر په زياتېدو سره نه يوازي د ده دعاگاني
اوږدې او پرله پسې شي بلكي له هللا تعالى سره ژمنه كوي
چي كه له خطره ئې وژغوري په اخالص او صداقت سره به د
ده بندگي كوي ،خو كله چي څپې تم شي ،خطر پاى ته
ورسېږي ،هللا تعالى ئې روغ رمټ ساحل ته ورسوي ،بيا نو
په دې ژغورني او نجات كي له هللا تعالى سره بل څه او بل
څوك شريكوى ،خپلي مخكنۍ ژمني هېري كړي ،مخكني حالت
ته وگرځي ،طمع ئې له هللا تعالى پرته له نورو او اعتماد
ئې له هللا تعالى پرته پر نورو شي!!
دې مبارك آيت نه يوازي د خطرونو او گواښونو په وخت
كي د انسان حالت او له هللا تعالى سره د ده د تعلق
څرنگوالى په دقيقه توگه انځور كړى بلكي په دين كي د
اخالص حقيقت ئې هم موږ ته واضح كړى .په دين كي د اخالص
معنى دا ده چي انسان له هللا تعالى پرته په بل چا
اعتماد و نه لري ،له بل چا طمع ونه لري ،په بل څه
باندي توكل او تكيه ونه كړي ،طمع ئې يوازي له هللا وي،
او د دعاء السونه ئې يوازي د هللا تعالى په وړاندي لوړ
كړي وي ،داسي وگڼي چي په دي عالم كي له هللا تعالى پرته
داسي څه نشته چي د ده مشكل حل كړى شي ،د ده اړتياوو
ته ځواب وويلى شي او د ده مرسته وكړى شي ،نو ځكه ئې
هم طمع له هللا تعالى وي او هم ئې اعتماد پر هللا تعالى،
دې حالت ته په دين كي اخالص وايي.
ته چي هر څومره د هللا تر څنگ په بل څه حساب كوې ،په
هغه اعتماد او ويسا كوې ،هغه ته اميد ساتې او له هغه
طمع كوې ،دې حالت ته د شرك حالت وايي ،خو كله چي ستا
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حالت هغه چا ته ورته شي چي په بېړۍ كي سپور دئ او د
طوفان څپو احاطه كړى ،هري خوا ته چي سترگي اړوي داسي
څه په نظر نه ورځي چي د ده مرسته وكړى شي ،نو هللا جل
شأنه ته مخه كړي او له هغه مرسته غواړي ،خپل دين د
هرراز شرك له شوائبو پاكوي ،په اخالص سره د هللا تعالى د
بندگۍ تعهد كوي ،له هللا تعالى سره ژمنه كوي چي يوازي د
ده عبادت به كوي ،له ده سره به په عبادت او بندگۍ كي
بل څه او بل څوك نه شريكوي ،ستا دا حالت په دين كي د
اخالص او سوچه والي په معنى دئ ،يعني انسان هغه وخت
په خپل دين كي مخلص دئ او هغه وخت ئې ايمان له شرك
پاك او منزه دئ چي په كښتۍ كي د سپور انسان په څېر
يوازي يوه خداى ته ئې مخه وي او يوازي هغه ته پناه
يوسي او كه ستا حالت د هغه چا په څېر شو چي د طوفان
له څپو ژغورل شوى ،ساحل ته روغ رمټ رسېدلى ،خو په دې
ژغورني كي له هللا تعالى پرته د بل چا د مرستي او عنايت
په اغېز باور لري ،او خپل نجات د نورو عواملو مرهون
گڼي ،له هللا تعالى سره خپلي ژمني هېروي او د مخكنيو
شېبو اخالص له السه وركوي ،نو تا د هللا تعالى په نسبت
شرك كړى .يعني كه ته د همدې انسان په څېر شوې ،چي د
سفر كښتۍ ئې د بحر له څپو روغه ساحل ته رسېدلې ،حالت
ئې بدل شوى ،هغه د څپو په منځ كي احساس ئې ورسره
پاته نه دئ ،اوس نو هغه كس نه دئ چي له هللا پرته ئې
هيچا ته طمع نه وه ،له خداى پرته ئې له ټولو اميد
قطع كړى وو ،يوازي له يوه خداى ئې مرسته غوښته ،اوس
ئې د اميد دروازې ډېري شوې ،د يوه دربار په عوض ئې
گڼو دړو ته سترگي دي ،كله دا د خپل نجات عامل گڼي او
كله هغه بل ،كله ئې گمان دا وي چي د فالن مرستي
وژغورلو او كله د هغه بل توجه او عنايت د خپلي
ژغورني وسيله گڼي او پدې سره خپل دين او ايمان په
شرك ملوث او ككړ كړي او د شرك مرتكب شي
كله چي انسان له مشكالتو ،ستونزو او كړاوونو سره
مخامخ شي ،بل ته اړ او محتاج شي او كله چي د هغه
اميد له هر څه قطع شي ،په خپل ماحول كي داسي څوك و
نه گوري چي د ده مشكل حل كړى شي ،د هغه نارې واوري،
د هغه احتياج او اړتياوي منتفي كړي ،او داسي يو شى
په خپل ماحول كي نه گوري چي په هغه حساب وكړي ،په

العنكبوت
11
د قرآن پلوشې
هغه توكل او اعتماد وكړي ،ټول هغه وسائل او ذرايع چي
په اختيار كي ئې دي هغه بې نتيجې پاتي شي ،او ونشي
توانې دى چي د ده غوښتنو او اړتياوو ته ځواب ووايي او
د هغه اضطراب او پرېشاني رفع كړي ،په دې حالت كي هللا
جل شأنه ته پناه وړي ،له هغه مدد او مرسته غواړي او
په اخالص سره د بندگۍ تعهد كوي ،خو چي كله ځان بې
نيازه وگڼي ،له وفرت او كثرت سره مخامخ شي ،نو بيا هللا
هېر كړي او خپل مؤكد تعهدات شا ته وغورځوي ،او د هللا
جل شأنه په نسبت د شرك مرتكب شي .د شرك په ارتكاب كي
ئې موخه دا وي چي د هللا تعالى په نعمتونو كي د خپلي
خوښي مطابق په خالص الس تصرف وكړي نه د يوه شاكر بنده
په توگه او چي له دې نعمتونو په پراخه پيمانه متمتع
شي.










  
  
 
آيا وئې نه ليدل چي موږ (له مكې) خوندي او باامنه
ټاټوبى جوړ كړ ،په داسي حال كي چي د دوى شاوخوا
ته خلك تښتول كېږي ،نو آيا پر باطل ايمان راوړي
او د هللا د نعمت ناسپاسي كوي؟!
( -)11په دې مبارك آيت كي د (امن) او (خوف) حالتونه
انځور شوي ،يو ئې د ايمان د يوې نښي د اغېز په توگه
وړاندي شوى او بل ئې پر باطل د باور پايله ښودل شوى،
په مكه كي د (كعبې) له طفيله امن دئ ،او په شاوخوا
كي ئې او هلته چي د كعبې له اغېز بهر دئ د خوف او بې
امنۍ دا حالت دئ چي خلك اختطاف كېږي ،نو څنگه دوى پر
باطل باور ساتي او د هللا د نعمتونو په اړه د كفر او
انكار الر غوره كوي؟!!
په دې مباركو آيتونو كي كه له يوې خوا خطاب د مكې
قريشو ته متوجه دئ له بلي خوا هغو ضعيف النفسه خلكو
ته چي د دښمن له وېري له ايمان راوړلو ډډه كوي ،خپلي
سوكالي ،بې خطره او مرفه ژوند ته پر ايمان ترجيح
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وركوي ،دوى ته ويل شوي :نه گورئ د ايمان د يوې نښي
(كعبې) په طفيل ئې دا حرم څنگه خوندي او د امن ځاى
وگرځولو ،نه گورئ چي له هري خوا؛ د هر موسم؛ ډول ډول
مېوې ورته رادرومي؟! تاريخ ته رجوع وكړئ ،صفحات ئې
واړوئ او وگورئ چي د هغو خلكو شمېر څومره دئ چي مرفه
ژوند ئې درلود ،خپل معيشت او سوكاله ژوند هغه پړاو
ته رسولي ول چي تېرى ئې وكړ او له پولو واوشتل او له
همدې كبله هالك شول؟! دا دي تشي او وراني ماڼۍ ئې د
عبرت لپاره ترې پاتې ،چي لږ خلك د لنډي مودې لپاره
په كي پاته شوي ،هر څه ئې هللا تعالى ته په ميراث
پرېښودل .نو سره له دې څنگه د ايمان راوړلو له
نتائجو وېرېږئ او د سوكاله او مرفه ژوند له بدو
پايلو وېره نه لرئ.




   
   




  

او تر هغه به لوى ظالم څوك وي چي پر هللا ئې دروغجنه
افتراء وكړه؛ يا ئې حق له هغه وروسته تكذيب كړ چي
ورته راغى؟! آيا دغو كافرانو ته په جهنم كي يو
هستوگنځى نه دئ (مناسب)؟
( -)11په دې مبارك آيت كي دوه كسان ستر ظالمان گڼل
شوي :يو هغه چي پر هللا تعالى دروغجنه افتراء كوي او بل
هغه چي حق له هغه وروسته تكذيبوي چي ورته راشي او
پرې پوه شي .آيا د دې خبري معنى دا ده چي كه كوم څوك
په درواغو د پيغمبرۍ دعوى وكړي او خپلي خبري په
دروغو هللا تعالى ته منسوب كړي لوى ظالم دئ او كه څوك
رښتينى پيغمبر او د هغه په الس لېږل شوى كتاب له هغه
وروسته تكذيب كړي چي ورته راغلى او په حقيقت ئې پوه
شوى نو تر ټولو ستر ظالم دئ ،دا دواړه كافران دي او
د دوى لپاره مناسبه سزا دا ده چي هستوگنځى ئې جهنم
وي .او كه ئې معنى دا ده چي څوك (خوف) او بې امني د
هللا دين ته منسوب كړي او ووايي :دين ته بلنه زموږ
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سوكالي گواښي ،اختالفات راوالړوي ،بې امني رامنځته كوي
او پر هللا تعالى ايمان موږ له خطرونو سره مخامخ كوي،
دا د حقيقت خالف خبره په داسي حال كي كوي چي حقيقت
ورته جوت شوى ،دا تر ټولو ستر ظالمان دي؟! ځينو درنو
مفسرينو لومړي تعبير ته ترجيح وركړې ،خو د آيت له
الفاظو او سياق و سباق داسي معلومېږي چي دوهم تعبير
دقيق دئ ،او دا آيت په اصل كي د مخكني آيت شرح او
تفصيل دئ ،په مخكني كي ويل شوي :آيا وئې نه ليدل چي
موږ (له مكې) خوندي او باامنه ټاټوبى جوړ كړ ،په
داسي حال كي چي د دوى شاوخوا ته خلك تښتول كېږي ،نو
آيا پر باطل ايمان راوړي او د هللا د نعمت ناسپاسي
كوي؟! او په دې آيت كي همدا پر باطل باوري او د هللا
تعالى د نعمتونو منكر د ستر ظالم په توگه معرفي شوى
او ويل شوي :تر هغه به لوى ظالم څوك وي چي پر هللا ئې
دروغجنه افتراء وكړه يا ئې حق له هغه وروسته تكذيب
كړ چي ورته راغى؟!

  






 
او هغه چي زموږ لپاره ئې جهاد كړى حتما به خپلي
الري وروښيو او يقينا چي هللا له دغو محسنينو سره دئ.
( -)19دا مبارك آيت چي د دې سورې وروستى آيت او د
ټولو مضامينو لپاره ئې جامع او ښكلې تتمه دئ ،څو
الرښووني لري:
دلته د هللا د الري له مجاهدينو سره دوه وعدې شوې :د
(هدايت) او (معيت) وعدې ،يعني د هدايت دروازې به د
دوى پر مخ پرانيزي ،د بريا ،عزت او سعادت پر الرو د
تلو توفيق به وركوي ،په هر گام كي به د دوى الرښوونه
كوي ،د هدايت او رشد لوړو پوړو ته د رسېدو سعادت به
ئې په برخه كوي ،او د (احسان) لوړي څوكي ته به ئې
رسوي ،او له خپلي ملتيا او معيت به ئې برخمن كوي.
دلته هغه مجاهدين د (محسنين) په نامه ياد شوي چي
د هللا په الر كي جهاد كوي او د همدې جهاد په طفيل؛ هللا
تعالى د هدايت ټولي الري د دوى پر مخ پرانيستې دي ،د
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ژوند په هري برخي كي ئې الرښوونه كوي او د خپلي ملتيا
او معيت وزر ئې پرې غوړولى .متأسفانه د (هدايت)،
(معيت) او (احسان) په څېر قرآني مفاهيمو سره همغه
ظالمانه چلن شوى او حقيقي مفهوم ئې تحريف شوى چي د
قرآن له گڼ شمېر نورو مفاهيمو سره شوى ،ما د يوه تور
زړي متصوف خطيب وينا اورېده چي د قرآن دغه څرگند آيت
ئې داسي تعبيراوو چي د خانقا او كوم زيارت په كونج
كي ناست صوفي ته ئې د (محسن) نوم وركولو او له
(سبلنا) ئې د طريقت څلور طريقې راايستلې او ويل ئې هللا
تعالى د همدغو طريقو پلويانو ته هدايت كړى او له دوى
سره دئ!! ما ته ووايئ :آيا د دې آيت په اړه دا تعبير
ډېر كركجن او منفور تعبير او له قرآن سره ستره بې
باكي نه ده؟!! دا په داسي حال كي چي دا ټوله سوره؛
له سر تر پايه؛ د مجاهدينو په اړه بحث كوي ،هغو سترو
سترو آزموينو ته گوته نيسي چي د ابراهيم ،نوح ،لوط،
هود ،صالح ،شعيب او موسى عليهم السالم په څېر مجاهدين
ورسره مخامخ شوي ،او د سورې په پاى كي د هللا د الري د
مجاهدينو په اړه ويل شوي چي (هدايت) او د هللا تعالى
(معيت) به ئې په برخه كېږي ،خو دې جناب دا ټول حقائق
له پامه غورځولي او داسي تعبير ئې وړاندي كړى چي
يوازي يو تور مغزى او كوږ زړى ئې د ويلو جسارت كولى
شي .د قرآن له ډېرو آيتونو سره دې ته ورته چلن شوى.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الروم
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (الروم) دئ ،دا نوم د همدې
سورې له لومړي آيت اخيستل شوى ،شپېته آيتونه لري ،د
اكثرو آيتونو فواصل ئې د لومړيو آيتونو (الروم) او
(سيغلبون) ته او د لږو ئې د څلورم (الرحيم) ته ورته
دي ،څو آيتونه ئې د (حكيم ،قدير ،او كافرين) په څېر
صيغو پاى ته رسېدلې چي وزن ئې (الرحيم) ته نږدې دئ،
د آيتونو اوږدوالى ئې متوسط او هغو سورتونو ته ورته
دئ چي د مكي دور په وروستيو كلونو كي نازل شوي.
لكه څنگه چي دا سوره په دريو مقطعاتو حروفو (الف،
الم ،ميم) پيل شوې؛ د دې سورې محوري او اساسي مضامين
هم درې دي ،دا درې اساسي مضامين په داسي توگه په دې
سورې كي راغلي لكه چي په همدغو حروفو پيل شوو نورو
سورتونو كي راغلي ،يو په بل پسي او خالصه ئې د سورې
په آخري آيت كي ،د دې سورې آخري آيت دا دئ:



    



ً چي د هللا
 :  نو صبر كوه ،يقينا

وعده رښتينې ده او هغه خلك دي تا سپك ونه مومي چي
باور نه كوي.
په دې آيت كي درې فقرې راغلې او همدا درې فقرې د
سورې د دريو اساسي مضامينو لپاره د عنوانونو په څېر
دي ،لومړۍ فقره ئې ( :صبر كوه) ده،
تاسو به وگورئ چي د سورې په لومړۍ برخي كي په همدې
اړه مؤمنانو ته الرښوونه شوې ،د آيت دوهمه فقره دا ده
( ،)   تاسو به وگورئ چي
د سورې دوهمه برخه هغه الرښووني احتوى كوي چي په دنيا
او آخرت كي د هللا تعالى د وعدو پر رښتينوالي تأكيد
كوي ،او درېمه فقره ئې ( 
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 )  ده او دا د دې سورې
د هغو آيتونو لپاره عنوان دئ چي په ترڅ كي ئې رسول هللا
ﹽ او د ده له الري مؤمنانو ته ويل شوي چي پر خپل دريځ
ثابت پاته شي ،د دښمنانو تبليغات او مخالفتونه ئې
متزلزل نه كړي ،د دوى عدم ايمان د دې باعث نشي چي د
خپلي الري د حقانيت په اړه شكمن شي او د هللا تعالى د
وعدو د تحقق په اړه ئې ډاډ او اطمئنان كمزورى شي.
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الف ،الم ،ميم ،روم مغلوب شو ،په دغي نږدې سيمي
كي ،او دوى به له خپلي مغلوبېدا وروسته ژر غالب
شي ،په څو كلونو كي ،كارونه وړاندي او وروسته د هللا
په واك كي دي ،او دغه ورځ به مؤمنان د هللا په نصرت
خوشحالي كوي ،هغه چا ته برى وركوي چي دى ئې
غواړي ،او دى مهربان عزتمن دئ .د هللا وعده ده ،هللا له
خپلي ژمني نه په شا كېږي خو اكثر خلك نه پوهېږي.
( -)1-4په دې مباركو آيتونو كي الندي الرښووني زموږ په
وړاندي ځلېږي:
 لكه څنگه چي دا سوره په دريو مقطعاتو حروفو (الف،
الم ،ميم) پيل شوې؛ د دې سورې محوري او اساسي مضامين
هم درې دي ،دا درې اساسي مضامين په داسي توگه په دې
سورې كي راغلي لكه چي په همدغو حروفو پيل شوو نورو
سورتونو كي راغلي ،يو په بل پسي او خالصه ئې د سورې
په آخري آيت كي ،د دې سورې آخري آيت دا دئ:
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ً چي د هللا
 :  نو صبر وكړه ،يقينا

وعده رشتينې ده او هغه دي تا سپك ونه مومي چي باور
نه كوي.
 دا درې فقرې د دغي سورې د مضامينو لپاره درې
اساسي محورونه دي ،ټوله سوره په همدې موضوعاتو
راڅرخي.
 په دې مباركو آيتونو كي پر فارسيانو د روميانو د
بري وړاندوينه په داسي حال كي او هغه مهال شوې چي
روميان د فارسيانو په وړاندي له سختي ماتي سره مخامخ
شوي وو ،تفصيالت ئې داسي دي:
 په  119م كال كي ،هغه مهال چي روميان د فارس په
وړاندي له سختي ماتي سره مخامخ شول ،د شام ،اردن او
فلسطين په څېر ډېري سيمي ئې له السه ووتې ،فارسيان د
مصر تر وروستيو پولو پوري ورسېدل ،قريش د فارسيانو
په دې برياوو خوشحال شول ،خو مؤمنان سخت غمجن،
روميان اهل كتاب گڼل كېدل او فارسيان مشركان ول ،دغه
مهال د الروم د سورې دغه څو آيتونه نازل شول چي په
هغوى كي دا وړاندوينه شوې وه چي روم به له دې ماتي
وروسته په راتلونكو څو كلونو كي بېرته پر خپل دښمن
برالسى شي ،او دغه مهال به مؤمنان د هللا تعالى په نصرت
خوشحاله شي .دا داسي وړاندوينه وه چي ښايي ډېرو
قريشو به په خپلو مجلسونو كي پرې كټ كټ خندلي وي ،په
دې كي دوه وړاندويني شوې وې :يوه د روميانو د بيا
غلبې او بله ئې د مؤمنانو د يوې بريا ،همدا دواړه
وړاندويني ترسره شوې ،په همغه كال چي قريشو په بدر
كي سخته ماته وخوړه روميان وتوانېدل چي د هرقل تر
مشرۍ الندي د ارميا په لوري وړاندي والړ شي او
آذربايجان ته ورسېږي .ارميا د زردشت د زېږېدو ځاى دئ
چي فارسيانو ته ئې ارزښت دومره وو لكه مسلمانانو ته
مكه او مدينه.
 دلته د روميانو د ماتي سيمه د (ادنى االرض) په
نامه ياده شوې( ،ادنى) هم نږدې ته ويل كېږي او هم
ټيټ ته ،د فلسطين هغه سيمه چي روميانو په هغي جگړي
كي له السه وركړه هم مكې ته نږدې سيمه وه او هم د بحر
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له سطحي تر ټولو ټيټه سيمه .دا ښيي چي په قرآن كي د
مطالبو د افادې لپاره الفاظ په څومره دقت سره غوره
شوي.
 دلته په وړاندويني كي ويل شوي چي په (بضع سنين)
كي به روميان بيا غالب شي ،بضع تر دريو زيات او تر
لسو كم عدد ته وايي ،او معنى ئې دا ده چي تر لسو په
كمو كلونو كي به دوى پر خپل دښمن بېرته برالسي شي،
همداسي وشول او دا وړاندوينه په همدومره كلونو كي
ترسره شوه.
 دا آيت موږ ته د دې مباركي سورې د نزول دقيقه
نېټه راښيي ،دا سوره هغه مهال نازله شوې چي روميان د
فارسيانو په الس له ماتي سره مخامخ شوي .د قرآن سورې
همداسي دي ،د سورې په متن او مطالبو كي د غور او دقت
له الري په آسانۍ سره كولى شو د نزول نېټه ئې او هغه
حالت درك كړو چي دا سوره په كي نازله شوې.
 دې ته مو پام وي چي پر فارسيانو د روميانو او پر
قريشو د مسلمانانو د بري د نېټې په اړه دوه متعارض
روايات زموږ مخي ته راځي :ځيني وايي چي دا دواړه
برياوي د بدر د فتحي پر مهال رامنځته شوې دي ،په
همدې كال مؤمنان پر قريشو او روميان پر فارسيانو
غالب شول ،ځيني نور وايي چي دا بريا د حديبيې د
معاهد ې بريا وه او گواكي روميان هم په دغه كال پر
خپل حريف برالسي شول ،دوهم روايت په دوه دالئلو كمزورى
دئ :لومړى دا چي د حديبيې د معاهدې نتائج ډېر وروسته
راڅرگند شول ،د معاهدې پر مهال نه يوازي دا چي
مؤمنان خوښ نه ول بلكي سخت غمجن ول حال دا چي قرآن
وايي :په دغه ورځ به مؤمنان د هللا تعالى پر نصرت خوښ
وي!! او دوهم دا چي د روميانو او فارسيانو له تاريخي
اسنادو معلومېږي چي پر فارسيانو د روميانو بريا په
 124ميالدي كال رامنځته شوې او همدا د بدر د غزوې كال
دئ .د دې معنى دا ده چي دا مباركه سوره تر هجرت پنځه
شپږ كاله وړاندي نازله شوې.
 په څلورم آيت كي ويل شوي   :
 :    كارونه وړاندي
او وروسته د هللا په واك كي دي ،يعني د روميانو ماته هم
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د الهي مقدراتو مطابق وه او بريا به ئې هم د الهي
مقدراتو مطابق وي ،د ماتي او بريا پرېكړي د هللا تعالى
له لوري كېږي ،څوك چي د الهي سننو له مخي د ماتي
مستحق وي هرو مرو به له ماتي سره مخامخ كېږي ،هيڅ څه
او هيڅوك ئې د ماتي مخه نشي نيولى او څوك چي د الهي
سننو له مخي د بريا وړ وي هيڅوك او هيڅ څه ئې د بريا
مخه نشي نيولى ،دا ځكه چي كارونه وړاندي او وروسته د
هللا په واك كي دي او د كارونو د پايلو او نتائجو په
اړه پرېكړي د ده له لوري صادرېږي.
 د پنځم آيت په وروستۍ فقرې كي د هللا تعالى د دوو
صفتونو يادونه شوې( :عزيز) او (رحيم) ،دا صفات د
آيتونو له اساسي موضوع سره ژور ارتباط لري ،يوه مات
شوي كمزوري ولس ته پر برالسي او غالب دښمن بريا وركول
ښيي چي هللا تعالى داسي عزتمن او ځواكمن (عزيز) دئ چي
هيڅوك ئې د ارادې د تحقق مخه نشي نيولى ،او خپله
ملتيا او نصرت د مظلومو مؤمنانو په برخه كول ښيي چي
هللا تعالى رحيم او مهربان دئ .له دې دواړو صفاتو
معلومېږي چي يو ئې د روميانو له بيا غلبې سره تعلق
لري او بل ئې پر قريشو د مؤمنانو له غلبې سره .د
(عزيز) صفت له لومړۍ پېښي سره او د (رحيم) صفت له
دوهمي سره.
دې ته مو پام وي چي د شپږمي ميالدي پېړۍ تر لومړيو
پوري روم د يوه داسي زبرځواك په بڼي كي راڅرگند شوى
وو چي په نړۍ كي ئې سيال نه درلود ،د عربو ډېري سيمي
د اوسني اردن ،شام او فلسطين په شمول او د افريقا
ډېري برخي د روميانو الس ته ورغلې وې ،د فارس كسرى
خسرو پرويز هم د روم په مرسته اقتدار ته رسېدلى وو
چي د همدې پېرزويني له كبله ئې د روم قيصر ماريس ته
د خپل پالر او محسن په سترگه كتل .د رسول هللا ﹽ له بعثت
اته كاله وړاندي د ماريس په خالف بغاوت وشو ،د دې
بغاوت په نتيجه كي د فوكاس په نامه يو بل قيصر د
اقتدار پر گدۍ كښېناست ،ده د ماريس پنځه زامن د هغه
په وړاندي ووژل بيا ئې دى په خپله ووژلو او د دوى
سرونه ئې په قسطنطنيه كي د خلكو په وړاندي ځوړند
كړل ،څو ورځي وروسته ئې د هغه مېرمن او درې لوڼي هم
ووژلې ،دې وژنو د فوكاس په خالف د ماريس د پلويانو
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پارېدلي احساسات او په عمومي توگه د روم تر واكمنۍ
الندي سيمو كي تشنجاتو خسرو پرويز ته د روم خالف د لوى
بريد فرصت په الس وركړ ،اعالن ئې وكړ چي غواړي د خپل
مجازي پالر انتقام واخلي ،په  103ميالدي كال ئې د
روميانو په ضد جگړه پيل كړه ،په څو كلونو كي ئې د
فوكاس فوځونو ته پرله پسې ماتي وركړې ،په شمال كي تر
ايډيسا پوري او په غرب كي د شام تر حلب او انطاكيې
پوري ورسېدو ،رومي مشران دې نتيجې ته ورسېدل چي
فوكاس د هېواد له دفاع او ادارې عاجز شوى ،نو د
افريقا له والي ئې مرسته وغوښته ،هغه خپل زوى هرقل
له لوى لښكر سره د دوى مرستي ته ولېږو چي قسطنطنيې
ته له رسېدو سره سم فوكاس عزل او هرقل د قيصر په
توگه وټاكل شو ،هرقل له قيصر كېدو سره سم له فوكاس
سره همغه څه وكړل چي ده له ماريس سره كړي ول ،دا
پېښه په مكه كي د رسول هللا ﹽ له بعثت سره هممهاله وه.
د فوكاس له عزل او مجازات وروسته هغه بهانه له
منځه والړه چي خسرو پرويز د روميانو په ضد د جگړي
لپاره كاروله ،خو هغه جگړه متوقف نه كړه ،لمن ئې ال
خوره كړه او هغې ته ئې د مجوسيت او مسيحيت تر منځ د
جگړي نوم وركړ ،د رومي واكمنو سياسي او مذهبي
مخالفينو د ده مالتړ كولو ،يهودانو او د عيسايانو هغو
فرقو چي د كليسا له لوري په الحاد او ارتداد تورني
شوې وې له مجوسيانو سره نه يوازي خواخوږي درلوده
بلكي عمالً ئې د دوى مرسته او ملگرتيا كوله ،دومره چي
د خسرو په فوځ كي د استخدام شوو يهودي جنگياليو شمېر
شپږويشت زرو ته رسېدو .هرقل ونه توانېدو د دې بريد
مخه ډپ كړي ،انطاكيه ،دمشق او بيت المقدس ئې يو په
بل پسي له السه ووتل ،په بيت المقدس كي نږدې نوي زره
مسيحيان ووژل شول ،د دوى ستره كليسا نسكوره كړى شوه،
اصلي صليب (هغه چي مسيحيان گمان كوي عيسى عليه السالم
پرې پانسۍ شوى) د مجوسيانو الس ته ورغى او مدائن ته
انتقال شو ،د دوى ستر كشيش زكريا هم د مجوسيانو په
الس اسير شو ،په نيول شوو سيمو كي د مسيحيانو ټول
معبدونه ويجاړ كړى شول ،خسرو د دغو فتوحاتو له كبله
دومره مغرور شوى وو چي هرقل ته ئې په هغه ليك كي چي
له بيت المقدس ئې ورلېږلى وو ليكلي ول:

الروم
11
د قرآن پلوشې
(تر ټولو خدايانو د لوى خداى او د ټولي نړۍ د مالك
خسرو له لوري خپل سپك او بې شعور غالم هرقل ته! ته
وايې چي پر خپل رب مي ويسا ده! دا ولي ستا خداى
يروشليم زما له السه ونه ژغورو؟!! )
له دې فتحي وروسته ايراني فوځونو اردن ،فلسطين او
د سينا ټوله جزيره ونيول او د مصر پولو ته ورسېدل.
دا هغه مهال وو چي په مكه كي د رسول هللا ﹽ له بعثت
وروسته د توحيد او شرك تر منځ يوه بله جگړه پيل شوې
وه ،هيڅوك نه پوهېدو چي د دې جگړي پايلي او ابعاد به
تر هغي جگړي هم ستر او پراخ وي چي هغه مهال د نړۍ د
دوو سترو ځواكونو تر منځ روانه وه ،نه چا دا گمان
كولى شو چي روم به بېرته پر فارسيانو غالب شي او نه
دا چي مسلمانان به پر قريشو برالسي شي ،په داسي حال
كي چي په همدغو شپو ورځو كي مسلمانان د قريشو له
ظلمونو دومره تنگ شوي وو چي ځينو ئې د حبشې عيسائي
سلطنت ته هجرت وكړ ،هر چا داسي انگېرله چي نور نو په
نړۍ كي داسي ځواك پاته نه دئ چي د فارسيانو مخي ته
تم شي ،مشركو قريشو له مجوسي فارسيانو سره خواخوږي
درلوده او د دوى پر فتوحاتو خوشحالېدل ،مسلمانانو
روميانو ته د اهل كتاب په سترگه كتل او هغوى ئې ځان
ته نږدې گڼل او د دوى پر ماتو خوابدي كېدل .په همدغو
ظروفو كي دا مباركه سوره نازله شوه او دا وړاندوينه
ئې وكړه چي د څو راتلونكو كالونو په ترڅ كي به نه
يوازي روميان پر خپل دښمن برالسي شي بلكي مؤمنان به
هم پر يوې ستري بريا خوشحالي كوي .دا دواړه
وړاندويني د ټولو خلكو د انگېرنو او محاسبو خالف
ترسره شوې.










 
د دنيايي ژوند په ځينو څرگندو (اړخونو) پوهېږي په
داسي حال كي چي دوى له آخرته غافل دي.
( -)1د دوى ليدواټن لنډ دئ ،يوازي د خپلو پښو مخي ته
څو گامه ليدى شي ،قضاوتونه ئې د ظواهرو له مخي وي،
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لكه څنگه چي د دنيا او آخرت په اړه د دوى انگېرنه
سطحي ده همداراز د فارسيانو د ظاهري بري په ارتباط د
 په يوې جگړي كي د،دوى انگېرنه عجوالنه او سطحي ده
دوى بريا او برالسي ته په پام سره گمان كوي چي نور نو
نه د دوى ماته ممكنه ده او نه د روميانو بيا سرلوړول
او برالسى!! په داسي حال كي چي ډېر ځلي يوه بريا د
داسي ماتي مقدمه وي چي د مغرور برالسي ځواك په بشپړ
.زوال منتج شي
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آيا له ځان سره ئې فكر نه دئ كړى چي هللا آسمانونه
او زمكه او څه چي د دوى په منځ كي دي له حق او
ټاكلې نېټې پرته (په بله توگه) نه دي پيدا كړي او
د خلكو ډېرى د خپل رب له مالقات انكار كوي .آيا په
زمكي كي نه دي گرځېدلي چي ليدلي ئې وى د هغو
پايله څنگه وه چي تر دوى وړاندي ول ،تر دوى د قوت
له مخي ډېر مضبوط ول او زمكه ئې تر هغه زياته
سپړلې (ودانه كړې) وه چي دوى سپړلې ،او پيغمبرانو
ئې څرگندي نښي وروړې ،نو هللا پر دوى ظلم نه كاوو
بلكي دوى پر خپلو ځانونو ظلم كاوو ،بيا د هغو
كسانو عاقبت او پايله بده وه چي بدي ئې وكړه ،له
دې كبله چي د هللا آيتونه ئې تكذيب كړل او استهزاء
ئې پرې كوله .هللا هغه ذات دئ چي پيدايښت پيلوي بيا
ئې اعاده كوي ،بيا (ټول) د هغه لوري ته ورگرځول
كېږئ.
( -)10-1د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 د آخرت او بيا ژوندون په اړه د دوى د غلطو
انگېرنو د ترديد په اړه دوه داسي مضبوط دالئل د دوى
په وړاندي ږدول شوي چي كه هر عاقل انسان له ځان سره
ً پرې قانع كېږي :لومړى دا چي په
پرې فكر وكړي حتما
آسمانونو او زمكي كي داسي څه نشي موندلى چي بېهوده،
خوشى او بې گټي وي ،په سمه توگه او په حقه نه وي
پيدا شوى او په پيدايښت كي ئې كوم حكمت او مصلحت
مضمر نه وي!! له دې سره سره څنگه گمان كوي چي هللا
تعالى به انسان داسي پيدا كړى وي چي خپلي مخي ته ئې
پرېښى ،نه د سم كار نېكه بدله وركوي او نه د غلط كار
سزا؟!! داسي غلط كار له هغه هللا تعالى سره څنگه مناسب
گڼي چي آسمانونه او زمكه او د دوى په منځ كي هر څه
ئې په سمه توگه او پر حق او حقيقت والړ پيدا كړي؟!!
دوهم دا چي هللا تعالى د آسمانونو او زمكي هر څه داسي
پيدا كړي چي هم ئې پيدايښت ټاكلې نېټه لري او هم ئې
پاى .د دې حقيقت له مشاهدې سره سره څنگه گمان كوي چي
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دا عالم دائمي دئ او پاى نه لري؟!!
 مگر نه گورئ چي هللا تعالى د هر مخلوق پيدايښت
پيلوي ،بيا ئې اعاده كوي ،يا په دې معنى چي په پر له
پسې توگه ئې پيدا كوي او يا په دې معنى چي په مرگ ئې
محكوموي او په پاى كي د هغه په لوري درومي؟!!
 د خپلو مجوسي ملگرو پر موقتي بريا د قريشو د بې
ځايه غرور او خوښۍ په ځواب كي ورته ويل شوي :آيا په
زمكي كي نه دي گرځېدلي چي ليدلي ئې وى د هغو پايله
څنگه وه چي تر دوى وړاندي ول ،تر دوى د قوت له مخي
ډېر مضبوط ول او زمكه ئې تر هغه زياته ودانه كړې وه
چي دوى ودانه كړې ،پيغمبرانو ئې څرگندي نښي وروړې،
دوى انكار وكړ ،نو هللا تعالى كلك ونيول او سخته سزا ئې
وركړه ،دا سزا عادالنه سزا وه ،په دې سره هللا تعالى پر
دوى ظلم نه دئ كړى ،بلكي دوى پر خپلو ځانونو ظلم
كاوو ،آيا دا ئې د تاريخ په پاڼو كي نه دي لوستي چي
تل د هغو كسانو عاقبت او پايله بده وه چي بدي ئې
كړې ،له دې بدي پايلي سره له دې كبله مخامخ شوي چي د
هللا آيتونه ئې تكذيب كړل او استهزاء ئې پرې كوله.
 په دې مباركو آيتونو كي قريشو او د آخرت او د
الهي مكافات او مجازات ټولو منكرينو ته ويل شوي :دا
څوك دئ چي ظالمان مواخذه كوي؟ تاريخ ته رجوع وكړئ؛ د
هغو متمدنو قومونو انجام وگورئ چي كه څه هم په تمدن
او قوت كي تر موجوده قومونو ډېر پرمخ تللي ول؛ خو چي
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،
همدا ذات هغه دئ چي پيدايښت ئې پيل كړى او له پاى ته
رسېدو وروسته به ئې بيا اعاده كوي ،دا همغه ذات دئ
چي ټول به د هغه لوري ته ورگرځول كېږئ.
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او هغه ورځ چي (د قيامت) دغه گړۍ قائمه شي مجرمين
به نهيلي شي .او دوى ته به له خپلو شركاوو ځني
(هيڅ) شفاعت كوونكي نه وي ،او له خپلو شركاوو به
انكار كوونكي وي .او هغه ورځ چي (د قيامت) دغه
گړۍ قائمه شي دوى به په دې ورځ سره بېل بېل شي.
نو هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي
دوى به په داسي باغ كي وي چي (پرې) خوشحاله به
كړى شي .او هغه چي كفر ئې كړى او زما آيتونه او د
آخرت مالقات ئې تكذيب كړي نو دوى به عذاب ته حاضر
كړى شوي وي.
( -)11-12په دې مباركو آيتونو كي له يوې خوا د قيامت
په ورځ د هغو مجرمينو او مشركينو حالت انځور شوى چي
په آخرت ئې ايمان نه درلود او له بلي خوا د هغو
مؤمنانو چي ايمان ئې راوړى وو او همدغه ايمان نېكو
عملونو ته چمتو كړي وو ،وايي :كله چي د قيامت دغه
گړۍ راورسېږي نو مجرمين به نهيلي شي او هر څه به د
خپلو انگېرنو خالف ومومي ،چا چي دوى د هللا تعالى سيال
او ند گرځولي وو او د شفاعت طمع ئې ترې درلوده وبه
ئې گوري چي مرسته ئې نشي كولى ،هلته به ئې هيڅ شفاعت
كوونكى نه ترسترگو كېږي ،له خپلو شركاوو به انكار
كوي ،يو له بله به سره بېل بېل شي .او هغه چي ايمان
ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي دوى به په داسي باغ
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كي وي چي پرې خوشحاله به كړى شي او هغه چي كفر ئې
كړى او د هللا آيتونه او د آخرت مالقات ئې تكذيب كړي نو
دوى به عذاب ته حاضر كړى شوي وي.

   
   





















  
نو تسبيح ويل دي هللا ته؛ هغه مهال هم چي ماښام ته
ننوځئ او هغه مهال هم چي سباوون ته ننوځئ ،او په
آسمانونو او زمكي كي ستاينه (ويل) ده ته (مختص)
دي ،او بيگا هم او هغه مهال هم چي ماسپښين ته
ننوځئ ،ژوندى له مړي راباسي او مړى له ژوندي ،او
زمكه له خپلي مړيني وروسته بيا راژوندۍ كوي ،او
همداسي به تاسو هم راايستل كېږئ.
( -)19-11د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 بايد تل او په ځانگړې توگه له يوه وخت بل ته د
ننوتو په مهال د هللا تعالى (تسبيح) او (تحميد) ووايو،
(تسبيح) يعني هللا تعالى له هر عيب او نقص منزه او پاك
گڼل او (تحميد) يعني هللا تعالى د ټولو ستاينو وړ گڼل.
 دلته د تسبيح او تحميد لپاره څلور وختونه تر
سترگو كېږي :هغه مهال چي ماښام ته ننوځئ ،هغه مهال
چي سباوون ته ننوځئ ،بيگا او هغه مهال هم چي ماسپښين
ته ننوځئ .ماښام ،سبا ،ماسپښين واضح او ثابت وختونه
دي ،خو (عشي) د ورځي آخر ته وضع شوې او كله كله له
زوال وروسته تر ماخستن پوري وخت افاده كوي ،نو ځكه
ځيني مفسرين دا د مازديگر وخت گڼي او ځيني ئې له
زوال تر ماخستن پوري .خو كه د آيتونو تركيب ته ځير
شو داسي برېښي چي دلته ئې مراد يوازي د ماخستن وخت
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دئ ،ځكه په مخكني آيت كي له ماښام وروسته د سحر
يادونه (تمسون او تصبحون) شوې ،دا ايجابوي چي (عشي)
د (مساء) په څېر له (ظهر) وړاندي وخت وي .د دې عكس
ترتيب د آيتونو نظم ته صدمه رسوي .همدا راز دلته دوو
متضادو وختونو ته اشاره مراد ده :لږ تياره او لږ رڼا
(ماښام او سباوون) ،ډېره تياره او ډېره رڼا (ماخستن
او ماسپښن) ،په ورپسې آيت كي هم د مرگ او ژوند دوه
متفاوت حالتونه زموږ په وړاندي انځور شوي او وايي:
ژوندى له مړي راباسي او مړى له ژوندي ،او زمكه له
خپلي مړيني وروسته بيا راژوندۍ كوي ،او همداسي به
تاسو هم راايستل كېږئ.
كه څه هم ځينو درنو مفسرينو دلته (تسبيح) او
(تحميد) د لمانځه په معنى تعبير كړي او دا وختونه ئې
د لمانځه پنځه وختونه گڼلي خو د آيتونو سياق و سباق
له دې تعبير سره اړخ نه لگوي ،ځكه تر دې آيتونو
وړاندي هم د قيامت په اړه بحث شوى او د آيتونو په
پاى كي هم د بياژوندون خبره شوې ،او له دې په صراحت
سره معلومېږي چي دلته له وختونو د تيارې او رڼا له
پلوه متفاوت وختونه دي ،همداسي لكه دنيا او آخرت چي
متفاوت وختونه دي او همداسي لكه مرگ او ژوند چي
متفاوت حالتونه دي ،لكه چي دا وختونه يو په بل پسي
راځي او لكه څنگه چي هللا تعالى ژوندى له مړي راپيدا
كوي او مړه زمكه بياراژوندۍ كوي همداسي به قيامت
راځي او مړي به بيا راژوندي كېږي .هغه څوك چي له
قيامت او بياژوندون انكار كوي په حقيقت كي د
آسمانونو او زمكي پيدا كوونكي رب ته يو ستر عيب
منسوبوي په داسي حال كي چي هللا تعالى له هر عيب منزه
او د ټولو ستاينو وړ دئ.




    
   
او دا د ده له آيتونو څخه دئ چي تاسو ئې له خاوري
راپيدا كړئ ،نو بيا ناڅاپه تاسو داسي بشر شوئ چي
خورېږئ.
( -)20په دې مبارك آيت كي له خاوري د داسي انسان
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پيدايښت چي منتشر كېږي د هللا تعالى د قدرت بارزه نښه
ښودل شوې .آيا له خاوري د يوه متحرك ،خوځېدونكي او
خورېدونكي انسان پيدايښت دا نه ښيي چي پيداكوونكى ئې
خالق رب دئ؟ آيا دا نه ښيي چي هللا تعالى له خاوري د
انسان په بيا پيدا كولو قادر دئ؟ ولي د هغو مړو بيا
راژوندي كېدا درته محال او گران برېښي چي خاوري شوي؟
مگر هللا تعالى په سر كي انسان او ټول ژوي له خاوري نه
دي پيدا كړي؟ آيا دا نن هره ورځ له همدې خاوري
انسانان او نور ژوي نه راپيدا كوي؟ دانه او مېوه له
خاوري راپيدا كوي ،همدا دانه او مېوه د ژوو په بدن
كي په نطفې بدلېږي او نوي ژوي ترې پيدا كېږي.
دا مبارك آيت له بعثت او بياژوندي كېدو انكار
كونكو ته دوه ستر دالئل وړاندي كوي:
 پداسي حال كي چي هره شيبه له مړې خاوري د ژوو د
پيدا كېدو بېلگي گورې ،په يوه باران سره د مړې زمكي
له تل رنگ رنگ ژوي سر رااوچت كړي ،تا ته ولي له
خاورو د انسان د بيا راپيدا كولو كار گران بريښي؟!
څنگه له بيا ژوندون انكار كوې حال دا چي هره شېبه ئې
بېلگي گورې؟!
 تا نه يوازي د بيا ژوندي كولو بېلگو ته پام نه دئ
كړى بلكي د پيدا كوونكي خداى د قدرت نښو ته دي هم
توجه نده كړې .آيا د زمكي ،آسمانونو او دغه ستر او
بې انتهاء عالم او پراخ كائنات او د هغه په غېږ كي د
بې شمېره مخلوقاتو پيدا كوونكى ،پالونكى ،ساتونكى او
روزونكى رب لدې عاجز گڼې چي انسان بيا راپيدا كړي؟!!
مگر پدې خور عالم كي د هللا د قدرت بې شمېره نښي ستا
لپاره كفايت نكوي چي همدا قدير خداى د انسان په
پيداكولو قادر وگڼې؟!!
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او د آيتونو ئې يوه څرگنده نښه دا ده چي تاسو ته
ئې په خپله له تاسو داسي جوړې راپيدا كړې چي خوا
ته ئې آرامښت ومومئ ،او ستاسو تر منځ ئې مينه او
ً چي په دې كي هغو وگړو
پيرزوينه راپيدا كړه ،يقينا
ته څرگندي نښي دي چي تفكر كوي.
( -)21په دې مبارك آيت كي څو مهمي الرښووني زموږ په
وړاندي ځلېږي:
 موږ گورو چي انسانان او نور ژوي د دوى د نسل د
دوام په موخه او د يوې دقيقي منصوبي له مخي جوړه
جوړه (نر او ښځه) پيدا شوي ،كه دوى همداسي جوړه جوړه
نه وى پيدا شوي نو د نسل دوام ئې ممكن نه وو.
 دوى نه يوازي جوړه جوړه پيدا شوي بلكي د دغو جوړو
تر منځ د (ميني) او (پېرزويني) شاهد يو ،همدا مينه
او پيرزوينه د دې باعث شي چي كورنۍ رامنځته شي او د
كورنۍ په غېږ كي د ماشوم د روزني او حفاظت الزم او
مناسب شرائط برابر شي ،كه داسي نه وى نو د ژوو د نسل
دوام ممكن نه وو.
 آيا دا ښكارندويي په څرگنده توگه او په جگ غږ موږ
ته نه وايي چي دا عالم حكيم او عليم رب لري؟ آيا موږ
ته الرښوونه نه كوي چي د دې عالم خالق او پيدا كوونكى
د انسان په بيا پيدايښت قادر دئ؟ آيا له دغو څرگندو
حقائقو انكار ډېر جاهالنه انكار نه دئ؟












  

او د آيتونو ئې يوه (څرگنده نښه) د آسمانونو او
زمكي پيدايښت او ستاسو د ژبو او رنگونو اختالف
ً چي په دې كي پوهانو ته
(بېلوالى) دئ ،يقينا
څرگندي نښي دي.
(-)22

دا

مبارك

آيت

دغه

ستر

ستر

حقائق

زموږ

په

11پلوشې
د قرآن
الروم
وړاندي ږدي:
 د آسمانونو او زمكي پيدايښت ،له دومره پراخوالي،
ستروالي او رنگ رنگ مخلوقاتو سره او له دومره نظم او
دقت سره د رب العالمين د قدرت څرگنده نښه ده ،كوم
عقل به دا ومني چي دا ستر عالم دي له كوم ځواكمن او
عليم خالق پرته پيدا شوى وي ،په داسي حال كي چي د
عالم هري خوا ته او په هر څه كي ئې د علم ،دقت،
حكمت ،هدفمنۍ او ښايست نښي او آثار له ورايه برېښي
او په دې شهادت وركوي چي خالق ئې عليم او حكيم ذات
دئ؟!!
 دا بې شمېره انسانان ،په بېل بېل شكل او رنگ كي،
له متفاوتو استعدادونو او بېلو بېلو ژبو سره ښيي چي
احسن الخالقين خالق پيدا كړي ،كه انسانان په ماشيني
توگه پيدا كېدى نو د ټولو شكل ،رنگ او ژبه به سره
ورته وو ،خو موږ په ټول عالم كي دوه داسي انسانان
ً چي د
نشو موندلى چي له هره پلوه سره ورته وي .يقينا
انسانانو تر منځ د شكل ،رنگ او ژبي اختالف د احسن
الخالقين رب د قدرت ستره او عقل پاروونكې نښه ده او
په دې كي پوهانو ته څرگندي الرښووني دي.
 په رښتيا كه زموږ ژبي بېلي بېلي نه وى ،له لومړي
حالت ئې ارتقاء نه شوى كولى او موږ د نويو شيانو
لپاره نومونه نه شوى وضع كولى ،له څومره ستونزو سره
به مخامخ وو ،د يوه شي په هكله د بحث په دوران كي به
مجبور وو هغه شى په خپله راحاضر كړو!! او كه زموږ
رنگونه او شكلونه سره مختلف نه وى د خلكو په پېژندا
كي به له څومره كړاوونو سره مخامخ وو ،په يوې كورنۍ
كي دوه ماشومان جوړه او په يوه شكل او رنگ پيدا او
ستر شي ،هر څوك پرې غلطيږي ،معامله ئې له يوه سره وي
او دعوى پر بل كوي ،كه د ټولي نړۍ خلك يو رنگ او ژبه
ئې سره ورته وى ،نړۍ وال به له څومره ستر كړاو سره
مخامخ ول ،په دې اړه د قرآن وينا څومره دقيقه او
درنه ده چي فرمايي:
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الحجرات13 :


ً چي موږ له يوه نارينه او يوې ښځينه
اې خلكو! يقينا
راپيدا كړئ او ټبر ټبر او قبيلې قبيلې مو كړئ تر څو
يو بل وپېژنئ ،بې شكه چي د هللا په وړاندي ستاسو تر
ً چي
ټولو غوره ستاسو تر ټولو زيات پرهېزگار دئ ،يقينا
هللا ښه باخبره پوه دئ.

















او د آيتونو ئې يوه (څرگنده نښه) په شپه او ورځ
كي ستاسو خوب او د ده د فضل لټونه مو ده ،يقينا
ً
چي په دې كي د هغو وگړو لپاره څرگندي نښي دي چي
اوري.
( -)23دلته د انسان دوو اساسي اړتياوو ته گوته نيول
شوې :خوب او رزق ،په خوب سره د هغه ذهني ستړيا رفع
كېږي او د ورځني كار په ترڅ كي ضائع شوې انرژي
جبرانوي او په رزق سره د مزيد كار ځواك ترالسه كوي ،هللا
تعالى نه يوازي انسان داسي پيدا كړى چي د خپلي دغي
فطري اړتيا رفع كولو لپاره خوب پرې راځي بلكي عالم
ئې داسي پيدا كړى چي د دې اړتيا په تأمين كي د انسان
مرسته وكړي او داسي مناسب شرائط ورته مهيا كړى چي دى
په كي په ډاډه زړه خوب كولى شي ،انسان د خوب لپاره
(چوپتيا) او (تيارې) ته ضرورت لري ،نه په شور او ځوږ
كي سم خوب كولى شي او نه په تېزي رڼا كي ،دا دئ گورئ
چي د (انسان) او (عالم) پيداكوونكي رب؛ طبيعت داسي
جوړ كړى چي له هرو څو گنټو وروسته شپه راشي ،په هر
څه خپل وزر خور كړي ،غږونه چوپ شي او په دې توگه د
انسان د خوب لپاره اړين شرائط برابر شي!! همداراز
انسان رزق ته اړ دئ ،د ده او د نورو ژوو د روزي
اساسي برخه دانه ،مېوه او واښه دي ،دا ټول له رڼا او
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تودوخي پرته نشي پيدا كېدى ،هللا تعالى ورځ راولي ،د
زمكي مخ لمر ته واړوي ،لمر زمكي ته هم رڼا وركړي او
هم تودوخه ،په دې توگه هم زمكه په واښو ،دانو او
مېوو سمسوره شي او هم د انسان لپاره داسي شرائط
برابر شي چي هر څه په كي ليدى ،پېژندى او كار ترې
اخيستى شي ،كه دا دقيق نظام نه وى د زمكي پر سر ژوند
ممكن نه وو.










   








 
او د آيتونو ئې يوه (څرگنده نښه) دا ده چي برېښنا
د ويري او طمعي په توگه درښيي او له آسمان اوبه
نازلوي او په دې سره زمكه له خپلي مړيني وروسته
ً چي په دې كي هغو وگړو ته
راژوندۍ كوي ،يقينا
څرگندي نښي دي چي تعقل كوي.
( -)24د آسمان دا برېښنا چي له تېزي رڼا او هيبتناك
ږغ سره توأم وي ،په چا كي وېره او په چا كي طمع
راوالړوي ،باران ته اړ او منتظر خلك ورته طمع كوي ،او
له باران بې زار او له سيالبونو وېرېدونكي ترې وېره
كوي ،هيبتناك ږغ ئې د هر چا په زړه كي وېره راوالړوي،
همدا د زمكي پر سر د ژوند تومنه او د ژوند د دوام
وسيله ده ،په همدې سره د هغه باران ورېدا پيل شي چي
مړه زمكه پرې راژوندۍ شي ،آيا دا د ژوند بخښونكي،
قيوم او مدبر ذات د حكيمانه تصرف څرگنده نښه نه ده؟
ً چي په دې كي هغو وگړو ته څرگندي نښي دي چي
يقينا
تعقل كوي.
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او د آيتونو ئې يوه (څرگنده نښه) دا ده چي آسمان
او زمكه د ده په حكم قائم دي ،بيا كله چي تاسو له
زمكي وروبلي ناڅاپه به راوځئ.
( -)21دا مبارك آيت موږ ته وايي :تاسو په آسمان او
زمكي كي د يوه دقيق ،مضبوط او پر حكمت مبتني نظم
شاهد يئ ،هر څه ئې په خپل خپل ځاى كي او په منظمه
توگه ساتل كېږي ،اداره كېږي او له بې نظمۍ او تصادم
ئې مخنيوى كېږي ،آيا دا نه ښيي چي آسمانونه او زمكه
د يوه ځواكمن رب تر بشپړي سلطې الندي اداره كېږي؟ آيا
د آيتونو يوه څرگنده نښه نه ده چي
دا د هللا تعالى
آسمان او زمكه د ده په حكم قائم دي؟! آيا هغه ذات چي
دا پراخ عالم اداره كوي له دې عاجز گڼئ چي تاسو له
ً چي د داسي
مړيني وروسته بياراژوندي كړي؟! يقينا
ځواكمن او مقتدر ذات يوازي يوه بلنه كافي ده چي تاسو
له زمكي ژوندي راووځئ.
په دې مبارك آيت كي ويل شوي چي آسمان او زمكه د هللا
تعالى په حكم قائم (والړ) دي ،د آسمان په اړه د (قائم
او والړ) مطلب واضح دئ خو د زمكي په اړه دا صيغه څنگه
كارول شوې او څه مطلب افاده كوي؟ او څنگه د آسمان او
زمكي ودرېدا سره ورته ده او د دواړو لپاره يوه صيغه
كارول شوې؟ آيا له دې وينا په ډېر وضاحت سره نه
معلومېږي چي زمكه د آسمان په څېر والړه ده؟ د آسمان
په غېږ كي چي كوم واړه او ستر ستوري دي ټول په فضاء
كي معلق والړ او هر يو ئې په خپل خپل مسير كي خوځي،
زمكه هم يو له دغو بې شمېره ستورو څخه ده او ودرېدا
ئې د نورو په څ ېر ده ،انسانانو ته دغه حقيقت اوس او
له ډېرو علمي څېړنو وروسته معلوم شوى ،خو په دغه
مبارك آيت كي څوارلس سوه كاله وړاندي دغه علمي حقيقت
ً چي دا د قرآن بل علمي اعجاز
ته اشاره شوې او يقينا
دئ.
متأسفانه په مفسرينو كي داسي خلك هم مومو چي نه
يوازي د قرآن دا صريح او واضح الرښوونه ئې له پامه
غورځولې او داسي څه ئې ويلي او ليكلي چي سل په سلو
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كي د قرآن د دې وينا خالف دي بلكي تر دې هم وړاندي
تللي او د نورو غلطو او خرافي مذاهبو د غلطو افكارو
او عقائدو تر اغېز الندي ئې د قرآن آيتونه په غلطه
توگه تعبير او تفسير كړي ،يوه بېلگه ئې د زمكي په
اړه د ځينو مفسرينو دا خرافي رأيه ده چي وايي :زمكه
د غوائي په ښكر والړه ده ،دا غوائى د كب پر شا والړ دئ
او كب په اوبو كي دئ!! ډيره ډېره عجيبه ده چي څوك د
هللا تعالى د كالم په اړه داسي جسارتونه كوي او داسي
خرافي او د عقل خالف چټي خبري د قرآن د تفسير په توگه
وړاندي كوي!!





  


 
او هغه چي په آسمانونو او زمكي كي دي د ده دي،
ټول ورته منقاد دي.

( -)21دا مبارك آيت موږ ته الرښوونه كوي چي د
آسمانونو او زمكي هر څه د هللا تعالى دي ،هم له دې پلوه
چي ده پيدا كړي او دى ئې يوازينى خالق دئ او هم له
دې پلوه چي د ده په واك كي دي او د ده حكم ته منقاد
دي ،همغه څه كوي چي هللا تعالى پرې گمارلي.














   


 
او دى هغه ذات دئ چي پيدايښت پيلوي بيا ئې اعاده
كوي او دا (اعاده ئې) ده ته ډېر آسان دئ ،او په
آسمانونو او زمكي كي لوړ لوړ مثالونه ده ته دي او
دى باحكمته عزتمن دئ.
( -)21تاسو په عالم كي بې شمېره مخلوقات گورئ چي
خلقت ئې د لومړي ځل لپاره پيل شوى او بيا ئې نسل په
پرله پسې توگه دوام كوي ،زوړ شي ،مړ شي او خپل ځاى
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خپل خلف او نوي نسل ته پرېږدي ،د خلقت دغه لړۍ په
مسلسله توگه روانه ده ،هره شېبه نوي نوي مخلوقات
پيدا كېږي او همداسي ئې د نسل د دوام شرائط
برابرېږي ،د چا په اراده چي دا كار ترسره كېږي هغه د
عالمونو رب هللا تعالى دئ ،آيا دغه رب ته د انسان بيا
پيدا كول گران دي او تا ته گران برېښي؟!! آيا بيا
اعاده تر لومړي پيدايښت ډېره آسانه نه ده؟!! په
آسمانونو او زمكي كي د بې شمېره داسي لوړو لوړو
مثالونو او بېلگو شاهد يو چي موږ ته په جگ ږغ وايي:
د عالم رب باحكمته عزتمن دئ ،د (حكمت) او (ځواكمنۍ)
مظاهر ئې هر لوري ته تر سترگو كېږي ،څنگه هغه
باحكمته او عزتمن رب د انسان له بيا پيدا كولو عاجز
گڼئ چي دا پراخ عالم ،آسمانونه او زمكه ئې پيدا كړي
او هر څه ئې ساتي او پالي؟!!





     



   














  
   
     
    
تاسو ته په خپله ستاسو يو مثال بيانوي :آيا په
هغه څه كي چي تاسو ته ئې درروزي كړي داسي شريكان
مو شته چي ستاسو السونه ئې مالك وي (ستاسو مملوك
او مريى وي) نو تاسو په هغه كي سره برابر وئ؛
داسي ترې وېرېږئ لكه له خپلو ځانونو وېره؟!!
همداسي هغو وگړو ته آيتونه په تفصيل سره بيانوو
چي تعقل كوي .بلكي هغو چي ظلم ئې كړى له كومي
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پوهي پرته ئې د خپل هوس متابعت كړى .نو هغه به
څوك هدايت كړي چي هللا بې الري كړى او هيڅ مرستندويان
ئې نشته.
( -)29-21په دې مباركو آيتونو كي د شرك د ترديد
لپاره يو ښكلى او عقل پاروونكى مثال وړاندي شوى ،هغو
ته چي د مريانو خاوندان دي ويل شوي :آيا په هغه څه
شريكان مو
كي چي هللا تعالى تاسو ته درروزي كړي داسي
شته چي ستاسو مملوك او مريان وي او تاسو او دوى په
هغه رزق كي چي ستاسو په واك كي دئ سره برابر شريك
وئ ،كله چي په خپل رزق كي تصرف كوئ نو له دوى داسي
وېرېږئ لكه له خپلو سياالنو وېره؟!! هيڅوك داسي نه
كوي چي خپل مريان په خپلو شتمنيو كي برابر شريك كړي،
هيڅوك په خپلو شمتنيو كي د تصرف په دوران كي د خپل
غالم په اړه داسي اندېښنه نه كوي چي د خپل سيال شريك
په اړه ئې كوي ،دا په داسي حال كي چي ټول انسانان
دي ،نه شتمن له خپل مريي په خلقت كي څه توپير لري او
نه ئې سياالن ،د ټولني ځانگړو اجتماعي شرائطو دى شتمن
كړى او ده ته ورته انسان ئې د ده مريي كړى!! كه د
انسان په اړه دا تصور معقول نه برېښي نو دا مشركين
څنگه د هللا تعالى په اړه داسي انگېري چي كوم مخلوق او
بنده به ئې په خپل ملك او مالكيت كي له ځان سره شريك
كړى وي او د تصرف په دوران كي به دا اندېښنه لري چي
ً چي په دې عبرتناك مثال
شريك ئې ناراض نشي؟!! يقينا
كي د هغو وگړو لپاره څرگند دليل دئ چي تعقل كوي ،او
هغه چي د شرك لوى ظلم ئې كړى او په الوهيت او ربوبيت
ً چي ستر
كي ئې يو مخلوق د هللا تعالى شريك گرځولى؛ يقينا
ظلم ئې كړى ،هم له خپل عقل سره او هم د هللا تعالى په
اړه ،له كومي پوهي پرته ئې د خپل هوس متابعت كړى او
د هللا تعالى په اړه ئې داسي څه ويلي چي له هوس او
شيطاني القاءاتو راټوكېدلي .داسي انگېرني له هغه زړه
او دماغ راټوكېږي چي په الهي ځالندو الرښوونو نه دي
روښانه شوي ،نو هغه به څوك هدايت كړي چي هللا بې الري
كړى ،دوي په ټول عالم كي داسي مرستندويان نشي موندلى
چي له تيارو ئې وباسي او په حقيقت ئې پوه كړي.
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نو خپل مخ دي په يو مخيزه (بشپړه) توگه د دين
لوري ته سم مخامخ كړه ،همغه الهي فطرت ته چي خلك
ً) پيدا كړي ،د هللا پيدايښت ته هيڅ
ئې پرې (فطرتا
بدلون نشته ،همدا سم او مضبوط دين دئ خو ډېرى خلك
نه پوهېږي .د ده لوري ته انابت كوونكي او ترې
ووېرېږئ او لمونځ قائم كړئ او له مشركينو ځني مه
كېږئ ،له هغو چي خپل دين ئې شيندلى دئ او ډلي ډلي
شوي وو ،هره ډله پر هغه څه خوښ چي ورسره ول.
( -)32-30د پورتنيو مضبوطو او قانع كوونكو دالئلو
تقاضاء دا ده چي له هللا تعالى پرته له بل هر معبود مخ
واړوو او په بشپړه او كامله توگه هللا تعالى ته مخه كړو
او هغه يوازينى رب وگڼو ،په دې مباركو آيتونو كي د
قرآن مخاطب ته ويل شوي :نو خپل مخ دي په يو مخيزه او
بشپړه توگه د دين لوري ته سم مخامخ كړه ،همغه الهي
ً پيدا كړي ،دا دين د هغه
فطرت ته چي خلك ئې پرې فطرتا
فطرت مطابق دئ چي هللا تعالى انسانانو ته ورپه برخه
كړى ،دا فطرت نه د زمانې په تېرېدو سره بدلېږي او نه
د شرائطو په بدلېدو سره ،د هللا تعالى فطري خلقت او
پيدايښت هي څكله بدلون نه مومي ،همدا سم او مضبوط دين
دئ؛ خو ډېرى خلك نه سم دين پېژني او نه په دې پوهېږي
چي د دوى د فطرت تقاضاء څه ده .په داسي حال كي دې
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الهي دين ته ننوځئ چي د خپل رب لوري ته انابت كوونكي
يئ او ترې وېرېږئ ،لمونځ قائم كړئ او له مشركينو ځني
مه كېږئ ،له هغو چي خپل دين ئې شيندلى دئ او ډلي ډلي
شوي دي ،هري ډلي ځان ته بېل بېل دين او تگالره غوره
كړې او هره ډله پر خپل مذهب او تگالري خوښ دي.








   






  



  









  
او كله چي خلكو ته كوم كړاو ورسېږي خپل رب ته په
داسي حال كي دعا كوي چي د ده لوري ته انابت
كوونكي وي ،بيا كله چي له خپل لوري كوم رحمت
وروڅكي ناڅاپه د دوى يوه ډله د خپل رب په اړه شرك
كوي .د دې لپاره چي د هغه څه په اړه ناسپاسي وكړي
چي دوى ته ئې وركړي ،نو متمتع شئ چي ژر به (ئې په
پايلي) پوه شئ ،آيا پر دوى مو كوم داسي دليل نازل
كړى چي دوى ته د هغه څه په اړه وينا كوي چي دوى
پرې شرك كوي؟!
( -)31-33د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 دلته د انسان د فطري جوړښت يوه داسي اړخ ته اشاره
شوې چي ښيي د ده په خټه كي پر هللا تعالى ايمان او په
كړاوونو كي د هغه په وړاندي د دعاء احساس تعبيه شوى،
دا دئ گورئ چي كله انسان له كړاوونو سره مخ شي ،زور،
ځواك او تدبيرونه ئې له كړاوونو ونه شي ژغورلى ،له
غرور او مستي ولوېږي ،نو خپل رب ته مخه كړي او په
انابت او زاريو سره مرسته ترې غواړي!! كه پر هللا تعالى
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ايمان د انسان فطري ښكارندويه نه وى نو هغه مهال به
ئې د خپل رب په وړاندي د دعاء السونه نه لوړول چي
كړاوونه ئې له مستي وغورځوي ،عقل ئې سر ته راولي او
طبيعي حالت ته ئې وگرځوي.
 د انسانانو بله ډله داسي ده چي كله هللا تعالى له
خپل لوري كوم رحمت وروڅكي د همدې رحمت له كبله د خپل
رب په اړه شرك كوي ،دا نعمت له هللا تعالى پرته بل ته
منسوبوي او د بل له لوري ئې گڼي ،اصلي منعم هېر كړي،
يا ئې د خپلو مټو او تدبير نتيجه گڼي يا له هللا تعالى
پرته د بل چا پېرزوينه ،او دا هم د دې لپاره چي
غواړي د همدې نعمت په اړه ناسپاسي وكړي ،او په هغه
كي د خپلي خوښي او په آزاد الس تصرف وكړي ،كه دا هللا
تعالى ته منسوب كړي او د خپل رب له لوري ئې يوه
پېرزوينه وگڼي ،دا احساس ئې دې ته اړ باسي چي په
نعمت كي د تصرف په دوران كي د منعم رضايت په پام كي
ولري او له داسي تصرف ډډه وكړي چي هغه پرې ناراضه
كېږي ،خو دوى آزاد او د خپل هوس مطابق تصرف غواړي،
نو ځكه ورته ويل شوي :نو متمتع شئ چي ژر به (ئې په
پايلي) پوه شئ!!
قرآن دلته او په گڼ شمېر نورو مواردو كي د
مشركينو په اړه وايي :آيا د دې شرك لپاره كوم عقلي
او نقلي دليل لري؟!! د دې معنى دا ده چي هيڅوك د شرك
په اړه كوم عقلي او نقلي دليل نشي وړاندي كولى ،څوك
چي د هللا تعالى د كوم نعمت پېرزوينه له خپل رب او اصلي
منعم پرته بل ته منسوب كړي داسي شرك ئې كړى چي هم د
عقل خالف دئ او هم د هللا تعالى له لوري نازل شوي كتاب
خالف.




    



   
 
او كله چي خلكو ته كوم رحمت وروڅكو پرې خوښ شي،
او كه د هغه څه له كبله كومه ستونزه ورورسېږي چي
د دوى السونو وړاندي كړي ناڅاپه دوى ناهيلي كېږي.
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( -)31دا مبارك آيت د انسان يوه بله فطري كمزوري
داسي انځوروي :كله چي ده ته كوم رحمت وروڅكو پرې خوښ
شي او كه د هغه څه له كبله كومه ستونزه ورورسېږي چي
د دوى السونو وړاندي كړي ناڅاپه دوى ناهيلي كېږي.
دا مبارك آيت موږ ته دا الرښوونه هم كوي چي كوم
نعمتونه د انسان په برخه كېږي دا ټول د هللا تعالى د
رحمت له كبله او د ده پېرزوينه ده ،منشأ ئې د ده
ذاتي صفت دئ ،دى رحمن دئ ،هر انسان كه مؤمن وي او كه
كافر ،په يوې او بلي بڼي د ده د پراخ رحمت خوند څكي،
خو مصيبتونه ،ستونزي او كړاوونه د انسان د كړنو
محصول او بدله ده ،چي كله په خپله عامل ته ورگرځي او
كله ئې لمن پراخه شي او د ده همنوع او ورور ته هم
سرايت كوي.








    



 
آيا دې ته ئې پام نه دئ كړى چي هللا هر چا ته چي
ً چي په دې كي
وغواړي روزي پراخوي او تنگوي ،يقينا
هغو وگړو ته څرگندي نښي دي چي ايمان راوړي.
( -)31دا د رزق د پراخوالي او تنگوالي پرېكړه څوك
كوي؟ هغه څوك دئ چي كله له آسمانه گټور بارانونه
وروي او له زمكي سمسور فصلونه راټوكوي چي انسانانو
ته په پراخه پيمانه خوندوري مېوې او دانې راپيدا كړي
او كله بيا داسي حالت راولي چي نه آسمان باران پرې
پيرزو كوي او نه زمكه خوندوري مېوې او دانې؟!! كه دا
ټول د هللا تعالى له لوري وي او پرېكړه ئې د انسان له
لوري نه بلكي د هللا تعالى له لوري كېږي نو دا مشركين
څنگه خپل نعمتونه له هللا تعالى پرته د بل چا پېرزوينه
او لورېينه گڼي؟!! آيا په دې كي هغو وگړو ته څرگندي
نښي نه دي چي ايمان راوړي؟! آيا دا كافي نه ده چي
انسان پر هللا تعالى ايمان راوړي؟!
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نو د خپلوۍ خاوند ،مسكين او مسافر ته د هغه حق
وركړه ،دا هغو ته غوره دئ چي د هللا رضا غواړي ،او
همدا دوى بريالي دي.
( -)31دا آيت له يوې خوا موږ ته الرښوونه كوي چي د
نعمتونو په اړه د پورتني باور تقاضاء دا ده چي په
هغوى كي د تصرف په دوران كي د منعم رضاء په پام كي
ولرو او له بلي خوا وايي چي ستاسو په مالونو كي د
خپلوۍ خاوندان ،مسكينان او مسافران ثابت حق لري ،د
هغوى حق وركړئ ،داسي مه انگېرئ چي ستاسو مال ستاسو
ذاتي شتمني ده او په هغه كي نه د بل چا څه حق شته او
نه په مالونو كي ستاسو تصرف څه حدود ،تقاضاوي او
شرائط لري ،بل ته چي څه وركوئ دا د هغه حق وگڼئ نه
خپله احسان او پېرزوينه ،همدا كړنالره او باور هغو ته
غوره دئ چي د هللا رضا غواړي ،او همدا دوى بريالي دي.

   



   
    






 
او له سود مو چي څه د دې لپاره وركړي چي د خلكو
په مال كي وده وكړي نو د هللا په وړاندي وده نه كوي،
او له زكات مو چي څه د هللا د رضاء په تكل وركړي نو
همدا دوى (څو ځلي) زياتوونكي دي.
( -)39دا مبارك آيت د اقتصادي مناسباتو دوه متقابل
صورتونه زموږ په وړاندي ږدي :ربا (سود) او زكات ،د
سود په اړه وايي :هغه څه (مال) چي خلكو ته ئې د دې
لپاره وركوئ چي د هغوى په مال كي زيات شي ،وده وكړي
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او تر خپل اصلي او لومړني مقدار زيات تاسو ته بېرته
راستون شي ،دا سود دئ او د هللا تعالى په وړاندي وده نه
كوي او بې بركته دئ ،او كوم څه چي د زكات په توگه او
د هللا تعالى د رضاء په تكل وركوئ نو په دې سره نه
يوازي د خپل رب رضاء ترالسه كوئ بلكي مضاعف بدله او
اجر درپه برخه كېږي ،همدا زكات وركوونكي د الهي
معيارونو له مخي د خپلو نعمتونو څو ځلي زياتوونكي
دي.
د دې مبارك آيت الفاظ ډېر صريح او حكم ئې ډېر
پرېكنده دئ او هري هغي معاملې ته د سود (ربا) نوم
وركوي چي بنسټ ئې پر داسي تعامل والړ وي چي د يوه مال
د بل په مال كي زيات شي ،يو بل ته خپل مال وركړي او
د مال دا لومړنى خاوند ،څه موده وروسته ،هم خپل مال
او هم ئې اضافي گټه ترالسه كړي ،پرته له دې چي څه
كار ،زيار او څه تاوان ئې گاللى وي .د (زكات) په
مقابل كي د (ربا) راوړل د سود ماهيت او څرنگوالى
الزيات واضح كوي ،زكات دا دئ چي څوك په خپل حالل مال
كي يوه برخه د فقير او مسكين مسلم حق وگڼي او هغه د
هللا تعالى د رضاء ترالسه كولو په موخه وركړي او سود دې
ته وايي چي څوك د خپل نفس راضي كولو په موخه خپل مال
بل ته په دې شرط وركړي چي مزيد مال او گټه ترالسه
كړي.
دا پوښتنه راوالړېږي چي آيا دا هم د سود په ضمن كي
راځي چي څوك خپله د كر زمكه بل ته وركړي او هغه ئې
وكري او گټه د دواړو تر منځ په يوه عادالنه او معقول
تناسب ووېشل شي؟ يا خپلي پيسې بل ته وركړي او هغه
پرې تجارت وكړي ،كور پرې جوړ كړي او په كرايه ئې
وركړي ،زمكه پرې واخلي او وئې كري ،يا كوم بل گټور
كار پرې وكړي او په گټي كي ئې دى او د زمكي او مال
خاوند شريك وي؟ كه دې پوښتني ته د دې مبارك آيت په
ً ځواب به ئې له دې پرته
رڼا كي ځواب ووايو نو يقينا
بل څه نه وي چي د مسكين له خولو د گټي ترالسه كولو پر
ځاى له هغه سره مرسته وكړه ،له گټي پرته حسنه قرض
وركړه ،هغه ستا ورور دئ او ستا په مال كي د حق
خاوند ،كه د هللا تعالى رضاء لټوې او دا غواړې چي هللا
تعالى ستا په مال كي بركت واچوي نو يا بالعوضه مرسته
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ورسره وكړه او يا له گټي پرته حسنه پور وركړه .خو دا
چي آيا داسي معامله جائز ده كه نه؛ بايد ووايو چي
ځينو فقهاوو په دې شرط جائز گڼلې چي په گټي كي دواړه
لوري په يوه عادالنه تناسب شريك وي او د تاوان په
صورت كي د مال خاوند د تاوان پېټى قبول كړي.
دې ته مو بايد پام وي چي دا معامله اوس له مخكني
انفرادي حالته وتلې او پراخه نړۍ واله بڼه ئې غوره
كړې ،ستر ستر بانكونه رامنځته شوي ،له يوه د سود په
بدل كي پيسې ترالسه كوي ،بل ته ئې د سود په بدل كي
وركوي ،هغه پرې يا تجارت كوي ،يا كورونه جوړوي او په
كرايه ئې وركوي ،يا د حمل و نقل وسائل (لكه كښتۍ،
جهازونه او موټري) پېري او گټه ترالسه كوي ،او دې ته
ورته كوم بل كار پرې روانوي ،څه موده وړاندي دې ته د
يوه گټور اقتصادي تعامل په سترگه كتل كېدل ،په اسالمي
نړۍ كي هم ځينو هڅه وكړه چي دې ته اسالمي رنگ وركړي،
خو په دې وروستيو كي د دې معاملې بدي پايلي راڅرگندي
شوې ،د امريكا او اروپا ستر ستر بانكونه له افالس سره
مخامخ شول ،ستر ستر اقتصادي بحرانونه ئې وزېږول،
دولتونه مجبور شول د دې خطرناكو بحرانونو د حل لپاره
دغو بانكونو ته په ملياردونو ډالر پور وركړي ،خو سره
له دې ونه توانېدل چي دا ستونزه حل كړي ،يوه بېلگه
ئې په افغانستان كي رامنځته شوه ،د صليبي ځواكونو له
تسلط وروسته گڼ شمېر بانكونه جوړ شول ،ټول ئې د هغو
كړيو له لوري چي دغو ځواكونو واك ته رسولي ول ،دغو
بانكونو په غولوونكو اعالناتو سره له خلكو پيسې ترالسه
كړې ،د اقتدار خاوندانو له دغو بانكونو د پور په
نامه په لوى مقدار كي پيسې واخيستې ،بهر ته ئې
انتقال كړې او په دوبۍ او نورو هېوادو كي ئې كورونه
او هوټلونه جوړ كړل ،په پاى كي بانكونو ته نه گټه
مسترد شوه او نه د قرضې اصلي مبلغ ،دا ځكه چي دا
مبالغ هم له خلكو په دوكه ترالسه شوې وو او هم له
بانكونو ،د كابل بانك نږدې يو مليارد ډالر د څو
خائنانو له لوري اختالس شول ،هغه هم د لوړ پوړو
چارواكو او د دوى د خپلوانو له لوري!! آيا عجيبه نه
ده چي څوك داسي معاملې ته د مضاربت نوم وركړي او هغه
جائز وگڼي؟!! له هغو مفتيانو چي دا معامله جائز گڼي
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پوښتنه كوم :د مال د خاوند او هغه چا تر منځ چي په
دې مال كوم توليدي كار ترسره كوي او څه گټه ترالسه
كوي څومره كسان له كوم گټور او توليدي كار او زيار
پرته مستفيد كېږي؟ د بانك له شريكانو نېولې تر
مأمورينو پوري او د هغو شركتونو له مالكانو نېولې چي
له دغو بانكونو د سود په بدل كي پيسې ترالسه كوي د
دوى تر اداري پرسونل پوري؟!! څنگه داسي معامله جائز
گڼئ چي له سر تر پايه په دوكې ،سود ،له زيار گاللو
او تاوان منلو پرته گټي باندي والړه ده؟!! ولي هغي
معاملې ته اسالمي رنگ وركوئ چي د غرب له ظالمانه
پانگوال نظام زېږېدلې او هغوى ته ئې بدي پايلي تحويل
كړې؟!! نړۍ وال بانكي نظام په بشپړه توگه پر سودي
تعامل والړ دئ ،دا د غربي پانگوال نظام يوه ځانگړتيا
ده ،غربيانو دا نظام پر نړۍ والو تپلى ،ولي دا هڅه
كوئ چي له كفري نظام زېږېدلي بانكي سيسټم ته شرعي او
اسالمي رنگ وركړئ؟ څه دې ته اړ كړي يئ چي له دې كفري
نظام راوالړو شوو ستونزو ته داسي نسخه وړاندي كړئ چي
نه يوازي د حل الر او ذريعه نه ده بلكي د اسالم په اړه
شكوك او شبهات راوالړوي؟ ولي نه وايئ چي دا ستونزي
غير اسالمي تگالرو زېږولې عالج ئې دا دئ چي دا نظام په
بشپړه توگه له منځه والړ شي ،هم ئې فكري بنسټونه
نسكور شي او هم ئې كړنالري او تگالري؟!! اسالم داسي
نظام دئ چي ټولي برخي ئې سره تړلې دي ،يوه برخه ئې
له نورو بېل هيڅكله هغه نتيجه نه وركوي چي د نورو په
څنگ كي او له نورو سره يو ځاى ئې وركوي ،داسي نشي
كېدى چي د يوې ټولني فكري ،سياسي ،اجتماعي او
اقتصادي مناسبات به په بشپړه توگه پر غيراسالمي
بنسټونو والړ وي او د اسالمي اقتصاد د يوې برخي په پلي
كولو سره به د هغي ټولني ستونزي حل كېږي!! د پانگوال
غربي نظام له بانكي سيسټم نه د راوالړو شوو ستونزو د
حل لپاره د مضاربت نسخه وركول د هغه ډاكټر نسخې ته
ورته ده چي يوه بيمار ته د سرخوږي دوا وركوي خو په
دې نه پوهېږي چي دا سرخوږى ئې له څه راوالړ شوى او
ً چي د داسي ډاكټر نسخه به د
عامل ئې څه دئ!! يقينا
گټي پر ځاى بيمار ته الزيات تاوان رسوي.
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هللا هغه ذات دئ چي تاسي ئې پيدا كړئ ،بيا ئې تاسو
ته روزي دركړه ،بيا تاسي مړه كوي ،بيا مو بېرته
راژوندي كوي ،آيا ستاسي له شريكانو داسي څوك شته
چي له دې كارونو كوم يو وكړى شي؟! پاكي ده هللا لره
او هغه لوړ دئ له هغه څه چي دوى ئې ورسره شريك
گرځوي.
( -)11په دې مبارك آيت كي هغه څلور امور په گوته شوي
چي هللا تعالى ته مختص دي او په هغوى كي هيڅوك له ده
سره شريك نه دئ -4 :د انسان پيدايښت -2 ،د هغه د رزق
او روزي انتظام -3 ،د هغه د مرگ پرېكړه او  -1د هغه
بياراژوندى كول .د آيت په پاى كي ويل شوي چي هللا تعالى
له دې عيب پاك او لدې نقص ډېر لوړ دئ چي په دغو چارو
كي څوك د ځان شريك كړي ،يعني څوك چي په دغو امورو كي
كوم يو له هللا تعالى پرته بل چا ته منسوب كړي هغه په
حقيقت كي هللا تعالى ته يو عيب او نقص منسوب كړى؛ حال
دا چي هللا تعالى له داسي عيب او نقص منزه او لوړ دئ.




  








   











  
د هغه څه له كبله چي د خلكو السونو حاصل كړي په
وچه او سمندر كي فساد راڅرگند شو ،د دې لپاره چي
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دوى ته د ځينو هغو عملونو خوند وروڅكو چي دوى كړي
په دې هيله چي راوگرځي .ووايه :په زمكي كي وگرځئ
او وگورئ چي د هغو پايله څنگه وه چي تر دې وړاندي
ول ،د دوى ډېرى مشركان ول.
( -)42-41دا مبارك آيتونه د شرك بدي پايلي په دې
توگه انځوروي:
 هر لوري ته فساد او تباهي خپل تور وزر غوړولى ،په
وچه او سمندر كي فساد راڅرگند شوى ،وجه ئې د خلكو
هغه عملونه دي چي له شرك خړوبېږي.
 هللا تعالى دوى له دغو بدو پايلو سره د دې لپاره
مخامخ كړي چي دوى ته د ځينو هغو عملونو خوند وروڅكي
چي دوى كړي ،د دې سزا موخه دا ده چي دوى په خپلو
تگالرو كي بياكتنه وكړي او سمي الري ته راوگرځي.
 دوى ته ووايه :په زمكي كي وگرځئ او وگورئ چي د
هغو پايله څنگه وه چي تر دې وړاندي ول ،د دوى ډېرى
ستاسو په څېر مشركان ول ،ستاسو د شرك او بدو كړنو
پايله به هم د هغوى په څېر وي.








     



















  
    
 
نو خپل مخ دي د سم دين لوري ته برابر كړه؛ تر دې
وړاندي چي هغه ورځ راشي چي د هللا له لوري ئې بېرته
ستنول نشته ،په دې ورځ به بېل بېل شي .چا چي كفر
كړى نو پر ده به د خپل كفر بده پايله (مسلط) وي،
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او چا چي كوم نېك عمل وكړ نو د خپلو ځانونو لپاره
د آرامښت تيارى كوي .تر څو هغو ته چي ايمان ئې
راوړى او نېك عملونه ئې كړي د خپل فضل ځني بدله
ً چي هغه كافران نه خوښوي.
وركړي ،يقينا
( -)41-43د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 د مخكنيو بحثونو غوښتنه دا ده چي ته خپل مخ د سم
الهي دين لوري ته برابر كړې ،په بشپړه توگه هغه ته
مخه كړې او ورته تسليم شې ،تر دې وړاندي چي هغه
ً راتلونكې ورځ راشي چي د هللا تعالى له
ټاكلې او حتما
لوري ئې بېرته ستنېدا نشته.
 په دې ورځ به خلك بېل بېل او په دوو ډلو به ووېشل
شي ،چا چي كفر كړى نو هغه به د خپل كفر بده پايله
گوري ،او چا چي كوم نېك عمل كړى نو د خپلو ځانونو
لپاره ئې د آرامښت تيارى كړى.
 هللا تعالى دا د قيامت ورځ د دې لپاره ټاكلې چي هغو
مؤمنانو ته د خپل فضل او پېرزويني مناسبه بدله وركړي
چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي .او هغو ته
ً چي
مناسبه سزا وركړي چي د كفر الر ئې غوره كړې ،يقينا
هللا تعالى كافران نه خوښوي.

   


  


  


 
او د آيتونو ئې يوه (څرگنده نښه) دا ده چي بادونه
د زېري وركوونكو په توگه لېږي او د دې لپاره چي
خپل رحمت دروڅكي او چي كښتۍ د ده په حكم رواني شي
او چي د ده فضل ولټوئ او ښايي شكر وكړئ.
( -)41په دې مبارك آيت كي د بادونو لېږنه د هللا تعالى
د قدرت او د انسان په اړه د هغه د فضل او پېرزويني د
يوې څرگندي نښي په توگه ښودل شوې ،او ويل شوي :هللا
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تعالى هغه ذات دئ چي بادونه د زېري وركوونكو په توگه
لېږي ،هغو وگړو ته زېرى وركوي چي باران ته اړ او
سترگي په الر دي ،همدا بادونه له يوې خوا د باران
ورېدو باعث شي او په دې سره هللا تعالى خپلو بندگانو ته
د خپل رحمت خوند وروڅكي او له بلي خوا د بادي كښتيو
په خوځېدو كي مرسته كوي ،چي دا كښتۍ د تجارتي اموالو
د انتقال مهمه وسيله وه او له همدې الري به خلكو د
رزق او روزي پراخ امكانات ترالسه كول ،د دې الهي
پېرزوينو تقاضاء دا ده چي انسان د خپل رب او منعم د
احساناتو مننه او شكر په ځاى كړي .عجيبه ده چي
مشركين دا ټول حقائق له پامه غورځوي او د كفر،
ناسپاسي او شرك الر غوره كوي!!
دلته د بادونو د لېږني او په هغه كي چي انسان ته
كومي گټي مضمر دي د دې لپاره يادونه شوې چي د وروستي
مضمون لپاره يوه ښكلې او عقل پاروونكې مقدمه وي ،په
ورپسې آيت كي د پيغمبرانو لېږني ته اشاره شوې ،د دوى
بعثت كټ مټ داسي دئ لكه چي هللا تعالى زېرى وركوونكي
بادونه لېږي چي د هغه باران ورېدو باعث شي چي هللا
تعالى د خپل رحمت نوم وركړى ،د پيغمبرانو بعثت
همداسي د هللا تعالى لويه پېرزوينه او رحمت دئ.

   



 



   
  

ً چي تر تا وړاندي مو داسي پيغمبران خپلو
او يقينا
خپلو قومونو ته لېږلي چي څرگندي نښي ئې وروړې ،نو
له هغو مو انتقام واخيست چي جرمونه ئې كړي ول او
د مؤمنانو مرسته زموږ پر ذمه ده.
( -)41په دې مبارك آيت كي رسول هللا ﹽ ته او د ده له
الري د قرآن هر مخاطب ته ويل شوي :تر تا وړاندي مو
داسي پيغمبران خپلو خپلو قومونو ته لېږلي چي څرگندي
نښي ئې وروړې ،ځينو ايمان پرې راوړى او ځينو مخالفت
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ته مال تړلې ،هغو مخالفت كړى چي مجرمان ول ،نو هللا
تعالى له هغو انتقام اخيستى چي جرمونه ئې كړي ول او
د مؤمنانو مرسته ئې كړې ،دا ځكه چي هللا تعالى له
مؤمنانو سره مرسته په خپله ذمه اخيستې ده.




  



  











   
   
    






   
   




   





هللا همغه ذات دئ چي دغه سيلۍ رالېږي چي ورېځي
خوځوي ،بيا ئې څنگه چي غواړي په آسمان كي ئې خورې
ورې او ټوټې ټوټې كړي ،بيا گورې چي له منځه ئې
څاڅكي راوځي او چي كله ئې خپلو هغو بندگانو ته
ورسوي چي دى ئې غواړي؛ ناڅاپه (پرې) خوشحالېږي،
په داسي حال كي چي تر دې وړاندي چي پرې وورېږي
ناهيلي ول .نو د هللا د رحمت آثارو ته وگوره چي څنگه
ً چي
زمكه له مړيني ئې وروسته راژوندۍ كوي ،يقينا
همدا ذات د مړو ژوندى كوونكى دئ ،او هغه پر هر څه
ښه توانمن دئ.
( -)10-41د اوبو له بخاراتو د ورېځو جوړېدا ،په
سيليو سره د هغوى خوځېدا ،په بېلو بېلو ټوټو د هغوى
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وېش ،هر لوري ته د ضرورت وړ برخي لېږد ،په اړو سيمو
كي په دې ورېځو كي داسي تغييرات راوستل چي په ځينو
سيمو كي واوره وروي او په ځينو كي باران ،هر څه له
يوې دقيقي منصوبې سره سم او د اړتيا او ضرورت مطابق،
دا دئ وگورئ چي زمكه په سپېره ډاگ بدله شوې وي ،بوټي
ئې په مرگ محكوم شوي وي ،داسي چي څوك په هغې كي د
ژوند آثار نه گوري ،خو هللا جل شأنه په همدې زمكي باران
ووروي او دا مړه زمكه را ژوندۍ كړي .دا د هللا د رحمت د
آثارو يو مظهر دئ ،په مرگ محكومه شوې زمكه چي انسان
د هغې دانې او مېوې ته اړ او محتاج دئ ،له دې پرته د
هغه ژوند امكان نه لري ،د دې لپاره چي انسان او
حيوان ژوندي پاته شي ،بايد له زمكي دانه ،مېوه او
واښه راوټوكېږي ،د زمكي د سر ژوي دې ته اړ او محتاج
دي ،له دې پرته ئې د زمكي پر سر ژوند امكان نه لري،
گورئ چي هللا تعالى د خپل وسيع او پراخ رحمت وزر پر دوى
وغوړوي ،دا مړه زمكه راژوندۍ كړي او د ژوو لپاره د
ژوند د اړتياوو او د رزق او روزي انتظام وكړي .آيا
دا صحنه په جگ غږ موږ ته دا حقيقت نه څرگندوي چي دا
عالم ،زمكه او آسمان يو عليم رب او حكيم مدبر لري؟
آيا دا نه ثابتوي چي همدا ذات د مړو ژوندى كوونكى دئ
او هغه پر هر څه ښه توانمن دئ؟!!
 پداسي حال كي چي هره شېبه له مړې خاوري د ژوو د
پيدا كېدو بېلگي گورې ،په يوه باران سره د مړې زمكي
له تل رنگ رنگ ژوي سر رااوچت كړي ،تا ته ولي له
خاورو د انسان د بيا راپيدا كولو كار گران برېښى؟!
 تا نه يوازي د بيا ژوندي كولو بېلگو ته پام ندئ
كړى بلكي د پيدا كوونكي خداى د قدرت نښو ته دي هم
توجه نده كړې .آيا د زمكي آسمانونو او دغه ستر او بې
انتهاء عالم او پراخ كائنات او د هغه په غېږ كي د بې
شمېره مخلوقاتو پيدا كوونكى ،پالونكى ،ساتونكى او
روزونكى رب لدې عاجز گڼې چي انسان بيا راپيدا كړي؟!!
مگر پدې خور عالم كي د هللا د قدرت بې شمېره نښي ستا
لپاره كفايت نكوي چي همدا قدير خداى د انسان په
پيداكولو قادر وگڼې؟!!
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او كه داسي سيلۍ ولېږو چي په نتيجه كي ئې (خپل
ً به تر هغه وروسته داسي شي
فصل) ژېړ ومومي نو حتما
چي كفر كوي.
( -)11خو كه همدا كم ظرف انسان له داسي سړې سيلۍ سره
مخامخ شي چي فصلونه وروچ او ژېړ كړي او وگوري چي فصل
ئې تباه شوى او زيار ئې ضائع شوى؛ بيا به هم گورئ چي
د صبر پر ځاى د كفر او انكار الر نيسي ،نه د
پېرزوينو ،رحمت او نعمت په وړاندي شكر كوي او نه د
محروميتونو او نقمتونو په وړاندي د صبر لمن كلكه
نيسي ،په دواړو حالتونو كي به ئې داسي ومومې چي كفر
كوي.
















   
    
  

نو ته دغو مړو ته اورول نشې كولى ،او دغو
گونگيانو ته هم هغه مهال بلنه نشې اورولى چي په
داسي حال كي مخ واړوي چي ترشا كېدونكي وي .او ته
ً به ئې) له
د دغو ړندو داسي الرښود نه يې چي (حتما
الروركتيا (ژغورې) ،ته يوازي هغه ته اورول كولى شې
چي زموږ په آيتونو په داسي حال كي ايمان راوړي چي
مسلمان (غاړه اېښودونكي) وي.
( -)13-12د دې مباركو آيتونو په اړه بايد څو اساسي
خبري په پام كي ولرو:
 دلته مخكنيو ايمان نه راوړونكو كافرانو او
مشركينو ته د مړو ،گونگيانو او ړندو نوم وركړى شوى،
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له دوى سره همدا نوم ښايي ،ځكه د دوى ضمير او وجدان
مړ شوى ،د دوى بصيرت ختم شوى او د زړه سترگي ئې ړندې
شوې ،دوى د حق وينا اورېدو استعداد له السه وركړى ،دا
ظرفيت ئې ځپل شوى چي په ژبي ئې حق خبره راشي ،نو ته
اې پيغمبره! نه دغو مړو ته حق خبره اورولى شې او نه
دغو گونگيانو ته ،په ځانگړې توگه هغه مهال چي مخ
واړوي او ترشا شي ،او ته د دغو ړندو داسي الرښود هم
ً به ئې له الروركتيا ژغورې ،ته يوازي
نه يې چي حتما
هغو ته اورول كولى شې چي زموږ په آيتونو په داسي حال
كي ايمان راوړي چي مسلمان او غاړه اېښودونكي وي.
 خو دا آيت په قاطع او پرېكنده الفاظو دا حقيقت هم
زموږ مخي ته ږدي چي نه پيغمبر عليه السالم او نه بل
انسان كولى شي مړو ته كومه خبره واوروي ،مړي نه
يوازي خبره نه اوري بلكي انسان نشي كولى په هيڅ توگه
هغوى ته خبره واوروي .ډېره عجيبه ده چي ځيني خلك نه
يوازي د قرآن دا پرېكنده وينا له پامه غورځوي بلكي
ادعاء كوي چي مړي خبري اوري ،دليل ئې هم دا دئ چي
ځيني روايات ئې داسي موندلي چي وايي مړي خبري اوري!!
د حيرانتيا وړ ده چي پر قرآن د ايمان مدعي د قرآن تر
يوه صريح آيت يوه غريب او كمزوري روايت ته ترجيح
وركوي او د قرآن خالف خبره كوي يا ئې مني!! دې ته هم
پام نه كوي چي دغه غلط باور څومره بدي پايلي لري،
څومره په شرك اخته وگړي ئې ترسترگو كېږي چي د قبرونو
خوا ته وال ړ وي ،د قبر له خاوندانو مرسته غواړي او دا
گمان كوي چي هغوى ئې دعاء اوري او د هللا تعالى او دعاء
كوونكي ترمنځ وسيله كېږي!! دې ته هم پام نه كوي چي
ولي قرآن په مكرره توگه وايي چي مړو ته خبره نشې
اورولى!! قرآن په دې وينا سره غوښتي چي د شرك دغه
جرړه پرې كړي ،د هغو ټگمارانو مخه ډپ كړي چي له
قبرونو ئې ځان ته دكانونه جوړ كړي او د قبر په اړه
دغه باور ئې جيبونه ورډكوي ،هغه چي جهل وهلي وگړي
قبرونو ته بيايي او له هغوى مرستي غوښتو ته ئې هڅوي
او په عوض كي ئې شكرانې ترالسه كوي!! د دې غلط باور
ستر او نشيط مبلغين د قبرونو مجاورين دي ،دوى ته له
دې غلط باور انكار ستر او بواح كفر برېښي!! بايد
متوجه وو چي روايت ته پر آيت ترجيح وركول يوه بيماري
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ده ،پام كوئ چي په دې بيماري اخته نشئ ،هغه روايت
ً د اعتبار وړ مه گڼئ چي د قرآن له صريح آيت سره
قطعا
تعارض ولري.





    
    







   
 
هللا هغه ذات دئ چي تاسو ئې له كمزوري (حالت) پيدا
كړئ ،بيا ئې له كمزورۍ وروسته قوت جوړ (درپه
برخه) كړ ،بيا ئې له قوت وروسته كمزوري او
زوړوالى (مقدر) كړ ،څه چي غواړي پيدا كوي ئې ،او
هغه توانمن پوه دئ.
( -)14هغه ذات چي انسان په داسي حالت كي پيدا كوي چي
كمزورى او ضعيف وي ،بيا له دې كمزورۍ وروسته قوت
ورپه برخه كړي ،وده وركړي او د خپل ټاكلي قوت وروستي
پړاو ته ئې ورسوي ،له دې ځاى ئې كوزېدا پيل شي،
بېرته د كمزورۍ او زوړوالي پړاو ته ورسېږي ،انسان دا
ټاكلى مسير هرو مرو او له څه تغيير او بدلون پرته او
د خپلي خوښي او مرضي خالف پلى كوي ،د چا ارادې او
پرېكړي ته چي انسان منقاد دئ او د داسي مسير پلي
كولو ته اړ دئ چي هغه ورته ټاكلى ،دا همغه د عالمونو
رب ذات دئ چي څه غواړي پيدا كوي ئې او هغه توانمن
پوه دئ.











  








    

101پلوشې
د قرآن
الروم











   



  
او هغه ورځ چي هغه ساعت ترسره شي؛ مجرمين به
قسمونه خوري چي له يوې گنټې پرته نه دي تم شوي،
همداسي دروغ ته هڅول كېدل ،او هغه چي علم وركړى
ً چي د هللا د كتاب له مخي د پاڅون
شوى وايي به :يقينا
تر ورځي تم شوي يئ ،نو همدا د پاڅون ورځ ده خو
تاسو نه پوهېدئ .نو په دې ورځ به هغو ته چي ظلم
ئې كړى نه به ئې خپل معذرت گټه وررسولى شي او نه
به ترې وغوښتل شي چي معافي وغواړي.
( -)11-11په دې مباركو آيتونو كي د قيامت په ورځ د
قيامت د منكرينو حالت داسي انځور شوى :هغه ورځ چي د
قيامت ټاكلې نېټه راورسېږي نو دغه مجرمين به قسمونه
خوري چي په دنيا كي تر يوې گنټې زيات نه دي تم شوي!!
دوى به په دنيا كي د خپلي تم كېدا د مودې په اړه
داسي دروغ وايي لكه چي د قيامت په اړه ئې په دنيا كي
دروغ ويل ،دغو دروغو ته يا شيطان هڅولي ول ،يا خپل
نفس او يا خپلو الروركو مفسد مشرانو ،خو د دوى په
مقابل كي به د ايمان خاوندان چي د قيامت او
بياژوندون په اړه ئې باور او علم درلود وايي :يقينا
ً
چي د هللا د كتاب له مخي د پاڅون تر ورځي تم شوي يئ ،نو
همدا د پاڅون ورځ ده خو تاسو نه پوهېدئ .نو په دې
ورځ به هغو ته چي په آخرت د عدم ايمان له كبله ئې د
جرمونو او ظلمونو الر غوره كړې وه؛ نه به ئې خپل
معذرت گټه وررسولى شي او نه به ترې وغوښتل شي معافي
وغواړي.
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ً چي خلكو ته مو په دې قرآن كي هر ډول
او يقينا
مثالونه بيان كړل ،او كه كومه څرگنده نښه ورته
ً به وايي :تاسو فقط
راوړې؛ هغه چي كفر ئې كړى حتما
باطلي خبري كوئ ،هللا همداسي د هغو په زړونو مهر
لگوي چي نه پوهېږي.
( -)19-11دا مبارك آيتونه موږ ته الرښوونه كوي چي
قرآن كامل ،جامع او په ټولو ضروري الرښوونو شامل دئ،
هر هغه څه په كي راغلي چي انسان ورته اړ دئ ،هر هغه
مثال او دليل د خپل مخاطب په وړاندي ږدي چي د انسان
د الرښووني او په حقائقو د پوهاوي لپاره ضروري دئ،
څوك چي د قرآن په دالئلو او مثالونو قانع نشي نو
ً چي په بل هيڅ دليل به قانع نشي ،كه د حق دغو
يقينا
منكرينو ته بله هره څرگنده نښه وړاندي شي نو ځواب به
ئې له دې پرته بل څه نه وي چي وايي :تاسو فقط باطلي
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
زړونو مهر لگولى او د حق منلو ټول استعدادونه په كي
ځپل شوي.









   
ً چي د هللا وعده رښتينې ده او هغه
نو صبر وكړه ،يقينا
خلك دي تا سپك ونه مومي چي باور نه كوي.
( -)10دا مبارك آيت چي د دې سورې وروستى آيت دئ؛ د
سورې د ټولو مضامينو لپاره يوه ښكلې تتمه او خالصه هم
ده ،په دې آيت كي درې فقرې راغلې او همدا درې فقرې د
سورې د دريو اساسي مضامينو لپاره د عنوانو په څېر
دي ،لومړۍ فقره ئې ( :صبر كوه) ده،
تاسو وليدل چي د سورې په لومړۍ برخي كي په همدې اړه
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مؤمنانو ته الرښووني شوې ،د آيت دوهمه فقره دا ده
ً چي د هللا وعده
( :   يقينا
رښتينې ده) ،او تاسو وليدل چي د سورې دوهمه برخه هغه
الرښووني احتوى كوي چي په دنيا او آخرت كي د هللا تعالى
د وعدو پر رښتينوالي تأكيد كوي ،او درېيمه فقره ئې



(
 :او هغه خلك دي تا سپك ونه مومي چي
باور نه كوي) ده او دا د دې سورې د هغو آيتونو لپاره
عنوان دئ چي په ترڅ كي ئې رسول هللا ﹽ او د ده له الري
مؤمنانو ته ويل شوي چي پر خپل دريځ ثابت پاته شي ،د
دښمنانو تبليغات او مخالفتونه ئې متزلزل نه كړي او د
دوى عدم ايمان د دې باعث نشي چي تاسو د خپلي الري د
حقانيت په اړه شكمن شئ او د هللا تعالى د وعدو د تحقق
په اړه مو ډاډ او اطمئنان كمزورى شي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

لقمان
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (لقمان) دئ ،دا نوم د همدې
سورې له دولسم آيت اخيستل شوى ،څلور دېرش آيتونه
لري ،د اكثرو آيتونو فواصل ئې د لومړيو آيتونو
(الحكيم) او (المحسنين) ته او د لږو ئې د څلورم
(يوقنون) ته ورته دي ،څو آيتونه ئې د (االمور ،فخور،
او الصدور) په څېر صيغو پاى ته رسېدلې چي وزن ئې
(يوقنون) ته نږدې دئ ،د آيتونو اوږدوالى ئې متوسط او
هغو سورتونو ته ورته دئ چي د مكي دور په منځنيو
كلونو كي نازل شوي .د سورې مضامينو ته په پام سره
معلومېږي چي دا سوره د عنكبوت له سورې وروسته نازله
شوې.
لكه څنگه چي دا سوره په دريو مقطعاتو حروفو (الف،
الم ،ميم) پيل شوې؛ د دې سورې محوري او اساسي مضامين
هم درې دي ،دا درې اساسي مضامين په داسي توگه په دې
سورې كي راغلي لكه چي په همدغو حروفو پيل شوو نورو
سورتونو كي راغلي ،يو په بل پسي او خالصه ئې د سورې
په آخري آيت كي ،د دې سورې آخري آيت دا دئ:
    



     
     
     
     په دې

آيت كي درې فقرې راغلې او همدا درې فقرې د سورې د
دريو اساسي مضامينو لپاره د عنوانو په څېر دي ،لومړۍ



(
ئې
فقره
  
ً چي
 :   يقينا
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د قيامت د گړۍ علم له هللا سره دئ ،باران وروي او
پوهېږي چي په رحمونو كي څه وي) ،تاسو به وگورئ چي د
سورې په لومړۍ برخي كي په همدې اړه مؤمنانو ته
الرښووني شوې ،په لومړنيو آيتونو كي ويل شوي چي دا
قرآن د هغو لپاره الرښود او رحمت دئ چي په آخرت باور
لري ،د پنځم آيت په پاى كي د مخكنيو آيتونو د تتمې
په توگه ويل شوي چي په آخرت ايمان لرونكي بريالي دي،
ورپسې هغه وگړي معرفي شوي او د دوى بده پايله زموږ
په وړاندي انځور شوې چي د قرآن په ځاى او د هغه په
خالف بېهوده خبري پېري ،په دې موخه چي خلك د هللا له الري
منحرف كړي ،د دوى په اړه ويل شوي چي په رسوا كوونكي
عذاب به اخته كېږي ،خو د صالح مؤمنانو په اړه ويل
شوي چي تلپاتي او له نعمتونو ډك جنت ته به درومي،
ورپسې د آسمانونو او زمكي ،غرونو ،ډول ډول ژوو
پيدايښت ،له آسمانه د باران ورېدا ،په دې باران سره
له زمكي د ډول ډول بوټو راټوكېدا ،د داسي مشهود او
ملموس آيتونو په توگه زموږ مخي ته ږدي چي په جگ ږغ
او څرگنده توگه د هللا تعالى په شته والي او عظمت گواهي
وركوي ،بيا خپل زوى ته د لقمان د مواعظو په ترڅ كي
قريشو ته الرښوونه كوي چي د قرآن دغه ويناوي كټ مټ
هغسي دي لكه چي ده خپل زوى ته كړې وې ،عجيبه ده چي
تاسو لقمان ته د همدغو ويناوو له كبله د يوه حكيم او
پوه انسان په سترگه گورئ او د هغه درناوى كوئ خو د
همدغو ويناوو له كبله د رسول هللا ﹽ مخالفت كوئ!! د آيت
دوهمه فقره دا ده (  
     
 :    او هيڅوك

نه پوهېږي چي سبا به څه ترالسه كوي او هيڅ څوك نه
پوهېږي چي په كومي زمكي كي به مري) ،تاسو به وگورئ
چي د سورې دوهمه برخه هغه الرښووني احتوى كوي چي خپل
مخاطب ته وايي :د هغه هللا تعالى په الرښوونو عمل وكړه
چي عليم او خبير دئ ،هيڅ څه ترې پټ نه دي ،ستاسو علم
محدود دئ ،هم د عالم په اړه او هم د خپل ځان په اړه،
حتى دومره چي نه پوهېږئ سبا به څه كوئ او كله او
چېري به مرئ ،آيا دغه انسان ته چي له بې شمېره غيبي
امورو بې خبره دئ دا اړينه او ضروري نه ده چي د هغه
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رب د الرښوونو په رڼا كي ژوند وكړي چي عليم او خبير
دئ؟!! او د آيت درېمه فقره دا ده ( :
ً چي هللا باخبره پوه دئ)،
 : يقينا
او دا د دې سورې د هغو آيتونو لپاره عنوان دئ چي په
ترڅ كي ئې د هللا تعالى پر دغو دواړو صفاتو تركيز شوى،
او په دې توگه مؤمنانو او د قرآن هر مخاطب ته ويل
شوي چي پر الهي الرښوونو عمل وكړئ ،په همدې سره د
دنيا او آخرت سعادت ترالسه كولى شئ.
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الف ،الم ،ميم ،دا د باحكمته كتاب آيتونه دي ،د
نېكانو لپاره الرښود او رحمت ،هغو ته چي لمونځ
قائموي ،زكات وركوي او دوى همغه دي چي پر آخرت
يقين كوي ،دوى د خپل رب له لوري الرښووني باندي
(سمبال) دي او همدا دوى بريالي دي.
( -)1-1د دې مباركو آيتونو په مطالبو د ښه پوهېدو
لپاره بايد الندي خبري په پام كي ولرو:
 لكه څنگه چي دا سوره په دريو مقطعاتو حروفو (الف،
الم ،ميم) پيل شوې؛ د دې سورې محوري او اساسي مضامين
هم درې دي ،دا درې اساسي مضامين په داسي توگه په دې
سورې كي راغلي لكه چي په همدغو حروفو پيل شوو نورو
سورتونو كي راغلي ،يو په بل پسي او خالصه ئې د سورې
په آخري آيت كي ،د دې سورې آخري آيت دا دئ:
    



     
     
     
    

په دې آيت كي درې فقرې راغلې او همدا درې فقرې د
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سورې د دريو اساسي مضامينو لپاره د عنوانو په څېر
دي ،دا درې فقرې د دغي سورې د مضامينو لپاره درې
اساسي محورونه دي ،ټوله سوره په همدې موضوعاتو
راڅرخي .لومړۍ فقره ئې دا ده ( 






ً د قيامت د گړۍ
 :  يقينا

علم له هللا سره دئ ،باران وروي او پوهېږي چي په رحمونو
كي څه وي) ،په لومړنيو آيتونو كي ويل شوي چي دا قرآن
د هغو لپاره الرښود او رحمت دئ چي په آخرت باور لري،
د پنځم آيت په پاى كي د مخكنيو آيتونو د تتمې په
توگه ويل شوي چي په آخرت ايمان لرونكي بريالي دي،
ورپسې هغه وگړي معرفي شوي او د دوى بده پايله زموږ
په وړاندي انځور شوې چي د قرآن په ځاى او د هغه په
خالف بېهوده خبري پېري ،په دې موخه چي خلك د هللا له الري
منحرف كړي ،د دوى په اړه ويل شوي چي په رسوا كوونكي
عذاب به اخته كېږي ،خو د صالح مؤمنانو په اړه ويل
شوي چي تلپاتي او له نعمتونو ډك جنت ته به درومي،
ورپسې د آسمانونو او زمكي ،غرونو ،ډول ډول ژوو
پيدايښت ،له آسمانه د باران ورېدا ،په دې باران سره
له زمكي د ډول ډول بوټو راټوكېدا ،د داسي مشهود او
ملموس آيتونو په توگه زموږ مخي ته ږدي چي په جگ ږغ
او څرگنده توگه د هللا تعالى په شته والي او عظمت گواهي
وركوي ،بيا خپل زوى ته د لقمان د مواعظو په ترڅ كي
قريشو ته الرښوونه كوي چي د قرآن دغه ويناوي كټ مټ
هغسي دي لكه چي ده خپل زوى ته كړې وې ،عجيبه ده چي
تاسو لقمان ته د همدغو ويناوو له كبله د يوه حكيم او
پوه انسان په سترگه گورئ او د هغه درناوى كوئ خو د
همدغو ويناوو له كبله د رسول هللا ﹽ مخالفت كوئ!! د آيت
دوهمه فقره دا ده (  

     
 :    او هيڅوك

نه پوهېږي چي سبا به څه ترالسه كوي او هيڅ څوك نه
پوهېږي چي په كومي زمكي كي به مري) ،تاسو به وگورئ
چي د سورې دوهمه برخه هغه الرښووني احتوى كوي چي خپل
مخاطب ته وايي :د هغه هللا تعالى په الرښوونو عمل وكړه
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چي عليم او خبير دئ ،هيڅ څه ترې پټ نه دي ،ستاسو علم
محدود دئ ،هم د عالم په اړه او هم د خپل ځان په اړه،
حتى دومره چي نه پوهېږئ سبا به څه كوئ او كله او
چېري به مرئ ،آيا دغه انسان ته چي له بې شمېره غيبي
امورو بې خبره دئ دا اړينه او ضروري نه ده چي د هغه
رب د الرښوونو په رڼا كي ژوند وكړي چي عليم او خبير
دئ؟!! او د آيت درېمه فقره دا ده ( :
ً چي هللا باخبره پوه دئ)،
 : يقينا
او دا د دې سورې د هغو آيتونو لپاره عنوان دئ چي په
ترڅ كي ئې د هللا تعالى پر دغو دواړو صفاتو تركيز شوى،
او په دې توگه مؤمنانو او د قرآن هر مخاطب ته ويل
شوي چي پر الهي الرښوونو عمل وكړئ ،په همدې سره د
دنيا او آخرت سعادت ترالسه كولى شئ.
 دلته ويل شوي چي دا د باحكمته كتاب آيتونه دي،

يعني د دې آيتونو هره وينا حكيمانه ده ،الرښووني،
احكام او قضاوتونه ئې پر حكمت والړ دي ،هغه څه په
كي ويل شوي چي د انسان خير او مصلحت په كي مضمر
او د هغه د سعادت ضامن دي ،دا د هللا تعالى له لوري
يوه ستره پېرزوينه ده ،څوك چي دا كتاب ځان ته
الرښود كړي د هللا تعالى د رحمت وزر به پرې وغوړېږي.
 خو له دې حكيمانه الرښوونو هغه څوك مستفيد كېدى شي
وي ،او په
چي څو ځانگړتياوي ولري :محسن او نېك
داسي حال كي لمونځ قائموي او زكات وركوي چي پر
آخرت يقين لري ،د دوى لپاره به دا كتاب الرښود او
د هللا تعالى د پېرزويني او رحمت باعث وي.
 څوك چي دغه ځانگړتياوي لري همدا دوى د خپل رب په
الرښوونو سمبال دي او همدا دوى بريالي دي ،يعني په چا
كي چي دا ځانگړتياوي ونه مومئ هيڅكله گمان مه كوئ چي
له الهي الرښوونو برخمن ،د هللا تعالى د پېرزوينو وړ او
بريالي دي .همدا د يوه مالك او محك په توگه په پام كي
ولرئ ،يوازي هغه څوك هدايت شوى ،بريالى او د رحمن رب
د رحمت تر وزر الندي وگڼئ چي محسن وي ،لمونځ كوي،
زكات وركوي او پر آخرت يقين لري.
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او ځيني خلك (داسي دي چي) چټي خبري پېري د دې
لپاره چي (خلك) په ناپوهۍ سره د هللا له الري بې الري
كړي او ملنډي پرې وهي ،دوى همغه دي چي رسوا
كوونكى عذاب ئې (په برخه) دئ ،او كله چي زموږ
آيتونه پرې ولوستل شي د لويي په لټه كي داسي شا
اړوي لكه چي هغه ئې نه وي اورېدلي ،لكه چي په
غوږونو كي ئې دروندوالى وي .نو د دردوونكي عذاب
زېرى وركړه.
( -)1-1د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 ځيني خلك داسي دي چي د خلكو د بې الري كولو په
موخه چټي خبري پېري او خلك پرې بې الري كوي ،دا چټي
خبري يا سندري دي او د پېرلو معنى ئې دا ده چي دوى
سندرغاړي استخداموي ،مصارف پرې كوي ،مقصد ئې دا وي
چي خلك په سندرو مصروف وساتي ،مهمو ورځنيو قضاياوو
ته د اهتمام مخه ئې ونيسي ،ديني مفاهيمو ته د اعتناء
او د دين په لوري د تلو مخنيوى ئې وكړي ،او يا ئې
مراد د داسي شعراوو ،مبلغينو او ليكوالو استخدام دئ
اشعارو،
مبتذلو
خبرو،
چټي
او
بېهوده
په
چي
مشغولوونكو قصو او ناولونو خلك مصروفوي .د قريشو
ځينو مشرانو د رسول هللا ﹽ د دعوت د مخنيوي او د دې
ل پاره چي د اسالم په لوري د خلكو د پراخي رجوع مخه
ونيسي؛ له نورو سيمو ئې داسي سندرغاړې مكې ته
راوستلې او د هغوى لپاره ئې محفلونه جوړول چي په
ً ځوانان مصروف
خپلو گنده عشقي سندرو عام ولس مخصوصا
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وساتي او د اخالقي فساد په گنده ډنډ كي ئې الهو كړي او
هغه پاك او سپېڅلي احساسات او جذبات ئې ساړه كړي چي
په ټولني كي د مثبتي او عادالنه تبديلي په اړه ئې هر
صالح ځوان په خپل زړه كي لري ،او په دې توگه له رسول
ټولني د مسلط
هللا ﹽ سره د دوى د ملگرتيا او پر
ظالمانه نظام په ضد د پاڅون مخه ونيسي ،نن هم كه
تاسو پر اسالمي نړۍ د غربي استعمار د كلتوري يرغل
پراخو ابعادو ته ځير شئ وبه گورئ چي په سلگونو
راډيوگاني او ټلويزيوني چينلونه ئې په كار اچولي،
مجلې او ورځپاڼې خپروي ،په ټولو مهمو ژبو شپه او ورځ
تبليغات كوي او ټول په همغه كار مصروف دي چي په دغه
مبارك آيت كي ورته اشاره شوې ،د دغو رسنيو مهمه دنده
دا ده چي ځوانان د موسيقي ،نڅا ،سندرو ،شراب او قمار
لوري ته راغب كړي ،هغو شعراوو ته غونډي جوړوي چي
اخالقي ارزښتونه تر پښو الندي كوي ،د عفت او اخالق پولي
نسكوروي ،عشق او گنده ميني ته خلك بلي ،دوى هغه
شعرونه خوښوي او هغه شاعران او سندرغاړي ستايي چي د
همدې ناولي او شيطاني مقصد په الر كي د دوى مرسته
وكړي ،هغه چي په شعر او سندرو كي ئې د عزت ،خپلواكۍ،
همت ،عفت ،صبر ،استقامت ،د سپېڅلو اهدافو لپاره
قربانۍ ،له ذلت ،سپكاوي او د پرديو له غالمۍ نفرت په
ځاى شراب ،جام ،ساقي ،جانان ،سرې شونډي ،سره اننگي،
توري زلفي او  ...ستايل كېږي.
 قرآن وايي چي د حق دښمنان د دغو چټي خبرو بازار د
دې لپاره تودوي چي خلك په ناپوهۍ سره د هللا له الري بې
الري كړي ،يعني نه پوهېږي چي په دې ناولي كار سره هيڅ
گټه نشي ترالسه كولى ،ځان او خپلي ټولني ته تاوان
رسوي ،په كومي ټولني كي چي معنوي ارزښتونه وځپل شي،
اخالقي پولي ونړېږي ،خلك په چټي او بېهوده خبرو مصروف
شي ،دا ټولنه له داسي تباه كوونكو بيماريو سره مخامخ
كېږي چي عالج ئې ممكن نه وي.
 دوى په حق باندي ملنډي وهي ،خو نه پوهېږي دا
تگالره به ئې له رسوا كوونكي عذاب سره مخامخ كړي.
 دا مفسدين چي بېهوده خبري پېري او د خورولو په الر
كي ئې مصارف كوي ،د حق په وړاندي او د څرگندو الهي
آيتونه په اړه ئې چلن داسي وي چي كله الهي آيتونه
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تر دې
آيتونو
دې ته
چي دا
كي ئې

پرې ولوستل شي كبر او غرور ئې تحريك شي ،ځان
لوړ گڼي چي څوك ئې د حق لوري ته وبلي ،د الهي
د اورېدو بلنه وركړي ،خپله مزعومه لويي ئې
وهڅوي چي شا واړوي او غبرگون ئې داسي وي لكه
آيتونه ئې نه وي اورېدلي ،لكه چي په غوږونو
دروندوالى وي.
 دوى به له دې سپك چلن د خير طمع لري او گمان به
ئې دا وي چي خپلو ناولو موخو ته د رسېدو په الر كي به
د دوى مرسته وكړي ،خو نه پوهېږي چي هيڅكله به د خپلو
هيلو د ترسره كېدو زېرى وانه وري ،بلكي د دردوونكي
عذاب زېرى به وركړى شي.






   








  
ً هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې
يقينا
كړي ،دوى ته له نعمتونو ډك جنتونه دي ،تلپاتي په
هغه كي ،د هللا رښتينې وعده ،او هغه باحكمته عزتمن
دئ.
( -)9-1د مخكنۍ ډلي په مقابل كي هغه مؤمنان دي چي
چي هم د ايمان خاوندان دي او هم نېك عملونه كوي،
هللا تعالى به دوى ته له نعمتونو ډك جنتونه او د جنت
دا د هغه هللا تعالى
تلپاتى ژوند ورپه برخه كړي،
رښتينې وعده ده چي باحكمته عزتمن دئ.
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آسمانونه ئې له داسي ستنو پرته پيدا كړل چي تاسو
ئې ليدى شئ ،او په زمكي كي ئې داسي لنگرونه واچول
چي تاسو ونه لړزوي ،او په هغې كي ئې ډول ډول
خوځېدونكي (ژوي) خواره كړل ،او له آسمانه مو اوبه
نازلي كړې نو په دې سره مو په (زمكي) كي ډول ډول
غوره جوړې راوټوكولې ،دا د هللا پيدايښت دئ؛ نو
راوښيئ چي له ده پرته (نورو) څه پيدا كړي؟ بلكي
ظالمان په څرگند بې الريتوب كي دي.
( -)11-10دا مبارك آيتونه څو مهمي الرښووني لري:
 هللا تعالى هغه ذات دئ چي آسمانونه ئې له داسي ستنو
پرته لوړ ودرولي چي ليدل كېدى شي ،ستني شته خو نه
ليدل كېږي ،او دا هغه ستر علمي حقيقت دئ چي د قرآن
بل علمي اعجاز زموږ مخي ته ږدي ،انسان نن په دې
حقيقت پوه شوى چي د آسمان د ټولو ستورو تر منځ د جذب
او دفع داسي نامرئي ځواك شته چي كه دا نه وى او يا
له اوسني حالت ځواكمن او كمزورى وى نو د عالم دا
موجود نظام پايښت نشو موندلى ،يا به يو بل جذبولو او
يا به داسي خواره واره كېدل چي ټول نظام به له منځه
تلو .كه تاسو يوه ساينسپوه ته ووايئ چي زموږ په هغه
مذهبي كتاب كي چي څوارلس پېړۍ وړاندي نازل شوى راغلي
چي آسمان په داسي ستنو لوړ ساتل شوى چي نه ليدل
ً هغه به له ځنډ پرته تاسو ته ووايي:
كېږي ،نو يقينا
پر دې حقيقت انسانان په نولسمي پېړۍ كي پوه شول ،تر
دې د مخه هيڅوك په دې حقيقت نه پوهېدو او د آسمان د
ستورو تر منځ د داسي ځواك د شته والي تصور ئې هم نشو
كولى.
په دې مبارك آيت كي ويل شوي چي هللا تعالى په زمكي
كي داسي لنگرونه واچول چي د زمكي د لړزېدو مخه ونيسي
او تاسو ونه لړزوي .د دې مبارك آيت په ژورو مطالبو د
ښه پوهېدو لپاره دا مطالب په پام كي ولرئ:
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 دلته د غرونو د پيدايښت په اړه د (القى :واچول)
صيغه كارول شوې ،ولي د جوړولو او پيدا كولو پر ځاى
دا صيغه راغلې؟ ولي د غرونو لپاره د جبال پر ځاى د
(رواسي :لنگرونه) نوم راوړل شوى؟ آيا د غرونو تر
پيدايښت وړاندي زمكه خوځېده؟ غرونو څنگه د هغې خوځښت
له منځه يووړ؟ دې پوښتنو ته بايد دقيق او علمي
ځوابونه ولټوو.
 علمي څېړني ښيي چي غرونه د زمكي له زړه
راټوكېدلي ،ډېره برخه ئې د زمكي په زړه كي وي او لږ
ئې بهر راوتلې وي ،دا غرونه هغه مهال راوټوكېدل چي د
زمكي بهرنى قشر سوړ او د ډبري په څېر كلك شو ،خو
نازك وو او د زمكي په سينه كي د متراكمي انرژۍ د
فشار په وړاندي ئې مقاومت نشو كولى او په پر له پسې
توگه چاودېدو ،له دغو چاودونو ويلي مواد بهر شيندل
كېدل او همدا ورو ورو په غرونو بدلېدل ،اوس هم دا
لړۍ روانه ده او د اورشيندو په ترڅ كي غرونه د
جوړېدو په حال كي دي خو په لږ پيمانه ،دا ښيي چي د
غرونو لپاره د (القى) صيغه كارول ډېر ستر علمي حقيقت
افاده كوي او د قرآن يو ځالنده علمي اعجاز زموږ مخي
ته ږدي .د زمكي پر سر د غرونو د جوړېدو څرنگوالى له
دې سره شباهت لري چي څوك هگۍ په جوښ اوبو كي كېږدي،
د هگۍ زېړ او سپين ورو ورو گرم شي او وپړسېږي ،د
داخلي فشار له كبله د هگۍ پوستكى وچوي ،د هگۍ سپين
له چاودونو بهر راووځي او د چاودونو په امتداد لوړ
پاته شي ،غرونه د زمكي پر سر همداسي جوړ شوي.
د علمي څېړنو په ترڅ كي دا حقيقت هم ثابت شوى چي
زمكه د پيدايښت په لومړيو مراحلو كي او هغه مهال چي
بهرنى قشر ئې ال مضبوط او پرېړ شوى نه وو او غرونه ال
نه وو پيدا شوي ،د دغو چاودنو له كبله له شديدو او
پر له پسې زلزلو سره مخامخ وه ،دا غرونه د دې باعث
شول چي د زمكي بهرنى قشر مضبوط او دروند شي ،بېلي
بېلي ټوټې ئې سره وصل او كوشير (ويلډينگ) شي او د
زلزلو مخه ونيول شي ،دا داسي وگڼئ لكه چي د يخو اوبو
پر سر د مات كنگل ټوټې له كوم لوى او دروند او ډېر
سوړ كنگل سره ونښلي او په دې توگه ئې ماتېدا او
خوځېدا متوقف شي .د غرونو لپاره د لنگر نوم غوره كول
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په حقيقت كي دغه ستر علمي حقيقت ته اشاره كوي او
ً چي دا د قرآن يو بل قاطع او ښكاره علمي اعجاز
يقينا
دئ.

 ته گورې چي هللا تعالى له آسمانه اوبه وروي او په
دغو اوبو له زمكي د ژوو او نباتاتو ډول ډول غوره
جوړې راټوكوي ،د زمكي پر سر د پيدايښت په دې لړۍ
كي د خالق رب د خلقت څرگند مظاهر زموږ په وړاندي
ځلېږي ،ټول په جگ ږغ گواهي وركوي چي دا هر څه د هللا
تعالى په اراده ترسره كېږي ،څوك چي دا حقيقت نه
مني نو داسي څوك دي وښيي چي د كوم څه د پيدا كولو
توان لري ،راودي ښيي چي له ده پرته نورو څه پيدا
كړي؟ د قرآن دا او گڼ شمېر نور آيتونه وايي چي له
هللا تعالى پرته هيڅوك د څه پيدا كولو توان نه لري،
ساينس نن همدا خبره كوي او وايي :انسان نه څه
پيدا كولى شي او نه څه له منځه وړلى شي ،هغه
يوازي دومره كولى شي چي يو شئ له يوه حالته بل ته
واړوي ،داسي لكه چي لرگى وسوزوي او په ايرو او
دود ئې واړوي ،هغه په دې عمليې سره نه كوم شئ
پيدا كړى او نه ئې له منځه وړى ،د سوزېدلي لرگي
په كتلې كي هيڅ كمى او زياتي نه راځي ،فقط حالت
ئې بدلېږي.
 هغه څوك چي له دغو حقائقو انكار كوي ستر ظالم
دئ او په څرگنده توگه بې الري شوى او سمه الر ئې
وركه كړې!!
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ً چي لقمان ته مو دا حكمت ورپه برخه كړ چي
او يقينا
هللا ته شكر كوه ،او څوك چي شكر كوي نو د خپل ځان (د
گټي) لپاره شكر كوي ،او چا چي ناسپاسي وكړه نو هللا
ستايلى بې نياز دئ ،او هغه مهال (درپه ياد كړه)
چي لقمان خپل زوى ته په داسي حال كي چي وعظ ئې
ورته كولو وويل :اې زما گرانه زويه! له هللا سره
ً چي شرك لوى ظلم دئ ،او
(څوك) مه شريكوه ،يقينا
انسان ته مو د والدينو په اړه د ښېگڼي سپارښتنه
وكړه ،مور ئې دى په پرله پسې سستيو گاللو سره حمل
كړ ،او بېلول ئې په دوو كلونو كي وو ،دا سپارښتنه
چي زما او د خپلو والدينو شكر كوه ،بېرته ستنېدا
زما په لوري ده ،او كه دوى دواړو ستا په اړه دا
هڅه كوله چي له ما سره داسي څه شريك كړې چي د هغه
په اړه علم نه لرې نو اطاعت ئې مه كوه ،او په
دنيايي چارو كي په ښه توگه مصاحبت ورسره كوه ،او
د هغه چا متابعت كوه چي زما لوري ته ئې انابت
كړى ،بيا مو بېرته گرځېدا زما په لوري ده نو په
هغه څه به مو خبر كړم چي تاسو كول .اې زما گرانه
زويه! حقيقت دا دئ چي كه د سپيلني د دانې په
مقدار څه وي او هغه په كومي ډبري كي يا په
آسمانونو او يا په زمكي كي وي نو هللا به ئې راحاضر
ً چي هللا باخبره لطيف دئ .اې زما گرانه
كړي ،يقينا
زويه! لمونځ قائموه ،په ښېگڼي گمارنه كوه او له
منكر ممانعت كوه ،او په هغه څه (كړاوونو) صبر كوه
ً چي دا له همتناكو كارونو څخه دئ.
چي دررسي ،يقينا
اننگي دي خلكو ته مه كږوه او په زمكي كي په نخرو
ً چي هللا هر فخر كوونكى كبرجن
نخرو مه درومه ،يقينا
نه خوښوي ،او په خپل تگ كي اعتدال كوه او خپل ږغ
ً چي تر ټولو كركجن ږغ د خره ږغ
راټيټ كړه؛ يقينا
دئ.
( -)19-12د دې مباركو آيتونو په مطالبو د ښه پوهېدو
لپاره الندي خبري په پام كي ولرئ:
 لقمان په عربو كي د يوه پوه او حكيم شخصيت په
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نامه پېژندل كېدو او گڼ شمېر مواعظ ،نصائح او وجېزې
هغه ته منسوبېدل ،دلته د هغه يادونه د دې لپاره شوې
چي قريشو ته وويل شي :رسول هللا ﹽ تاسو ته د لقمان په
څېر او تر هغه ډېري لوړي او غوره ويناوي كوي ،دا ولي
هغه ته د درناوي او احترام په سترگه گورئ او له رسول
هللا ﹽ سره دښمنۍ ته مال تړئ؟!! راشئ د لقمان څو هغو
خبرو ته ځير شئ چي هغه خپل زوى ته كړې وې:
 د هغه لومړۍ سپارښتنه دا وه چي شرك مه كوه ،شرك
لوى ظلم دئ ،رسول هللا ﹽ تاسو ته همدا خبره كوي.
 هغه د هللا تعالى دا حكم پر ځاى كړى وو چي د هللا تعالى
په وړاندي د هغه د نعمتونو شكر وكړي ،څوك چي شكر كوي
نو د خپل ځان په گټه شكر كوي او څوك چي ناسپاسي كوي
نو ځان ته تاوان رسوي ،هللا تعالى د ده او د ده شكر ته
هيڅ اړتيا نه لري ،هللا تعالى ستايلى بې نياز دئ.
 هغه خپل زوى ته په داسي حال كي چي وعظ ئې ورته
كولو وويل :اې زما گرانه زويه! له هللا سره څوك مه
ً چي شرك لوى ظلم دئ .لكه څنگه چي لقمان
شريكوه ،يقينا
خپل گران زوى ته د د خپل وعظ په سر كي له شرك د ځان
ساتلو سپارښتنه كوله ،همداسي رسول هللا ﹽ تاسو ته د
خپلو مواعظو په سر كي او تر هر څه وړاندي له شرك د
الس اخيستو توصيه كوي ،ستاسو په اړه ئې زړه سوى او
مهرباني همدومره ده لكه د يوه مهربان پالر زړه سوى له
خپل اوالد سره.
 هللا تعالى د مور پالر په زړه كي له خپل اوالد سره
دومره مينه تعبيه كړې چي مور ئې د هغه لپاره سخت سخت
كړاوونه گالي ،دوه كاله ئې په خپل رحم او غېږ كي
گرځوي ،تى وركوي ،د هغه لپاره كړاوونه او بې خوبي
گالي ،د دې په بدل كي ئې انسان پر دې گمارلى چي له
والدينو سره به ښېگڼه كوي ،د هغوى د پېرزوينو درناوى
او شكر به كوي ،د قيامت په ورځ به هللا تعالى د دې
پوښتنه كوي چي له والدينو سره مو چلن څنگه وو ،د
ټولو بېرته ستنېدا د هللا تعالى په لوري ده ،خو انسان
ته ئې دا سپارښتنه هم كړې چي كه پالر او مور ستا په
اړه دا هڅه كوله چي له ما سره داسي څه شريك كړې چي د
هغه په اړه علم نه لرې نو اطاعت ئې مه كوه ،خو سره
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له دې په دنيايي چارو كي له هغوى سره په ښه توگه
مصاحبت كوه ،د دوى پر ځاى د هغه چا متابعت كوه چي
زما لوري ته ئې انابت كړى ،بيا مو بېرته گرځېدا زما
په لوري ده نو په هغه څه به مو خبر كړم چي تاسو كول.
 لقمان خپل زوى ته ويلي وو :اې زما گرانه زويه!
حقيقت دا دئ چي كه د سپيلني د داني په مقدار څه نېك
يا بد عمل ،ښه او بد شئ وي ،او هغه په كومي ډبري كي
يا په آسمانونو او يا په زمكي كي وي؛ نو هللا به ئې
ً چي هللا باخبره لطيف دئ .پر هيچا به
راحاضر كړي ،يقينا
له هيڅ پلوه ظلم نه كېږي ،كه چا د سپيلني د داني په
مقدار ښه يا بد عمل كړى وي نو څرگند به شي ،هيڅ څه
له هللا تعالى پټ نه پاته كېږي؛ دا ځكه چي هغه (خبير)
او (لطيف) دئ.
 همدا راز هغه خپل زوى ته ويلي وو :اې زما گرانه
زويه! لمونځ قائموه ،په ښېگڼي گمارنه كوه او له منكر
ممانعت كوه ،او كه د امر بالمعروف او نهي عن المنكر
په كار كي له كړاوونو سره مخامخ شوې صبر كوه؛ يقينا
ً
چي دا له همتناكو كارونو څخه دئ .اننگي دي خلكو ته
مه كږوه ،له هغوى مخ مه اړوه ،په سپكه سترگه مه ورته
ً چي هللا
گوره ،په زمكي كي په نخرو نخرو مه درومه ،يقينا
هر فخر كوونكى كبرجن نه خوښوي ،او په خپل تگ كي
ً چي تر ټولو
اعتدال كوه او خپل ږغ راټيټ كړه؛ يقينا
كركجن ږغ د خره ږغ دئ.
دې ته مو پام وي چي دلته د  
 ) الفاظ راغلي( ،صعر) هغي
بيماري ته وايي چي اوښان پرې اخته كېږي او له كبله
ئې د اوښ غاړه كږه شي ،دلته د (التصعر خدك) معنى دا
ده چي په كبر سره خلكو ته كوږ كوږ مه گوره او په بې
اعتنائي سره مخ مه ترې اړوه ،د هغه كبرجن په څېر مه
كېږه چي د بل خبري ته خپل اننگى كوږ كړي او بې
ارزښته ئې وگڼي .د آيت په پاى كي دا فقره راغلې


( 
ً چي هللا هر فخر كوونكى كبرجن نه
 : يقينا
په(
چي
معلومېږي
فقرې
دې
له
خوښوي)؛
 )  كي له كبر ډډه

كول مراد دي.
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كه دې مباركو آيتونو ته په دقيقه توگه ځير شو نو
راته جوته كېږي چي په دې كي د پېغمبر ﹽ د دعوت اساسي
ټكي راغلي چي په دې توگه دي:
ً چي شرك لوى ظلم
 له هللا سره څوك مه شريكوه ،يقينا
دئ.
 هللا تعالى انسان ته د والدينو په اړه د ښېگڼي
سپارښتنه كړې.
 دا سپارښتنه چي د خپل رب او د خپلو والدينو شكر
كوه.
 د ټولو بېرته ستنېدا د هللا تعالى په لوري ده.
 كه والدينو دي دا هڅه كوله چي له هللا تعالى سره
داسي څه شريك كړې چي د هغه په اړه علم نه لرې نو
اطاعت ئې مه كوه .خو سره له دې په دنيايي چارو كي له
هغوى سره په ښه توگه مصاحبت كوه.
 د هغه چا متابعت كوه چي زما لوري ته ئې انابت
كړى ،يعني بايد په يوه تنظيم او جماعت كي ژوند وكړې
او له يوه الرښود سره بيعت وكړې.
 لمونځ قائموه.
 په ښېگڼي گمارنه كوه او له منكر ممانعت كوه.
 د هغو كړاوونو په وړاندي صبر كوه چي د امر
بالمعروف او نهي عن المنكر په دوران ورسره مخامخ
كېږې .همدا له همتناكو كارونو څخه دئ.
 اننگي دي خلكو ته مه كږوه او په زمكي كي په نخرو
ً چي هللا تعالى فخر كوونكى كبرجن
نخرو مه درومه ،يقينا
نه خوښوي.
 په خپل تگ كي اعتدال كوه .مه د مغرورو په څېړ په
نخرو نخرو تگ كوه او مه د كمزورو او ذلت ته د تسليم
شوو په څېر له كږې غاړي سره ورو ورو تگ كوه.
 له مخاطبينو سره د خبرو په دوران كي خپل ږغ ټيټ
ساته او د هغه كمعقل مغرور په څېر په لوړ ،پرېړ او
تحكمانه غږ خبري مه كوه چي ځان تر نورو لوړ گڼي او
خلكو ته په سپكه سترگه گوري.
دا مبارك آيتونه موږ ته ښيي چي د دين له نظره مهم
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مهم او اساسي كارونه كوم كوم دي ،دلته له توحيد
وروسته له والدينو سره د ښه سلوك سپارښتنه شوې،
ورپسې د صالح الرښود د متابعت يادونه شوې ،بيا د
لمانځه ،بيا د امر بالمعروف او نهي عن المنكر او د
هغو كړاوونو په وړاندي صبر چي د امر بالمعروف او نهي
عن المنكر په دوران كي ورسره مخامخ كېږو ،او په پاى
كي له كبر او غرور ډډه كول .له دې په ډېر وضاحت سره
معلومېږي چي په اسالم كي نه د انفرادي ژوند تصور او
مجال شته او نه د ټولني د ناخوالو په وړاندي د بې
اعتنائي او بې تفاوتي جواز ،د دين تقاضاء او د ټولو
پيغمبرانو او صالحينو كړنالره دا ده چي د يوه موحد
داعي په توگه به د يوه صالح صف په څنگ كي او د يوه
خداى پال الرښود په متابعت كي په ټولني كي د اصالح
هاند كوو ،په معروف گمارنه او له منكر مخنيوى به
خپله الهي او ديني وجيبه گڼو .قرآن په گڼ شمېر
آيتونو كي موږ ته الرښوونه كوي چي د هللا په الر كي به
كله د مال قربانۍ ته بلل كېږئ او كله د ځان ،كله به
د دين په جامه كي د دين دښمنان ستا مقابله كوي او
كله مشركان ،هم به له دې ځوروونكې خبري اورې او هم
له هغه ،لږ نه؛ ډېرې ،حوصله دي لوړه ساته ،د هللا رضاء
وړيا نه ترالسه كېږي ،دا گوهر ترالسه كول په ستر سيند
كي المبو او له پياوړو څپو سره ئې ډغري وهل غواړي ،دا
الماس د جگو غرونو په لوړو څوكو كي موندلى شې ،هلته
ځان رسول غواړي ،له كږلېچونو به تېرېږې ،لوړي ژوري
به پلې كوې ،زړه غښتلى او مټي مضبوطي كړه ،قربانۍ ته
تيار شه ،له مخالفتونو سره مخامخ كېدو ته ځان چمتو
كړه ،سختي آزمويني په مخكي لرې ،كه دي همت وكړ ،بې
زړه نه شوې  ،له ودرېدو ،ترشا كېدو او يوې بلي خوا ته
له كږېدو دي ځان وساتو او له دغو آزموينو بريالى
ووتې ،هللا ته رسې او رضاء ئې ترالسه كوې.
لكه چي دلته د حج ،زكات او روژې يادونه نه ده شوې
خو د امر بالمعروف او نهي عن المنكر يادونه شوې،
همداسي په قرآن كي تر روژې او حج د امر بالمعروف،
ِي سبيل هللا زياته يادونه شوې،
نهي عن المنكر او جهاد ف
كه د جهاد اړوند هغه آيتونه هم حساب كړو چي په
غيرمستقيمه توگه د جهاد سپارښتنه كوي نو ويلي شو چي
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تر لمانځه او زكات هم په جهاد زيات تركيز او تأكيد
شوى ،جهاد د ايمان او په ايمان كي د اخالص او صداقت
لپاره د معيار او مالك په توگه معرفي شوى ،بل هيڅ
عبادت ته په دې سترگه نه دي كتل شوي ،د هغه چا د
ايمان دعوى دروغجنه گڼل شوې چي له جهاد ډډه كوي ،د
بل عبادت په اړه دا خبره نه ده شوې .په رواياتو كي د
جهاد پرېښودونكي په اړه ويل شوي چي له اسالمه وتلى كه
څه هم لمونځ كوي او روژه نيسي.
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الذي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد هللا.
له الحارث االشعري روايت دئ چي رسول هللاﹽ وفرمايل :په
هغو پنځو خبرو مو گمارم چي هللا تعالى زه پرې گمارلى
يم :جماعت ،سمع ،اطاعت ،هجرت او د هللا په الر كي جهاد،
نو څوك چي له جماعت د يوې لوېشتي په اندازه ووت
ً چي د اسالم كړۍ ئې له خپلي غاړي وايسته ،مگر دا
يقينا
چي بېرته راوگرځي ،او څوك چي د جاهليت په بلني بلنه
كوي؛ هغه به د دوزخ خس او خاشاك وي ،يوه سړي وويل:
يا رسول هللا! كه څه هم روژه ئې نيولې وي او لمونځ ئې
كړى وي؟ وئې فرمايل :هو؛ كه څه هم روژه ئې نيولې وي
او لمونځ ئې كړى وي ،نو د هللا په هغي بلني سره بلنه
وكړئ چي تاسو ئې پرې مؤمنان ،د هللا بندگان مسلمانان
نومولي يئ.
دا روايت چي د احاديثو په ټولو كتابونو كي په
همدې الفاظو سره يا په لږ تغيير سره راغلى او صحيح
ئې گڼلى ،په جماعت كي ژوند ،سمع ،اطاعت ،هجرت او د هللا
په الر كي جهاد ،دومره مهم بولي چي له دې پرته د چا
لمونځ او روژه هم د منلو وړ نه گڼي!!
همدغو نصوصو ته په پام سره عمر ﷻ فرمايي :ال اسالم
اال بالجماعة و ال جماعة اال باالمارة و ال امارة اال
بالسمع و الطاعة :نه له جماعت پرته اسالم شته ،نه له
امارته پرته جماعت شته او نه له اورېدو او اطاعته
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پرته امارت شته.
همدا راز عمارة له أبي زرعة روايت كوي چي عمر ﹽ
وويل :عرى االيمان أربع :الصالة والزكاة والجهاد
واألمانة :د ايمان كړۍ څلور دي :لمونځ ،زكات ،جهاد او
امانت.
او بل جليل القدره صحابي حذيفه ﷻ وايي :االسالم
ثمانية أسهم :الصالة سهم والزكاة سهم و الجهاد سهم
وصوم رمضان سهم وحج البيت سهم ،واالمر بالمعروف سهم
والنهي عن المنكر سهم واالسالم سهم ،وقد خاب من ال سهم
له :اسالم اته برخي دئ :لمونځ يوه برخه ،زكات بله
برخه ،جهاد بله برخه ،د رمضان د مياشتي روژه بله
برخه ،د بيت هللا حج بله برخه ،امر بالمعروف بله برخه،
نهي عن المنكر بله برخه ،او اسالم بله برخه او هغه
څوك نامراد شو چي كومه برخه ئې نه وي.
الندي روايت جهاد د اسالم د بدن سر ،د اسالم د ماڼۍ
اساسي ستنه او د اسالم د لوړي څوكه گڼي:
عن معاذ بن جبل قال :أقبلنا مع رسول هللا ﹽ من غزوة
تبوك ،فلما رأيته خاليا قلت :يا رسول هللا ! أخبرني
بعمل يدخلني الجنة ،قال" :لقد سألت عن عظيم وهو يسير
على من يسره هللا عليه :تقيم الصالة المكتوبة وتؤتي
الزكاة المفروضة وتلقى هللا ال تشرك به شيئا ،أوال أدلك
ِي سبيل
على رأس األمر وعموده وذروة سنامه فالجهاد ف
هللا" .مصنف ابن ابي شيبه
له معاذ بن جبل روايت دئ چي وايي :له رسول هللاﹽ سره د
تبوك له غزوې راگرځېدو ،كله چي مي هغه يوازي وموند
ومي ويل :يا رسول هللا! له داسي عمله مي خبر كړه چي جنت
ً چي د ستر شي
ته مي داخل كړي ،وئې فرمايل :يقينا
پوښتنه دي وكړه ،خو هغه چا ته آسانه دئ چي هللا ئې ورته
آسان كړي :فرض لمونځونه كوه ،فرض زكات وركوه ،او له
هللا سره داسي مخامخ كېږه چي هيڅ څه دي نه وي ورسره
شريك كړي ،او آيا د دې كار له سر ،او ستني او د لوړي
له څوكي دي خبر نه كړم؟ چي هغه د هللا په الر كي جهاد
دئ.
(يعني جهاد د اسالم د بدن سر ،د اسالم د ماڼۍ اساسي
ستنه او د لوړي څوكه ئې ده) .دا روايت د حافظ عبد هللا
بن محمد بن أبي شيبة په مصنف كي راغلى ،هغه د
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احاديثو د كتاب لومړنى مصنف دئ ،په سنة  231هجري كي
وفات شوى ،د دې معنى دا ده چي دى د دوهمي پېړۍ شخصيت
دئ او د نورو محدثينو لپاره د استاد حيثيت لري).
په بيعت عقبة كي رسول هللا ﹽ د انصارو له وفد په الندي
خبرو بيعت اخيستى وو:
عن جابر بن عبد هللا األنصاري ....قال رسول هللاﹽ "تبايعوني
ِي النشاط ،والكسل ،وعلى النفقة
على السمع والطاعة ف
ِي العسر ،واليسر وعلى األمر بالمعروف والنهي عن
ف
ِي هللا ال تأخذكم لومة الئم،
المنكر ،وعلى أن تقولوا ف
وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم ،وتمنعوني مما
تمنعون عنه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة"،
فقمنا نبايعه وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر
السبعين إال أنه قال :رويدا يا أهل يثرب ،إنا لم نضرب
إليه أكباد المطي إال ونحن نعلم أنه رسول هللا وأن
إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن
يعضكم السيف فإما أنتم قوم تصبرون عليها إذا مستكم
وعلى قتل خياركم ومفارقة العرب كافة ،فخذوه وأجركم
على هللا وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو
عذر عند هللا عز وجل ،فقالوا :يا أسعد أمط عنا يدك
فوهللا ال نذر هذه البيعة وال نستقيلها ،قال :فقمنا إليه
رجال رجال فأخذ علينا ليعطينا بذلك الجنة" هذا حديث
صحيح االﺀسناد جامع لبيعة العقبة ولم يخرجاه.
له جابر بن عبدهللا انصاري روايت دئ چي ....رسول هللاﹽ
وفرمايل :له ما سره په دې خبري بيعت وكړئ چي اورئ او
اطاعت به كوئ؛ په هغه څه كي هم چي له زړه نه ورته
تيار وئ او په هغه كي هم چي زړه مو نه غواړي ،او په
تنگسې او سوكالي كي انفاق كول ،او په امر بالمعروف
او نهي عن المنكر باندي ،او دا چي د هللا لپاره به حق
خبره كوئ او د مالمتوونكي د مالمتولو پروا به نه كوئ،
او په دي چي كه درغلم زما مرسته به كوئ او هغه څه به
رانه تموئ چي له خپل ځان ،مېرمنو او اوالد نه ئې تموئ
او تاسو ته به د دې بدله جنت وي) ،نو موږ ودرېدو چي
بيعت ورسره وكړو ،اسعد بن زراره چي د اويا كسانو تر
ټولو كم عمره وو د ده الس ونيو او وئې ويل :لږ تم شئ
اې د يثرب استوگنو! موږ خو دلته د دې لپاره د زيات
زحمت په گاللو سره راغلي يو چي پوهېږو دى د هللا رسول
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دئ ،ده ته پناه وركول له ټولو عربو سره جنگ ته مال
تړل دي ،د دې په نتيجه كي به ستاسو شازلميان وژل
كېږي او توري به درباندي ورېږي ،كه په دې ټولو صبر
كولى شئ نو الس وركړئ ،اجر به ئې د هللا تعالى په ذمه وي
او كه پر خپل ځان كومه وېره لرئ نو پرې ئې ږدئ او
خپله خبره په واضح الفاظو ورته وكړئ ،دا به د هللا په
وړاندي ستاسو عذر شي ،وئې ويل :اې اسعده! له موږ الس
واخله ،په خداى قسم چي دا عهد نه پرېږدو او نه ئې
ماتوو ،نو يو يو ورپورته شوو او له موږ ځني ئې دا
ژمنه واخيسته چي په بدل كي به ئې هللا تعالى موږ ته جنت
راكوي...
په دې مصيبت ډېر خلك اخته دي چي امر بالمعروف او
نهي عن المنكر د لمانځه په څېر يوه فريضه نه گڼي ،او
ډېر بيا داسي دي چي فرعي او مستحب امور تر فرائضو هم
مهم گڼي ،فرائض ترې پاته وي خو په فضائلو او
مستحباتو باندي به كلك نښتي وي ،هغه چا ته به څه نه
وايي چي فرايضو ته اعتناء نه لري خو هغه څوك به په
څلورو كتابونو كافر گڼي چي كوم مستحب ترې پاته شي.
ټول ژوند به ئې په فروعي مسائلو كي په بېهوده شخړو
او خوشو مناظرو تېر شي او هغه چا ته به د ستر او
اساسي دښمن په سترگه گوري چي له ده سره په فروعي
مسائلو كي اختالف لري خو د خداى او دين ستر ستر
دښمنان به ترې پاته وي او د هغوى په ضد به د يوې
خبري كولو جسارت نه كوي!! د اصلي دښمن له پېژندو به
عاجز وي ،د هللا تعالى په الر كي د جهاد خبره به نه كوي،
په ټولني كي په ناخوالو ،ظلم ،فساد او بې عدالتيو به
اعتراض نه كوي ،د امر بالمعروف او نهي عن المنكر
فريضه به ئې هېره كړې وي خو په دې به مكرر ټينگار
كوي چي له لمانځه وروسته دعاء څنگه ده ،پيڅې به
څومره له بېډيو لوړي ساتو… !!

 د دې موضوع يادونه هم ضروري برېښي چي د (إن
الشرك لظلم عظيم) په اړه په بخاري كي تر دې عنوان
الندي (ظلم څو مرتبې لري) يو روايت په دې صيغه
راغلى:
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له عبدهللا بن عباس ﹽ روايت دئ چي كله دا آيت نازل شو
ْم :هغه چي ايمان
ِظُل
همْ ب
ْبِسُوا إ
يل
ُوا و
آمن
ِين
الذ
( َّ
يماَ
ََ
لمْ َ
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َ َ
نُ
ئې راوړى او خپل ايمان ئې په ظلم نه دئ لړلى) نو د
رسول هللاﹽ صحابه وو وويل :له موږ به كوم يوه ظلم نه وي
ْم
لظُل
َّ الشِّر
ِن
کړى؟ نو هللا تعالى دا آيت نازل کړ( :إ
ْكَ َ
ً چي شرک لوى ظلم دئ) .يعني په دې تېر آيت
ِيم :يقينا
َظ
ع
کي د ظلم مراد شرک دئ ،نه بل ډول ظلم.
دا روايت په بخاري كي شپږ ځلي نور هم راغلى ،په
دغو شمېرو،1911 ،4111 ،4129 ،3429 ،3421 ،3310 :
،1931
د دې روايت په اړه څو خبري په پام كي ولرئ:
دا روايت غريب دئ ،په ټولو طبقاتو كي يو يو راوي
ِ
َبْد
َ او هغه له ع
مة
ْق
َل
ِيمَ ،هغه له ع
َاه
بر
مشِ له إ
لري ،األَع
ِْ
ََ
َْ
هللا بن عباس روايت كوي ،وروستي راويان ئې بېل بېل دي،
خو په الفاظو كي ئې څو توپيرونه شته چي دوه ئې ډېر
ستر دي او جدي تعارض په گوته كوي او هغه دا چي په
ځينو كي ويل شوي چي هللا تعالى دا آيت نازل كړ خو په
ځينو كي ويل شوي چي رسول هللاﹽ هغوى ته وفرمايل( :داسي
نه ده لكه چي تاسو ئې انگېرئ ،له ظلم نه مراد شرك
دئ ،آيا دا آيت مو نه دئ اورېدلى چي لقمان خپل زوى
ته وايي :شرك لوى ظلم دئ) ،او د دې معنى دا ده چي دا
آيت تر هغه بل د مخه نازل شوى وو.
ِيم) د لقمان
َظ
ْم ع
لظُل
َّ الشِّر
ِن
دې ته مو پام وي چي (إ
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د سورې آيت دئ او ( َّ
ِي َ َ ُ
ِ َ َُ ْ
ََ ْ َ ْ ُ
ْم) د االنعام د سورې ،د دغو دواړو سورتونو له متنه
ِظُل
ب
په وضاحت سره معلومېږي چي د االنعام سوره د لقمان تر
سورې ډېره وروسته نازله شوې ،االنعام د مكي دور په
وروستيو كي او د لقمان سوره په منځنيو كلونو كي
نازله شوې ،په روايت كي په دې اړه اشتباه شوې ،چي د
لقمان د سورې آيت تر هغه بل چي د االنعام په سورې كي
راغلى وروسته گڼي ،له دې معلومېږي چي په دغو متعارضو
رواياتو كي يوازي هغه دقيق دئ چي د آيت د نزول خبره
نه كوي بلكي وايي :رسول هللاﹽ د لقمان د سورې دا آيت
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ورته ولوست او د دوى تشويش ئې رفع كړ .دا چي ولي په
رواياتو كي تعارض راغلى وجه ئې دا ده چي عبدهللا بن
عباس ﹽ په مدينه كي ځوانۍ ته رسېدلى او دا موضوع په
مكه كي واقع شوې ،ده هم له نورو اورېدلې ،خو د هغوى
نوم ئې نه دئ اخيستى ،ښايي له ځينو ئې دا وينا
اورېدلې وي او له ځينو هغه بله .دا روايت په نورو
كتابونو كي هم راغلى خو اصلي راوي ئې يوازي عبدهللا بن
ﷶ دئ.
عباس
دې ته مو پام وي چي اصوالً لومړى يو نوم يا اصطالح
وضع كېږي بيا ئې كارول پيل كېږي ،هيڅوك داسي نه كوي
چي اسم له مسمى مخكي وكاروي ،لومړى بايد په شرك
باندي د ظلم نوم اېښودل شوى وي بيا به دا وينا د فهم
وړ وي چي (څوك خپل ايمان په ظلم ونه لړي يعني خپل
ايمان له شرك سره خلط نه كړي).
دې ته مو هم بايد پام وي چي د ايمان تر څنگ د ظلم
يادونه په داسي توگه چي له ايمان سره گډول افاده كوي
ښيي چي دا (ظلم) يوه عقيده ده نه عمل ،ځكه عمل او
عقيده سره گډېدى نشي ،عقيده له عقيدې سره گډېدى شي،
نو ځكه دلته له ظلم څخه مراد د شرك عقيده ده نه عام
ظلم او د بل په حق تېرى.












  


   
    





 
ً هللا تاسو ته ټول هغه
آيا پام مو نه دئ كړى چي يقينا
څه مسخر كړي چي په آسمانونو كي دي او ټول هغه څه
چي په زمكي كي دي ،او پر تاسو ئې خپل نعمتونه په
څرگنده او پټه توگه بشپړ كړي ،او له خلكو څخه
ځيني له علم ،هدايت او روڼ كتاب پرته د هللا په اړه
مجادله كوي.
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( -)20په دې مبارك آيت كي د انسانانو توجه هغو الهي
نعمتونو ته اړول شوې چې په آسمانونو او زمكي كي او
په مشهود او غيرمشهود توگه د دوى په برخه شوي ،قرآن
خپلو مخاطبينو ته فرمايي :آيا پام مو نه دئ كړى چي
ً هللا تاسو ته ټول هغه څه مسخر كړي چي په آسمانونو
يقينا
او زمكي كي دي؟ يعني د آسمانونو او زمكي هر څه ستاسو
په خدمت كي لگيا دي ،يوه بل ته الس وركړى ،په گډه
لگيا دي او تاسو ته هغه څه مهيا كوي چي تاسو ورته
ضرورت لرئ ،ځيني نعمتونه ئې څرگند دي او تاسو ئې په
خپلو سترگو گورئ او هغوى پېژنئ خو ځيني ئې داسي دي
چي تاسو ئې نه وينئ او نه ئې پېژنئ ،تاسو دا گورئ چي
لمر رڼا او تودوخه دركوي او له ورېځو باران درباندي
ورېږي او په همدې سره له زمكي ډول ډول خوندوري مېوې
او گټور بوټي او دانې درته راټوكېږي ،خو د هللا تعالى
بې شمېره نعمتونه داسي دي چي ستاسو له سترگو پټ دي
او نه ئې پېژنئ .په سطحي نظر دا خبره عجيبه برېښي چي
د آسمانونو او زمكي هر څه څنگه انسان ته مسخر دي ،د
انسان پر ژوند به د ټولو هغو شيانو اغېز څه وي چي د
آسمانونو په پراخي غېږ او د زمكي په پلني لمني كي ئې
گورو؟ خو حقيقت دا دئ چي د قرآن دغه وينا يو ستر
علمي حقيقت دئ ،نه يوازي دا چي هللا تعالى موږ ته بې
شمېره داسي نعمتونه راپه برخه كړي چي موږ ئې نه وينو
او نه ئې پېژنو ،ډېر داسي دي چي څو كلونه وړاندي مو
نه پېژندل خو نن ئې پېژنو ،نن ئې نه پېژنو خو څو
كاله وروسته به راته جوت شي ،موږ پرون په دې نه
پوهېدو چي زموږ د زمكي او نورو ستورو تر منځ به څه
تړاو وي ،خو نن پوهېږو چي د زمكي د سر دا اوسنى
وضعيت د هغه نظم او تعادل نتيجه ده چي په شمسي نظام
كي رامنځته شوى ،په دې كي معمولي تغيير د زمكي دا
اوسنى وضعيت له منځه وړي ،زموږ د شمسي نظام دا موجود
حالت د هغه خاص او دقيق نظم په نتيجه كي رامنځته شوى
چي زموږ پر اړوند ستور ليكى حاكم دئ ،كه دا نظم
متالشي شي نو نه به زموږ شمسي نظام په اوسني حالت كي
پاته شي او نه زموږ د زمكي حالت ،ټول عالم په همدې
توگه يو له بل سره تړاو لري او د يوه حالت پر بل
اغېز لري ،دا ډېره درنه او دقيقه وينا ده چي هللا تعالى
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د آسمانونو او زمكي هر څه انسان ته مسخر كړي.
خو د انسانانو ځيني داسي دي چي دا مبارك آيت ئې
موږ ته په دې توگه معرفي كوي :د هللا تعالى دا ټول
څرگند او پټ نعمتونه له پامه غورځوي ،د هللا تعالى په
اړه د يوه داسي كس په توگه قضاوت كوي چي نه په خپله
څه علم لري ،نه ئې له بله كومه الرښوونه ترالسه كړې او
نه ئې كوم الرښود او روڼ كتاب لوستلى!!




   






   
  
  
او كله چي ورته وويل شي :د هغه څه متابعت وكړئ چي
هللا رالېږلي؛ وايي :نه؛ بلكي د هغه څه متابعت كوو
چي خپل پلرونه مو پرې موندلي ،آيا كه څه هم شيطان
دوى د لمبه ناك عذاب لوري ته بلي!!
( -)21كله چي د هللا تعالى په اړه دغو بې علمه او
الروركو مجادله كوونكو ته وويل شي :د هغو الرښوونو
متابعت وكړئ چي د هللا تعالى له لوري رالېږل شوي؛ وايي:
نه؛ بلكي د هغه څه متابعت كوو چي له خپلو پلرونو په
ميراث رارسېدلي ،په همغه الر درومو چي پالر نيكه مو
پرې تللي ،كه څه هم دا ړوند او په قومي تعصب والړ
متابعت په حقيقت كي د شيطان متابعت وي او پايله ئې
هم د لمبه ناك عذاب په لوري د دوى بېول وي!!

   










  
او څوك چي خپل مخ (ځان) هللا ته تسليم كړي په داسي
ً چي په مضبوطي كړۍ ئې
حال كي چي نېك وي نو يقينا
منگولي ټينگي كړې دي ،او د كارونو پايله هللا ته
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(راجع كېدونكې) ده.
( -)22دا مبارك آيت وايي :څوك چي خپل ځان هللا تعالى ته
په بشپړه توگه تسليم كړي ،په داسي حال كي چي نېك وي
ً چي هغه په مضبوطي كړۍ منگولي ټينگي كړې دي،
نو يقينا
هللا تعالى ئې ساتونكى او پالونكى دئ او تل او په هر
حال او هر ځاى كي د خپل رب تر رعايت الندي دئ ،د هغه
رب په حفظ او امان كي چي د ټولو كارونو پايلي د هغه
له لوري ټاكل كېږي.










    



   



 
او څوك چي كفر وكړي نو د ده كفر دي تا غمجن نه
كړي ،بېرته گرځېدا زموږ په لوري ده ،نو په هغه څه
ً چي هللا د سينو په
به ئې خبر كړم چي كول ئې ،يقينا
شته وو ښه پوه دئ ،لږ به ئې متمتع كړو بيا به ئې
د سخت عذاب لوري ته اړ كړو.
( -)24-23په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته د دغو
كافرانو په اړه دا الرښوونه شوي:
 څوك چي د كفر الر غوره كړي نو د هغه كفر دي تا
غمجن نه كړي ،د دوى بېرته گرځېدا زموږ په لوري ده،
ً چي هللا
نو په هغه څه به ئې خبر كړم چي دوى كول ،يقينا
تعالى ښه پوهېږي چي د دوى په خپلو سينو كي څه لري،
ولي ئې د كفر الر غوره كړې ،كومو موخو ته د رسېدو په
طمع ئې كفر ته مخه كړې ،كېدى شي ځيني هيلي ئې ترسره
شي ،د دنيا له متاع ئې لږ برخمن كړم ،خو په پاى كي
به د دوزخ په لوري كش كړى شي او د سخت عذاب په
منگولو كي پرېوتو ته به اړ شي.
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او كه دوى وپوښتې چي آسمانونه او زمكه چا پيدا
ً به ووايي :هللا( ،ورته) ووايه :الحمد هلل
كړي؛ حتما
(ټولي ستايني هللا ته دي) ،خو د دوى ډېرى نه پوهېږي.
( -)21دا مبارك آيت په دې ټينگار كوي چي هيڅوك د
آسمانونو او زمكي د پيدايښت په اړه له دې پرته بل څه
نشي ويلى چي دا هللا تعالى پيدا كړي ،له دې پرته بل
داسي ځواب چي د انسان عقل پرې قانع شي نشي وړاندي
كولى ،رسول هللا ﹽ او د ده له الري د قرآن هر مخاطب ته
وايي :كه دوى وپوښتې چي آسمانونه او زمكه چا پيدا
ً به ووايي :هللا ،ورته ووايه :الحمد هلل چي
كړي؛ نو حتما
تاسو په دې حقيقت اعتراف كوئ ،دا په داسي حال كي چي
د دوى ډېرى نه پوهېږي.





    
  
او څه چي په آسمانونو او زمكي كي دي (ټول) د هللا
ً چي هللا ستايل شوى بې نياز دئ.
دي ،يقينا
( -)21هللا تعالى نه يوازي د دې عالم خالق دئ بلكي پر
دې سربېره د آسمانونو او زمكي هر څه د هللا تعالى په
واك كي دي ،څه چي په دې عالم كي شته ،كه دا په
آسمانونو كي دي يا په زمكي كي؛ ټول د هللا تعالى دي،
ً چي هغه ستايل شوى بې نياز دئ.
يقينا

    
  



   
    
  
او كه په زمكي كي چي كومي وني دي؛ (دا ټولي)
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قلمونه وي او سمندر ئې په داسي حال كي (د قلم)
رنگ شي چي له تمامېدو وروسته ئې اوه نور سمندرونه
ً چي هللا
وي نو د هللا كلمې به پاى ته ونه رسېږي ،يقينا
باحكمته عزتمن دئ.
( -)21كه دا مبارك آيت د مخكنيو آيتونو په رڼا كي او
له هغوى سره په تړاو وڅېړو نو معنى ئې دا ده :د هللا
تعالى هغه احكام چي له كبله ئې په آسمانونو او زمكي
كي څه پيدا شوي وشمېرو او د شمېرلو لپاره ئې د زمكي
د سر ټولي وني قلمونه او سمندر ئې رنگ كړو ،اوه نور
سمندرونه ئې هم په خوا كي كېږدو ،نو د سمندرونو اوبه
به ختمي شي خو د هللا كلمې به پاى ته ونه رسېږي ،يقينا
ً
چي هللا باحكمته عزتمن دئ .له دې وينا څو خبري
معلومېږي -1 :د عالم هر مخلوق د هللا تعالى د يوې كلمې
او حكم مظهر دئ -2 ،د هللا تعالى مخلوقات دومره زيات دي
چي انسان ئې له شمېرلو عاجز دئ -3 ،مسيحيان هسي دوكه
شوي چي عيسى عليه السالم د هللا تعالى يوازينۍ كلمه گڼي.
دې ته مو پام وي چي انسانان د عالم په عظمت،
پراخوالي او د مخلوقاتو د شمېر په زياتوالي اوس او د
پرمخ تللو وسائلو په مرسته پوه شوي ،تر دې وړاندي او
د قرآن د نزول په وخت كي به د قرآن دغي وينا ته ډېرو
د حيرت په سترگه كتلي وي او ښايي دښمنانو به ښه ډېر
پرې خندلي وي ،خو كه تاسو د قرآن دغه وينا هغه ستور
پېژاندي ته وكړئ چي د هبل ټيلسكوب شا ته ناست دئ او
د خپلو محاسباتو له مخي دې نتيجې ته رسېدلى چي په
آسمان كي تر سل مليارډه زيات ستور ليكي دي او په هر
ستور ليكي كي په اوسط توگه تر سل مليارډه زيات ستوري
ً چي هغه به تا ته ووايي :د مخلوقاتو د
دي ,,,نو يقينا
شمېر په اړه د قرآن دا وينا ډېره دقيقه ده!!
د دې مبارك آيت ارتباط له مخكنيو سره په دې توگه
دئ :چا چي د كفر الر غوره كړې ،له هللا تعالى او د هغه
له پيغمبرانو انكار كوي ،په قيامت او بياژوندون باور
نه لري ،له هللا تعالى پرته د جعلي معبودانو عبادت كوي،
آيا دې ته متوجه نه دئ چي انكار ئې له هغه رب څخه دئ
چي دا ستر او پراخ عالم ئې پيدا كړى او هر څه ئې د
ده په واك كي دي؟! د ده دا مخالفت او انكار به څه
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ارزښت ولري؟! څنگه دا هللا تعالى د انسان له بياپيدا
كولو عاجز گڼي؟!! ورپسې آيت د دې مزيد وضاحت كوي او
وايي :د انسانانو لومړى پيدايښت او د قيامت په ورځ
پاڅون داسي دئ لكه د يوه نفس پيدايښت.

    
    
  
ستاسو پيدايښت او پاڅون نه دئ مگر داسي لكه د يوه
ً چي هللا ليدونكى اورېدونكى دئ.
نفس ،يقينا
( -)21د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 د ټولو انسانانو لومړنى او ورځنى پيدايښت او د
قيامت په ورځ د دوى پاڅون او بياراژوندي كول داسي دي
لكه د يوه انسان پيدايښت او پاڅون ،كوم ذات چي انسان
ئې په لومړي ځل پيدا كړ بيا راپيدا كول ئې ورته ډېر
آسان دئ.
 د آيت په پاى كي د هللا تعالى دوه صفات راغلي او ويل
دئ .د دې
(اورېدونكى)
ً چي هللا (ليدونكى)
شوي :يقينا
فقرې ارتباط له مخكنۍ سره په دې توگه دئ:
 هللا تعالى عليم (ډېر پوه) دئ ،ډېر پوه ذات ته د كوم
څه پيدايښت آسان دئ ،هغه څوك د يوه څه له پيدا كولو
عاجز وي چي الزم او اړين علم او پوهه ونه لري ،هللا
تعالى سميع (ښه اورېدونكى) دئ؛ د مخالفينو ټولي هغه
ويناوي ئې اورېدلې دي چي د هللا تعالى او آخرت په اړه
ئې كړې دي ،د خپل دغه جامع او كامل علم له مخي ئې د
هغوى په ځواب كي دا حكيمانه ارشادات او الرښووني كړې
دي.
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آيا نه گورې چي هللا شپه په ورځ كي ننباسي او ورځ په
شپه كي ننباسي ،او لمر او سپوږمۍ ئې داسي مسخر
كړي چي هر يو ئې تر ټاكلې نېټې درومي او دا چي هللا
په هغه څه ښه خبر دئ چي تاسو ئې كوئ .دا له دې
كبله چي همدا هللا حق دئ او هغه څه چي له ده پرته ئې
لمانځي (مرستي ته ئې بلي) باطل دي ،او دا چي همدا
هللا ستر لوړ دئ.
( -)30-29په دې مباركو آياتونو كي څو طبيعي
ښكارندويو ته گوته نيول شوې چي هره يوه ئې د يوه ستر
حقيقت څرگندونه كوي ،ته گورې چي كله شپه وي او كله
ورځ ،كله شپه په ورځ كي ننوځي او كله ورځ په شپه كي،
يوه خپل ځاى ورو ورو بلي ته پرېږدي او بله ورو ورو
وړاندي ځي او د هغې ځاى نيسي ،ته لمر او سپوږمۍ گورې
چي مسخر دي ،هر يو ئې په خپل خپل مسير كي له كوم
تغيير او انحراف پرته درومي ،تگ ئې د ثابتي او نه
بدلېدونكې نېټې مطابق ،داسي چي ته د هغوى د تگ له
مخي كولى شې په دقيقه توگه اوقات وټاكې ،همدا راز ته
گورې چي دا زمكه او آسمان داسي جوړ شوي چي ستا لپاره
ئې مناسب كارځى برابر كړى ،ستا د ټولو هغو كارونو
لپاره ټول مناسب شرائط مهيا شوي چي ته ئې كوې ،دا
ښيي چي ستا او د دې عالم پيدا كوونكى داسي ذات دئ چي
هم ستا په اړه كامل علم لري او هم د ټول عالم په
اړه ،هر عقلمن انسان له دغو څرگندو ښكارندويو څو
نتائج ترالسه كوي :هللا تعالى حق دئ او هغه څه چي له ده
پرته ئې لمانځئ او مرستي ته ئې دربلئ باطل دي ،او دا
چي همدا هللا ستر او لوړ دئ .آيا كېدى شي له دغو مشهودو
واقعيتونو له دې پرته بله نتيجه ترالسه كړو؟ آيا دا
واقعيتونه په جگ ږغ نه وايي چي هللا حق دئ او بل معبود
نشته؟ آيا نه وايي چي د دې عالم پيدا كوونكى،
ساتونكى او پالونكى ستر دئ او د لوړ عظمت خاوند؟
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آيا نه گورې چې دا بېړۍ د هللا له فضل سره په بحرونو
ً چي
كي خوځي ،تر څو ځيني خپل آيتونه دروښيي ،يقينا
په دې كي هر صبر كوونكي شكور (بنده) ته څرگندي
نښي دي ،او كله چي ئې څپې د چتر په څېر وپوښي،
(څپې ئې احاطه كړي ،نو هغه مهال) هللا پداسي حال كي
مرستي ته رابلي چي په دين كي ورته مخلص وي ،خو چي
كله ئې د وچي په لوري وژغوري (په نتيجه كي به ئې
گورې چي يوازي) د دوى ځيني مقتصد او منځ الري وي،
او زموږ له آيتونو انكار نه كوي مگر هر ناشكر عهد
ماتوونكى.
( -)32-34د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 نه گورئ چي هللا تعالى تاسو ته داسي كشتۍ پيدا كړې
چي په سمندر كي درومي او ستاسو ضروري تجارتي اموال
له يوې سيمي بلي ته انتقالوي ،په دې كي د هللا تعالى د
قدرت گن شمېر څرگند مظاهر زموږ په وړاندي ځلېږي .څوك
چي د هللا د نعمتونو قدر كوي ،له ستونزو او كړاوونو سره
د مخامخېدو پر مهال د صبر الر غوره كوي ،هغوى ته په
دې وينا كي ډېري نښي او الرښووني دي ،دا بحرونه هللا
تعالى درته مسخر كړي ،په دې عالم كي ئې داسي ضوابط
او سنن وضع كړي چي ته له هغوى په استفادې سره كشتۍ
جوړه كړى شې ،څوك چي د نعمتونو قدر پېژني او د منعم
شكر په ځاى كوي؛ هغوى ته په دې مقدمه كي يقينا ډېري
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ځالندي نښي دي .او دا چي گورئ كله كشتۍ په بحر كي له
طوفانونو سره مخامخ او د بحر له څپو سره ټكر شي ،خو
هللا جل شأنه ئې له خطره وژغوري او د نجات ساحل ته ئې
ورسوي ،په دې كي صبر كوونكو لره دا الرښوونه ده چي كه
دوى هم له داسي ستونزو او كړاوونو سره مخامخ شي او
صبر وكړي نو كشتۍ به ئې له څپو روغه تېرېږي او ساحل
ته به رسېږي ،خو تر ساحله پوري تر رسېدو له طوفانونو
سره مخامخېدل شته او له موجونو او څپو سره ټكرونه په
مخكي دي ،پدې كي هر شاكر او صابر بنده ته ډېري نښي
دي.
د دې په مقابل كي د عجول ،ناسپاس او بې عهده
انسان وضع داسي وي چي له ستونزو او كړاوونو سره د
مخامخېدو په وخت كي هللا تعالى ته پناه وړي ،هغه ته دعا
كوي ،مرسته ترې غواړي ،د اخالص او مخلصانه بندگۍ ژمنه
كوي ،خو څو شېبې وروسته او كله چي د مصيبتونو او
كړاوونو څپې تېري شي ،له خطرونو وژغورل شي ،ساحل ته
ورسېږي ،بيا نو خپلي ټولي ژمني هېري كړي ،د هللا تعالى
د پېرزوينو ناشكري كوي!! د هر ناسپاس او بدعهد انسان
حال او كار داسي وي.





   






















  
اې خلكو! د خپل رب پروا وكړئ او له هغي ورځي
ووېرېږئ چي نه به كوم پالر د خپل زوى بدله وركولى
شي او نه به كوم زوى د خپل پالر د څه بدلې
ً چي د هللا وعده حق ده ،نو نه دي
وركوونكى وي ،يقينا
دنيايي ژوند تاسو دوكه كړي او نه دي غولوونكى
(شيطان) تاسو د هللا په اړه وغولوي.
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( -)33په دې مبارك آيت كي د قرآن مخاطبينو ته دا
سپارښتني شوې:
 د خپل رب پروا وكړئ او له هغه څه ځان وساتئ چي
ستاسو رب پرې ناراض كېږي.
 د قيامت له هغي ورځي ووېرېږئ چي نه به كوم پالر
كولى شي د خپل زوى بدله وركړي او له سزا ئې وژغوري
او نه به كوم زوى د خپل پالر د څه بدلې وركوونكى وي.
 په دې كلك باور ولرئ چي د هللا تعالى وعده حق او
ً ترسره كېدونكې ده.
حتما
 دنيايي ژوند او د هغه لذتونه او مال متاع دي تاسو
دوكه نه كړي.
 د خپل رب په اړه دي غولوونكى شيطان تاسو ونه
وغولوي.







   




    









  
ً چي (د قيامت) د نېټې علم له هللا سره دئ ،هغه
يقينا
باران وروي او په هغه څه علم لري چي د ميندو په
رحم كي وي ،او هيڅوك نه پوهېږي چي سبا به څه
ترالسه كړي ،او نه پوهېږي چي په كومي زمكي كي به
ً چي هللا ښه باخبره پوه دئ.
مري ،يقينا
( -)34د دې مبارك آيت په ځالندو الرښوونو د ښه پوهېدو
لپاره الندي خبري په پام كي ولرئ:
 دا مبارك آيت د دې سورې وروستى آيت او د ټولو
مضامينو لپاره ئې يوه ښكلې تتمه او خالصه ده.
 دلته د څو امورو علم هللا تعالى ته مختص شوى:
الف -د قيامت وخت :قرآنكريم په متعددو آيتونو كي دا
مطلب بيان او روښانه كړى چي له هللا تعالى پرته هيڅوك

لقمان
140
د قرآن پلوشې
نه پوهېږي چي قيامت به كله راځي.
ب  -د باران د ورېدو وخت او سيمه .چي پدې اړه بايد
دوه ټكي په پام كي ولرو -1 :د باران په اړه د انسان
وړاندوينه په حدس او گمان والړه وي ،د حدس (گمان) او
علم ترمنځ ژور توپير بايد هير نه كړو ،گمان ته علم
ونه وايو ،په هر حدس او گمان كي گڼ شمېر احتماالت وي؛
خو علم احتماالت يوې خوا ته ږدي او قاطع فيصله
صادروي ،په علم كي متعددو احتماالتو ته ځاى نه وي-2 .
كله چي مونږ د پرمختللو وسائلو په مرسته د بادونو
سرعت او استقامت او د ورېځو حالت او كيفيت معلوموو
او بيا په همدې اساس او د دغه معلومات په رڼا كي
وايو چي په فالني وخت او فالني ځاى كي د باران ورېدو
احتمال شته ،دا وړاندوينه كه هرڅومره دقيقه وي ،د
حدس او گمان له دائرې نشي وتى ،انسان نشي كولى ټول
هغه عوامل چي د ورېځو په جوړېدو ،حركت او د باران،
ږلۍ يا واورې په ورېدو كي لږ يا زيات ونډه او اغېز
لري؛ درك او په دقيقه توگه ئې وپېژني او بيا د هغه
په رڼا كي سل په سلو كي علمي وړاندوينه وكړي .هغه
وړاندوينه چي په هغې كي د يوې ثانيي  ، 1/1000يا د
يوه مليمتر  1/1000د اشتباه احتمال وي دا په حدس او
گمان والړه ده او نه ښايي هغه ته علم ووايو ،ځكه په
علم كي د اشتباه هيڅ احتمال نه وي .همدا ورېځ چي په
خاص سرعت سره د خاص استقامت او سمت په لور روانه ده
او هغه سړه وږمه چي د باران سبب كېږي ،په څو
كيلومترۍ كي ورته انتظار باسي ،دا احتمال شته چي له
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.
ج  -هللا تعالى پدې پوره علم لري چي په رحم كي څه دي،
پدې عالم دئ چي دا د مور په رحم كي نوى جوړ شوى
ماشوم نېكمرغه دئ كه بدمرغه ،ښكلى دئ كه بدرنگه ،ذكي
دئ كه غبي ،هلك دئ كه نجلۍ ،روغ دئ كه ناروغ ،ځواكمن
دئ كه كمزورى ...هللا پدې علم لري؛ خو انسان نه شي كولى
د مور په گېډه كي د ماشوم د ټولو مواصفاتو په هكله
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علم ولري .دا چي اوس د اشعې په واسطه او په هغو
پرمختللو وسائلو چي د رحم د بل لوري جدار ښكاره كوي،
د نطفې د تأنيث او تذكير حالت معلومېدى شي ،دا بايد
د پورته ذكر شوي آيت منافي ونه بلل شي .پدې وسائلو
سره په رحم كي د ماشوم په حالت خبرېدل داسي دي لكه
چي د يوه دېوال شا ته د نصب شوې ويديويي كامرې په
واسطه هغه كسان ووينې چي د دېوال شاته والړ دي ،ته ئې
په خپلو سترگو نشې ليدلى خو د همدې كامرې په واسطه
ئې وگورې او بيا ووايې چي هلته فالنى او فالنى والړ دي،
آيا دې ته علم غيب ويلى شو؟ هيڅكله نه ،همدا راز كه د
يوه قوي دوربين په ذريعه څو كيلومتره لري چي هلته په
سترگو څه نشو ليدى ،ته يو څوك په آس سپور ووينې ،بيا
خپلو ملگرو ته ووايې چي اوس به فالنى زمونږ خوا ته
راشي ،آيا دا علم غيب دئ؟ نه ،هيڅكله نه ،علم غيب دا
دئ چي ته بې له وسائلو او ذرائعو او بې له دې چي په
حواسو ئې درك كړې په پټو شيانو پوه او خبر شي.
دې ته مو پام وي چي كه څه هم په سطحي نظر سره دا
درې خبرې (قيامت ،د باران ورېدا او دا چي د مور په
رحم كي څه دي) بېل بېل موضوعات برېښي ،خو حقيقت دا
دئ چي دا خبرې په خپلو كي ژور تړاو لري ،د قيامت يوه
اساسي برخه د انسان بيا ژوندون دئ ،د قيامت منكرين
دا خبره نه مني چي انسانان به بېرته راژوندي كېږي،
قرآن په وار وار دغو منكرينو ته ويلي :آيا هغه هللا
تعالى چي د يوه باران په ورولو سره مړه زمكه راژوندۍ
كوي له دې عاجز گڼئ چي انسان به د قيامت په ورځ
بياژوندى كوي؟!! آيا هغه عليم خالق چي له خاوري نطفه
جوړوي او له دغي نطفې انسان پيدا كوي له دې عاجز گڼې
چي په خاورو بدل شوي انسانان بيا راژوندي كړي؟!
د  -انسان په دقيقه توگه پدې نه پوهېږي چي سبا به څه
كوي ،سبا غائب دئ او څه چي سبا راتلونكي دي هغه له
انسان پټ دي ،هلته په مليونونو احتماالت شته ،هيڅوك
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
دي واقعيت ته ډېر نږدې وي ،خو دانشې كولى په هغه څه
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ً او په يقيني توگه پوه شې چي سبا پېښېدونكي دي،
دقيقا
نشې كولى په هغه څه چي سبا به ئې كوې بشپړ علم ولرې.
هـ  -هيڅوك پدې نه پوهېږي چي چېري به مري ،څه وخت به
د مرگ قاصد ورته راځي او په كوم ځاى او كوم حالت كي
به د روح امانت خپل مالك ته سپاري.
ً چي هللا ښه باخبر
د آيت په پاى كي ويل شوي :يقينا
پوه دئ .دا فقره هم د آيت له لومړۍ برخي سره ژور
تړاو لري او هم له دوهمي برخي سره ،له لومړۍ برخي
سره ئې تړاو ډېر څرگند دئ ،خو له دوهمي برخي سره ئې
تړاو داسي دئ :د انسان په اړه د هللا تعالى دا وينا چي
هغه نه پوهېږي سبا به څه كوي او نه پوهېږي چي چېري
به مري؛ د هغه علم او پوهي له مخي كوي چي د انسان په
اړه ئې لري ،دا د عليم او خبير خداى وينا ده چي
هيڅوك نه د سبا ورځي له پېښو خبرېږي او نه دا چي
كله ،څنگه او چېري به مري .كه څوك د خپل ځان په اړه
خبر نه وي نو د بل چا د مړيني د ځاى ،وخت او
څرنگوالي په اړه پوهېدا خو الزيات ورته محال او
ناممكنه ده ،څوك چي په دې آيت ايمان لري هيڅكله به
داسي خبره په خوله رانه وړي چي كوم انسان ته د بل د
مړيني د وخت ،ځاى او څرنگوالي په اړه د پوهي نسبت
وكړي ،صحابه نه پوهېدل چي پيغمبر عليه السالم به كله
ً ښه شو ،د
رحلت كوي ،د رحلت په ورځ ئې صحت نسبتا
لمانځه په مهال ئې له دروازې جومات ته وكتل او تبسم
ئې وكړ ،ټول صحابه خوشحال شول چي هغه روغ شوى،
ابوبكر رضى هللا عنه له همدې كبله هغه شپه له مدينې بهر
د خپلي يوې مېرمني كره والړ ،ناڅاپي ئې د رسول هللا ﹽ د
رحلت خبر واورېد او بېرته په تلوار مدينې ته راستون
شو ،عمر ﹽ جاللي شوى وو او ويل ئې چي په خداى قسم
محمد عليه السالم نه دئ وفات شوى ... ،كه د ابوبكر او
عمر ﹽ په څېر جليل القدره صحابه له دې غيبه خبر نه
ول بل څوك به څنگه پرې پوهېږي؟!! په قرآن د ايمان
غوښتنه دا ده چي ټول هغه روايات يوې خوا ته لري
كېږدو چي له دي پرېكنده او صريح آيت سره تعارض لري.
ً هغه چي ډېر غريب وي.
مخصوصا
د دې مبارك آيت په ارتباط يو روايت لرو چي داسي
دئ:
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له ابن عمر ﹽ روايت دئ چي وايي :رسول هللا ﹽ فرمايلي:
(د غيب کلياني پنځه دي چي له هللا تعالى پرته هيڅوک پرې
نه پوهېږي ،هيڅوک نه پوهېږي چي سبا به څه کېږي،
هيڅوک نه پوهېږي چي د مور په رحم کي څه دي ،هيڅوك نه
پوهېږي چي سبا به څه کوي ،هيڅوک پدې نه پوهېږي چي
چېري به مري او هيڅوک پدې نه پوهېږي چي کله به باران
ورېږي).
دا روايت په بخاري كي څلور ځلي نور هم په دغو
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د دې رواياتو په اړه څو خبري په پام كي ولرئ:
 دا روايات د لقمان د سورې د  31آيت شرح او تفسير
زموږ په وړاندي ږدي چي وايي په پنځو شيانو له هللا
تعالى پرته هيڅوك نه پوهېږي.
 هيڅوك نه پوهېږي چي قيامت به كله وي ،څوك چي په دې
اړه وړاندويني كوي دروغ وايي ،د قيامت د راتلو په
نېټې يوازي هغه ذات پوهېږي چي د ټول عالم ،زمكي او
آسمانونو ،ستورو او ستور ليكو په اړه علم لري ،دا
ځكه چي قيامت په دې ټولو پوري تړلې پېښه ده.
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 د باران په اړه وړاندويني يا تخميني دي يا د هغه
معلومات له مخي دي چي د ورېځو د حركت سمت او سرعت ته
په پام سره په تخميني توگه وايي چي دغه ورېځ اوس په
دې سيمي باران وروي ،سرعت ئې دومره دئ ،په هغه لوري
روانه ده ،فالن ځاى ته به په فالن ساعت كي ورسېږي او
هلته به باران ووروي ،خو دا وړاند ويني تخميني دي،
كېدى شي ناڅاپي له بل لوري تيز باد راشي او د ورېځي
لورى او سرعت بدل كړي.
 د مور په رحم كي د پرمخ تللو وسائلو په مرسته دا
معلومېدى شي چي ماشوم هلك دئ كه نجلۍ ،روغ دئ كه
ناقص االعضاء ،خو د وسائلو په مرسته د څه ليدل په غيب
د پوهېدا په معنى نشو تعبيرولى ،دې ته مو بايد پام
وي چي په آيت كي داسي نه دي ويل شوي چي هيڅوك نه
پوهېږي د مور په رحم كي هلك دئ كه نجلۍ ،بلكي داسي
صيغه كارول شوې چي د ماشوم ټولي ځانگړتياوي احتوى
ً چي په ټولو له هللا تعالى پرته هيڅوك د
كوي او يقينا
هيڅ وسيلې په مرسته نشي پوهېدى .څوك دا ويلى شي چي
دا ماشوم به څنگه انسان وي ،ښه كه بد ،صالح كه
طالح؟!
 هيڅوك په يقيني توگه نشي ويلى چي سبا به له كوم
برخليك سره مخامخ كېږي .په دې اړه ئې هر تصميم
تخميني او احتمالي وي.
 هيڅوك نه پوهېږي چي كله او چېري به مري ،نه د ځان
په اړه وړاندوينه كولى شي او نه د بل په اړه ،نه
ډاكټر په يقيني توگه وړاندوينه كولى شي ،نه فرشتې
پوهېږي ،نه پيغمبران عليهم السالم او نه اولياء هللا ،چا
چي داسي وړاندوينه وكړه دروغ وايي او چا چي له هللا
تعالى پرته بل چا ته د دې علم منسوب كړ دروغ ئې
ويلي.
ځيني ټگماران د خلكو د غولولو لپاره وايي چي دلته
هللا تعالى د مفتاح او كلي يادونه كړې ،او گواكي د دې
معنى دا ده چي هللا تعالى ځينو ته په دغو خبرو د پوهېدا
مفتاح او كلي وركوي نو ځكه پرې پوهېدى شي!! حال دا
چي د مفتاح يادونه د دې لپاره شوې چي تا ته ووايي :د
دغو امورو علم په داسي ځاى كي دئ چي دروازې ته ئې
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قفل (كولپ) اچول شوى ،په ډاگ پرته خزانه نه ده،
كلياني ئې له هللا تعالى سره دي ،هيڅوك ورننوتى نه شي
او پرې پوهېدى نشي.
دا ضروري برېښي چي دلته د بخاري هغه روايت هم
وڅېړو چي د عمار ﹽ د شهادت په اړه راغلى ،او گواكي
رسول هللا ﹽ دا وړاندوينه كړې وه چي دى به د يوې باغي
ډلي له لوري شهيد شي ،روايت دا دئ:
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له ابو سعيد خدري ﹽ روايت دئ چي هغه يوه ورځ خبري
کولې ،تر دې چي د نبوي جومات د جوړېدو د يادوني وار
راغى ،نو وئې ويل :موږ به يوه ،يوه خښته راوړله او
عمار ﹽ به دوه ،دوه خښتې راوړلې ،رسول هللاﹽ وليد ،نو
په داسي حال کي چي خاوري ئې ترې څنډلې وئې فرمايل:
(افسوس د عمار په حال! يوه باغي ډله به ئې ووژني ،دى
به هغوى د جنت لوري ته رابولي او دوى به ئې دوزخ ته
بولي) .ابو سعيد وايي :عمار ﹽ به ويل :له فتنو خداى
تعالى ته پناه وړم.
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دا روايت د سند له مخي تر ټولو زيات غريب دئ ،په
صحاح سته كي يوازي بخاري او النسائي راوړى ،د
احاديثو په ځينو نورو كتابونو كي هم راغلى ،په صحابه
وو ،تابعينو او تبع تابعينو كي يو يو راوي لري ،د
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متن په اړه ئې څو خبري په پام كي ولرئ:
 قرآن په ډېر قاطع ،او واضح توگه وايي چي هيڅوك نه
پوهېږي ،كله او چېري به مري ،كه څوك د خپل مرگ د وخت
او ځاى په اړه نه پوهېږي نو د بل په اړه خو په هيڅ
توگه نشي پوهېدى.
 كه د عمار ﹽ په اړه دا خبره شوې وى نو ډېر صحابه
به ترې خبر شوي وو او هيچا به د هغي ډلي په خالف په
جنگ كي د برخي اخيستو جرأت نه وو كړى چي عمار ﹽ ئې
يو جنگيالى وو.
 د معاويه او علي ﹽ د پلويانو تر منځ د نښتو په
اړه قضاوت بايد د داسي رواياتو له مخي ونه شي ،داسي
روايات ډېر جوړ شوي او په ډېره آسانۍ د يوه او بل په
گټه توجيه كېدى شي ،د همدغه پورتني روايت په اړه
راغلي چي هري ډلي بله د عمار ﹽ په قتل تورنوله ،يوې
ويل چي اصلي قاتالن ئې هغه دي چي عمار ﹽ ئې جنگ ته
راوستى وو او د وژلو باعث ئې شول او بلي ډلي ويل چي
قاتل ئې مقابل لورى دئ!! په دې اړه بايد د نورو
حقائقو له مخي دا پرېكړه وشي چي كوم لورى په حقه وو.
په دې كي هيڅ شك نشته چي علي ﹽ د مسلمانانو شرعي
امير وو ،د مسلمانانو د شرعي بيعت له مخي امير ټاكل
شوى وو ،د عثمان ﹽ د قاتالنو عدم محاكمه د دې مجوز نه
وو چي څوك د ده په ضد وسله واخلي او مسلحانه پاڅون
وكړي ،په دې كي هم هيڅ شك نشته چي د دوى تر منځ نښته
د عبدهللا بن سبا او د هغه د پلويانو د شرارتونو نتيجه
وه ،هغوى عثمان ﹽ شهيد كړ ،علي ﹽ ئې دې ته اړ كړ چي
د خالفت مركز له مدينې كوفې ته انتقال كړي ،چي دا يوه
ستره دردوونكې پېښه وه ،دوى باعث شول چي علي ﹽ د
قاتالنو له محاكمې ډډه وكړي ،دوى د هغي جگړي اور بل
كړ ،همدغو علي ﹽ او بيا حسين ﹽ شهيدان كړل او همدغو
د شيعه وو د رافضي او شركي مذهب بنسټ كېښود.
يادونه :عمار ﹽ وروسته د علي ﹽ د خالفت په دوران
کي د علي ﹽ په پلوى کي په شهادت ورسېد.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

السجده
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (السجده) دئ ،دا نوم د همدې
سورې له پنځلسم آيت اخيستل شوى ،دېرش آيتونه لري ،د
لږو آيتونو فواصل ئې د دوهم آيت (العالمين) ته او د
اكثرو ئې د درېيم آيت (يهتدون) ته ورته دي ،څو
آيتونه ئې د (الرحيم او اسرائيل) په صيغو پاى ته
رسېدلې چي وزن ئې (العالمين) ته نږدې دئ ،د آيتونو
اوږدوالى ئې متوسط او هغو سورتونو ته ورته دئ چي د
مكي دور په منځنيو كلونو كي نازل شوي .د سورې
مضامينو ته په پام سره معلومېږي چي دا سوره د عنكبوت
تر سورې وړاندي نازله شوې.
لكه څنگه چي دا سوره په دريو مقطعاتو حروفو (الف،
الم ،ميم) پيل شوې؛ د دې سورې محوري او اساسي مضامين
هم درې دي ،دا درې اساسي مضامين په داسي توگه په دې
سورې كي راغلي لكه چي په همدغو حروفو پيل شوو نورو
سورتونو كي راغلي ،يو په بل پسي او خالصه ئې د سورې
په آخري دريو آيتونو كي چي داسي سره تړلي دي لكه چي
درې واړه يوآيت وي او په گډه يو مضمون وړاندي كوي ،د
دې سورې آخري آيتونه دا دي:















    
   
 :  او وايي :كه رښتيني يئ دا

فتح به كله وي؟ ووايه :د فتحي په دې ورځ به هغو ته د
دوى ايمان گټه ونه رسوي چي كفر ئې كړى او نه به مهلت
وركړى شي ،نو له دوى ډډه وكړه او انتظار وكړه چي دوى
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دا درې آيتونه د دې سورې د دريو
هم منتظر دي).
اساسي مضامينو لپاره د عنوانونو په څېر دي ،لومړى
آيت وايي :كافران رسول هللا ﹽ او مسلمانان په خپلو خبرو
كي رښتيني نه گڼي ،نه په دې باور كوي چي قيامت به
راشي او د هللا تعالى له محاسبې سره به مخامخ شي او نه
په دې چي هللا تعالى به حق او حقپال پر باطل او د باطل
پر پلويانو برالسي كوي .تاسو به وگورئ چي د سورې
لومړۍ برخه په همدې اړه بحث كوي ،په لومړنيو آيتونو
كي ويل شوي چي دا قرآن د رب العالمين له لوري لېږل
شوى ،ويناوي ئې رښتينې ،قطعي او كره دي ،د شك مجال
په كي نشته ،دا رسول هللا ﹽ له ځانه نه دئ جوړ كړى ،د
هغه هللا تعالى له لوري ده ته وركړى شوى چي آسمانونه او
زمكه ئې په شپږو ورځو كي پيدا كړل ،د ټول عالم ټولي
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
لپاره ئې داسي فرشتې گمارلې دي چي اوږدمهاله منصوبې
ورسپارل كېږي او د خپل مأموريت په پاى كي د خپل رب
لوري ته ستنېږي او نوي مأموريتونه ورسپارل كېږي .هغه
چي هر څه ئې ښه ،ښكلي او په خپل حد كي بشپړ پيدا
كړي ،انسان ئې له خټي پيدا كړ او د نسل دوام ئې له
داسي اوبو چي ده ته سپكي برېښي ،بيا ئې ده ته روح
وركړه او غوږونه ،سترگي او زړه ئې وركړل ،دا ولي د
انسان بيا پيدايښت تاسو ته گران او محال برېښي؟! مگر
هره شېبه له خاوري د ژوو د پيدايښت شاهد نه يئ؟! بيا
د قيامت په ورځ د هغو حالت انځور شوى چي د دې ورځي
راتگ ورته محال برېښېدو ،او په څنگ كي ئې هغه وگړي
معرفي شوي او ځانگړتياوي ئې ښودل شوې چي په دې ورځي
ايمان لري ،ويل شوي چي په دې ورځ به د يوې ډلي مېشت
ځى دوزخ او د بلي جنت وي ،بيا ويل شوي چي دغو
ً د قيامت د ورځي تر لوى عذاب
منكرينو ته به حتما
وړاندي د دنيا د لنډ عذاب خوند وروڅكو ،له دوى سره
به همغه څه كېږي چي له فرعون او فرعونيانو سره وشول،
او مؤمنانان به له همغه برخليك سره مخامخ كېږي چي
موسى ﹽ او د ده مؤمن پلويان ورسره مخامخ شول ،د
ايمان او صبر په نتيجه كي هغه لوړ مقام ته ورسېدل چي
د نړۍ والو قيادت او زعامت د دوى په برخه شو .د
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تاريخ په اوږدو كي تل او يو په بل پسي د سترو سترو
مجرمينو مؤاخذه او په سخت الهي عذاب د دوى اخته كېدل
ً له مجرمينو انتقام اخيستونكى
ښيي چي هللا تعالى حتما
دئ ،سپېره ډاگونه او شاړي زمكي په يوه باران سره
ښېرازه كول ښيي چي هللا تعالى به جهل ځپلې او شرك وهلې
ټولني چي شاړي زمكي او سپېره ډاگ ته ورته وي؛ د خپل
فضل او لطف په باران ،د وحي نزول او د پيغمبر په
بعثت سره ښېرازه كوي ،نوى نسل ،له نويو او غوړېدلو
افكارو او غوره اخالقو سره به په كي راپيدا كوي.
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الف ،الم ،ميم ،په دې كي كوم شك نشته چي د دې كتاب
لېږنه د رب العالمين له لوري ده ،آيا وايي :ده
(له ځانه) افتراء كړى؟ داسي نه ده؛ بلكي هغه په
رښتيني توگه ستا د رب له لوري دئ ،تر څو هغه وگړي
(پرې) انذار كړې چي تر تا وړاندي كوم نذير نه وو
ورغلى ،هيله ده چي هدايت به شي.
( -)3-1د دې مباركو آيتونو په مطالبو د ښه پوهېدو
لپاره بايد الندي خبري په پام كي ولرو:
 لكه څنگه چي دا سوره په دريو مقطعاتو حروفو (الف،
الم ،ميم) پيل شوې؛ د دې سورې محوري او اساسي مضامين
هم درې دي ،دا درې اساسي مضامين په داسي توگه په دې
سورې كي راغلي لكه چي په همدغو حروفو پيل شوو نورو
سورتونو كي راغلي ،يو په بل پسي او خالصه ئې د سورې د
پاى په آيتونو كي ،د دې سورې آخري آيتونه دا دي:
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فتح به كله وي؟ ووايه :د فتحي په دې ورځ به هغو ته د
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دوى ايمان گټه ونه رسوي چي كفر ئې كړى او نه به مهلت
وركړى شي ،نو له دوى ډډه وكړه او انتظار وكړه چي دوى
دا درې آيتونه د دې سورې د دريو
هم منتظر دي).
اساسي مضامينو لپاره د عنوانونو په څېر دي ،لومړى
آيت وايي :كافران رسول هللا ﹽ او مسلمانان په خپلو خبرو
كي رښتيني نه گڼي ،نه په دې باور كوي چي قيامت به
راشي او د هللا تعالى له محاسبې سره به مخامخ شي او نه
په دې چي هللا تعالى به حق او حقپال پر باطل او د باطل
پر پلويانو برالسي كړي .تاسو به وگورئ چي تر څوارلسم
آيت پوري په همدې لومړۍ موضوع بحث شوى ،ورپسې د دوو
هغو ډلو او د هغوى د مواصفاتو په اړه بحث شوى چي
ايمان راوړي او هغه چي ايمان نه راوړي ،د دوى دواړو
د تگالرو پايلي انځور شوې او د موسى عليه السالم قصه د
يوې تاريخي بېلگي په توگه وړاندي شوې.
دلته ويل شوي چي په دې كي هيڅ شك نشته چي د دغه
كتاب لېږنه د رب العالمين له لوري ده .دا كتاب په
خپله شهادت وركوي چي لېږونكى ئې د عالمونو له رب
پرته بل څوك نشي كېدى ،كه څوك په شفاف ذهن ،صفا زړه،
له عناد او تعصب لري ،د حق او حقيقت په لټه كي دې
كتاب ته رجوع وكړي ،نو ډېر ژر به پر دې پوه شي چي
ً او له شك پرته دا كتاب هغه هللا رالېږلى چي د دې
واقعا
ټول عالم رب ،پيداكوونكى ،ساتونكى او پالونكى دئ،
هغه ذات چي د ټول عالم په اړه وسيع علم لري ،دا ځكه
چي ده پيدا كړي ،د هر څه پالنه او روزنه كوي ،همغه هللا
دا كتاب رالېږلى ،په دې كتاب كي د رب العالمين د
پراخ علم آثار او مظاهر د هر مخاطب په وړاندي ځلېږي،
او په دې ئې متيقن كوي چي رالېږونكى ئې رب العالمين
دئ.
همدا راز دلته ويل شوي چي د هغو مخالفينو دا
ادعاء بې بنسټه ده چي وايي :دا كتاب رسول هللا ﹽ له
ځانه افتراء كړى!! داسي نه ده؛ بلكي هغه په رښتيني
توگه ستا د رب له لوري دئ ،تر څو هغه وگړي پرې انذار
كړې چي تر تا وړاندي كوم نذير نه وو ورغلى ،هيله ده
چي هدايت به شي .دلته په ضمني توگه د مخالفينو د
معاندانه دريځ دوه اساسي وجوهات په گوته شوي :د دوى
د مخالفت يوه وجه دا ده چي رسول هللا ﹽ د يوه نذير په
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توگه لېږل شوى ،دوى د خپلو تگالرو له بدو پايلو
وېروي ،او دا دغو مغرورو مخالفينو ته د منلو وړ نه
ده چي څوك ئې پركړنو اعتراض وكړي ،د دوى سياسي،
اجتماعي او اقتصادي برالسي وگواښي او پايلي ئې بدي
وگڼي ،دوهمه وجه ئې دا ده چي په دوى كي تر رسول هللا ﹽ
وړاندي بل پيغمبر نه وو مبعوث شوى ،دا ئې نوې پېښه
گڼله ،ويل ئې هللا تعالى به څنگه يو انسان د پيغمبر په
توگه غوره كوي ،ولي تر رسول هللا ﹽ وړاندي زموږ په قوم
كي داسي پيغمبر نه وو مبعوث شوى؟! د دوى په ځواب كي
ويل شوي :مگر تر رسول هللا ﹽ وړاندي موسى عليه السالم نه
وو لېږل شوى؟ مگر د موسى عليه السالم تر مشرۍ الندي
بني اسرائيلو ته دا اعزاز او افتخار ورپه برخه نشو
چي هللا تعالى د نړۍ د نورو ولسونو لپاره الرښود كړ او
له معنوي ،فكري او اخالقي پلوه ئې د نړۍ والو لپاره
اسوه او بېلگه وگرځاوو.










   














هللا همغه (ذات) دئ چي آسمانونه ،زمكه او هر څه چي
په دوى كي دي په شپږو ورځو كي ئې پيدا كړل ،بيا
ئې پر عرش استوى وكړه ،له ده پرته نه كوم موال
درته شته او نه كوم شفاعت كوونكى ،نو آيا پند نه
اخلئ؟!
( -)4په دې مبارك آيت كي څو مهمي الرښووني زموږ په
وړاندي ځلېږي:
 دا قرآن د هغه هللا تعالى له لوري لېږل شوى چي
آسمانونه ،زمكه او هر څه چي په دوى كي دي؛ په شپږو
ورځو كي ئې پيدا كړل ،نه يوازي دا چي د ټول عالم
خالق دئ بلكي د عالم د ټولو چارو واگي هم عمالً او
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مخامخ د ده په واك كي دي ،هغه د ټول عالم واكمن او
مالك دئ او د دې عالم د واكمنۍ پر هغه عرش ئې استوى
كړې چي ټول كائنات ترې الندي دئ ،له ده پرته نه كوم
موال درته شته او نه كوم شفاعت كوونكى .په ټول عالم
كي داسي څوك نه مومئ چي د عالم د چارو په سمبالولو
كي له هللا تعالى سره شريك وي ،د كوم څه د وركړي ،د كوم
حالت د بدلولو ،د رڼا راوستو ،د تيارې ختمولو ،د
مصيبت دفع كولو ،باران ورولو ،د دانې او مېوې
راټوكولو كي څه ونډه ولري او څه اختيار ورسره وي ،نو
آيا پند نه اخلئ؟!
 دلته ويل شوي چي هللا تعالى د مخلوقاتو له پيدا كولو
وروسته پر عرش استوى وكړه ،په ورپسې آيت كي ويل شوي
چي (يدبر االمر :كارونه سمبالوي) ،همدا د استوى على
العرش تفسير او تشريح ده ،يعني د استوى على العرش
معنى دا ده چي هللا تعالى د دې عالم ټولواك دئ ،دلته د
ده حكم حاكم دئ ،د عالم هر څه اداره كوي ،د عالم د
چارو تدبير د ده په واك كي دئ.
 همدا راز دلته ويل شوي چي له ده پرته نه كوم موال
درته شته او نه كوم شفاعت كوونكى ،يعني د داسي چا
لټه مه كوئ چي د هللا تعالى په وړاندي به ستاسو شفاعت
وكولى شي او د هغه مرسته او خواخوږي به تاسو ته كومه
گټه ورسولى شي ،داسي څوك نشئ موندلى.
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؟
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له آسمانه تر زمكي پوري (اوامر لېږي چي پرې) چاري
سمبالوي ،بيا په داسي ورځ كي د ده لوري ته بر
درومي چي مقدار ئې د هغو زرو كلونو په اندازه دئ
چي تاسو ئې شمېرئ .همدا په پټ او څرگند پوه
مهربان عزتمن دئ ،همغه چي هر هغه څه ئې ښكلى جوړ
كړى چي ده پيدا كړى ،او د انسان پيدايښت ئې له
خټي پيل كړ ،بيا ئې د ده نسل د سپكو اوبو له خالصې
وگرځاوو ،بيا ئې برابر كړ او خپله روح ئې په كي
پو كړه ،او تاسو ته ئې غوږونه ،سترگي او زړونه
جوړ كړل ،لږ دئ هغه شكر چي تاسو ئې كوئ!
( -)9-1د دې مباركو آيتونو په ارتباط بايد الندي ټكي
په پام كي ولرو:
 په پنځم آيت كي د (استوى على العرش :پر عرش
برابريدو) معنى او حقيقت توضيح شوى ،يعني پر عرش د
استوى معني او شرح دا ده چي هللا تعالى د عالم چاري
سمبالوي ،د عالم د ټولو امورو تدبير د ده په واك كي
دئ .د زمكي چاري د هغو اوامرو مطابق ترسره كېږي چي هللا
تعالى ئې له آسمانه د زمكي په لوري لېږي .دلته ويل
شوي چي د دغو اوامرو پلي كوونكې فرشتې په داسي ورځ
كي د ده لوري ته بېرته بر درومي چي مقدار ئې د هغو
زرو كلونو په اندازه دئ چي تاسو ئې شمېرئ .يعني دوى
ته زر كلنه منصوبه سپارل كېږي ،د زمكي په لوري لېږل
كېږي او د خپل مأموريت له بشپړولو وروسته بېرته د
خپل رب په لوري درومي .د المعارج په سورې كي ويل


شوي:
    
   
 : فرشتې او روح د ده لوري ته بر درومي؛ په
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داسي يوې ورځ كي چي مقدار ئې پنځوس زره كالونه دئ.
يعني فرشتې او د دوى ساالر او سردار جبرئيل عليه
السالم چي د روح او ژوند متعلق چاري ورسپارل شوې ،د
َجْ لري ،پنځوس زره
ْر
مع
لوړ تلو لپاره ځانگړى او خاص َ
كلنه منصوبه ورسپارل كېږي ،د خپل مأموريت په پاى كي
لوړ درومي او د هللا تعالى په حضور مشرف كېږي ،تر څو د
مخكنيو مأموريتونو معلومات وړانډي او نوې دندي په
غاړه واخلي ،يعني دلته هر كار د دقيقي او اوږدمهالي
منصوبې له مخي په خپل خپل وخت ترسره كېږي ،د قيامت
منكران هسي تلوار او عجله كوي او د الهي عذاب د فوري
راتلو غوښتنه كوي .له دې معلومېږي چي دا منصوبې كله
لنډمهالي او كله اوږدمهالي وي ،د حالت او موضوع له
مخي ئې موده تغيير كوي.
 هغه ذات چي تاسو ئې د پيدايښت ،پالني ،ساتني،
ټولواكۍ ،حاكميت ،سلطې او ادارې آثار تل او هر لوري
ته گورئ ،هغه هللا تعالى دئ چي په پټ او څرگند پوه او
مهربان عزتمن دئ.
 دلته ويل شوي چي هللا تعالى همغه ذات دئ چي څه ئې
پيدا كړي نو په خپل خپل حد كي ئې ښكلى او بشپړ جوړ
كړى ،يعني په مخلوقاتو كي ئې نقص او عيب نشته .په دې
اړه پوښتنه راوالړېږي چي د مخلوقاتو په يوه نوع كي
كله كله د داسي ژوو شاهد يو چي د خپلو نورو همنوعو
په پرتله نقص او عيب لري ،لكه دا چي ړوند ،كوڼ،
گونگ ،كمزورى او بيمار وي ،دا استثنائي حالت به د دې
آيت په رڼا كي څنگه توجيه كوو؟! د دې پوښتني لومړى
ځواب دا دئ :تل د يوه شي د څرنگوالي په اړه د اكثريت
له مخي حكم او قضاوت كېدى شي ،كه اكثريت ئې ښه وي نو
د ښو حكم پرې كوو ،استنثائي حالت په ځانگړې توگه هغه
مهال چي دا استثناء په سلو كي يو او تر دې هم لږ
احتوى كوي نه محاسبه كوو او د اعتناء وړ ئې نه گڼو،
دوهم ځواب دا دئ :دا استنثائي حالت داسي دئ لكه چي
حامله مور د بيمارۍ ،لوږي ،له لوړي راپرېوتو او نورو
عواملو له كبله بيمار ،كمزورى او ناقص اوالد وزېږوي،
د دې نقص اعتراض هغه ذات ته نشي راجع كېدى چي د
انسان د پېدايښت په اړه ئې دقيقه ،جامع او كامله
منصوبه وضع كړې ،درېيم ځواب دا دئ چي ړوند د سترگه
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ور په پرتله ناقص گڼو حال دا چي هغه په خپل حد كي يو
بشپړ مخلوق دئ ،يو حس ئې تر نورو كم دئ خو كېدى شي
په خپلو نورو حواسو كي تر سترگه ورو ډېر وړاندي وي،
د دې حس په بدل كي د ده نورو حواسو ته پياوړتيا ورپه
برخه شوې وي .معموالً گورو چي ړانده همداسي وي ،يا
ډېره پياوړې حافظه وركړى شوې وي يا ئې د غوږونو او
المسې حس ډېر قوي وي .دا راته مناسب برېښي چي دا مطلب
د يوې قصې په ترڅ كي الزيات واضح كړم :زموږ په كلي كي
يوه مدرسه وه ،معموالً به هغو كسانو د قرآن حفظ ته مال
تړله چي ړانده به ول ،د دې عموميت دومره وو چي هر
ړوند طالب به د قاري او حافظ په نامه يادېدو ،په دې
مدرسې كي د سكندر په نامه يو قاري وو ،په دې مشهور
وو چي هر څوك به ئې له غږ عالوه د الس له پوستكي
پېژندو ،زما له شهيد ورور اختر محمد سره ئې ملگرتيا
وه ،څه موده وروسته بلي مدرسې ته والړ ،څو كاله پرې
تېر شول ،يوه ورځ چي د ېوې ورا په ضمن كي له چهاردرې
امام صاحب ته راتلو ،موټر مو د يوه كلي خوا ته
ودرېدو ،دلته د سړك خوا ته يوه مدرسه وه ،موږ تېر
ماښام دې ځاى ته رسېدلي وو ،زما ورور تږى شوى وو ،د
اوبو لپاره مدرسې ته ورغى ،همغه قاري ئې تر سترگو
شو ،ورو ورو وروړاندي شو او تر شا ئې د هغه پر سترگو
الس كېښود ،هغه ئې د الس په شا خپل الس راكش كړ ،له لږ
ځنډ وروسته ئې وويل :اختر محمد يې؟! زما ورور ته دا
ډېره حيرانوونكې وه چي څنگه ئې له دومره كلونو
تېرېدو وروسته دى د الس له پوستكي وپېژندو ،له دومره
ً په سترگو ليدلى كس هم
مودې تېرېدو وروسته خو اكثرا
له انسانه هېر شي او په پېژندو كي ئې اشتباه وكړي،
په ځانگړې توگه د شپې له لوري .او د دې څلورم ځواب
دا دئ چي كه هللا تعالى داسي ناقص االعضاء مخلوقات نه وى
پيدا كړي نو هيڅوك به د بشپړ او كامل مخلوق په
څرنگوالي او اهميت نه پوهېدو.
 دلته ويل شوي چي هللا تعالى د انسان پيدايښت له خټي
پيل كړ ،بيا ئې د ده نسل د سپكو اوبو له خالصې
وگرځاوو ،بيا ئې برابر كړ او خپله روح ئې په كي پو
كړه .په دې سره له يوې خوا د انسان لومړني پيدايښت
ته اشاره شوې ،د زمكي پر سر د انسان او ټولو نورو
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ژوو پيدايښت هغه مهال پيل شو چي په زمكي كي لومړى
خاوره او بيا خټه پيدا شوه ،دا خټه ورسته ،توره او
بوى ناكه شوه ،او په دې توگه د ژوو د پيدايښت لپاره
مناسب او ضروري شرائط برابر شول .بيا د انسان د نسل
دوام ئې د داسي اوبو (مني) له خالصې وگرځاوو چي انسان
ته سپكي برېښي او ترې كركه لري .د ده لومړۍ نطفه يو
داسي بش پړ انسان نه وي چي ورو ورو وده كوي ،بلكي يوه
وړه نطفه وي چي ورو ورو تكميل كېږي او له څه مودې
وروسته د يوه مكمل انسان صورت غوره كړي او د بېلو
بېلو غړو او اعضاء خاوند شي ،هللا تعالى د ده په كالبوت
كي په يوې خاصي مرحلې كي خپله روح پو كړي او د يوه
ژوندي مخلوق بڼه غوره كړي ،د دې معنى دا ده چي انسان
او هر ژوى دوه برخي لري :كالبوت او روح ،لومړى ئې
كالبوت جوړ شي ،بيا روح وركړى شي او بيا يو بشپړ ژوى
ترې جوړ شي .دا داسي وگڼئ لكه يو كمپيوټر چي د هارډ
وير او سافټ وير په نامه دوې برخي لري ،يو ئې د
كمپيوټر ټولي پرزې احتوى كوي او بل ئې هغه
پروگرامونه چي په كمپيوټر كي نصب كېږي ،كه دا
پروگرامونه نه وي نو كمپيوټر هيڅ كار نشي كولى ،كه
څه هم ټولي پرزې ئې بشپړي وي ،كله چي په كمپيوټر كي
د مثال په توگه د تفسير كوم پروگرام او اړوند
پروگرامونه ئې نصب شي نو له دې وروسته كولى شو د خپل
كمپيوټر له الري د هر آيت تفسير ولولو .يا كله چي په
كمپيوټر كي د رياضي اړوند پروگرام نصب شي كولى شو د
رياضي ټول عمليات د خپل كمپيوټر له الري اجراء كړو.
د دې آيت او ځينو نورو له وينا معلومېږي چي لومړى
د انسان غوږونه ،بيا سترگي او بيا زړه جوړ شي .دلته
دا خبره غور غواړي :د غوږونو يادونه ئې تر سترگو او
زړونو وړاندي كړې ،دا ولي؟ آيا غوږونه تر سترگو او
زړونو وړاندي جوړېږي؟ راشئ د دې ځواب له ساينسپوهانو
او هغو ډاكټرانو وغواړو چي د ماشوم د پيدايښت د
څرنگوالي په اړه ئې ژوري څېړني كړې دي او كلونه
كلونه ئې د پرمختللو وسائلو څنگ ته تېر كړي ،نن هغوى
همدا خبره كوي چي قرآن څوارلس پېړۍ وړاندي كړې!! دوى
وايي :د مور په رحم كي لومړى د ماشوم د غوږونو
جوړېدا پيل شي ،بيا ئې د سترگو او بيا ئې د زړه ،او
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دا هغه حقيقت دئ چي علم د شلمي پېړۍ په پاى كي د
ډېرو پرمختللو وسائلو په مرسته پرې پوه شو .دوى
وايي :دا هر غړى د يوه ځانگړي ژن له لوري په داسي
توگه جوړېږي چي د هر غړي لومړنى سلول وده كوي ،شمېر
ئې ډېرېږي او ورو ورو بشپړ غړى ترې جوړ شي ،د جوړېدا
لپاره ئې تر ټولو غوره صيغه همغه ده چي قرآن ورته
غوره كړې ،قرآن دلته د (جعل) او په نورو آيتونو كي د
(أنشأ) صيغه كارولې ،ځكه د ورو ورو ودي له الري بشپړ
غړى جوړېږي.
همدا راز تر سترگو وړاندي د غوږ د يادولو بله وجه
دا ده چي غوږ تر سترگي ډېر حساس دئ ،غوږ د حجاب او
پردې له شا هم خبرېږي خو سترگي دا كار نشي كولى ،غوږ
ستا له حكم پرته تا خبروي خو سترگي به ته په خپله
يوه لوري ته اړوې او پرانيستې به ئې نيسي چي اطالع
دركړي ،د دماغ پرېكړه د هغو معلوماتو له مخي وي چي د
غوږونو او سترگو له الري ئې ترالسه كوي ،تل ئې كار تر
دوى دواړو وروسته پيل كېږي.
دلته يوه بله موضوع هم زموږ په وړاندي ځان ښيي،
هغه دا چي آيا د انسان نطفه په تسلسل سره د نيكونو
او نياگانو په صلب او بدن كي د ده تر مور او پالر
رارسي ،كه په خپل وخت كي او له وړاندي سره له كوم
تعلق او اړيكي پرته پيدا كېږي؟ آيا د هر انسان نطفه
د آدم او حوا عليهما السالم د پيدايښت په ورځ پيدا
شوې او همدا لړۍ تر قيامت پوري همداسي دوام كوي او
له يوه بل ته انتقالېږي؟ دا پوښتنه د دې لپاره ځواب
غواړي چي په مسلمانانو كي ځيني گمان كوي چي رسول هللا ﹽ
تر آدم ﹽ و ړاندي پيدا شوى ،دى يو نور وو ،دا نور د
صالح كسانو او مؤمنانو په سلب كي د رسول هللا ﹽ د پالر
او مور بدن ته په تسلسل سره انتقال شوى ،دوى ادعاء
كوي چي د رسول هللا ﹽ پالر او مور مؤمنان ول ،په شرك او
خرافاتو كي غرق جاهل شيعه او متصوفين داسي انگېري چي
د پيغمبرانو ﹽ هم اجداد تر آدم ﹽ پوري مؤمنان وي او
هم ئې تر قيامته پوري اوالد ،دوى په نسبي سپېڅليتا او
تقدس باور لري ،د شيعه وو ناپوه آخوندان كله چي د
ابوطالب او نورو نومونه اخلي نو وايي :حضرت ابوطالب،
حضرت عبدهللا ،حضرت آمنه ،حضرت هاشم او  ...فقط دومره
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پاته دي چي ووايي :حضرت ابوجهل ،حضرت ابولهب او حضرت
آزر!! دوى وايي :ابراهيم ﹽ او اسمعيل ﹽ په گډه دعاء
كړې وه چي زموږ په اوالد كي ځيني يو مسلم ټولگى كړه،
گواكي د دغي دعاء له مخي دا مسلم ټولگى همغه كړۍ ده
چي له دوى تر عبدهللا او آمنې (د رسول هللا ﹽ پالر او مور)
پوري غزېدلې او تر قيامت پوري به همداسي دوام كوي!!
په دې اړه څو خبري په پام كي ولرئ:
همينه لك
مسل
ْعل
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همة َّلك) كي من د تبعيض لپاره نه دئ او
مسل
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هن
ت
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ر
ذ
َّ ُّ
َُِّّ
ً دا نه ده چي زموږ ځيني اوالد مسلم ټولگى
معنى ئې قطعا
كړه ،معنى ئې دا ده چي زموږ له اوالد يو مؤمن ټولگى
جوړ كړه ،د ټول اوالد په اړه ئې دعاء كړې نه د ځينو
لپاره .او دا يادونه د دې لپاره شوې چي قريشو ته
ووايي :ستاسو د جد دعاء دا وه خو تاسو د هغه د دعاء
مصداق نه يئ ،تاسو د شرك او د هللا تعالى له دين د
بغاوت الر غوره كړې.
 څوك چي ادعاء كوي د رسول هللا ﹽ د نسب لړۍ له پيل تر
پاى ،له آدم ﹽ يا له ابراهيم ﹽ تر عبدهللا او آمنې پوري
او تر قيامت پوري د مؤمنانو لړۍ ده ،د دين ،علم او
عقل خالف خبره كوي ،د ترديد لپاره ئې دا دالئل كافي
دي :قرآن په ډېر صراحت سره وايي چي د ابراهيم ﹽ والد
(آزر) مشرك او د هللا دښمن وو ،ابراهيم ﹽ تر هغه ده ته
بخښنه غوښته چي ورته معلومه شوه د هللا دښمن دئ:







   





    



التوبه111 :

او خپل پالر ته د ابراهيم بخښنه غوښتل خو يوازي د
وعدې له مخي وو چي له ده سره ئې د هغې ژمنه كړې
خو كله چي ورته جوته شوه چي هغه د هللا دښمن دئ نو
ً چي ابراهيم ډېر نرم زړى او د
بې زاره شو ،يقينا

هغي
وه،
ترې
زغم
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خاوند وو.
په دې مبارك آيت كي مسلمانانو ته ويل شوي چي
ستاسو جد؛ ابراهيم عليه السالم هغه مهال له خپل پالر
سره خپلي اړيكي وشلولې او خپل برائت ئې ترې اعالن كړ
چي ورته معلومه شوه هغه د خداى دښمن دئ .تر يوې مودې
ئې د دې لپاره هغه ته د بخښني دعاء كوله چي د همدې
استغفار ژمنه ئې ورسره كړې وه ،خو كله چي پوه شو هغه
د هللا دښمن دئ او له خپل شرك او كفر الس نه اخلي نو خپل
برائت ئې ترې اعالن كړ .د دې معنى دا ده چي كېدى شي
د يوه پيغمبر پالر دومره ستر كافر وي چي د هللا د دښمن
خطاب ورته كولى شو .يعني خبره داسي نه ده چي مؤمن به
له مؤمن پيدا كېږي او كافر له كافر ،لكه څنگه چي هللا
تعالى ژوندى له مړي او مړى له ژوندي پيدا كوي همداسي
كله له كافر مؤمن پيدا كړي او كله له مؤمن كافر ،كله
له شپې ورځ راپيدا كړي او كله له ورځي شپه ،د قرآن
له نظره نسبي تقدس او سپېڅلتيا هيڅ بنسټ نه لري ،هر
انسان له روغ او سالم فطرت سره پيدا كېږي ،مور او
پالر ئې هغه يهودي ،نصراني او مجوسي كړي ،كه داسي نه
بت
وى نو له نوح ﹽ به كافر زوى نه پيدا كېدو او له ُ
بت ماتوونكى ابراهيم ﹽ
لمانځونكى آزر به د تاريخ ستر ُ
نه پيدا كېدو.
رسول هللا ﹽ فرمايي :ما له هللا تعالى اجازه وغوښته چي
د مور لپاره بخښته وغواړم ،اجازه ئې رانكړه ،بيا مي
اجازه وغوښته چي د مور د قبر زيارت وكړم؛ د دې اجازه
ئې راكړه.
َن
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َ ل
ِن
َذ
َأ
ف
د دې حديث معنى دا ده چي د رسول هللا ﹽ والدين
مشركان ول او رسول هللا ﹽ له دې منع شوى وو چي هغوى ته
مغفرت وغواړي.
قرآن وايي چي هللا تعالى د انسان نطفه له دوو برخو
په مختلطه توگه پيدا كوي ،يوه برخه ئې د پالر او بله
ئې د مور په بدن كي جوړېږي ،د دغو دواړو له اختالط او
گډېدو د ده نطفه جوړه شي ،دا دواړه برخي نه وي ،د
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ً مذكورا) وي ،په خپل خپل
قرآن په اصطالح (لم يكن شيئا
وخت كي د مور او پالر په بدن كي جوړېږي او دا له هغو
خوړو چي له خاوري ئې د دانې ،مېوې ،سابو او نورو
خوراكي توكو په توگه ترالسه كوي ،يعني د هر انسان د
نطفې اصلي ماده مړه خاوره ده ،دغه مړه خاوره د مور
او پالر په بدن كي په دوو داسي نطفو بدله شي چي له يو
ځاى كېدو ئې د انسان نطفه جوړه شي ،دا نطفه دومره
وړه وي چي په سترگو نه ليدل كېږي ،ورو ورو وده كوي
او له څه مودې وروسته د يوه ماشوم بڼه غوره كړي او
بيا په خاص پړاو كي روح وركړى شي او بشپړ ژوندى
مخلوق ترې جوړ شي.
قرآن وايي چي د ټولو انسانانو لومړى جد آدم ﹽ دئ،
څوك چي د دې خالف خبره كوي او د عيسى ﹽ يا رسول هللا ﹽ
پيدايښت تر آدم ﹽ وړاندي گڼي وينا او ادعاء ئې په
بشپړه توگه د قرآن او عقل خالف ده ،هم له دې پلوه چي
د اوالد پيدايښت تر جد وړاندي گڼي او هم له دې پلوه
چي قرآن وايي انسان له خاوري پيدا شوى او هغه ادعاء
كوي چي رسول هللا ﹽ نور وو او دا نور په ازل كي وو او د
هغه له مخي نور مخلوقات پيدا شوي!! دا عقيده نه په
قرآن كي كوم بنسټ لري او نه په صحيح اإلسناد احاديثو
كي ،جرړه ئې په بايبل كي ده ،بايبل د عيسى ﹽ په اړه
همدا خبره كوي ،دوى د بايبل دا غلطه وينا اقتباس كړې
او د عيسى ﹽ پر ځاى ئې د رسول هللا ﹽ نوم راوړى ،بايبل
ليكي( :په ازل كي ،مخكي له دې چي څه پيدا شي( ،كلمه)
وه او د خداى په خوا كي وه ،هغه تل ژوندى وو او دى په
خپله خداى دئ ،چي څه شته د ده په وسيله پيدا شوي ،داسي
څه نشته چي ده نه وي پيدا كړي ،دا تلپاته ژوندى خلكو
ته نور او رڼا بخښي ،خداى يحيى پيغمبر راولېږو چي دا
نور خلكو ته معرفي كړي او خلك پرې ايمان راوړي ... ،كه
څه هم نړۍ ده پيدا كړې وه خو كله چي دنيا ته راغى هيچا
ونه پېژاندو ،حتى په خپل ټاټوبي كي او په خپل قوم
يهودانو كي چا ونه منلو ،يوازي څو كسانو پرې ايمان
راوړ ،خو ده ټولو هغو كسانو ته چي ايمان ئې پرې راوړ
دا حق وركړ چي د خداى زامن شي ،هو؛ يوازي دا كافي ده
چي پر ده ايمان راوړي او نجات ومومي ...د خداى كلمه
انسان شو او د دې زمكي پر سر او زموږ په منځ كي ئې
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ژوند وكړ!!)
متأسفانه په مسلمانانو كي ځيني د رسول هللا
دې ته ورته خبري كوي ،حال دا چي نه عيسى ﹽ
وو او نه رسول هللا ﹽ ،كه د دوى په اړه په
قرآن كي د نور او څراغ الفاظ راغلي نو دا
معنى دي نه په حقيقي معنى.

ﹽ په اړه
ازلي نور
انجيل يا
په مجازي

  

























او وئې ويل :آيا كله چي په زمكي كي ورك (او
خاوري) شو بيا به په نوي پيدايښت كي وو؟! بلكي
دوى د خپل رب د مالقات په اړه كافران دي ،ورته
ووايه :د مرگ هغه فرشته تاسو وفات كوي (ستاسو روح
قبض كوي) چي پر تاسو گمارل شوې ،بيا د خپل رب په
لوري گرځول كېږى.
( -)11-10په دې مباركو آيتونو كي دا الرښووني گورو:
 د آخرت منكرين وايي :آيا دا ممكنه ده چي موږ
ومرو ،جسدونه مو خاوري او په زمكي كي متالشي او ورك
شي؛ بيا به په نوي پيدايښت كي پيدا كېږو؟! د دوى په
اړه ويل شوي :دوى په اصل كي له خپل رب سره په
مخامخېدو باور نه لري ،له بيا ژوندون ئې انكار له دې
كبله نه دئ چي دا كار ورته مستحيل او ناممكن برېښي،
د انكار اصلي وجه ئې دا ده چي له خپل رب سره د مالقات
او د خپلو جرمونو له سزا سره د مخامخېدا منل ورته
گران كار دئ ،په دې اړه د دوى كفر د دې باعث شوى چي
له بياژوندون انكار كوي.
 د دوى په ځواب كي ويل شوي :ستاسو مرگ كومه تصادفي
او خپل سره پېښه نه ده ،دا ځكه چي هللا تعالى ستاسو د
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حفاظت او ساتني بند و بست كړى او له خپلي خوا ئې
ستاسي لپاره ساتونكي موظف كړي ،دا ساتونكي د مرگ تر
ثابتي نېټې ستاسو ساتنه كوي او د دې نېټې په رارسېدو
سره ټاكلې فرشتې ستاسو روح قبض كوي .نو ستاسو د روح
وتل د يوې دقيقي منصوبې له مخي ترسره كېږي ،بدن مو
متالشي كېږي خو روح مو ساتل كېږي .هللا تعالى به هغه ورځ
چي ستاسو د بېرته ستنېدو لپاره ئې ټاكلې ده؛ دغي روح
ته بيا بل كالبوت وركړي.
















   
   
   




















  
او كاش هغه مهال وگورې چي مجرمين د خپل رب په
وړاندي د خپلو سرونو كوز نيوونكي وي (او وايي):
اې زموږ ربه! ومو ليدل ،واموورېدل ،نو بېرته مو
ً چي باور كوونكي
ستانه كړه چي نېك عمل وكړو ،يقينا
يو!! او كه مو غوښتي وى نو هر كس ته به مو د ده
الرښوونه ورپه برخه كړې وه ،خو زما له لوري دغه
ً به دوزخ له پېريانو او
وينا محققه شوه چي حتما
خلكو يو ځايي ډكوم .نو د هغه څه له كبله ئې وڅكئ
چي د خپلي دغي ورځي مالقات مو هېر كړى وو ،يقينا
ً
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چي موږ هېر كړي يئ ،او تلپاتى عذاب د هغه څه له
كبله وڅكئ چي تاسو كول.
( -)14-12په دې مباركو آيتونو كي د آخرت د منكرينو
هغه حالت انځور شوى چي د قيامت په ورځ او د هللا تعالى
په وړاندي د قيام په وخت به ئې په برخه وي :خپل
سرونه به ئې كوز نيولي وي ،د غرور غاړه به ئې كږه
شوې وي ،سترگي به نشي لوړولى ،په ټيټ سر ،الندي نيولو
سترگو او ټيټ ږغ به د هللا تعالى په وړاندي وايي :اې
زموږ ربه! ټول حقائق مو هم په خپلو سترگو وليدل او
هم مو واورېدل ،اوس په حقائقو پوه شوي يو ،نو بېرته
مو دنيا ته ستانه كړه ،يو بل فرصت راپه برخه كړه چي
ً چي باور كوونكي يو!! هللا تعالى د
نېك عمل وكړو ،يقينا
دوى په اړه فرمايي :كه مو غوښتي وى نو هر چا ته به
مو د ده الرښوونه ورپه برخه كړې وه ،داسي حالت به مو
ورباندي راوستي وو لكه چي د آخرت منكرين به د قيامت
په ورځ ورسره مخامخ كېږي ،حقائق به په خپلو سترگو
وگوري ،وينا به ئې دا وي چي اوس په بشپړه توگه متيقن
شوي يو ،د صالح عمل ژمنه كوو ،له مخكني انكار او بدو
عملونو نادم يو ،يو بل فرصت راكړه چي خپل صداقت عمالً
درته ثابت كړو!! خو د هللا تعالى سنت داسي نه دئ چي
انسان ايمان راوړلو ته اړ كړي او داسي حالت پرې
راولي چي د انكار اختيار ترې سلب شي ،بلكي انسانان
او پېريان ئې داسي پيدا كړي چي له دوو الرو د ېوې د
انتخاب واك او اختيار وركړى شوى ،دغه واك او اختيار
په دې منتج شي چي ځيني د كفر او انكار الر غوره كړي
او د دوى په اړه د هللا تعالى هغه وينا محققه شي چي
ً له پېريانو او انسانانو يو ځايي ډكوم.
دوزخ به حتما
كه دوى په دوزخ كي پرېوځي وجه ئې دا ده چي په دوزخ
كي د پرېوتو الر ئې غوره كړې وه ،تگالره او كړنالره ئې
داسي وه چي دوى ئې دوزخ ته ورسول ،نو د قيامت په ورځ
به ورته وويل شي :د هغه څه له كبله ئې وڅكئ چي د
ً چي موږ
خپلي دغي ورځي مالقات مو هېر كړى وو ،يقينا
هېر كړي يئ ،او تلپاتى عذاب د هغه څه له كبله وڅكئ
چي تاسو كول.
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ً چي زموږ پر آيتونو يوازي هغه وگړي ايمان
يقينا
راوړي چي كله پند پرې وركړى شي سجده كوونكي
پرېوځي او د خپل رب له ستايني سره د هغه تسبيح
كوي ،په داسي حال كي چي لويي غوښتونكي (او كبر
كوونكي) نه وي .اړخونه ئې له بسترونو لري وي او
له وېري او طمعي سره خپل رب بلي ،او له هغه څه چي
موږ ورروزي كړي انفاق كوي.
( -)11-11دلته د منكرينو په مقابل كي د هغو وگړو
حالت بيان شوى چي د ايمان راوړلو اهليت او استعداد
لري ،د دوى ځانگړتياوي داسي ښودل شوې:
 زموږ پر آيتونو يوازي هغه وگړي ايمان راوړي چي
كله پند پرې وركړى شي سجده كوونكي پرېوځي .دوى نه
ً او له ځنډ
يوازي د قرآن د آيتونو په اورېدو سره فورا
پرته ايمان راوړي بلكي د خپل رب په وړاندي خپل بشپړ
انقياد د هغي سجدې په ترڅ كي څرگندوي چي د دغو
آيتونو په اورېدو سره ئې كوي ،د خپل رب په وړاندي
سجده كوي او تندى پر زمكه ږدي.
 د خپل رب تسبيح وايي او ستاينه ئې كوي ،له هر عيب
او نقص ئې لوړ او د هري ستايني وړ ئې گڼي.
 په داسي حال كي ده ته سجده كوي او تسبيح او تحميد
وايي چي لويي غوښتونكي او كبر كوونكي نه وي ،بلكي د
خپل رب په وړاندي خاضع او خاشع وي.
 اړخونه ئې له بسترونو لري وي ،په عبادت بوخت وي
او خپل رب په داسي حال كي بلي او مرسته ترې غواړي چي
هم وېرېږي او هم طمع ورته لري .دلته د مؤمنانو حال
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داسي ښودل شوى چي د شپې له خوائې اړخونه له مضجع او
 خوب او آرام،د پرېوتو له ځايه لري او كناره كېږي
، د شپې په خلوت كي خپل رب ته دعاء كوي،بستر پرېږدي
 خوفا،د خپل رب په وړاندي په دعاء او عبادت مصروف شي
ً
 له يوې خوا له هللا جل، له وېري او هيلي سره:ً
و طمعا
جالله او د هغه له عذابه وېرېږي او له همدې كبله د
 خوب پرېږدي او،شپې په زړه كي د هللا په عبادت لگيا شي
له آرام بستر كناره شي او له بلي خوا هللا تعالى ته طمع
او هيله لري چي د همدې طمعي او هيلي په وجه بستر
. د هللا په وړاندي ودرېږي او د هغه عبادت كوي،پرېږدي
. او له هغه څه چي هللا تعالى ورروزي كړي انفاق كوي

    







 
 
   


















  









   








  


  
يخولو (نعمتونو او
نو هيڅوك په هغو د سترگو
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څرنگوالي ئې) نه پوهېږي چي ورته مخفي كړى شوي  ،د
هغه څه بدله چي دوى كول ،نو آيا هغه چي مؤمن دئ د
هغه په څېر به وي چي فاسق دئ؟! نشي سره برابرېدى،
اما هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي؛
نو دوى ته به د جنت مېشت ځى وي ،د هغه څه (په بدل
كي) يوه مېلمستيا چي دوى كول ،او هغه چي فسق ئې
كړى نو مېشت ځى ئې دوزخ دئ ،كله چي وغواړي ترې
ووځي بېرته به ورستانه كړى شي او ورته وبه ويل
شي :د هغه اور عذاب وڅكئ چي تاسو تكذيبولو .او
هرو مرو به تر لوى عذاب وړاندي ووړ (رالنډ
دنيايي) عذاب وروڅكو؛ تر څو راوگرځي.
( -)21-11په دې مباركو آيتونو كي دا الرښووني شوې:
 هللا تعالى د خپلو بندگانو لپاره په جنت كي داسي
نعمتونه تيار كړى چي د هغوى په ليدو سره به ئې سترگي
يخي او زړونه ښاد شي ،دا نعمتونه دومره خوندور ،ښكلي
او په زړه پوري دي چي د انسان له زعم ،خيال او تصور
ډېر لوړ او داسي دي چي هيڅوك ئې په څرنگوالي پوهېدى
نشي ،د رسول هللا ﹽ په يوه مبارك حديث كي په دې اړه
داسي راغلي:
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 دا نعمتونه د مؤمنانو لپاره د هغه څه بدله ده چي
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دوى كول.
 مؤمنان نه له فاسقانو سره په خپلو كړنو كي ورته
وي ،نه په خپلو تگالرو كي او نه د خپلو كړنو په پايلو
كي ،هغه چي ايمان ئې راوړى ،عملونه ئې نېك وي ،پايله
ئې هغه جنت چي د دوى مېشت ځى به وي ،او دا به د هغه
څه په بدل كي د دوى لپاره د يوې مېلمستيا په توگه
وركړى شي چي دوى كول ،خو هغه چي فسق ئې كړى نو مېشت
ځى به ئې دوزخ وي ،كله چي وغواړي ترې ووځي بېرته به
ورستانه ك ړى شي او ورته وبه ويل شي :د هغه اور عذاب
وڅكئ چي تاسو دروغ گڼلو.
 دغو فاسقانو ته به د آخرت تر لوى عذاب وړاندي په
دنيا كي ووړ او لنډ دنيايي عذاب وروڅكل شي؛ او دا په
دې موخه چي د خپل رب لوري ته راوگرځي او له كفر او
عصيان الس واخلي.
دلته د فاسقانو د دنيايي عذاب يادونه ښيي چي په
مخكني آيت كي د مؤمنانو بدله هم عامه ده ،هم دنيايي
بدله احتوى كوي او هم اخروي .دوى به لومړى په دنيا
كي داسي بدله ترالسه كوي چي زړونه ئې پرې ښاد شي او
بيا په آخرت كي.

 





    



او تر هغه چا به ستر ظالم څوك وي چي د خپل رب پر
آيتونو پند وركړى شي (خو) بيا دى ترې ډډه وكړي،
ً چي موږ له دغو مجرمينو انتقام اخيستونكي
يقينا
يو.
( -)22دا مبارك آيت وايي چي تر ټولو ستر ظالم هغه
مجرم انسان دئ چي د خپل رب پر آيتونو پند وركړى شي
ً له دغو
دى ترې ډډه وكړي ،هللا تعالى به حتما
خو
مجرمينو انتقام اخلي.
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ً چي موسى ته مو هغه كتاب وركړ ،نو د
او يقينا
مخامخېدو په اړه ئې په شك كي مه اوسه ،او هغه مو
د بني اسرائيلو لپاره الرښود وگرځاوو ،او له دوى
مو ځيني داسي امامان وگرځول چي زموږ د امر مطابق
ئې (د خلكو) الرښوونه كوله( ،دا) هغه مهال چي دوى
صبر وكړ او زموږ پر آيتونو ئې باور كولو .يقينا
ً
چي همدا ستا رب به د قيامت په ورځ د دوى تر منځ د
هغه څه په اړه پرېكړه كوي چي دوى په كي اختالف
كولو.
( -)21-23د دې مباركو آيتونو په مهمو الرښوونو د ښه
پوهېدو لپاره بايد الندي خبري په پام كي ولرو:
 دلته موسى ﹽ ته د كتاب وركړه د مخكنيو مطالبو
لپاره د يوه تاريخي مثال او يوه دليل په توگه وړاندي
شوې ،لكه چي رسول هللا ﹽ ته كتاب وركړى شو همداسي موسى
ﹽ ته كتاب وركړى شوى وو ،ځينو ايمان پرې راوړ ،د دې
كتاب په الرښوونو د عمل او د ايمان په الر كي د صبر له
كبله هللا تعالى له دوى داسي امامان جوړ كړل چي د هللا
تعالى له امر سره سم ئې د خلكو الرښوونه كوله ،يعني د
ولسونو امامت او زعامت د دوى په برخه شو ،دې جليل
مقام ته د رسېدو دوه اساسي وجوهات ول :د ايمان په الر
كي د دوى صبر او پر الهي آيتونو د دوى باور .په
مقابل كي ئې د موسى ﹽ ځواكمن ،مغرور او مجرم مخالفين
له عبرتناك برخليك سره مخامخ كړل ،مؤمنان بايد ډاډه
او مطمئن وي چي دا تجربه به يو ځل بيا تكرارېږي ،دوى
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ته به هم د نړۍ والو فكري زعامت او قيادت ورپه برخه
كېږي ،دغه رفيع او جليل مقام ته د (ايمان) او (صبر)
په نتيجه كي رسېدلى شي ،قريش او د رسول هللا ﹽ مخالفين
بايد پوه شي چي دوى به هم له همغه برخليك سره مخامخ
كېږي چي د موسى ﹽ مخالفين ،فرعون او فرعونيان ورسره
مخامخ شول.
 دلته ويل شوي چي (د مخامخېدو په اړه ئې په شك كي
مه اوسه) ،پوښتنه راوالړېږي چي له څه سره مخامخېدا؟
په لقائه كي ضمير چا او څه ته اشاره كوي؟ او دا خطاب
يوازي رسول هللا ﹽ ته متوجه دئ كه د قرآن هر مخاطب ته؟!
په تفاسيرو كي گڼ شمېر توجيهات او تعبيرونه مومو،
ځيني ئې په يادولو نه ارزي ،د اعتناء وړ تعبيرونه دا
دي :لومړى دا :كوم څه چي موسى ﹽ ته د كتاب وركولو په
نتيجه كي رامنځته شول ،فرعون او فرعونيان چي نه پر هللا
تعالى او د هغه پر آيتونو ايمان راوړو ته چمتو ول،
نه ئې پر آخرت ايمان درلود او نه ئې د هللا تعالى غوره
پيغمبر موسى ﹽ د پيغمبر په توگه منلو ،ستر ستر
مجرمين ول ،د دغه كفر ،انكار او جرمونو له كبله د هللا
تعالى له سخت عذاب سره مخامخ او غرق شول ،بني
اسرائيل د (ايمان) او (صبر) له كبله د نړۍ والو
لپاره امامان شول ،د همداسي حالت د بيا تكرار او له
همداسي برخليك سره د قريشو د مخامخېدو او همداسي
مقام ته د مؤمنانو د رسېدو په اړه شك مه كوه ،دا
تاريخي تجربه به بيا هم تكرارېږي ،قريش به د خپل سلف
او مؤمنان د خپل سلف له برخليك سره مخامخ كېږي .دوهم
تعبير دا دئ چي د مخكني آيت په پاى كي ويل شوي :موږ
هرو مرو له دغو مجرمينو انتقام اخيستونكي يو ،موسى ﹽ
ته هم دغه وينا په ليكلې توگه وركړى شوې وه ،همداسي
وشول ،ته هم د داسي حالت راتلو او له دغو مجرمينو د
الهي انتقام د تحقق او په خپلو سترگو د هغه د ليدو
په اړه شك مه كوه ،درېيم تعبير دا چي دلته خطاب
يوازي هغو قريشو ته متوجه دئ چي د رسول هللا ﹽ رسالت او
د هللا تعالى له لوري هغه ته د كتاب وركړه ئې نه منله
او گواكي دلته هغوى ته ويل شوي :لكه څنگه چي تر دې
وړاندي موسى ﹽ ته تورات وركړى شوى وو ،همداسي رسول هللا
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ﹽ ته قرآن وركړى شوى! په دې كي شك مه كوئ!! لومړى
تعبير له هره پلوه دقيق او صحيح دئ او د آيت له
ال فاظو او سياق و سباق سره په بشپړه توگه تطابق لري
او دوهم تعبير د آيتونو تر منځ د تړاو او نظم له
پلوه دقيق برېښي او درېيم تعبير په څو دالئلو كمزورى
دئ :عام خطاب له كوم دليل او وجهي پرته خاص كړى شوى،
د الفاظو له تركيب داسي نه معلومېږي چي خطاب يوازي
مخالفينو ته متوجه دئ ،همدا راز دا تعبير د آيت له
سياق و سباق سره اړخ نه لگوي ،تر آيت وړاندي ويل شوي
ً انتقام اخيستونكي يو ،او
چي موږ له دغو مجرمينو حتما
ورپسې ويل شوي چي بني اسرائيل مو د (ايمان) او (صبر)
له كبله د نړۍ والو امامان كړل ،د دې سياق و سباق
غوښتنه دا ده چي دلته به يوازي د همداسي حالت د بيا
راتلو په اړه خبره شوې وي او د قرآن هر مخاطب ته به
ويل شوي وي چي له همداسي حالت سره د مخامخېدو په اړه
شك مه كوه ،او داسي تعبير د فهم او منلو وړ نه دئ چي
گواكي دلته يوازي قريشو ته ويل شوي چي په دې كي شك
مه كوئ چي رسول هللا ﹽ ته هم د موسى ﹽ په څېر كتاب
وركړى شوى!!
 نه يوازي دا چي په دنيا كي به مؤمنان او د دوى
مخالفين له همغه حالت سره مخامخ كېږي چي موسى ﹽ او د
ده مؤمن ملگري او فرعون او د ده پلويان ورسره مخامخ
شول ،بلكي د قيامت ورځ راتلونكې ده او هغه مهال به
ستا رب د دوى تر منځ د هغه څه په اړه پرېكړه كوي چي
دوى په كي اختالف كولو ،د قيامت په ورځ به هم د حق او
باطل او د دوى د پلويانو تر منځ وروستۍ الهي پرېكړه
كېږي.
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آيا دوى ته دې (حقيقت) الرښوونه ونه كړه چي تر دوى
وړاندي مو څومره هغه نسلونه هالك كړل چي دوى ئې په
ً چي په دې كي (ډېري)
استوگنځيو كي گرځي ،يقينا
څرگندي نښي دي ،آيا نه ئې اوري؟! او آيا نه ئې دي
ليدلي چي موږ اوبه د شاړي زمكي په لوري بيايو او
په دې سره داسي كښت (بوټي) راباسو چي ځيني ئې هم
د دوى څاروي خوري او هم دوى په خپله ،نو آيا نه
گوري؟!
( -)21-21په دې مباركو آيتونو كي د هغو منكرينو او
مخالفينو په ځواب كي چي په دنيا او آخرت كي د هللا
تعالى د وعدو د تحقق په اړه شك څرگندوي دوه مضبوط
دالئل وړاندي شوي:
لومړى دا چي د هللا تعالى د وعدو د تحقق څرگندي
بېلگي د تاريخ په مختلفو پړاوونو كي موندلى شئ ،آيا
د دوى د اقناع لپاره دا تاريخي حقائق كافي نه دي چي
د كفر ،شرك ،ظلم او فساد ستر ستر ځواكونه له الهي
محاسبې سره مخامخ او د هللا تعالى په ستر عذاب اخته
شوي ،نه گوري چي تر دوى وړاندي څومره هغه نسلونه هالك
شوي چي نن دوى د هغوى په استوگنځيو كي گرځي؟!! يقينا
ً
چي په دې كي د عقلمنو لپاره ډېري څرگندي نښي دي ،آيا
سره له دې د حق وينا ته غوږ نه ږدي او حقائق نه
اوري؟!
دوهم دا چي عمالً گورئ هللا تعالى په شاړي زمكي باران
ووروي او په دې سره مړه زمكه راژوندۍ كړي او داسي
سمسور بوټي په كي راوټوكوي چي ځيني ئې هم د دوى
څاروي خوري او هم دوى په خپله ،هللا تعالى همداسي جهل
وهلې او شرك ځپلې ټولني چي مړې زمكي ته ورته وي؛ د
پيغمبرانو ﹽ د بعثت او د وحي د نزول له الري ښېرازه
كوي ،نوى نسل ،له نويو او غوړېدلو افكارو او غوره
اخالقو سره په كي راپيدا كوي.
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او وايي :كه رښتيني يئ دا فتح به كله وي؟ ووايه:
د دې فتحي په ورځ به هغو ته د دوي ايمان گټه ونه
رسوي چي كفر ئې كړى او نه به مهلت وركړى شي ،نو
له دوي ډډه وكړه او انتظار وكړه چي دوى هم منتظر
دي.
( -)30-21د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 منكرين وايي :تاسو چي د حق او باطل تر منځ د الهي
پرېكړي او د قيامت د راتلو په اړه څه وايئ دا به كله
تر سره كېږي؟ دا ورځ ولي ځنډېدلې؟ كه رښتيني يئ نو
ووايئ چي دا فتح به كله وي؟ دوى له يوې خوا د الهي
عذاب په راتلو كي ځنډ داسي تعبيروي چي د عذاب دا
گواښونه هسي تهديدونه دي او حقيقت نه لري ،له بلي
خوا د مسلمانانو ضعف او كمزوري او د دوى د مخالفينو
زور او ځواك داسي تعبيروي چي د مسلمانانو د بريا او
برالسي هغه وعدې هيڅ حقيقت نه لري چي رسول هللا ﹽ ئې دوى
ً او ډېر ژر دوى
ته وركوي او وايي چي هللا تعالى به حتما
ته د كفر او شرك پر ځواكونو برى وركوي!!
 د دوى په ځواب كي رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :ووايه :د
دې فتحي په ورځ به هغو ته د دوي ايمان گټه ونه رسوي
چي كفر ئې كړى او نه به مهلت وركړى شي .دا ورځ به
راشي ،ستاسو د انگېرونو خالف او د مؤمنانانو له
انتظار سره سم ،هغه مهال به تاسو په هغه حقيقت پوه
شئ چي نن ترې انكار كوئ ،خو هغه مهال به دا ايمان
تاسو ته هيڅ گټه ونه رسوي.
 رسول هللا ﹽ او د ده له الري مؤمنانو ته ويل شوي :نو
له دوى ډډه وكړه او انتظار وكړه چي دوى هم منتظر دي.
 دا درې آيتونه چي په گډه يو مضمون جوړوي؛ د دې
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مباركي سورې يوه جامع تتمه ده او د سورې د ټولو
مطالبو خالصه زموږ په وړاندي انځوروي ،درې اساسي
مضامين زموږ په وړاندي ږدي -1 :منكرين وايي :د حق او
باطل تر منځ د الهي پرېكړي او د قيامت د راتلو په
اړه د مؤمنانو ادعاء حقيقت نه لري ،دا د خپلو
مخالفينو د وېرولو لپاره دروغجن گواښونه او تهديدونه
دي -2 ،د دوى په ځواب كي ويل شوي :دا ورځ به راشي،
ستاسو د انگېرونو خالف او د مؤمنانانو له انتظار سره
سم ،هغه مهال به تاسو په هغه حقيقت پوه شئ چي نن ترې
انكار كوئ ،خو هغه مهال به دا ايمان تاسو ته هيڅ گټه
ونه رسوي -3 .رسول هللا ﹽ او د ده له الري مؤمنانو ته ويل
شوي :نو له دوي ډډه وكړه او انتظار وكړه چي دوى هم
منتظر دي.
د سورې د شرحي په پاى كي دا راته مناسب برېښي چي
د دې سورې په اړه هغه روايت هم وڅېړو چي وايي :رسول
هللا ﹽ به د جمعې د ورځي د سهار په لمانځه کي دا سوره
لوستله .روايت دا دئ:
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له ابوهريره ﹽ روايت دئ چي وايي :رسول هللا ﹽ به د جمعې
په ورځ د سهار په لمانځه کي د (الم تنزيل ،السجده)
او (هل اتى على االنسان) سورتونه تالوت کول.
دا روايت په بخاري كي دوه ځلي راغلى ،چي دواړه
سره ورته دي .له اميرالمؤمنين علي ،ابن عباس او عبد
هللا بن مسعود ﹽ هم روايت شوى.
خو كه تاسو ټول هغه روايات له نظره تېر كړئ چي په
ځينو لمونځونو كي د ځينو خاصو سورتونو د تالوت يادونه
په كي شوې نو دې نتيجې ته به ورسېږئ چي دا نه عموميت
لري او نه وجوب او لزوم ترې ثابتېږي ،ارجح خبره دا
ده چي امام وضعيت ته په پام سره داسي سوره انتخاب
كړي چي له روان او موجود حالت سره هم د مطالبو له
پلوه مناسبت ولري او هم د اوږدوالي او لنډوالي له
پلوه ،د قرآن وينا هم دا مطلب افاده كوي چي د سورې
انتخاب لمونځ كوونكي ته پرېښودل شوى ،داسي چي كه د
منافقينو په اړه څه ويل گټور وي نو غوره دا ده چي د
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منافقينو سوره ولوستل شي ،كه جهاد ته د خلكو د هڅولو
وخت وي نو د التوبه له سورې دي يوه برخه غوره كړي ،د
هر وخت او هري موضوع لپاره مناسبه سوره په قرآن كي
موندلى شئ ،كه امامت در په غاړه شو نو د جمعې په
لمونځونو كي له حالت سره متناسبه سورې غوره كوئ ،دې
ته مو هم پام وي چي تاسو به داسي مشهور او عزيز
روايت ونه مومئ چي په خاصو لمونځونو كي د خاصي سورې
تالوت ئې الزم او ضروري گڼلى وي .په دې اړه اكثر
روايات داسي دي چي په صحابه وو او تابعينو كي يو يو
راوي لري او په مقابل كي ئې متعارض روايت شته.
دې ته مو هم پام وي چي ځيني محققين په دې نظر دي
چي د جماعت په لمونځونو كي او هغه مهال چي مقتديان
ډېر وي او په دوى كي ډېرى ئې عوام او د شريعت له
احكامو بې خبره خلك وي نو غوره دا ده چي د داسي سورې
له لوستلو ډډه وشي چي د قرائت سجده ايجابوي ،دا ځكه
چي د يوه جائز يا مستحب كار لپاره خلك په شك كي
غورځول او د لمانځه نظم مختل كول سم كار نه دئ.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

االحزاب
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (األحزاب) دئ ،دا نوم د همدې
سورې د دوه ويشتم آيت له (يحسبون االحزاب لم يذهبوا)
اخيستل شوى ،دري اويا آيتونه لري ،د ټولو آيتونو
فواصل ئې د لومړي او دوهم آيت (حكيما) او (خبيرا) ته
ورته دي ،يوازي څلورم آيت ئې په (السبيل) پاى ته
رسېدلى ،خو دا آيت په حقيقت كي له وروستي سره داسي
تړلى دئ چي په گډه يو آيت ترې جوړېږي او په (رحيما)
پاى ته رسي .د آيتونو اوږدوالى ئې هغو سورتونو ته
ورته دئ چي د مدني دور په منځنيو كلونو كي نازل شوي.
د سورې مضامين په خپله موږ ته وايي چي دا سوره د
احزاب له جگړي وروسته نازله شوې او په حقيقت كي د
نورو مهمو قضاياوو په څنگ كي د دې جگړي يو دقيق
انځور زموږ په وړاندي ږدي .دا جگړه د پنځم هجري كال
د شوال مياشت كي رامنځته شوه.
په دې سورې كي د يوې بلي غزا په اړه هم بحث شوى
چي د بني قريظه جگړه ده او د همدې كال د ذي القعدې
په مياشت كي او د احزاب له جگړي وروسته متصل رامنځته
شوې.
په دې سورې كي له رسول هللا ﹽ سره د زينب ﹽ د نكاح
قضيه هم څېړل شوې چي منافقينو ترې لويه او ستره
تبليغاتي وسيله جوړه كړه.
لكه څنگه چي په جگړو كي ماتي له يوې خوا كورنۍ
ستونزي زېږوي ،د منافقينو د جسارت او زړه ورتوب باعث
كېږي ،د فتنو راوالړولو او له دښمن سره د خپلو پټو
اړيكو مزيد ټين گولو او په گډه الزياتو خطرناكو توطئو
ته ئې هڅوي ،همداراز بهرني دښمنان زړه ور كوي ،پټ
دښمنان او هغه چي تر دې وړاندي ئې خپله دښمني پټه

119پلوشې
د قرآن
االحزاب
ساتله دې ته هڅوي چي خپله دښمني څرگنده كړي او له
څرگند دښمن سره الس يو كړي ،د احد له ماتي وروسته هم
دې ته ورته فضاء رامنځته شوه ،كورني او بهرني دښمنان
زړه ور شول ،كورنيو دښمنانو؛ منافقينو او په مدينه
كي مېشت يهودانو قريشو ته بلنه وركوله چي كه پر
مدينه بريد وكړي نو دوى به ئې كلكه ملگرتيا او مرسته
كوي ،د عربو ډېري مشركي قبيلې چي تر دې وړاندي ئې د
مسلمانانو په ضد د قريشو ملگرتيا او مالتړ نه كولو او
د مسلمانانو په ضد جگړو كي ئې برخه نه اخيستله د احد
له ماتي وروسته زړه ور شول ،ځينو قريشو ته اطمئنان
وركولو چي په راتلونكو جگړو كي به د دوى ملگرتيا
كوي ،ځينو په خپله پر مدينه د بريد تيارى نيولو،
ځينو د دوكې او خدعي له الري مسلمانانو ته د ضرر او
تاوان رسولو توطئې جوړولې ،په همدې لړ كي د احد له
جگړي دوه مياشتي ال نه وې تېري شوې چي د نجد بني اسد
قبيلې پر مدينې د حملې تيارى وكړ چي رسول هللا ﹽ د دې
بريد د مخينوي په موخه د ابوسلمه سريه ولېږله ،ورپسې
د څلورم هجري كال د صفر په مياشت كي د عضل او قاره
قبيلو له رسول هللا ﹽ وغوښتل چي د خلكو د دعوت او
الرښووني په موخه څو مبلغين ورولېږي ،رسول هللا ﹽ د
اصحابو يو شپږ كسيز ټولى ورسره ولېږو ،خو هغوى دوكه
وكړه او كله چي دا وفد د جده او رابغ تر منځ د رجيع
سيمي ته ورسېد نو د دوى د وژلو لپاره ئې د هذيل له
قبيلې سره مرسته وكړه ،چي په بريد كي څلور تنه
شهيدان شول او دوه ئې خبيب بن عدي او زيد بن الدثنه
له ځان سره بوتلل او د څو پيسو په بدل كي ئې پر
قريشو وپلورل ،كه څه هم په دې اړه بل روايت داسي دئ
چي گواكي رسول هللا ﹽ دا ټولى د استطالع په موخه لېږلى
وو ،د ټولي د شمېر په اړه هم په رواياتو كي اختالف تر
سترگو كېږي ،ځيني ئې شپږ او ځيني ئې لس بولي ،ورپسې
په همدې مياشت كي رسول هللا ﹽ د بني عامر د قبيلې د يوه
مشر په غوښتنه يو بل تبليغي وفد چي څلوېشت يا اويا
كسان ول د نجد په لوري ولېږل ،له دوى سره هم غداري
ْوان؛ د
َك
ِعل او ذ
َيَّه ،ر
ُص
وشوه ،د بني سليم درې قبيلو :ع
بئر معونه په سيمي كي دوى ته كمين ونيو او په ناڅاپي
توگه ئې پر دوى بريد وكړ او ټول ئې شهيدان كړل .په
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همدې دوران كي د مديني يوې يهودي قبيلې بني نضير د
همدې كال په ربيع االول كي د رسول هللا ﹽ د شهيدولو
توطئه جوړه كړه چي بريالي نشول ،ورپسې د همدې كال په
جمادي االولى كي د بني غطفان دوو قبيلو :بنو ثعلبه او
بنو محارب پر مديني د بريد لپاره چمتو شول چي د دوى
د ځپلو لپاره رسول هللا ﹽ په خپله د يوه لښكر په
ملگرتيا هلته والړ.
د احد د جگړي په پاى كي او هغه مهال چي قريش د
جگړي له ډگر په شا شول خو څو فرسخه آخوا متوجه شول
چي تر شا كېدا ئې ستره غلطي وه ،بايد مسلمانان ئې
تعقيب كړي وى او پر مدينې ئې بريد كړى وى ،په
الروحاء كي تم شول ،غوښتل ئې بېرته راستانه شي او پر
مدينې بريد وكړي ،خو رسول هللا ﹽ ته اطالع ورسېده چي
دښمن پر مدينې د بريد اراده لري ،په داسي حال كي چي
په خپله ټپي شوى وو ،د احد د جگړي قائد حمزه ﹽ له
اوياوو جليل القدرو زړه ورو جنگياليو اصحابو سره
شهيدان شوي ول او گڼ شمېر نور مجروح ول ،اعالن وكړ چي
له دښمن سره مقابلې لپاره چمتو شئ ،له شاوخوا شپږ
سوه دېرش مجاهدينو سره يو ځاى له مدينې ووتل او تر
حمراء االسد پوري د دښمن په استقامت وړاندي والړل،
هلته ئې درې ورځي انتظار وكړ ،ابوسفيان د قريشو د
لښكر ساالر ته د دې اقدام اطالع ورسېده ،له نورو
مشرانو سره له مشورې وروسته دا ورته مناسب وبرېښېده
چي خپل تصميم بدل كړي او د مكې په لوري خپل سفر ته
دوام وركړي ،رسول هللا ﹽ ته د يوه غيرمسلم خو د
مسلمانانو خواخوږي له لوري دا خبر ورسېد چي قريش له
خپلي ارادې په شا شول او د مكې په لوري وخوځېدل ،نو
بېرته مدينې ته د ستنېدو پرېكړه ئې وكړه ،دې حكيمانه
تدبير نه يوازي د قريشو همت كمزورى او پر مدينې ئې د
دوى د بريد اراده شنډه كړه بلكي نورو پټو او څرگندو
دښمنانو ته ئې وښوده چي د احد ماتي نه د مسلمانانو
عزم او همت ځپلى او نه ئې د دوى د قربانۍ جذبه او
جنگي روحيه كمزورې كړې.
همداراز كله چي بني اسد پر مدينې د بريد تيارى
شروع كړ ،رسول هللا ﹽ ته د ده د خواخوږو له لوري اطالع
وركړى شوه ،تر دې وړاندي چي دښمن پر مدينې بريد وكړي
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د ابوسلمه ﹽ تر مشرۍ الندي ئې شاوخوا يو نيم سل
سرتېري ورولېږل ،د دوى ناڅاپي بريد دښمن داسي
وارخطاء كړ چي يوې بلي خوا ته وتښتېدل او هر څه ئې
تر شا پرېښودل او ټولي شتمني ئې مسلمانانو غنيمت
كړې.
كله چي د بني نضير يهودي قبيلې توطئه افشاء شوه
او رسول هللا ﹽ او صحابه وو ته جوته شوه چي دوى د رسول
هللا ﹽ د قتل منصوبه جوړه كړې وه ،نو رسول هللا ﹽ په همغه
ورځ دوى ته اعالن كړه چي تر لسو ورځو به له مدينې وځي
او له دې ټاكلې مودې وروسته چي د دوى هر څوك پاته وي
هغه به وژل كې ږي ،د منافقينو ساالر عبدهللا بن ابى بن
سلول هغوى هڅول چي د دې گواښ پروا ونه كړي ،له مدينې
ونه وځي ،دى تيار دئ له دوو زرو جنگياليو سره د دوى
مرسته وكړي ،د بني قريظه يهودي قبيله به د دوى مرسته
كوي ،د بني غطفان قبيله به د دوى مرستي ته رادانگي،
دغو دروغجنو ډاډېينو ته په پام سره هغوى رسول هللا ﹽ ته
ځواب وركړ چي وتلو ته چمتو نه يو ،څه چي كولى شې وئې
كړه!! رسول هللا ﹽ د دغه لس ورځني مهلت په پاى كي د دوى
سيمه محاصره كړه ،هيچا دا جسارت ونه كړ چي د دوى
مرستي ته راوړاندي شي ،د محاصرې په پاى كي بني نضير
دې ته چمتو شول چي له مدينې ووځي او هغه هم په دې
شرط چي هر درې تنه يو اوښ او دومره سامان له ځان سره
وړى شي چي دا اوښ ئې وړلى شي .په دې توگه د مدينې
شاوخوا ټول هغه كلي ،زمكي او باغونه د مسلمانانو الس
ته ورغلل چي بني نضير په كي اوسېدل.
بيا ئې د بني غطفان لوري ته مخه كړه چي پر مدينې
د بريد لپاره ئې تيارى نيولى وو ،رسول هللا ﹽ له څلورو
سوو جنگياليو سره د دوى په لور وخوځېدو او په ذات
ِّقاع كي له هغوى سره مخامخ شو ،د مسلمانانو ناڅاپي
الر
بريد داسي وارخطاء كړل چي له جگړي پرته ئې خپل
كورونه او هر څه پرېښودل او يوې بلي خوا ته خواره
شول.
د احد جگړي په پاى كي ابوسفيان مسلمانانو ته په
خطاب كي ويلي وو :په راتلونكي كال كي به په بدر كي
يو ځل بيا سره مخامخ كېږو!! رسول هللا ﹽ د يوه صحابي په
خوله هغوى ته ويلي وو :صحيح ده همدا دي زموږ او
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ستاسو تر منځ موعد وي ،له دغي ژمني سره سم رسول هللا ﹽ
د څلورم هجري كال د شعبان په مياشت كي له يو زر پنځه
سوو مجاهدينو سره د بدر سيمي ته والړ ،د مكې له لوري
ابوسفيان له دوو زرو جنگياليو سره د بدر په لور
وخوځېدو ،خو كله چي مر الظهران (ننۍ فاطمه نومي ځاى)
ته ورسېدو او خبر شو چي رسول هللا ﹽ له خپلو مجاهدينو
سره د ده انتظار كوي ،د وړاندي تلو همت ئې ونه كړ او
بېرته د مكې په لوري ستون شو ،رسول هللا ﹽ تر اتو ورځو
پوري هلته پاته شو ،او له كومي جگړي پرته ئې داسي
ً د احد ماته ئې جبران كړه.
بريا په برخه شوه چي يقينا
دغو پېښو ټول دښمنان دې ته متوجه كړل چي د عربو
هيڅ قبيله د قريشو په شمول په يوازي توگه او د نورو
له مرستي او ملگرتيا پرته د مسلمانانو مقابله نشي
كولى ،له دې پرته بله چاره نه لري چي ټول په گډه او
د يوه ستر بريد له الري د مسلمانانو له دې ورځ په ورځ
زياتېدونكي گواښ ځان د تل لپاره وژغوري .دښمنانو د
يوه گډ لوى بريد ضرورت هغه مهال الزيات احساس كړ چي
رسول هللا ﹽ د حجاز او شام تر منځ پرتې سيمي دومة
الجندل كي د مېشت شوكه مارو هغه ډله وځپله چي دلته
به ئې تجارتي قافلې لوټلې ،رسول هللا ﹽ د پنځم هجري كال
د ربيع االول په مياشت كي له زرو مجاهدينو سره د دې
لوټمارو د تأديب لپاره په هغه لوري وخوځېدو ،هغوى
خپله سيمه پرېښوده او وتښتېدل ،د مسلمانانو دغي ستري
بريا دښمنان الزيات هيبت وهلي كړل او د دوى د خيرنو
زړونو كينه ئې الزياته تشديد كړه ،همدا د احزاب د
تاريخي جگړي شاليد او محركات ول.
دې ته مو پام وي چي د االحزاب د سورې په اړه يو
داسي روايت هم تر سترگو كېږي چي وايي :دا سوره په سر
كي دومره اوږده وه لكه د البقره سوره ،د رجم آيت هم
د دې سورې يو آيت وو ،خو نور آيتونه ترې حذف شوي او
يوازي  73آيتونه ئې پاتي شوي!! راشئ وگورو چي دا
روايت څومره د اعتبار وړ دئ ،روايت داسي دئ:
عن زر بن حبيش قال  :قال لي أبي بن كعب  « :كم تعدون
سورة األحزاب ؟ » فقلت  :نعدها اثنتين أو ثالثا وسبعين
آية قال  « :إن كانت لتوازي سورة البقرة  ،ولقد كان
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له زر بن حبيش روايت دئ چي وايي :ابى بن كعب راته
وويل :د االحزاب سوره څومره گڼئ؟ ومي ويل :دوه اويا
ً چي دا د بقره له
يا دري اويا آيتونه ،وئې ويل :يقينا
ً چي په دې كي دا هم وو:
سورې سره برابره وه ،او يقينا
سپين ږيرى او سپين سرې چي زنا وكړي نو دواړه حتما
ً
سنگسار كړئ ،د هللا له لوري يوه عبرتناكه سزا ،او هللا
باحكمت عزتمن دئ.
دا مطلب په ځينو نورو رواياتو كي هم له ځينو
توپيرونو سره راغلى ،لكه دا روايت:
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له عبدهللا بن عباس ﹽ روايت دئ چي عمر ﹽ وويل :له دې
ووېرېدم چي پر خلكو زمانه اوږده شي تر هغه چي يو
ويونكى ووايي :د هللا په كتاب كي د رجم حكم نه مومو ،نو
د يوې داسي الهي فريضې په اړه بې الري شي چي هللا تعالى
نازله كړې ،پام چي رجم حق دئ ،هغه مهال چي سړي واده
كړى وي ،گواهي وركړى شي ،حمل واقع شي ،يا اعتراف
ً چي موږ دا (آيت) لوستلى :سپين ږيرى او
وشي ،يقينا
ً سنگسار كړئ... ،
سپين سرې چي زنا وكړي نو دواړه حتما
ً چي رسول هللا ﹽ د رجم حكم اجراء كړى او تر ده
او يقينا
وروسته موږ د رجم حكم اجراء كړى.
دا روايات گڼ شمېر داسي ستونزي لري چي ښيي په هيڅ
توگه د اعتبار وړ نه دي ،ځيني ئې دا دي:
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آيت وو چي حكم ئې پاته او الفاظ ئې حذف شوي!! حال دا
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چي دا ادعاء په بشپړه توگه بې بنسټه ده ،ځكه د
االحزاب د سورې د ټولو آيتونو فواصل د لومړي او دوهم
ً) ته ورته دي ،يوازي څلورم آيت
ً) او (خبيرا
آيت (حكيما
ئې په (السبيل) پاى ته رسېدلى ،خو دا آيت په حقيقت
كي له وروستي سره داسي تړلى دئ چي په گډه يو آيت ترې
ً) پاى ته رسي .خو پورتنى مضمون
جوړېږي او په (رحيما
ِيم پاى ته رسېدلى!!! او د دې مضمون
ِيز حَك
َز
َهللا ع
پهََُّ
و
آخري برخه په اصل كي د مائدې د سورې د  38آيت وروستۍ
فقره ده ،د المائدې د آيتونو فواصل دغو صيغو ته ورته
دي :خاسرين ،رحيم ،قدير ،يريد ،تشكرون ،صدور او عقاب،
اكثر آيتونه ئې خاسرين ته په ورته صيغو پاى ته رسېدلي
چي حكيم ،رحيم ،قدير او يريد ته هم ورنږدې دي.
 قرآن خپل ځانگړي اصطالحات لري ،د نكاح شوي سړي او
ښځي لپاره د محصن او محصنة الفاظ كاروي ،د دوى لپاره
د قرآن په هيڅ آيت كي د الشيخ او الشيخة الفاظ نه دي
راغلي ،دا الفاظ نه يوازي په قرآن كي نه دي راغلي
بلكي دلته ئې كارول جدي التباس رامنځته كوي ،ځكه
معنى ئې داسي كېږي چي كه نارينه او ښځينه په زړښت كي
زنا وكړي نو رجم كېږي به!! يعني رجم په زړښت پوري
تړي نه په نكاح پوري!! او دا هم له قرآن سره تعارض
لري او هم له عدل او عقل سره.
 همدا راز د قرآن په هيڅ آيت كي د (البتة) لفظ نه
تر سترگو كېږي.
 دا رأيه د هللا تعالى د هغي ژمني خالف ده چي د قرآن د
حفاظت په اړه ئې كړې ،دا شك راوالړوي چي ښايي د قرآن
ډېري برخي به حذف شوې وي!! صحيح او دقيقه رأيه دا ده
چي د قرآن يو حرف هم نه دئ حذف شوى ،يوه برخه يا گڼ
شمېر آيتونه خو ئې پرځاى پرېږدئ.
 د قرآن د آيتونو تر منځ دومره ژور نظم او تړاو
مراعات شوى چي كه يو لفظ ئې حذف يا بدل شي نظم او
ښكال ئې صدمه گوري ،داسي لكه د مرغلرو يو ښكلى هار چي
تار ئې وشلېږي او مرغلري ئې خورې شي ،څوك چي له قرآن
سره آشنا وي پوهېږي چي نه له قرآن څه حذف شوي او نه
پورتنى مضمون د قرآن له آيتونو سره د محتوى ،ادبي
تركيب ،ښكال او ښايست له پلوه ورته والى او شباهت
لري .هيڅ په قرآن پوه انسان به دا ادعاء ونه مني چي
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شوي.
وو پر دې اجماع كړې چي پر رسول هللا ﹽ
همدغه دئ چي په اوسني مصحف كي راغونډ
اجماع كافى ده چي ووايو داسي روايات
بې اعتبار دي چي وايي د قرآن كومه

له قرآن څه حذف
 ټولو صحابه
نازل شوى قرآن
شوى ،د دوى دا
په بشپړه توگه
برخه حذف شوې.
 د دې روايت په اړه د ابوعبدالرحمن رأيه هم واورئ
چي وايي :ال أعلم أن أحدا ذكر في هذا الحديث الشيخ
والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهم
وهللا أعلم :له سفيان پرته بل داسي څوك نه پېژنم چي په
دې حديث كي ئې دا خبره هم ذكر كړې وي چي كه بوډا او
بوډۍ زنا وكړي دواړه رجم كړئ ،ښايي ده به وهم كړى
وي ،هللا تعالى ښه پوهېږي.
 دې ته مو هم پام وي چي ټول مفسرين او فقهاء په دې
اړه متفق دي چي د محصن زناكار سزا رجم (سنگسارول)
دي .خو په دې اړه بېل بېل آراء لري چي د دې حكم منشأ
څه ده ،دقيقه رأيه دا ده چي رسول هللا ﹽ دې ته په پام
سره محصن زناكار د رجم په سزا محكوم كړى چي د مجرد
زناكار سزا سل درې ده نو طبيعي ده چي د متأهل زناكار
سزا به تر دې زياته وي ،او دا به همغه سزا وي چي په
مخكني شريعت كي راغلې او قرآن هغه نه ده منسوخ كړې.
همغسي لكه چي د آزادي ښځي او وينځي سزا توپير لري،
وينځي ته د دې لپاره چي محدوديتونه ئې تر آزادي زيات
دي ،د خپلي خوښي نكاح ئې نه ده په برخه شوې نو سزا
ئې تر آزادي نيمه ټاكل شوې .د دې تفصيل د النور د
سورې د دوهم آيت په تفسير كي وگورئ.
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اې نبي! د هللا پروا لره او د كافرانو او منافقينو
اطاعت مه كوه ،يقينا چي هللا ښه باحكمته پوه دئ .او
د هغه څه متابعت كوه چي ستا د رب له لوري درته
وحي كېږي ،يقينا چي هللا په هغه څه ښه خبر دئ چي
تاسو ئې كوئ .او پر هللا توكل كوه چي هللا د وكيل (ذمه
وال) په توگه كافي دئ.
( -)3-1په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته الرښوونه
شوې چي تل او په هر څه او هر حال كي د هللا تعالى پروا
كوه او له داسي څه ځان ساته چي هللا تعالى پرې ناراض
كېږي .د دې تقوى تقاضاء دا ده چي د كافرانو او
منافقانو خبري مه منه ،د دوى تگالري او كړنالري مه
غوره كوه .ستا رب (عليم) او (حكيم) دئ ،تا ته ئې
داسي الرښووني كړې دي چي بنسټ ئې د ده پر كامل او
بشپړ علم او پراخ حكمت اېښودل شوى .نو د هغه څه
متابعت كوه چي ستا د رب له لوري درته وحي كېږي ،هم
په پټه او هم په ښكاره ،هم د نورو تر څنگ او په
ً چي
ټولني كي او هم يوازي يا په خپلي كورنۍ كي ،يقينا
هللا په هغه څه ښه خبر دئ چي تاسو ئې كوئ ،هم ستاسو له
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پټو كارونو خبر دئ او هم د څرگندو كارونو له
څرن گوالي ،موخو او محركاتو ،او پر هللا توكل كوه چي هللا د
كفيل (ذمه وال) په توگه كافي دئ ،د هللا د حكم مطابق
عمل كوه او نتائج ئې خپل رب ته محول كوه او ډاډه
اوسه چي هللا تعالى د كفيل په توگه درته كافي دئ.

    
    
  













   



  
     











   
   
   
هللا د هيڅ سړي په ټټر كي دوه زړونه نه دي گرځولي،
او ستاسو هغه مېرمني ئې ستاسو ميندي نه دي گرځولې
چي ترې ظهار كوئ (ورته وايئ چي زما د مور په څېر
شوې) ،او ستاسو زوى بوللي ئې ستاسو زامن نه دي
گرځولي ،دا ستاسو د خپلو خولو وينا ده ،او هللا حقه
وينا كوي او هغه سمه الر ښيي ،خپلو پلرونو ته
منسوب ئې دروبلئ (د خپلو پلرونو په نامه ئې ياد
كړئ) ،همدا د هللا په وړاندي ډېره عادالنه ده ،او كه
ئې پلرونه نه پېژنئ نو په دين كي ستاسو وروڼه او
ستاسو دوستان دي ،او په هغه څه كي كومه گناه
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درباندي نشته چي په كي خطاء شئ ،ليكن په هغه څه
كي (گناه شته) چي ستاسو زړونو ئې قصد كړى وي ،او
هللا مهربان بخښونكى دئ.
( -)1-4د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى هر چا ته يوازي يو زړه وركړى ،دا زړه به
يا له ايمان ،صدق او اخالص ډكوي او يا له شرك ،كفر او
نفاق ،داسي نشي كېدى چي څوك دي مؤمن هم وي او داسي
افكار او عقائد دي هم ولري چي منشأ ئې كفر او نفاق
وي او له ايمان سره نه ښايي ،داسي نشي كېدى چي عمل
ئې د كافر او منافق وي خو دعوى ئې دا چي په زړه كي
ئې ايمان دئ او له هللا تعالى وېرېږي!! د يوه زړه له
خاوند سره دوه گوني او غبرگ معيارونه نه ښايي ،داسي
چي يو څوك هم دوست وگڼي او هم دښمن ،عقيده ئې داسي
وي چي يوه ډله ورته د دښمنانو ډله گڼي خو دى ورسره
دوستي كوي ،ايمان يو څه ورته حالل او جائز گڼي خو دى
د حرام په سترگه ورته گوري.
 كه تاسو خپلي مېرمني ته سل ځلي ووايئ چي زما د
مور په څېر راباندي حرامه شوې ،په دې وينا سره هغه
ستاسو مور نه گرځي ،مور مو يوازي هغه ده چي تاسو ئې
زېږولي يئ ،كه تاسو څوك په زوى ولۍ ونيسئ په دې سره
هغه ستاسو اصلي زوى نه دئ گرځېدلى ،اصلي زوى مو
يوازي هغه دئ چي تاسو ئې پالر يئ او ستاسو له نطفې
پيدا شوى .په دغو مواردو كي به نه دود دستور معتبر
گڼئ او نه ستاسو له خولې وتلې ويناوي ،يوازي د هللا
تعالى احكام او د خپل دين الرښووني به معتبر گڼئ .د هللا
تعالى هره وينا حق ده او تاسو ته سمه الر ښيي.
 څوك چي تاسو په زوى ولۍ نيسئ هغه ځان ته نه بلكي
خپل اصلي پالر ته منسوبوئ او د خپلو پلرونو په نامه
ئې ياد كړئ ،همدا د هللا تعالى په وړاندي ډېره عادالنه
ً د هغه
وينا او د حقيقت مطابق انتساب دئ .كه احيانا
پالر نه پېژنئ نو د ورور او دوست په نامه ورته خطاب
كوئ ،هغه په دين كي ستاسو ورور او دوست دئ.
ً اشتباه وكړئ او دا الهي الرښوونه
 كه احيانا
ً مراعات نه كړئ نو په هغو مواردو كي چي خطاء
اشتباها
شوي يئ كومه گناه درباندي نشته ،خو په هغه څه كي
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ً مو
گناه شته چي ستاسو زړونو ئې قصد كړى وي ،او عمدا
د دې الهي الرښووني خالف عمل كړى وي .خو سره له دې هللا
تعالى مهربان بخښونكى دئ ،اميد دئ ستاسو غلطي او
گناه معاف كړي.
دلته بايد څو خبري په پام كي ولرو:
 تر اسالم وړاندي او د جاهليت د دور يو جاهالنه دود
دا وو چي خلكو به خپلو مېرمنو ته د دائمي طالق وركولو
لپاره دا الفاظ كارول چي پر ما داسي شوې لكه خپله
مور ،ستا شا راته داسي شوه لكه د خپلي مور شا،
همداراز كه به چا كوم څوك په زوى ولۍ ونيولو نو نه
يوازي دا چي د ده زوى به گڼل كېدو او په همدې نامه
به يادېدو بلكي په ميراث كي به ئې هم برخه د اصلي
زامنو په اندازه وه ،اسالم د جاهليت دا دودونه هم د
نورو ناوړه دودونو په څېر لغو كړل او د دې مباركي
سورې په ترڅ كي ئې دغه الرښووني وكړې چي په داسي
مواردو كي ستاسو د خپلو خولو ويناوي څه ارزښت نه لري
او حقيقت نه شي بدلولى ،داسي ويناوي نه له مېرمني
مور جوړولى شي او نه پردي زوى اصلي زوى .د طالق او
ميراث په جامع احكامو سره ئې دا دودونه لغو كړل .كه
څوك د شفقت او ترحم له كبله چا ته د ورور ،خور ،مور
او پالر خطاب وكړي ،په دې كي څه حرج نشته ،د پورتني
آيت مراد دا نه دئ چي دا راز خطاب منع كوي ،بلكي
مراد ئې دا دئ چي دا الفاظ به په حقيقي معنى نه
كاروئ ،په دې الفاظو سره هغوى ستاسو اصلي خپلوان نه
جوړېږي ،نه د اصلي خپلوانو حكم پرې كېدى شي او نه ئې
حقوق د هغوى په څېر كېدى شي.
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مؤمنانو ته دا نبي د دوى تر خپلو ځانونو لومړى
توب لري ،او مېرمني ئې د دوى ميندي دي ،او د هللا په
كتاب كي مؤمن او مهاجر خپلوان ځيني تر ځينو نورو
لومړى توب لري ،مگر دا چي له خپلوانو سره مو په
معروفه توگه كومه ښېگڼه وكړئ ،همدا په دې كتاب كي
ليكل شوي.
( -)6په دې
الرښووني شوې:
 د دوى د ايمان تقاضاء دا ده چي رسول هللا ﹽ ته به تر
خپل ځان لوم ړى توب او ترجيح وركوي ،د ده وينا به تر
خپلي وينا غوره گڼي ،د ده له لوري بلنه به د خپل نفس
له بلني مقدمه گڼي ،د ده ژوند به تر خپل ژوند مهم
گڼي ،له ده سره به ئې مينه دومره وي چي له هللا تعالى
پرته له هيچا سره دومره مينه ونه لري ،تر مور ،پالر،
اوالد ،مېرمني او نږدې خپلوانو او دوستانو به ئې له
هغه سره مينه زياته وي .دا ځكه چي انسان له هغه چا
سره زياته مينه كوي چي تر نورو ئې له ده سره زياتي
پېرزويني كړې وي ،د رسول هللا ﹽ د بعثت له كبله چي هللا
تعالى پر دوى كومه پېرزوينه كړې او د هغه په الس ئې
له شرك ،كفر ،ظلم ،جهل ،فساد ،سپكاوي او رسوايي
ژغورلي او او د دنيا عزت او د آخرت سعادت ئې ورپه
برخه كړى ،د دې ستري پېرزويني عظمت ته په پام سره
بايد له رسول هللا ﹽ سره د دوي مينه پر بلي هري ميني
غالبه وي.
 د رسول هللا ﹽ مېرمني به داسي گڼي لكه خپلي ميندي،
رسول هللا ﹽ د ټولو مؤمنانو؛ نارينه او ښځو معنوي پالر
دئ او حقوق ئې تر پالر زيات او د ده مېرمني ئې د عزت
او درناوي له پلوه داسي دي لكه د دوى ميندي .دلته
بايد دوه خبري په پام كي ولرئ :لومړى دا چي دا حكم
يوازي د درناوي او احترام په اړه دئ او ټولو
مؤمنانانو؛ نارينه او ښځو ته راجع دئ ،د حجاب په اړه
مباركو

آيتونو

كي

مؤمنانانو

ته

څو
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نه دئ ،ځكه تر دې وړاندي ويل شوي چي داسي مجازي
نسبتونه حقيقت نه شي بدلولى .دوهم دا چي د قرآن د بل
آيت په ترڅ كي دا الرښوونه شوې چي د رسول هللا ﹽ له رحلت
وروسته به د هغه له مېرمنو سره له نكاح ډډه كوئ ،دا
درباندي حرام ده او د هللا تعالى په وړاندي ستر قبيح
عمل ،ځينو درنو مفسرينو له همدې فقرې (و ازواجه
امهاتهم) له امهات المؤمنين سره د نكاح د حرمت حكم
راايستلى حال دا چي دلته د دې حرمت خبره نه يوازي
مطرح نه ده بلكي داسي تعبير له مخكني آيت سره تعارض
رامنځته كوي ،ځكه هلته ويل شوي چي ستاسو د خولې وينا
حقيقت نه شي بدلولى .د دواړو فقرو تر منځ يوازي هغه
مهال همغږي رامنځته كېدى شي چي مجازي حرمت (درناوى)
د ستر او حجاب د عدم مراعات په معنى تعبير نشي ،په
بلي بڼي كي او د دغو درنو مفسرينو د تعبير له مخي خو
مجازي حرمت د حقيقي حرمت په معنى تعبير شوى نو په دې
صورت كي خو د حجاب حكم هم بايد منتفي وگڼل شي.
 مؤمنان بايد دې ته متوجه وي او له خپلوانو سره په
چلن كي دا خبره په پام كي ولري چي د خپلوانو درجې او
حقوق يو تر بل توپير لري ،د ځينو درجې او حقوق تر
نورو زيات دي ،خو د (ايمان) او (هجرت) په شرط ،د هللا
په كتاب كي مؤمن او مهاجر خپلوان ځيني تر ځينو نورو
لومړى توب لري ،خو د دې الرښووني معنى دا نه ده چي له
غيرمؤمن او غير مهاجر خپلوانو سره له هر ډول خپلوۍ
پاللو او ښېگڼي كولو منع شوي يئ ،داسي نه ده؛ له
داسي خپلوانو سره كولى شئ چي په معروفه توگه كومه
ښېگڼه وكړئ ،همدا د هللا تعالى په دې كتاب كي ليكل شوي.
 ځينو درنو مفسرينو د دې آيت دا برخه (
  
    


 ) داسي ژباړلې( :او د هللا

لري؛
ادبي
سياق
دغه

په كتاب كي خپلوان ځيني تر ځينو نورو لومړى توب
تر نورو مؤمنانو او مهاجرينو) ،دا ژباړه هم له
پلوه ركاكتونه او ستونزي لري او هم د آيت له
سره اړخ نه لگوي .تر دې فقرې وروسته راغلې
استثناء (   
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 )   نه يوازي
د دوى له تعبير سره اړخ نه لگوي بلكي په واضح توگه
ښيي چي دلته هغه خپلوان مستثنى شوي چي مؤمن او مهاجر
نه دي .د آيت وروستۍ فقره (  
 ) هم د دوى له تعبير
سره مناسبت نه لري ،ځكه په قرآن كي تر دې وړاندي دا
الرښوونه نه مومو چي خپلوان (كه كافر او غير مهاجر هم
ْلى دي او مؤمنان بايد
َو
وي) تر مؤمنانو او مهاجرينو ا
دوى ته لومړى توب وركړي ،خو په قرآن كي دا الرښوونه
مومو چي له غير مؤمن او غيرمهاجر سره كه خپل وي او
كه پردى په معروفه توگه ښېگڼه كولى شو .قرآن فرمايي:
    




   











الممتحنه1 :
هللا له هغو نه يئ منع كړي چي له تاسو سره نه دي
جنگېدلي او تاسو ئې له خپلو مېنو نه يئ ايستلي ،چي
ښېگڼه ورسره وكړئ او عادالنه چلن ورسره وكړئ ،يقينا
ً
چي هللا مقسطين خوښوي.
په حقيقت كي د االحزاب د سورې په دغه مبارك آيت كي
د الممتحنه د سورې د اتم آيت مزيد وضاحت شوى.
دې ته مو هم بايد پام وي چي د دې الهي ارشاد له
مخي د رسول هللا ﹽ ټولي مېرمني د احترام او درناوي له
پلوه د مؤمنانو د ميندو حيثيت لري ،كه څوك د رسول هللا
ﹽ د مېرمنو درناوى نه كوي ،خپلي معنوي ميندي ئې نه
گڼي ،د هغوى د شأن او حيثيت په اړه كږه خوله خوځوي،
هغه نه يوازي د هللا تعالى د صريح حكم خالف عمل كوي،
بلكي د اسالم او د اسالم د ستر پيغمبر ﹽ په اړه داسي
ستره دښمني كوي چي تر بلي هري دښمنۍ سخته ،قبيح او
كركجنه ده ،خداى وهلي شيعه په همدې بېمارۍ اخته شوي،
هغوى د عائشې ﹽ په څېر د هغه ستر شخصيت په اړه ناروا
تبليغات كوي چي د قرآن يوه مكمله سوره د هغې په دفاع
كي نازله شوې ،د النور سوره له سر تر پايه د هغه
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اتهام د رد او غندلو په اړه نازله شوې چي د منافقينو
له لوري د عائشې ﹽ په ضد وارد شوى وو .له دې پلوه له
رسول هللا ﹽ وروسته هيچا ته دا شرف او افتخار نه دئ په
برخه شوى چي په قرآن كي دي په دومره صريحو الفاظو د
هغه برائت اعالن شي ،د شيعه ځيني بدمغزه او بدطينته
آخوندان وايي چي رسول هللا ﹽ تر رحلت وړاندي علي ﹽ ته
دا واك وركړى وو چي كولى شي د رسول هللا ﹽ د كومي
مېرمني نوم د امهات المؤمنين له فهرست حذف كړي او
هغه دا كار وكړ او عائشه ﹽ ئې له دې فهرست وايستله!!
دا بدبختان نه دې ته گوري چي قرآن د رسول هللا ﹽ ټولي
مېرمني د مؤمنانو ميندي گڼلې دي او د قرآن يوه مكمله
سوره د عائشې ﹽ په برائت او پاك لمنۍ شهادت وركوي او
نه دې ته چي په داسي كركجنو ادعاگانو او جعلي
رواياتو سره د رسول هللا ﹽ او د هغه د درنې او متقي
كورنۍ هتك حرمت كوي!! آيا دا ممكنه ده چي د چا په
زړه كي دي يوه ذره ايمان وي او هغه دي د رسول هللا ﹽ د
ټبر په اړه داسي هتك حرمت وكړي؟!





















   


  
او هغه مهال چي له انبياوو مو د دوى تړون واخيست،
له تا ،له نوح ،ابراهيم ،موسى او عيسى د مريمي
زوى ،او له دوى مو كلك تړون واخيست ،تر څو له
رښتينو د دوى د رښتينولۍ پوښتنه وكړي ،او كافرانو
ته ئې ځانگړى دردوونكى عذاب تيار كړى.
( -)1-1په دې مبارك آيت كي له پيغمبرانو ﹽ د يوه
تړون اخيستلو موضوع ته اشاره شوې او ويل شوي چي له
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دې الري هللا تعالى له رښتينو د دوى د رښتينولۍ پوښتنه
كوي ،په داسي حال كي چي كافرانو ته ئې ځانگړى
دردوونكى عذاب تيار كړى .دا پوښتنه راوالړېږي چي دا
تړون څه دئ؟ دلته دغه تړون ته په واضحو الفاظو اشاره
نه ده شوې ،د قرآن په نورو آيتونو كي د دې ميثاق
مختلف بندونه توضيح شوي ،لكه دا چي له هللا تعالى پرته
به د بل چا عبادت نه كوي ،د دين په مضبوطي رسۍ به
خپلي منگولي كلكي ساتي ،د هللا تعالى پيغام به په پشړه
توگه او په امانت سره خلكو ته رسوي ،په دين كي به له
تفرق ډډه كوي ،د نورو پيغمبرانو مالتړ او تأييد به
كوي ،له هللا تعالى پرته به له بل چا وېره نه لري ،د
پيغام په رسولو كي به د خلكو د مخالفتونو پروا نه
كوي ،خو دا چي د رښتينو رښتينولي څنگه له دې الري
معلومېدى شي په دې پوهېدل لږ وضاحت غواړي او هغه دا
چي ډېر خلك پر هللا تعالى د ايمان دعوى كوي ،كله په
خپله د خپل ځان په اړه داسي انگېري چي مؤمن او متقي
دئ او كله نور د ده په اړه همدا گمان كوي ،خو په
حقيقت كي او د الهي معيارونو له مخي نه مؤمن وي نه
صالح او متقي ،قرآن د پيغمبر اطاعت د ايمان او تقوى
لپاره معيار او مالك گڼي؛ هغه څوك د ايمان ،تقوى او
له هللا تعالى سره د ميني په ادعاء كي رښتينى بولي چي
عمالً او د ژوند په ټولو ډگرونو كي د پيغمبر اطاعت
وكړي ،د پيغمبرانو د بعثت او د هغه تړون له الري چي هللا
تعالى له دوى اخيستى هغه وگړي څرگندېږي چي د ايمان
په دعوى كي رښتيني دي ،له همدې الري د كافرانو په اړه
حجت بشپړ كېږي او د هغه دردناك عذاب مستحق گرځي چي هللا
تعالى د دوى لپاره تيار كړى .كه دلته د آيت سياق و
سباق ته په پام سره دا مطلب توضيح كړو چي له
پيغمبرانو د تړون اخيستل او له رښتينو د دوى د
رښتينولۍ پوښتلو تر منځ تړاو څنگه دئ نو د وروستي
آيت په رڼا كي دا مطلب راته جوتېږي چي د الهي ميثاق
له مخي پر پيغمبرانو او د دوى پر صادقو پلويانو داسي
سخت آزمېښتونه راځي چي په ترڅ كي ئې صادق او كاذب
سره بېلېږي ،په وروستي آيت كي به وگورئ چي مسلمانان
له همداسي يوې سختي آزمويني سره مخامخ شوي وو چي په
نتيجه كي رښتيني مؤمنان او هغه چي په زړونو كي ئې
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ته
به
په
دې
له

 آيت كي دې ژمني11  په.بيماري او نفاق وو جوت شول
اشاره شوې چي له دښمن سره د مقابلې په دوران كي
 او د آيت،تېښته نه كوئ او دښمن ته به شا نه اړوئ
 له،پاى كي ويل شوي چي د الهي ژمني پوښتنه كېږي
په ډېر صراحت سره معلومېږي چي په آيت كي
.پيغمبرانو ﹽ د تړون اخيستلو دقيق تعبير همدا دئ
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اې هغو چي ايمان ئې راوړى! پر تاسو د هغه مهال
الهي پېرزوينه درياد كړئ چي لښكري درته راغلې نو
موږ سيلۍ پرې ولېږله او داسي لښكري چي تاسو ونه
ليدلې ،او هللا د هغه څه ښه ليدونكى وو چي تاسو كول،
هغه مهال چي له بره مو هم درباندي راغلل او ستاسو
له كوز لوري هم ،او هغه مهال چي سترگي تتي شوې وې
او زړونه ستونو ته رسېدلي وو او د هللا په اړه مو
ډول ډول گمانونه كول ،هملته مؤمنان وآزمويل شول
او په سختي لړزېدا سره ولړزول شول ،او هغه مهال
چي منافقينو او هغو چي په زړونو كي ئې مرض دئ
ويل :هللا او د ده رسول له يو ډول غولولو پرته د بل
څه وعده نه وه راسره كړې ،او هغه مهال چي د دوى
يوې ډلي وويل :اې د يثرب استوگنو! د ټېكي ځاى
درته نشته؛ نو بېرته ستانه شئ ،او د دوى يوې لويي
ډلي په داسي حال كي له پيغمبر اجازه غوښتله چي
ويل ئې :يقينا چي زموږ كورونه نامحفوظ دي ،حال دا
چي نامحفوظ نه ول ،له تېښتي پرته ئې بل څه نه
غوښتل ،او كه له اطراف ئې پرې ورننوتي وى بيا
فتنه ترې غوښتل شوې وى؛ حتما به ورغلي وو او د
هغې په اړه به له معمولي درنگ پرته نه وو تم شوي.
په داسي حال كي چي تر دې وړاندي ئې له هللا سره ژمنه
كړې وه چي شا به نه اړوي ،او الهي ژمنه خو داسي
ده چي پوښتنه ئې كېږي.
( -)11-9په دې مباركو آيتونو كي د احزاب د جگړي يو
دقيق او زړه راښكونكى انځور وړاندي شوى چي په ترڅ كي
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ئې د ايمان په الر كي او د پيغمبرانو ﹽ په ملگرتيا كي
د مؤمنانو د آزمويلو يوه بېلگه زموږ په وړاندي
اېښودل شوې ،په دې تاريخي بېلگي كي له يوې خوا د ستر
بريد په وړاندي له مؤمنانو سره د هللا تعالى مرسته ،په
ډېر سخت حالت كي د مؤمنانو آزمېښت ،د صبر او استقامت
په نتيجه كي پر ستر دښمن او د ټولو دښمنانو د گډ لوى
بريد په وړاندي د دوى حيرانوونكې بريا ،د مسلمانانو
له ليكو د منافقينو او بېمارزړو د بېلېدا هڅه ،د
الهي وعدو په اړه د دوى د عدم باور او اعتقاد
څرگندېدا ،له خپلو مخكنيو ژمنو تر شا كېدا او د
كافرانو لوري ته د دوى د تمايل په څېر ستر ستر مسائل
په كي څېړل شوي .بحث مؤمنانو ته په دې الهي خطاب پيل
شوى :اې هغو چي ايمان ئې راوړى! پر تاسو د هللا تعالى
هغه پېرزوينه درياد كړئ چي ډېري لښكري ستاسو خوا ته
راورسېدې ،هللا تعالى سيلۍ پرې مسلطه كړه او داسي لښكري
ئې د دوى د خورولو لپاره ولېږلې چي تاسو په خپلو
سترگو نه ليدلې ،تاسو چي هغه مهال په كوم وضعيت كي
وئ ،هر يوه مو څه كول ،هر يوه مو كوم دريځ غوره كړى
وو؛ هللا تعالى ليدلئ ،ستاسو د هر څه ښه ليدونكى وو،
هغه مهال چي له بره مو هم د دښمن لښكري درباندي
راغلې او ستاسو له كوز لوري هم ،ځيني د نجد او خيبر
له لوري راغلل چي تر مدينې بر سيمه گڼل كېده او ځيني
د مكې له لوري چي د مدينې لر سيمه گڼل كېده ،هغه
مهال چي د هيبت او وېري له كبله د ډېرو سترگي خړي
شوې وې ،زړونه ئې ستونو ته رسېدلي وو او د هللا په اړه
ئې ډول ډول گمانونه كول ،هملته مؤمنان وآزمويل شول
او په سختي لړزېدا سره ولړزول شول .همدا هغه مهال وو
چي منافقينو او هغو چي په زړونو كي ئې مرض دئ ويل :د
هللا او د ده د رسول هغه د بري او برالسي وعدې چي موږ ته
ئې راكولې له يو ډول غولولو پرته بل څه نه وو ،هغه
مهال چي د دوى يوې ډلي وويل :اې د يثرب استوگنو! د
ټېكي ځاى درته نشته؛ چي له دې خبري ئې يا مراد دا وو
چي نه دلته تم كېدى شئ او نه دا د خندق خوا ته تم
كېدا ستاسو لپاره مناسبه او گټوره ده ،غوره دا ده چي
بېرته ستانه شئ ،او يا ئې مراد دا وو چي په اسالم
ټينگار هيڅ گټه درته نه لري راشئ بېرته خپل پلرني
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دين ته واوړئ ،او د دوى يوې لويي ډلي په داسي حال كي
ً چي زموږ
له پيغمبر ﹽ اجازه غوښتله چي ويل ئې :يقينا
كورونه نامحفوظ دي ،مجبور يو خپلو كورونو ته ستانه
شو او د حفاظت څه انتظام ئې وكړو ،حال دا چي كورونه
ئې نامحفوظ نه ول ،له تېښتي پرته ئې بل څه نه غوښتل،
له دې خبري ئې قصد او اراده يوازي دا وه چي خپلي
تېښتي ته يوه بهانه جوړه كړي ،او كه په همدې حالت كي
د دښمن لښكري مدينې ته ننوتې وى او له دغو منافقينو
ئې په كومي فتنې كي د برخي اخيستو غوښتنه كړې وى نو
له كوم ځنډ پرته به په دې فتنې كي د پرېوتو لپاره
چمتو شوي وو ،يعني كه دوى ته د كفارو له لوري د اسالم
او مسلمانانو په ضد د كوم كار او د كافرانو د
ملگرتيا بلنه وركړى شوې وى نو له كوم ځنډ پرته به ئې
دا بلنه منلې وه او په فتنې كي د پرېوتو په اړه به
ئې له معمولي درنگ پرته ځنډ نه وو كړى .دا په داسي
حال كي چي تر دې وړاندي ئې له هللا تعالى سره ژمنه كړې
وه چي شا به نه اړوي ،او الهي ژمنه خو داسي ده چي
پوښتنه ئې كېږي .نه به دښمن ته شا اړوي او نه به له
اسالم د كفر لوري ته اوړي.
په دې مباركو آيتونو كي دښمن ته شا كول او خپله
مورچل ورته پرېښودل د هغي ژمني خالف كار گڼل شوى چي
هر مسلمان ئې له خپل رب سره لري؛ هغه ژمنه چي پر
خداى د ايمان او په قرآن د باور غوښتنه ده .دا څه
ً د هغې پوښتنه كوي .له
عادي ژمنه نه ده ،هللا تعالى حتما
دښمن تېښته او سنگر ورته پرېښودل ،نه تا له مرگ
ً د تېښتي په
ژغورلى شي او نه له وژل كېدو .كه فرضا
نتيجه كي له وژل كېدو وژغورل شې ،ما ته ووايه چي
څومره وخت به نور ژوندى وې ،چا دا تضمين دركړى؟!!
آيا داسي څوك او يا داسي كوم تدبير په نظر درځي چي
له هللا تعالى دي وساتلى شي؟ كه خداى ستا لپاره د كوم
ضرر اراده وكړي هغه څوك دئ چي د دې ضرر مخه ونيسي؟
او كه خداى ستا د بري او فتحي اراده كړې وي هغه څوك
دئ چي د دې مانع شي .له هللا تعالى پرته نه كوم موال او
چاري سمبالوونكى لرې او نه كوم مرستندوى.
لكه چي گورئ په دې مباركو آيتونو كي د احزاب د
ستري جگړي او د مخالفينو له لوري د دوى د وروستي ستر
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گډ بريد ډېر جامع او دقيق انځور زموږ مخي ته ځلېږي،
او ښيي چي د ايمان په الر كي د احزاب له جگړي سره
مخامخېدل يو طبيعي بهير او د هغه تړون يو بند دئ چي
هللا تعالى له اولوالعزمه پيغمبرانو او د دوى له الري له
ً او عمالً دې
ټولو مسلمانانو اخيستى دئ ،ټول بايد ذهنا
ً له
ته چمتو وي چي د خپلي مبارزې په بهير كي به حتما
داسي حالت سره مخامخ كېږي چي د كفر ،شرك ،نفاق او
فساد ټول ځواكونه د دوى په ضد گډه جبهه پرانيزي او د
گډ ستر بريد پرېكړه وكړي ،كه له دې طبيعي پړاو سره
مخامخ شول نو بايد ډاډه وي چي د صبر ،استقامت او پر
خپل رب د توكل په نتيجه كي به هللا تعالى په خپلو غيبي
لښكرو د دوى مرسته كوي ،دوى ته به بريا وركوي او دا
بريد به د دوى په ضد د دښمن وروستى ناكام بريد
ثابتېږي .يوه سړه سيلۍ ،د دښمن د جنگياليو په زړه كي
وېره او يأس اچول ،له بريا ئې ناهيلي كول ،د دوى تر
منځ اختالف راوالړول او دې ته ورته هغه كارونه چي هللا
تعالى ئې په غيبي لښكرو ترسره كوي؛ كافي دي چي لوى
لوى مجهز فوځونه خواره واره شي او تش الس د جگړي له
ډگر په شا شي ،آيا د احزاب ستره تاريخي جگړه د دې
حقيقت لپاره يو څرگڼد او انكار نه منونكى ثبوت نه
دئ؟!!
د دې سورې په مقدمه كي دا مطلب واضح شوى چي د احد
له ماتي وروسته داسي فضاء رامنځته شوه چي كورني او
بهرني دښمنان زړه ور شول ،كورنيو دښمنانو؛ منافقينو
او په مدينه كي مېشت يهودانو قريشو ته بلنه وركوله
چي كه پر مدينه بريد وكړي نو دوى به ئې كلكه ملگرتيا
او مرسته كوي ،د عربو ډېري مشركي قبيلې چي تر دې
وړاندي ئې د مسلمانانو په ضد د قريشو ملگرتيا او
مالتړ نه كولو او د مسلمانانو په ضد جگړو كي ئې برخه
نه اخيستله د احد له ماتي وروسته زړه ور شول ،ځينو
قريشو ته اطمئنان وركولو چي په راتلونكو جگړو كي به
د دوى ملگرتيا كوي ،ځينو په خپله پر مدينې د بريد
تيارى نيولو ،ځينو د دوكې او خدعي له الري مسلمانانو
ته د ضرر او تاوان رسولو توطئې جوړولې ،خو هللا تعالى د
دښمنانو ټولي توطئې شنډي كړې ،رسول هللا ﹽ هر دښمن ته
په خپل وخت مناسب ځواب وركړى او د هغه بريد ئې شنډ
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كړى ،دغو پېښو ټول دښمنان دې ته متوجه كړل چي د عربو
هيڅ قبيله د قريشو په شمول په يوازي توگه او د نورو
له مرستي او ملگرتيا پرته د مسلمانانو مقابله نشي
كولى ،له دې پرته بله چاره نه لري چي ټول په گډه او
د يوه ستر بريد له الري د مسلمانانو له دې ورځ په ورځ
زياتېدونكي گواښ ځان د تل لپاره وژغوري .دښمنانو د
يوه گډ لوى بريد ضرورت هغه مهال الزيات احساس كړ چي
رسول هللا ﹽ د حجاز او شام تر منځ پرتې سيمي دومة
الجندل كي د مېشت شوكه مارو هغه ډله وځپله چي دلته
به ئې تجارتي قافلې لوټلې ،رسول هللا ﹽ د پنځم هجري كال
د ربيع االول په مياشت كي له زرو مجاهدينو سره د دې
لوټمارو د تأديب لپاره په هغه لوري وخوځېدو ،هغوى
خپله سيمه پرېښوده او وتښتېدل ،د مسلمانانو دغي ستري
بريا دښمنان الزيات هيبت وهلي كړل او د دوى د خيرنو
زړونو كينه ئې الزياته تشديد كړه ،همدا د احزاب د
تاريخي جگړي شاليد او محركات ول .په دې جگړي كي د
مسلمانانو ټولو دښمنانانو په يوې او بلي بڼي كي برخه
واخيسته ،د پنځم هجري كال د شوال په مياشت كي د دښمن
لښكري د مديني په لور وخوځېدې ،له مكې د قريشو د
سردارانو تر مشرۍ الندي لوى لښكر د مدينې له الندي
لوري او له نجد او خيبر د دغو سيمو د يهودانو او
مشركانو د مذهبي او قومي مشرانو تر قيادت الندي د
مدينې له بر لوري وخوځېدل او د مدينې په شمال كي سره
يو ځاى شول .دا مخالفين د بني نضير د هغي يهودي
قبيلې مشرانو دې جگړي ته هڅولي ول چي د يوې ناكامي
توطئې له كبله له مدينې وشړل شوه ،دوى لومړى قريشو
ته او بيا د عربو نورو قبائلو ته په ننواتي ورغلل او
هغوى ئې يو گډ لوى بريد ته چمتو كړل .دا لښكر دومره
ستر وو چي د عربو په تېر تاريخ كي هيڅكله دومره ستر
لښكر په يوه بريد كي برخه نه وه اخيستې ،د مسلح
جنگياليو شمېر ئې تر لس زره زيات وو ،هيچا دا گمان
نه كولو چي مسلمانان به د دې بريد په وړاندي مقاومت
وكړى شي ،د هر چا انگېرنه دا وه چي دا ځل به مدينه د
دښمن په الس كي پرېوځي او مسلمانان به يا وژل كېږي او
يا به د مدينې پرېښودو ته اړ كېږي .خو داسي ونه شول،
كله چي دښمن د مدينې شمالي څنډي ته ورسېدو په ناڅاپي
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توگه له داسي څه سره مخامخ شو چي تر دې وړاندي ئې نه
ليدلى وو او نه اورېدلى ،يوه ژور (او احتماالً له اوبو
ډك) خندق ئې مخه ډب كړې ،نه ترې اوښتى شي او نه د
مدينې په لوري د پرمختگ لپاره بله الر او گودر مومي،
د دې خندق د كيندلو پرېكړه رسول هللا ﹽ د سلمان فارسي ﹽ
په مشوره كړې وه ،ال دښمن سيمي ته نه وو رسېدلى چي د
خندق كيندلو كار بشپړ شوى وو ،په شپږو ورځو كي د
خندق كار بشپړ شو ،رسول هللا ﹽ له درې زرو زړه ورو
مجاهدينو سره د خندق په امتداد كي مورچلي ونيولې،
دښمن يوازي له همدې لوري پر مدينې د بريد امكان
درلود ،نورو لوريو ته داسي طبيعي خنډونه او موانع ول
چي د دوى د بريد مخه ئې نيولې وه ،مجبور شول همدلته
واړوي او مدينه محاصره كړي ،دا كلكه محاصره تر يوې
مياشتي اوږده شوه ،نه دښمن شاتگ ته تيار وو او نه
مسلمانان له مقاومت الس اخيستو ته ،په پاى كي دښمن دا
هڅه وكړه چي په مدينه كي مېشت د بني قريظه يهودي
قبيله دې ته چمتو كړي چي له دوى سره الس يو كړي ،په
لومړي سر كي هغوى منفي ځواب وركړ او ورته وئې ويل چي
موږ له مسلمانانو سره په خپلي معاهدې والړ يو ،تر نن
پوري مو نه له دوى د معاهدي خالف كوم عمل ليدلى او نه
كوم تاوان ،خو وروسته د دښمن د دې وينا تر اغېز الندي
راغلل چي ورته ويل ئې :داسي مناسب فرصت له السه مه
وركوئ ،دومره ستر لښكر بيا نشي راغونډېدى ،همدا د
د بني قريظه
مسلمانانو د ځپلو وروستى فرصت دئ...
مشرانو توافق وكړ چي له دوى سره به د مسلمانانو په
ضد ملگرتيا كوي ،رسول هللا ﹽ ته د دې موضوع اطالع
ورسېده ،د انصارو مشران ئې د سعد بن معاذ او سعد بن
عباده په شمول دوى ته ورولېږل چي حقيقت معلوم كړي،
په خپلو ژمنو ودرېدو ته ئې تشويق كړي ،دوى ته ئې
ويلي وو چي كه د بني قريظه ځواب منفي وو نو يوازي ده
ته به اطالع وركوي او كه ئې ځواب مثبت وو او له دښمن
سره د ملگرتيا پرېكړه ئې نه وه كړې نو په لوړ ږغ دي
ټولو مسلمانانو ته دا خبره اعالن كړي ،خو وفد له دوى
سره له خبرو وروسته متوجه شو چي د خيانت اراده لري،
له دوى ئې نه يوازي منفي ځواب ترالسه كړ بلكي دا ئې
ترې واورېدل چي ويل ئې :زموږ او محمد تر منځ نه كوم
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تړون شته او نه كومه ژمنه ،كه څه هم دې پالوي خبره
پټه وساتله او يوازي رسول هللا ﹽ ته ئې حقيقت څرگند كړ
خو دا خبره ډېر ژر هر لوري ته خوره شوه ،د دوى غداري
مسلمانان سخت اندېښمن كړل ،منافقينو ته دا فرصت په
الس ورغى چي خپل تبليغات تشديد كړي او د مسلمانانو د
همت كمزوري كولو لپاره ترې استفاده وكړي ،مسلمانان د
بني قريظه له لوري ډاډه ول او رسول هللا ﹽ هغه لوري ته
د دفاع كوم ځانگړى انتظام نه وو كړى ،حتى ځينو
مسلمانانو خپلي كورنۍ دې لوري ته لېږلې وې ،منافقينو
به ويل :موږ ته د روم او فارس د فتحي زېري راكول
كېدل خو اوس مو حالت داسي دئ چي له خپلو مورچلو بهر
نشو وتلى ،دا د فتحي او برياوو زېري هسي زموږ د
غولولو لپاره ول ،ځينو ويل چي غوره دا ده قريشو ته
تسليم شو ،د هغوى شرائط ومنو ،له اسالم او مسلمانۍ الس
واخلو او خپل مخكني دين ته ستانه شو ،ځينو ال دا هم
ويل چي د دې ستونزي حل يوازي دا دئ چي محمد (ﹽ)
قريشو ته تسليم كړو!! رسول هللا ﹽ دا مهال د بني غطفان
له قبيلې سره خبري پيل كړې وې ،غوښتل ئې هغوى دې ته
چمتو كړي چي له جگړي الس واخلي او د قريشو ملگرتيا
پرېږدي چي په بدل كي به ئې د مدينې د حاصالتو درېيمه
برخه دوى ته وركړي ،خو كله چي ئې په دې اړه د انصارو
له مشرانو سعد بن معاذ او سعد بن عباده وپوښتل هغوى
ورته وويل :يا رسول هللا! دا ستا خپله رأيه ده او پر
موږ د زړه سوي لپاره ئې وړاندي كوې كه د هللا تعالى له
لوري وحي؟ كه وحي وي موږ له اطاعت پرته بل ځواب نه
لرو خو كه پر مو ږ د زړه سوي له كبله وي نو په خداى
قسم چي موږ د شرك په حالت كي دوى ته جزيه نه وه
وركړې نو اوس چي هللا تعالى په اسالم سره موږ ته عزت
راپه برخه كړ څنگه به هغوى ته جزيه وركوو؟!! ،اوس به
زموږ او دوى تر منځ پرېكړه په توري سره كېږي!! رسول
هللا ﹽ د دوى د همتناك ځواب له اورېدو وروسته دا لړۍ
متوقفه كړه او حتى ويل شوي چي د معاهدې مسوده ئې
وشلوله.
دغه مهال د غطفان د قبيلې د اشجع څانگي يو كس د
نعيم بن مسعود په نامه چي نوى مسلمان شوى وو او
هيڅوك د ده له مسلمانېدو خبر نه وو رسول هللا ﹽ ته راغى
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او وئې ويل :يا رسول هللا! زه نوى مسلمان شوى يم ،هيڅوك
زما له مسلمانېدو خبر نه دئ ،كه ما ته د څه كولو امر
كوې چمتو يم ،كولى شم د دوى تر منځ تفرقه او اختالف
راوالړ كړم ،رسول هللا ﹽ د ده له وړانديز سره توافق وكړ
چي همدا كار وكړي ،هغه لومړى بني قريظه ته ورغى او
ورته وئې ويل :كېدى شي قريش او غطفان د محاصرې له
اوږدېدو تنگ او بېرته ستانه شي ،دا كار هغوى ته نه
گران دئ او نه كوم تاوان وررسوي ،خو تاسو به همدلته
په مدينه كي له مسلمانانو سره يوازي پاته يئ ،نه به
قريش د مسلمانانو په وړاندي ستاسو مرسته كولى شي او
نه غطفان او نوري قبيلي ،ښه به دا وي چي هغوى ته
همدا خبره وكړئ او ورته ووايئ :په جگړي كي به يوازي
هغه مهال برخه اخلو چي تاسو څو كسان موږ ته د يرغمل
په توگه راكړئ چي مطمئن شو تاسو به موږ يوازي نه
پرېږدئ ،هغوى دا وړانديز خوښ كړ او پرېكړه ئې وكړه
چي خپله مطالبه او شرط به قريشو ته وايي ،نعيم له دې
وروسته د قريشو او غطفان مشرانو ته ورغى او هغوى ته
ئې وويل :داسي معلومېږي چي قريظه له خپلو ژمنو په شا
شوي او غواړي ستاسو ځيني كسان يرغمل كړي او محمد (ﹽ)
ته ئې تسليم كړي او په دې توگه د هغه باور بېرته
ترالسه كړي ،بايد له دوى سره په خپلي معاملې كي محتاط
وو ،كله چي هغوى د قريظه مشرانو ته دا خبره وكړه چي
محاصره اوږده شوه ،جنگيالي تنگ شوي ،بايد گډ بريد
پيل كړو ،هغوى د يرغمل كسانو غوښتنه ترې وكړه ،د
متحده محاذ مشران پوه شول چي د نعيم وينا دقيقه وه،
د دوى دا شرط ئې قبول نه كړ ،بني قريظه هم متوجه شول
چي د نعيم مشوره سمه وه او د متحده محاذ مشران دوى
په دې جگړي كي ښكېلوي او بيا ئې يوازي پرېږدي!! په
دې توگه گډ بريد وځنډېدو ،له محاصرې نږدې پنځه ويشت
ورځي تېري شوې وې ،په همدې ظروفو او شرائطو كي يوه
شپه سخته سړه سيلۍ راغله ،داسي تياره خوره شوه چي چا
خپل الس نشو ليدلى ،د دښمن خيمې ئې ونړولې ،د پخلي
ديگونه ئې نسكور كړل ،اوښانو او آسونو ئې پړي وشلول
او په تېښته شول ،د دښمن د هر جنگيالي همت ئې داسي
وځپلو چي د سيمي له پرېښودو پرته ئې بله پرېكړه نه
شوى كولى ،سحر چي رڼا خوره شوه او مسلمانانو د لښكر
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مورچلو ته وكتل ټوله سيمه ئې په بشپړه توگه تشه
وموندله!! دغه مهال رسول هللا ﹽ وفرمايل :دوى به له دې
وروسته بيا پر تاسو بريد ونه كړى شي تاسو به پرې
بريدونه كوئ.
وعن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا ﹽ قال يوم
ً ولكن تغزوهم".
األحزاب " ...ال يغزوكم بعدها أبدا
مجمع الزائد
دا د دښمن د وضعيت په اړه د رسول هللا ﹽ ژور او دقيق
معلومات ،د جزيرة العرب د هغه مهال د حالت په ارتباط
د ده صحيح پېژندنه او تحليل او يوه دقيقه وړاندوينه
وه چي په بشپړه توگه رښتينې ثابته شوه ،همداسي وشول،
قريشو او نورو مشركينو بيا پر مسلمانانو د بريد
امكان ترالسه نه كړ.




   












   




    
    





ووايه :كه وتښتئ دا تېښته به هيڅكله تاسو ته له
مړيني او وژل كېدو (كومه) گټه درونه رسوي ،او په
هغه صورت كي به له لږ شاني پرته برخمن نه كړى شئ،
ووايه :هغه څوك دئ چي له هللا مو خوندي وساتي كه كوم
بدوالى درته وغواړي او يا كومه پېرزوينه درته
وغواړي؟! او له هللا پرته به نه ځان ته كوم موال
ومومي او نه كوم مرستندوى.
( -)11-16په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته الرښوونه
شوې چي منافقينو او هغو ته چي د دې جگړي په دوران كي
ئې بې همتي كړې ،داسي سخته وېره پرې مسلطه شوې چي

االحزاب
201
د قرآن پلوشې
غوښتل ئې سنگر پرېږدي او وتښتي؛ ووايي :كه وتښتئ او
دښمن ته شا كړئ نو دا تېښته نه تاسو له مړيني ژغورلى
شي او نه له وژل كېدو ،ستاسو دا د تېښتي غلط تدبير
ً ستاسو مرگ
په دې اړه هيڅ گټه نه دررسوي ،كه احيانا
او وژل كېدا وځنډېږي نو دا ژوند به له دې پرته بل څه
نه وي چي څو لنډي ورځي د دنيا له مال متاع برخمن
شئ!! كه هللا تعالى ستاسو په اړه دا پرېكړه كړې وي چي
تاوان درورسېږي او له كوم كړاو سره مخامخ شئ آيا
داسي څوك مومئ چي له هللا تعالى مو خوندي وساتي او له
ستونزي او كړاو سره له مخامخېدو مو وژغوري؟! او كه د
جنگ په ميدان كي او هغه مهال چي ستر لښكر ستاسو په
ضد راغونډ شوى هللا تعالى وغواړي خپله پېرزوينه درپه
برخه كړي؛ آيا داسي څوك شته چي د هللا تعالى د پرېكړي
او ارادې مخه ونيسي؟! مگر نه پوهېږئ چي له هللا تعالى
پرته نه ځان ته كوم موال موندلى شئ او نه كوم
مرستندوى؟!
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بې شكه چي هللا ستاسو خنډ كېدونكي وگړي او هغه ښه
پيژندلي چي خپلو وروڼو ته (د دې وينا) ويوونكي
وو :زموږ لوري ته راشئ په داسي حال كي چي په جگړي
كي برخه نه اخلي مگر ډېر لږ ،پر تاسو (د هري
ښېگڼي) په اړه بخل كوونكي ،كله چي د وېري حالت
راشي نو دوى به ووينې چي ستا په لوري به داسي
گوري چي سترگى به ئې رغړي ،د هغه چا په څېر چي د
مرگ (د وېري او هيبت) له كبله بې سده شوى ،خو كله
چي وېره (او د خوف حالت) له منځه والړ شي له تاسو
سره به په تېرو ژبو مخامخ كېږي ،د مال ډېر حرص
لرونكي ،دوى ايمان نه دئ راوړى ،نو هللا د دوى
عملونه حبط كړل او دا كار هللا ته آسان دئ .داسي
انگېري چي (د دښمنانو) ډلي ال نه دي تللې او كه
احزاب (بيا) راشي دا به خوښوي چي د كوچيانو په
ډلي كي په بيديا كي اوسېدى او ستاسو خبري ئې (له
يوه او بل) پوښتلى ،او كه (احيانا) په تاسو كي وى
نو نه به وو جنگېدلي مگر ډېر لږ.
( -)20-11په دې مباركو آيتونو كي د جهاد مخالفين
داسي معرفي شوي:
 هللا جل شأنه دوى ښه پيژني ،كه هرڅومره بهانې وكړي،
خلك وغولوي ،د خپل ناروا دريځ لپاره غولوونكي دالئل
وړاندي كړي ،هللا تعالى ته هم د دوى عملونه معلوم دي او
هم ئې د زړه كيفيت.
 دوى په عملي جهاد كي برخه نه اخلي مگر ډېر لږ او
هغه هم د مجبوريت له كبله.
 خپل ملگري او خپلوان هم له جهاد او په جگړو كي له
برخي اخيستو منع كوي.
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 د هللا د الري پر مجاهدينو ئې برى او فتح نه لورېږي.
 د خوف او وېري په حالت كي ئې وضعيت داسي وي لكه
مرگ چي په سترگو گوري او د مرگ وېرونكې بال دوى ته
خپله خوله پرانيستې وي.
 كله چي د وېري حالت ختم شي نو د خپلو تېرو ژبو
توري له تېكو راوباسي او د مجاهدينو په خالف شديد
تبليغات پيل كړي.
 د تبليغاتو اصلي وجه او موخه ئې مال او مقام
ترالسه كول وي.
 دوى ايمان نه دئ راوړى ،د الهي معيارونو له مخي د
دوى ايمان حقيقي ايمان نه دئ او هللا تعالى د دوى د
ايمان دعوى نه قبلوي.
 هللا تعالى د دوى هڅي شنډوي ،هلي ځلي ئې حبطوي ،پر
هغو عملونو ئې هم د بطالن كرښه راكاږي چي په ظاهر كي
ښه او نېك برېښي ،د دوى ظاهري نيك عملونه د هللا تعالى
په وړاندي هيڅ قدر او قيمت نلري.
 هللا ته دا آسانه ده چي د مسلمانانو په ضد د دغو
منافقينو هڅي حبط كړي.
 داسي انگېري چي دښمنان ئې سر ته والړ دي او خپلي
تېرې توري ئې د دوى پر سر نېولې دي ،د دښمن د خورېدو
په وخت كي هم داسي گمان كوي چي ال د دوى جنگيالي نه
دي تللي.
 كه دښمن بېرته راستون شي نو دا به خوښوي چي له
مسلمانانو او د جنگ له ډگر لري په بيديا كي له
كوچيانو سره اوسېدى او شېبه په شېبه ئې د جنگ حال
معلومولى او له يوه بل ئې د جنگ او په جنگ كي د
مسلمانانو له وضعيت پوښتني كولى.
ً د جنگ په دغسي يوه حالت كي د مسلمانانو
 كه احيانا
په څنگ كي پاته كېدو ته اړ شي نو په جنگ كي به برخه
وانه خلي مگر ډېر لږ.
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ً چي تاسو ته د هللا په استازي كي نېكه بېلگه او
يقينا
اسوه ده .هغه چا ته چي هللا او د آخرت ورځي ته اميد
ساتي او هللا زيات يادوي.
( -)21په دې مبارك آيت كي موږ ته الرښوونه شوې چي
رسول هللا ﹽ د مؤمنانو لپاره داسي ځالنده قدوه دئ چي پر
هللا تعالى او آخرت باندي د ايمان او هللا تعالى او آخرت
ته د اميد او هيلي ساتلو څرنگوالى د هغه په سنت او
كړنالري كي پېژندى شي ،يعني څوك چي غواړي هللا تعالى ته
د هيلي درلودو په څرنگوالي وپوهېږي او هغه عملونه
وپېژني چي له كبله ئې انسان د هللا د مرستي ،رعايت او
عنايت طمع او هيله كولى شي ،نو دا دي له پيغمبر ﹽ
زده كړي ،څوك چي غواړي وپوهېږي آخرت ته هيله او اميد
درلودل يعني څه؛ او غواړي هغه عملونه وپېژني چي په
آخرت كي به گټه وررسوي او له دې الري كولى شي د نېك
آخرت طمع ولري نو هغه دي آخرت ته د طمعي او هيلي
څرنگوالى له پيغمبر ﹽ زده كړي او څوك چي غواړي د هللا د
زيات ذكر په څرنگوالي پوه شي بايد په دې كي د پيغمبر
ﹽ متابعت وكړي ،پيغمبر بايد د ده لپاره اسوه او قدوه
وي او د هغه په شخصيت كي او د ده د اخالقو او كړنو په
رڼا كي د دې خبرو په حقيقت ځان پوه كړي ،د ژوند په
ټولو مسائلو كي بايد پيغمبر ﹽ موږ ته بېلگه ،اسوه او
قدوه وي ،هللا ته د هيلي درلودو په څرنگوالي كي ،د آخرت
په نسبت ايمان درلودلو ،د اعمالو د نتائجو په اړه
آخرت ته طمع او هيله ساتلو او د هللا د زيات يادولو او
ذكر په څرنگوالي كي بايد پيغمبر زموږ قدوه او اسوه
وي.
دلته بايد څو مهمي خبري په پام كي ولرو:
 دا موضوع د داسي بحث په ترڅ كي راغلې چي يو ستر
جنگ او په هغه كي د بېلو بېلو ډلو دريځونه څېړل شوي،
د دې معنى دا ده چي دلته پر هللا تعالى ايمان او هغه ته
طمع او هيله درلودل ،په آخرت باور او اخروي سعادت ته
هيله درلودل هغه مهال حقيقي ايمان او پر ځاى طمع او
هيله ده چي د جنگ په سخت حالت كي د انسان دريځ داسي
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وي لكه د رسول هللا ﹽ دريځ ،څوك چي پر هللا تعالى او آخرت
د ايمان دعوى كوي ،گمان او انگېرنه ئې دا وي چي
ايمان ئې د هللا تعالى په وړاندي مقبول او هيله ئې پر
ځاى ده خو نه د دين دښمنو ځواكونو په ضد هغه څه كوي
چي رسول هللا ﹽ كړي او نه د جگړو په سختو حالتونو كي
داسي دريځ غوره كوي چي رسول هللا ﹽ غوره كړى؛ نه ئې د
ايمان دعوى ارزښت لري او نه ئې هيلي او گمانونه صحيح
او پر ځاى دي .تاسو به ډېر داسي اشخاص او ډېري داسي
مذهبي فرقې او ډلي وگورئ چي پر هللا تعالى ،آخرت او
رسول هللا ﹽ د ايمان دعوى كوي ،د رسول هللا ﹽ په ستايني كي
به دومره مبالغه كوي چي مسيحيانو د عيسى ﹽ په اړه
كوله ،دومره غلو چي عيسى ﹽ ئې د خداى زوى ،د خداى
ځاى ناستى او حتى درېيم خداى او په خپله خداى
وگڼلو!! دومره غلو چي هللا تعالى هغوى ته وفرمايل:
    
    
    
    







   




    
    
      




    
النساء111 :


اې اهل كتابو! په خپل دين كي غلو مه كوئ او د هللا په
اړه له حق پرته بل څه مه وايئ ،بې شكه چي مسيح د
مريمي زوى خو يوازي د هللا رسول او د ده هغه كلمه وو چي
مريمي ته ئې القاء كړې وه او د ده يوه روح ،نو پر هللا
او پيغمبرانو ئې ايمان راوړئ او مه وايئ چي درې دي،
ډډه وكړئ ،چي دا درته غوره دئ ،هللا خو يوازينى اله دئ،
له دې منزه دئ چي كوم زوى ئې وي ،څه چي په آسمانونو
كي دي او څه چي په زمكي كي دي ټول د ده دي او هللا د
وكيل په توگه كافي دئ.
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په دې مبارك آيت كي د محرف مسيحيت د ترديد لپاره
په موجزو او مختصرو الفاظو سره داسي پرېكنده او قاطع
استدالل شوى چي د دې او هر هغه جعلي مذهب د ترديد
لپاره كفايت كوي چي د پيغمبرانو په اړه ئې غلو كړې،
دا آيت وايي:
 دوى په دين كي غلو كړې.
 د هللا په اړه د دوى وينا د حق خالف ده.
 مسيح په الوهيت كي شريكوي ،حال دا چي هغه پيغمبر
وو ،هغه يو انسان وو ،له مريمي پيدا شوى انسان ،د هللا
په يوه امر له پالر پرته پيدا شو ،هللا ورته روح وركړه
او راژوندى ئې كړ.
 هم په هللا باندي د دوى باور ناسم دئ او هم په
پيغمبرانو.
 د يوه هللا پر ځاى په دريو خدايانو باور لري .حال دا
چي هللا يو دئ ،نه شريك لري او نه زوى.
 زوى درلودل خو د فناء كېدونكي مخلوق د بقاء ذريعه
ده او شريك درلودل خو د ضعيف او ناتوانه واكمن اړتيا
ده ،هللا خو له دې منزه دئ چي زوى ،ځاى ناستى يا شريك
ولري.
 هغه ذات چي د زمكي او آسمانونو هر څه د ده وي ولي
به ځان ته شريك ،زوى او ځاى ناستى نيسي؟!!
 دوى له هللا پرته بل خيالي معبود ځان ته وكيل او د
چارو سنبالوونكى نيولى ،حال دا چي هللا د وكيل په توگه
كافي دئ.
دا عجيبه مه گڼئ چي څنگه د اهل كتابو ځينو مذهبي
مشرانو د عيسى عليه السالم د وژلو دعوى كوله او پر دې
ئې فخر كاوو او بلي ډلي هغه د خداى زوى او ځاى ناستى
كړ ،دا ځكه چي دوى د طاغوت د دربار سركاري مفتيان
ول ،د يوه طاغوت لپاره ئې پيغمبر ته باغي ويل او د
بل لپاره ئې له هماغه مزعوم باغي (اله) جوړولو ،د
تاريخ په اوږدو كي دين پلورونكو سركاري مفتيانو تل
همداسي كړي .د عباسيانو په دور كي د رسول هللا ﹽ د اهل
بيت په اړه دومره له مبالغو ډك جعلي روايات جوړ شول
چي ډېر د دين له روح بې خبر خلك ئې د شرك په ډنډ كي
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پرې غرق ك ړل ،د هر روايت په بدل كي دغو جعلكارانو له
عباسي حكامو له درهمو ډكي كڅوړي ترالسه كړې!! همدغه
جعلي روايات نه يوازي د شيعه خرافي مذهب بنسټ
وگرځېدو بلكي ډېري نوري په خرافاتو او مبالغو كي
غرقي ډلي ئې رامنځته كړې!! نامناسبه ئې مه گڼئ كه
دلته له دغو ډلو يوه تاسو ته معرفي كړم :يوه
پاكستاني ډله چي مركز او مشر ئې په بريتانيا كي دئ،
د بريتانيا حكومت يوه ټلويزيوني شبكه په واك كي
وركړې ،د دې شبكې د نشراتو محوري برخي دا دي :د عرس
په نامه په زيارتونو كي د جوړو شوو مسخره غونډو او
محفلونو فيلمونه ،داسي نعتونه چي له ډېرو مبالغو ډك
وي ،رسول هللا ﹽ په داسي صفاتو ستايل چي هللا تعالى نه دئ
پرې ستايلى ،د سينگار شوو پېغلو په غږ او تصوير كي
نعتونه ،د خپل مشر هغه ويناوي خپرول چي هم ئې د قرآن
په آيتونو استناد دومره ناسم وي چي د صريح تحريف نوم
وركولى شو ،هم ئې په رواياتو استناد داسي وي چي
ً پر جعلي ،ضعيف ،غريب او له قرآن سره متضاد او
اكثرا
متصادم او له صحيح احاديثو سره متعارض رواياتو باندي
استناد كوي ،خو همدې ته له رسول هللا ﹽ سره د محبت ،د
سنت حُجِيَّت او  ...نوم وركوي!! دې جناب او د ده
پلويانو ته وايو :له رسول هللا ﹽ سره د ميني او د ده
سنت ته د حجت په سترگه د كتلو معنى دا ده چي عمالً د
هغه اطاعت وكړو او پر سنتونو ئې عمل وكړو ،موږ ته
ووايئ چي تاسو له دغو مهمو مهمو سنتونو په كوم يوه
عمل كړى؟ رسول هللا ﹽ په خپل ټول ژوند كي ،له بعثت تر
رحلت پوري ،د كفر او شرك ځواكونو له سردارانو او
ساالرانو سره مقابله كړې خو تاسو نه يوازي هيڅكله د
دوى مقابله نه ده كړې بلكي تل مو د هغوى مالتړ كړى او
د هغوى مشري او زعامت مو منلى!! رسول هللا ﹽ د همدې
مقابلې په يوه پړاو كي مكه له دې كبله پرېښوده او
مدينې ته ئې هجرت وكړ چي د ابوجهل واكمني ئې نه منله
او كله چي د مدينې په څېر پناه ځى ورته ميسر شو له
ځنډ پرته ئې هجرت وكړ ،خو ستاسو مشر د پاكستان له
اسالمي هېواد د بريتانيا په څېر د اسالم او مسلمانانو
ستر او تاريخي دښمن ته پناه وړې!! رسول هللا ﹽ د مدني
ژوند په لسو كلونو كي تر اويا زياتي نښتي له دښمن
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سره درلودې خو ما ته ووايئ :آيا تاسو او ستاسو
مشرانو په خپل ټول ژوند كي يوه شېبه په سنگر كي تېره
كړې؟!! رسول هللا ﹽ له هيچا په هيڅ نامه د ځان لپاره
صدقه او خيرات نه دئ ترالسه كړى او پر خپلي كورنۍ ئې
د صدقاتو اخيستل حرام كړي ،دا تاسو او ستاسو مشران
ولي ټول ژوند د نورو په صدقاتو او خيراتونو تېروئ؟!
رسول هللا ﹽ په هيڅ قبر د گنبدي جوړولو اجازه نه ده
وركړې ،د هيڅ مړي لپاره ئې د عرس محفل نه دئ جوړ
كړى ،په مدينه كي د هيڅ صحابي پر قبر نه زيارت جوړ
شوى او نه گنبده ،تر هغه مهاله چي پر قبرونو
زيارتونه ول ،جنډې ئې درلودې ،مجاوران ئې درلودل ،نو
رسول هللا ﹽ قبرونو او هدېرو ته له تلو ممانعت كولو،
هغه مهال ئې اجازه وركړه چي د قبرونو ليدو او هغوى
ته د دعاء كولو او له ليدو ئې د پند اخيستلو په موخه
ورشو چي پر قبرونو نه جنډې ليدل كېدې ،نه گنبدي او
نه ئې خوا ته د صدقاتو په طمع ناست مجاورين ،دا تاسو
ولي له قبرونو زيارتونه جوړ كړي او هغه مو هم دكان
دئ ،هم دفتر او هم آدرس؟!! قرآن وايي :كله چي به
منافقين د رسول هللا ﹽ حضور ته ورغلل نو هغه به ئې په
داسي القابو ستايو چي هللا تعالى نه دئ پرې ستايلى ،نن
تاسو همدغه كار كوئ!! رسول هللا ﹽ په داسي القابو ستايئ
چي هللا تعالى نه دئ پرې ستايلى!! هللا تعالى فرمايي چي
آدم ﹽ د ټولو انسانانو جد او لومړى انسان او لومړى
پيغمبر دئ خو تاسو وايئ چي رسول هللا ﹽ تر آدم ﹽ وړاندي
پيدا شوى!! هللا تعالى فرمايي چي انسان مي له خاوري
پيدا كړى تاسو وايئ :رسول هللا ﹽ د هللا تعالى په خوا كي
او په ازل كي او د ټولو مخلوقاتو له پيدا كېدو
وړاندي يو نور وو ،ټول عالم له دغه نور يا د دغه نور
له طفيله پيدا شوى!! او دا همغه څه دي چي مسيحيانو د
عيسى ﹽ په اړه ويلي او قرآن د دوى وينا او ادعاء
تكذيب كړې او ويلي ئې دي چي عيسى ﹽ يو انسان وو او
له خپلي مور پيدا شوى ،تاسو ادعاء كوئ چي د رسول هللا ﹽ
دا نور له آدم ﹽ بيا د رسول هللا ﹽ تر پالر عبدهللا پوري د
صالح او مؤمنو شخصيتونو په صلب او رحم كي له يوه بل
ته انتقال شوى!! حال دا چي قرآن دا خرافي باور له
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بنسټه ردوي او وايي :د هر انسان د لومړنۍ نطفې يوه
برخه د مور په بدن كي او بله ئې د پالر په بدن كي له
هغو موادو جوړېږي چي له خاوري راټوكېدلي ،دا دواړه
برخي د مور په رحم كي سره يو ځاى شي ،ورو ورو وده
كوي او له څه مودې وروسته يو بشپړ ماشوم ترې جوړ شي
او په دې وخت كي هللا تعالى هغه ته روح وركړي ،داسي نه
دي چي نطفه ئې د اجدادو په بدن كي له وړاندي جوړه
شوې او له يوه بل ته انتقال شوې!! قرآن وايي :د رسول
هللا ﹽ يو جد؛ د ابراهيم ﹽ پالر آزر؛ دومره ستر كافر او
مشرك وو چي د (عدو هلل) يعني د هللا دښمن نوم ئې ورته
غوره كړى ،همغه چي خپل زوى ابراهيم ﹽ ته ئې وويل:
ْنى
اهجُر
َّك و
من
ِ ألَر
َه
تنت
َه
بر
َن
َنت ع
ِب أ
َاغ
َر
أ
لئن َّ
لمْ َ
ِيمُ َ
يِ
إْ
ِهتى َ
َ ْ
ْجَُ
ءالَ
َْ
ِيًّا* اې ابراهيمه! آيا زما له معبودانو تېر شوى
مل
َ
ً به دي رجم
(څنگ ته شوى) يې؟ كه ډډه ونه كړې نو حتما
(سنگسار) كړم ،او د تل لپاره له ما لري شه!! ما ته
ووايئ :تاسو د رسول هللا ﹽ په كوم سنت عمل كړى؟! تاسو د
رسول هللا ﹽ په اړه د قرآن كومي وينا ته اعتناء كړې؟ تا
ته چا ويلي چي د دې او هغه شخصيت په ستايلو سره څوك
جنت ته رسېدى شي او د هللا تعالى رضاء ترالسه كولى شي،
په داسي حال كي چي قرآن د ابراهيم ﹽ ،اسمعيل ﹽ،
شخصيتونو په اړه
اسحاق ﹽ او يعقوب ﹽ په څېر سترو
موږ ته وايي:
      
     



 

البقرة134 :
دا خو يوه تېره شوې ډله ده ،چي دوى لره به خپله السته
راوړنه وي او تاسو ته خپله السته راوړنه او تاسو به د
دوى له كړنو نه پوښتل كېږئ.
په دې مبارك آيت كي نه يوازي د دين يو بنيادي اصل
توضيح شوى ،بلكي د مذهبي انحراف يوه اساسي او بنيادي
اړخ ته هم گوته نيول شوې ،د دين اساسي خبره دا ده چي
هر څوك به د خپل عمل سزا گوري ،يو د بل پېټى نشي
وړى ،يو د بل لپاره نه مجازات كېږي ،نه پالر د زوى په
گناه نيول كېږي او نه زوى د پالر د ښو عملونو په وجه
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جنت ته درومي ،هر څوك به د خپلو السته راوړنو پېټى په
اوږو وړي .او د مذهبي انحراف تر ټولو ستره او اساسي
خبره دا ده چي د هللا صالحو بندگانو ته د انتساب تر
نامه الندي څوك ځان د جنت مستحق او د مذهب وارث وگڼي
او له دې الري د امتيازاتو د ترالسه كولو په لټه كي
وي ،مذهب قومي رنگ غوره كړي ،قومي تعصب ته د مذهب
جامه ورواغوستل شي او مذهبي مشران ئې ځان د
پيغمبرانو د امتيازاتو وارث وگڼي نه د دوى د
مسئوليتونو او دندو وارث .هللا تعالى دا نه خوښوي چي
څوك د ده صالحو بندگانو ته خپل ناوړه عمل او ناسمه
عقيده منسوب كړي ،هم د مذهب نوم بد كړي او هم د هللا د
صالحو بندگانو نوم.
هللا تعالى په دې آيت كي مسلمانانو ته الرښوونه كوي
چي د مخكنيو صالحانو په اړه له جاهالنو سره په شخړو
او منازعاتو كي ځان مه مصروفوئ ،د دې پر ځاى خپل عمل
ته پام وكړئ ،هغه څه چي تاسو له عذاب ژغورلى شي
ستاسو خپل عمل دئ نه بل څه ،له تاسو دا پوښتنه نه
كېږي چي فالن نېك او صالح شخصيت څنگه وو او عملونه ئې
څنگه ول ،تاسو به د خپلو عملونو په اړه پوښتل كېږئ
نه د نورو د عملونو په اړه ،د نورو په ستايلو سره نه
جنت ترالسه كولى شئ او نه د هللا تعالى رضاء ،خپله عقيده
او خپل عمل مو جنت ته رسولى شي.













   




او كله چي مؤمنانو هغه ډلي ډلي (لښكري) وليدلې
وئې ويل :دا همغه څه دي چي هللا او پيغمبر ئې له موږ
سره ژمنه كړې وه ،او هللا او د هغه پيغمبر رښتيا
ويلي ،او زيات ئې نه كړ مگر د دوى ايمان او
انقياد.
( -)22په دې مبارك آيت كي د احزابو جنگ ته اشاره
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شوې ،هغه مهال ته چي د مسلمانانو په خالف ټول دښمنان
راغونډ شوي وو ،مدينه محاصره وه ،تر دې وړاندي د
عربو په تاريخ كي هيڅكله دومره ستر لښكر د چا په خالف
نه وو وتلى ،مسلمانانو د دې ستر لښكر د مخامخ مقابلې
توان نه درلود ،مجبور شوي وو چي د مدينې منورې شا و
خوا خندق وكيني ،خو كله چي مؤمنان گوري چي د دوى په
خالف ټول دښمنان په مدينې باندي د پرېكنده ستر بريد
لپاره راغونډ شوي ،راشئ وگورو چي د دې حالت په ليدو
او له دغه ستر لښكر سره د مخامخېدو په دوران كي د
دوى حالت څنگه او وينا ئې څه وه؟ قرآن موږ ته د دوى
حالت داسي انځور كړى :د لښكر په ليدو سره هغوى وويل:
دا همغه څه دي چي هللا تعالى ئې له موږ سره وعده كړې
وه ،دا وعده چي پر دوى به فتح او غلبه راكوي ،ډاډه
او مطمئن دي چي د هللا تعالى دا وعده رښتينې ده ،د دې
په ځاى چي د ستر لښكر راغونډېدل په دوى كي وېره او
خوف راوالړ كړي ،د دوى په زړونو كي شك او ريب راپيدا
كړي ،د دوى د اضطراب او پرېشانۍ باعث شي ،برعكس
مطمئن دي چي هللا او د هغه پيغمبر په خپلو وعدو كي
رښتيني دي ،دا همغه د هللا تعالى رښتينې وعده ده چي له
ً به موږ ته په دوى باندي فتح
موږ سره ئې كړې ده ،حتما
او غلبه راكوي ،كه د دښمنانو راغونډېدا په دوى كي څه
زيات كړى وي نو هغه د دوى ايمان او پوخ باور په هللا
ِال
همْ إ
َاد
ما ز
تعالى او د ده په وعدو وو نه بل څه :و
َ َ
َُ
ً  :په دوى كي ئې بل څه زيات نه كړ مگر
ِيما
تسل
ًو
يمانا
إ
ََ
ِ َ
ايمان او د هللا تعالى په وړاندي انقياد ،يعني دغه حالت
باعث شو چي پر هللا جل شأنه د دوى اعتماد او باور مزيد
مضبوط او اړيكي ئې له خپل رب سره الزياتي ټينگي شي،
او د هللا تعالى د اوامرو په وړاندي ئې انقياد او
تسليمي الزياته شي ،گورئ چي په سختو حاالتو كي ،د
اضطراب او پرېشانۍ په وخت كي ،د دې په ځاى چي د
مؤمنانو په زړونو كي خوف ،وېره ،جبن او پرېشاني
راپيدا شي ،برعكس د هغوى ايمان تقويه كېږي ،داسي
حاالت په دوى كي نه راپيدا كوي مگر د ايمان ټينگوالى
او د انقياد زياتوالى .دا دئ گورئ چي په دغسي سختو
حاالتو كي به د ايمان په وجه د انسان په زړه كي
اطمئنان او ډاډ راپيدا كېږي او د عدم ايمان له كبله
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به انسان مضطرب او پرېشان وي.




   
    
   















    
  
له مؤمنانو ځيني مېړني داسي دي چي له هللا سره كړې
ژمني ئې رښتيني كړې ،نو د دوى ځيني هغه دي چي خپل
نذر ئې ترسره كړ ،او ځيني هغه چي انتظار كوي او
په هيڅ ډول بدلون سره ئې (د خپلي ژمني) بدلون نه
دئ كړى ،تر څو هللا رښتينو ته د خپلي رښتينولۍ بدله
وركړي او منافقين يا له خپل مشيت سره سم تعذيب
ً چي هللا مهربان
كړي يا ئې توبه قبوله كړي ،يقينا
بخښونكى دئ.
( -)24-23په دې مباركو آيتونو كي د الهي ميثاق يو بل
بند زموږ مخي ته اېښودل شوى او د هغو مؤمنانو په
څېرو او تگالري كي انځور شوى چي يا ئې د دغه الهي
ميثاق له تقاضاء سره سم خپل سر او ويني د هللا په الر كي
نذرانه كړي او يا منتظر دي داسي فرصت ترالسه كړي چي
پر خپلي ژمني عمل وكړي ،خپل سر په رغوي كي ونيسي او
خپل رب ته ئې وړاندي كړي ،قرآن دوى داسي معرفي كړي:
له مؤمنانو ځيني مېړني داسي دي چي له هللا تعالى سره ئې
خپلي ژمني رښتيني كړې دي ،ځينو ئې خپل نذر ترسره كړ،
او ځيني ئې منتظر دي چي پر خپلو ژمنو د وفا كولو
فرصت ترالسه كړي ،د ميثاق پر نورو بندونو ئې په بشپړه
توگه او له بدلون او تغيير پرته عمل كړى يوازي دومره
پاته دي چي د هللا تعالى په الر كي د شهادت مقام ترالسه
كړي او په دې توگه د ميثاق په وروستي بند د عمل كولو
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سعادت ئې په برخه شي .همدا د هللا تعالى د الري او د
الهي ميثاق تقاضاء ده او په همدې توگه او له همدې
الري له يوې خوا صادقان معلوموي او د دوى د صداقت او
رښتينولۍ بدله وركوي او له بلي خوا منافقين معلوموي
چي يا به ئې له خپل مشيت سره سم تعذيبوي او يا به ئې
توبه قبلوي ،د توبې دروازه ئې ځكه د دوى په وړاندي
پرانيستې پرېښې چي هغه مهربان بخښونكى دئ.







   






   









  
  
  










  
او هللا هغه وگړي له خپلو غصو (ډكو زړونو) سره په شا
وتمبول چي كفر ئې كړى وو په داسي حال كي چي په
هيڅ خير او ښېگڼي نه وو نائل شوي ،او هللا د دې جنگ
په اړه مؤمنانو ته كافي شو ،او هللا عزتمن ځواكمن
دئ ،او د اهل كتاب هغه وگړي ئې له خپلو كالگانو
راكوز كړل او د دوى په زړونو كي ئې رعب واچولو چي
ځيني مو
د هغوى مالتړ ئې وكړ ،ځيني مو وژل او
اسيرول ،او د دوى زمكه ،كورونه او اموال مو تاسو
ته په ميراث دركړل او هغه زمكه هم چي ال تراوسه مو
گام نه دئ پرې اېښى ،او هللا په هر څه توانمن دئ.
( -)21-21په دې مباركو آيتونو كي له يوې خوا د دې
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لوى بريد د اصلي لوري په اړه ويل شوي چي هللا تعالى دوى
نامراد ،له غصې ډك او تش الس په شا وتمبول ،د دوى په
وړاندي هللا تعالى مؤمنانو ته كفايت وكړ ،د بل له مرستي
پرته ئې ستره او وړيا بريا د دوى په برخه كړه ،دې
بريا مؤمنانو ته هم او كافرانو ته هم عمالً وښوده چي
هللا تعالى عزتمن ځواكمن دئ ،له بلي خوا د هغو يهودانو
د خيانت بده پايله ئې انځور كړې چي له يرغلگر دښمن
سره ئې الس يو كړ ،خپلي ژمني ئې تر پښو الندي كړې،
غوښتل ئې له قريشو سره په دې جگړي كي مرسته وكړي او
د شا له لوري پر مسلمانانو بريد وكړي ،د دوى په اړه
ئې په څو جامع فقرو كي داسي ويلي :د اهل كتاب هغه
وگړي ئې له خپلو كالگانو راكوز كړل چي د يرغلگرو
ملتيا ئې كړې وه ،د دوى په زړونو كي ئې رعب واچولو،
په خپلو مضبوطو كالگانو كي ئې ځان خوندي نه گڼلو او د
مقاومت توان ئې په خپلو مټو كي نه ليدلو ،هللا تعالى
داسي حالت پرې راوست چي مسلمانانو د دوى ځيني وژل او
ځيني ئې اسيرول ،د دوى زمكه ،كورونه او اموال ئې
مسلمانانو ته په ميراث وركړل ،د همدې بريا په نتيجه
كي هللا تعالى د ډېرو نورو فتوحاتو الر ورته آواره كړه،
داسي سيمي ئې هم په الس كي پرېوتې چي التر دې مهاله
ً هللا
دوى پرې گام نه وو اېښى .دغو پېښو وښوده چي يقينا
تعالى په هر څه توانمن دئ.
د يرغلگر فوځ له ماتي وروسته له غدارو بني قريظه
وو سره د محاسبې او تصفيې وخت رارسېدلى وو ،رسول هللا ﹽ
له خندق د كور په لور له ستنېدو وروسته او په داسي
حال كي چي ال ئې د خندق دوړي له سر او بدن نه وې
څنډلې دا پرېكړه مسلمانانو ته واوروله چي د مازديگر
لمونځ د بني قريظه وو سيمي ته ورسوئ ،سيمه محاصره
شوه ،په لومړي سر كي دښمن داسي انگېرله چي خپلي
مضبوطي كالگاني به ئې وساتي ،له يوه او بل لوري به
داسي څوك راپيدا شي چي د دوى مرسته وكړي ،د
مسلمانانو په ليكو كي به داسي خواخوږي ومومي چي رسول
هللا ﹽ ته د دوى د بخښني سپارښتنه وكړي ،دغي طمعي فوري
تسليمېدو ته نه پرېښودل ،نو ځكه محاصره اوږده شوه او
پنځه ويشت ورځي ئې دوام وكړ ،خو كله چي متوجه شول دا
هيلي ئې نه ترسره كېږي او له تسليمېدو پرته بله چاره
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نه لري نو په دې شرط تسليم شول چي د انصارو ستر ساالر
سعد بن معاذ ﹽ به د حكم په توگه مني او دواړه لوري
به د هغه پرېكړي ته غاړه ږدي ،دوى گمان كولو چي سعد
بن معاذ ﹽ به د هغي مخكنۍ دوستي له كبله د دوى په
گټه پرېكړه كوي چي تر اسالم وړاندي د دوى او سعد ﹽ او
د ده د قبيلې تر منځ وه ،رسول هللا ﹽ د دوى شرط او
وړانديز قبول كړ ،سعد ﹽ چي د احزاب په جگړي كي سخت
ټپي شوى وو ،او له همدې جراحت وفات شو ،د حكميت
لپاره په كټ كي د سورلۍ په واسطه راوستل شو،
مسلمانان د ده په درناوي ودرېدل ،له دواړو لوريو ئې
دا ډاډ ترالسه كړ چي د ده پرېكړه به مني ،د ده د قوم
ځينو ترې وغوښتل چي د بني قريظه وو په اړه نرمښت
وښيي او له دوى سره د مخكنۍ دوستي پاس وساتي ،خو سعد
ﹽ دومره ستر شخصيت او د داسي مضبوط ايمان خاوند وو
چي تر هر څه د هللا تعالى رضاء او د اسالم او مسلمانانو
عزت او سر لوړي ورته مهم وو او له دې پرته ئې نه د
بل څه پروا وه او نه اندېښنه ،پرېكړه ئې داسي وه چي
په اورېدو سره ئې رسول هللا ﹽ په لوړ غږ هللا اكبر وويلو
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 (هيڅوک دي:احزاب له غزا راستون شو راته وئې فرمايل
د مازديگر لمونځ له بني قريظه پرته بل ځاى کي نه
 پر ځينو د الري په اوږدو کي د مازديگر وخت.)کوي
 تر څو چي بني قريظه ته نه وو: ځينو ئې وويل،راغى
 لمونځ: او ځينو نورو وويل،رسېدلي لمونځ نه کوو
همدلته کوو ځکه له موږ دا نه دي غوښتل شوي (چي لمونځ
 دا خبره رسول هللا ﹽ ته ياده شوه او هغه هيڅ،)قضاء كړو
.يوه ته عتاب ونکړ
دا روايت په بخاري كي يو ځل بيا هم په دې شمېرې
 مطلب ئې دا دئ چي، دواړه سره ورته دي، راغلى4119
رسول هللاﹽ پر هغو خلكو اعتراض ونه كړ چي د مازديگر
.لمونځ ئې د جنگ لپاره وځنډولو
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اې نبي! خپلو مېرمنو ته دي ووايه :كه د دنيوي
ژوند او د هغه د سينگار په لټه كي يئ نو راشئ چي
څه متاع دركړم او په ښه توگه خوشې كولو سره مو
خوشې كړم ،او كه داسي يئ چي هللا ،د هغه رسول او د
ً چي هللا ستاسو نېكو ته ستر
آخرت كور غواړئ نو يقينا
اجر برابر كړى .اې د نبي مېرمنو! كه له تاسو څوك
كوم څرگند فحش كار ته اقدام وكړي نو عذاب به ئې
په دوه ځلي زياتوالي سره زيات كړى شي ،او هللا ته دا
كار آسان دئ ،او له تاسو چي څوك هللا او د هغه رسول
ته منقاد شي او نېك عمل وكړي اجر به ئې دوه ځلي
وركړو او غوره رزق به ورته برابر كړو .اې د
پيغمبر مېرمنو! تاسو د هيڅ بلي ښځي په څېر نه يئ
كه تقوى وكړئ ،نو په وينا كي پوستوالى مه كوئ
داسي چي هغه څوك څه طمع وكړي چي په زړه كي ئې كوم

223پلوشې
د قرآن
االحزاب

مرض وي ،او په معروفي غوره وينا سره خبري كوئ ،په
خپلو كورونو كي تم شئ او د مخكني جاهليت د دور
څرگندېدو په څېر مه څرگندېږئ ،لمونځ اقامه كړئ،
زكات وركړئ او د هللا او د هغه د رسول اطاعت وكړئ،
هللا خو يوازي دا غواړي چي له تاسو اې كوروالو؛
ناپاكوالى لري وساتي او په ځانگړي پاكولو سره مو
پاكي وساتي ،او هغه څه ياد كړئ چي ستاسو په
كورونو كي له الهي آيتونو او حكمت كوم څه درباندي
ً چي هللا ډېر باخبر د لطافت خاوند
لوستل كېږي ،يقينا
دئ.
( -)34-21په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته د خپلو
مېرمنو په اړه څو مهمي او ارزښتناكي الرښووني شوې او
ورته ويل شوي چي هغوى ته دا خبري وكړي:
 كه د سوكاله دنيوي ژوند او د هغه د سينگار په لټه
كي يئ نو راشئ چي څه متاع دركړم او په ښه توگه طالق
دركړم ،او كه داسي يئ چي هللا ،د هغه رسول او د آخرت
ً چي هللا ستاسو نېكو ته ستر اجر
كور غواړئ نو يقينا
برابر ك ړى .يعني زما په ملگرتيا كي به د قناعت او
صبر الر غوره كوئ ،په هغه محدود رزق او روزي او لږ
مال متاع به اكتفاء كوئ چي زه ئې په واك كي لرم ،زما
په شان ساده او له تكلف لري فقيرانه ژوند به غوره
كوئ ،له ما به دا غوښتنه نه كوئ چي له وافرو نعمتونو
او سوكاليو ډك ژوند درته برابر كړم ،له نورو سره د
سينگار او گاڼو په درلودو كي سيالي بايد تاسو دې ته
ونه هڅوي چي له ما د سينگار سامان وغواړئ ،كه په دې
حالت صبر او قناعت نشئ كولى نو راشئ په ښه توگه طالق
دركړم ،له دغو دواړو يو غوره كړئ :يا قناعت يا طالق،
بايد متوجه وئ چي كه د هللا تعالى رضاء او د هغه د رسول
ملگرتيا خوښوئ او غواړئ چي جنت او اخروي سعادت مو په
ً چي هللا تعالى داسي نېكو مېرمنو ته
برخه شي نو يقينا
ستر اجر برابر كړى.
 اې د پيغمبر مېرمنو! په دې دي پوه وئ چي كه له
تاسو څوك كوم څرگند فحش كار ته اقدام وكړي نو عذاب
به ئې تر نورو دوه ځلي زيات وي ،گمان مه كوئ چي
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ستاسو حيثيت او مقام به تاسو له الهي عذاب وژغوري او
له دې كبله به له الهي مؤاخذې وژغورل شئ چي د پيغمبر
مېرمني يئ ،هللا تعالى ته دا كار آسان دئ چي تاسو ته په
دنيا او آخرت كي داسي عذاب دركړي چي د نورو په پرتله
دوه برابره زيات وي ،د زياتوالي سبب ئې دا دئ چي
تاسو بايد د رسول هللا ﹽ د مصاحبت او ملگرتيا له كبله
له گناه ډېري لري وئ ،د ده د مسلسلي روزني له كبله
بايد د تقوى هغه پړاو ته رسېدلې وئ چي شيطان ستاسو
خوا ته له نږدې كېدو او د خپلو وسوسو په دام كي
ستاسو له غورځولو عاجز وى ،داسي چا ته بايد هم د
خپلي گناه سزا وركړى شي او هم د خپل الرښود مسلسلو
الرښوونو ته د بې اعتنائي سزاء ،له بلي خوا ستاسو
غلطي او گناه اسالم او د رسول هللا ﹽ دعوت ته صدمه رسوي،
ناپوه او په غرض او مرض لړلي كسان له دې غلطه
استفاده كوي او د ساده وگړو په زړونو كي شكوك او
شبهات راوالړوي.
 او له تاسو چي څوك هللا او د هغه رسول ته منقاد او
په بشپړه توگه تسليم وي او نېك عمل وكړي؛ نو هللا تعالى
به ئې اجر دوه ځلي وركړي او غوره رزق به ورته مهيا
او برابر كړي ،هم په دنيا كي ښه رزق او هم په آخرت
كي .داسي گمان مه كوئ چي د رسول هللا ﹽ په ملگرتيا كي
به تل له دغو ستونزو سره مخامخ يئ ،دا د امتحان څو
ورځي دي ،د صبر او قناعت په نتيجه كي به سرلوړې ترې
تېري شئ او د رزق او روزي د پراخوالي پړاو به
راورسېږي.
 اې د پيغمبر مېرمنو! كه د تقوى لمن كلكه ونيسئ نو
د رسول هللا ﹽ د مصاحبت له كبله به دومره ستر او لوړ
مقام ستاسو په برخه شي چي هيڅ مېرمن به له تاسو سره
سيالي او برابري نشي كولى ،ستاسو د دغه مقام تقاضاء
دا ده چي په بشپړه توگه احتياط وكړئ ،حتى له داسي
وينا هم ډډه وكړئ چي پوستوالى او ټيټوالى ئې د هغو
وگړو په زړونو كي شيطاني طمع راپاروي چي زړونه ئې
بېمار او په غرض او مرض ككړ وي ،ستاسو وينا بايد
ستاسو له شأن سره ورته وي ،داسي لكه مور چي زوى ته
وينا كوي ،لكه مؤمنه داعي خپل مخاطب ته ،لكه الرښوده
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او معلمه خپلو شاگردانو ته.
 په خپلو كورونو كي تم شئ ،بهر ته په هغه توگه مه
وځئ چي د مخكني جاهليت په دور كي به ښځي له خپل
جلبوونكي سينگار سره بهر وتلې او ځان به ئې پرديو ته
ښودو ،لمونځ كوئ ،زكات وركوئ او د هللا او د هغه د رسول
اطاعت كوئ ،هللا تعالى په دغو الرښوونو سره يوازي دا
غواړي چي له تاسو اې كوروالو؛ ناپاكوالى لري وساتي
او په ځانگړي پاكولو سره مو پاكي وساتي ،د دغو
الرښوونو موخه او پايله دا ده چي ستاسو لمن به له
گناهونو پاكه ساتل كېږي او معنوي پاكوالى به مو په
ُرصت اعظمي استفاده وكړئ
برخه كېږي .له دې نېكمرغه ف
چي د رسول هللا ﹽ مصاحبت مو په برخه شوى ،د هغه د كور
واكمني يئ او ستاسو په خپل كور كي او د همدې مهربان
او حكيم الرښود له لوري د قرآن آيتونه او د حكمت خبري
دراورول كېږي ،دا الهي آيتونه او د حكمت ويناوي زده
او حفظ كړئ.
 ستاسو معامله له هغه رب سره ده چي له هر څه مو
خبر دئ ،نه ئې حجابونه مانع كېدى شي او نه تيارې ،نه
پټي خبري او پټ كارونه او نه لوړي ويناوي او څرگند
كارونه ،دا ځكه چي هللا تعالى (لطيف) او (خبير) دئ.
د دې مباركو آيتونو په ارتباط بايد څو مهمي خبري
په پام كي ولرو:
 دلته د رسول هللا ﹽ مېرمنو ته د (اهل البيت) نوم
وركړى شوى ،دا لقب د قرآن په يوه بل آيت كي د
ابراهيم ﹽ مېرمني سارا ﹽ لپاره هم كارول شوى ،او له
دې معلومېږي چي قرآن د مېرمنو لپاره دغه ښكلى لقب
غوره كړى او همدا ورسره ښايي ،د دې لقب معنى دا ده
چي د قرآن له نظره مېرمن د مېړه د كور واكمنه او
خاونده شمېرل شوې ،گواكي كور د مېرمني اصلي (كارځى)
او (دفتر) دئ ،د اصلي كار تر څنگ نور فرعي كارونه
كولى شي ،د ضرورت په صورت كي له خپل اصلي مقر وتلى
شي ،جومات ته تلى شي ،د تعليم او زده كړي لپاره له
خپل كور وتلى او مدرسې ته تلى شي ،د حج په موخه اوږد
سفر كولى شي ،په جهاد كي په ځانگړې توگه هغه مهال
برخه اخيستى شي چي نفير عام او جهاد په ټولو فرض شوى

االحزاب
221
د قرآن پلوشې
وي ،او دا هغه كارونه وو چي د رسول هللا ﹽ په وخت كي
امهات المؤمنين او د صحابه وو مؤمنو او متقي مېرمنو
او لوڼو كول ،هغه مهال هيچا دا آيت داسي نه دئ تعبير
كړى چي مېرمني له خپل كور په هيڅ توگه او هيڅ صورت
كي بهر نه شي وتلى .دې ته مو هم پام وي چي د دې
آيتونو له سياق و سباق او فحوى په ډېر صراحت سره
معلومېږي چي حكم ئې د رسول هللا ﹽ تر مېرمنو پوري مختص
دئ او په هيڅ توگه نورو مؤمنو مېرمنو ته نه دئ راجع.
 د هغو كړيو دريځ او تگالره ډېره كركجنه ده چي د
قرآن څرگند او واضح اصطالحات په غلطه توگه تعبيروي،
پر قرآن د ايمان تقاضاء دا ده چي قرآني اصطالحات په
خپل خپل ځاى كي او په خپلي خپلي معنى وكاروو ،كه
قرآن يوازي مېرمنو ته د (اهل البيت) اصطالح كارولې نو
موږ به ئې هم يوازي په همدې معنى كاروو ،عجيبه ده چي
يوه مذهبي فرقه د (اهل البيت) قرآني اصطالح د مېرمنو
پر ځاى د زوم ،لور او لمسيانو لپاره كاروي او مېرمني
ترې باسي ،وايي :د رسول هللا ﹽ اهل البيت يوازي علي،
فاطمه ،حسن او حسين دي ﹽ!! نه د رسول هللا ﹽ مېرمني او
نه بل زوم او نوري لوڼي او نور خپلوان په كي شامل
گڼي!! او دا هم فقط د جاهالنه تعصب په حكم ،نه د كوم
عقلي او نقلي دليل له مخي ،په دې اړه پر داسي
رواياتو استناد كوي چي يا په بشپړه توگه جعلي دي ،يا
د سند له مخي د اعتبار وړ نه دي ،يا له نورو سره
تعارض لري او يا د قرآن خالف خبره كوي .قرآن مېرمنو
ته د اهل البيت ،زامنو ،لوڼو او لمسيانو ته د اوالد
او ذرية ،پلويانو ته د (آل) ،خپلوانو ته د عشيره،
قوم ته د قوم ،ټبر ته د قبيله  ...اصطالحات غوره كړي،
كه پر قرآن ايمان لرو نو دا اصطالحات به په همدې
معانيو كاروو او بل تعبير به نه ترې لرو او په بلي
معنى به ئې نه كاروو .دا د شيطان په لومي كي نښتي،
الروركي او په خرافاتو كي غرق؛ په جهل او تعصب كي هغه
پړاو ته رسېدلي چي وايي :رسول هللا ﹽ علي ﹽ ته دا واك
وركړى وو چي كولى شي د رسول هللا ﹽ د كومي مېرمني نوم د
امهات المؤمنين له نوم لړ حذف كړي او هغه هم د عائشې
ﹽ نوم ترې حذف كړ!! دا په داسي حال كي چي قرآن د
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رسول هللا ﹽ ټولي مېرمني بالاستثناء د دومره درناوي او
احترام وړ گڼي چي ټولي د مؤمنانو ميندي گڼي ،او د
عائشې ﹽ په اړه خو ئې يوه بشپړه سوره مختص كړې او
دومره ئې ستايلې چي هيڅ صحابي ئې په داسي صفاتو نه
دئ ستايلى.
 په قرآن كريم كي د اهل بيت لفظ د مېرمنو لپاره
كارول شوى ،كه دا د پېغمبر عليه السالم په ارتباط
استعمال شوى او كه د ابراهيم عليه السالم په ارتباط.
په دواړو مواردو كي يوازي مېرمني مراد دي ،نه ئې
ابناء په كي شامل دي او نه اقرباء .د احزاب په سوره
كي د اهل البيت مراد يوازي د پېغمبر عليه السالم
مېرمني دي ،ځكه چي تر دې مخكي د يا نساء النبي په
صيغه هغوى ته مكرر خطاب شوى او ورپسې د اهل البيت په
نامه يادي شوې او ورته ويل شوي:
    ...
   

... :   
خبره دا ده چي هللا له تاسو اې اهل بيتو ناپاكي لري
ساتل او ستاسو ښه پاكول غواړي.
د قرآن معمولي فهم خو پرېږده چي څوك په عربي پوه
وي او لږ ادبي سليقه ولري نو دلته له (اهل البيت)
ځني له (نساء النبي) پرته بله هيڅ معنى نشي اخيستى.
او د هود د سورې په  13آيت كي دا لفظ د ابراهيم
عليه السالم د بي بي لپاره په دې توگه راغلى:
   







    
 : وئې ويل :آيا د هللا په كار كي تعجب كوئ ،د

هللا رحمتونه او بركتونه دي پر تاسو وي اې اهل البيتو،
بې شكه چي هغه ستايلى د مجد خاوند دئ.
دې څرگندو آيتونو ته په پام سره پوښتنه كوو :آيا
كوم عاقل انسان به دا خبره وكړي چي زما اهل بيت زما
مېرمن نه بلكي زما زوم ،لور او لمسيان دي ،هغه هم نه
ټولي لوڼي او نه بل زوم ،بلكي ځيني ئې؟!! تاسو څنگه
پيغمبر عليه السالم ته د عقل او عرف خالف خبره
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منسوبوئ؟!! هللا تعالى د پيغمبر عليه السالم ازواج
مطهرات د اهل بيت په نامه يادوي او تاسو پيغمبر عليه
السالم ته داسي قول منسوبوئ چي گواكي هغه د قرآن د
صريح وينا خالف خپلي مېرمني له اهل بيت ايستلې دي!!
زه او هر هغه څوك چي په قرآن ايمان لري هغه روايت په
دېوال وهو چي پيغمبر عليه السالم ته داسي غلطه او د
عقل ،عدل ،عرف او قرآن خالف وينا منسوبوي!!
رسول هللا ﹽ به كله د دعوت ،ارشاد او تبليغ په چارو
كي سخت مصروف وو ،كله په جهاد پوري اړوند كارونو كي
او كله په عبادت كي ،په فارغ فرصتونو كي به ئې
كورنيو چارو ته پام اړولو ،د دې لپاره ئې ډېر لږ وخت
مومو ،د ژوند په ډېرو كلونو كي ئې الس تنگ او امكانات
محدود ول ،فقيرانه ژوند ئې درلود ،په داسي ژوند
قناعت كول لوى زړه او زيات صبر او زغم غوښتو ،مېرمنو
ئې دا حالت ورسره منلى وو ،تر ډېرو كلونو ئې دا حالت
ورسره وزغملو ،خو ورو ورو د مسلمانانو اقتصادي حالت
ښه شو ،د رسول هللا ﹽ مېرمنو د نورو مسلمانو مېرمنو
حالت ته په پام سره وغوښتل چي د دوى په اقتصادي حالت
كي هم با يد تبديلي راشي او تر مخكي په نسبي توگه ښه
شي ،دا هيله او تلوسه ئې په وار وار په ويناوو او
چلن كي څرگنده شوې ،دومره چي رسول هللا ﹽ پرې ځورېدلى،
په دغو مباركو آيتونو كي دغه حالت انځور شوى .خبره
دې حد ته رسېدلې وه چي رسول هللا ﹽ يوه مياشت له ټولو
مېرمنو بېل او په يوې جال خوني كي دېره شو ،هللا تعالى د
دې ستونزي د حل لپاره دا الرښوونه وكړه چي مېرمنو ته
دي ووايه :يا پر دې ساده ژوند قناعت وكړئ او يا
بېلېدا غوره كړئ ،ټولو ورسره ومنله چي د قناعت او
صبر الر نيسو .ښه به وي چي د دې پېښي اړوند يو روايت
هم له نظره تېر كړو.
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له عمر ﹽ روايت دئ چي وايي :ما او زما يوه انصاري
گاونډي چي د بني اميه بن زيد د قبيلې وو چي د عوالي
په نامه يادېدله( ،عوالي ځكه ورته ويل كېدو چي د
مدينې په برنۍ برخي كي پرته وه) ،د رسول هللاﹽ حضور ته
د ورتلو لپاره نوبت ټاكلى وو ،يوه ورځ به هغه ورتلو
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
خبر وروړ ،او کله چي به هغه ورغى نو هغه به همداسي
وكړل ،نو يوه ورځ زما همدا انصاري ملگرى پخپل وار
ورغلى وو ،نو زما د کور دروازه ئې په زوره وټکوله او
وئې ويل :فالنى شته؟ زه وارخطا شوم او ورووتلم ،نو
راته وئې ويل :لويه پېښه شوې ده .عمر ﹽ وايي :زه
حفصې ﹽ ته ورغلم (حفصه د عمر ﹽ لور او د رسول هللاﹽ
مې رمن وه) ،ومي ليدل چي هغه ژاړي ،ورته ومي ويل :آيا
رسول هللاﹽ تاسو ته طالق درکړى؟ هغې راته وويل :نه يم
خبره ،بيا د رسول هللاﹽ حضور ته ورغلم ،او په داسي حال
كي چي والړ وم ومي ويل :آيا خپلي مېرمني دي طالقي کړې
دي؟ وئې فرمايل( :نه) ،نو ما وويل :هللا اکبر!
دا روايت په بخاري كي نه ځلي نور په دغو شمېرو
ً راغلى،1211 ،1191 ،4911 ،4914 ،4913 ،2411 :
تكرارا
1213 ،1211 ،1143
په دې رواياتو كي ښه ډېر توپيرونه شته ،ما دوه
ترې غوره كړي چي دوهم ئې دا دئ:
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َّت
َّبِيﹽ الل
َاجِ الن
ْو
َز
ْ أ
ِن
تيْنِ م
ْأ
مر
لخَطَّابِ ع
َنِ اْ
اْ
ََ
لَ
ِّ
ما ) حَت
ْ ُقل
َت
َغ
د ص
َق
لى هللا ف
وبا إ
تت
ِن
لى (إ
تع
َِ
ْ َ
َاَ
َ
َْ
َّى حَجَّ
ُ َ
ُ ُ
وبكَُ
اء
ج
م
ث
،
ز
ر
ب
ت
ف
،
ة
او
د
إ
ِ
ب
ه
ع
م
ت
ل
د
ع
و
ل
د
ع
و
،
ه
ع
م
ت
ج
ج
ح
و
َ ََ َ َ ََْ ُ َ َُ َِ َ
َ ََُْ َ َُ
َ َ َََّ ُ َّ َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِين
ِن
ْم
مؤ
ل
ا
ِير
م
أ
ا
ي
ه
ل
ت
ل
ق
ف
أ
ض
و
ت
ف
ا
ه
ن
م
ه
ي
د
ي
َل
ُ ع
َسَكَبْت
ف
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ َّ
َى ََْ
ُ ُ َ
َ
َ
ُ
ِن
لى (إ
تع
َانِ َقال
َّت
َّبِيﹽ الل
َاجِ الن
ْو
َز
ْ أ
ِن
تانِ م
ْأ
مر
منِ اْ
َاَ
َ هللا َ
ََ
ْ
لَ
َ
ِّ
ابن
ا
ي
ك
ل
ا
ب
ج
اع
و
ل
ا
ق
)
ا
م
ك
وب
ل
ق
ت
غ
ص
د
ق
ف
هللا
ى
ل
إ
ا
وب
ت
ت
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ِ
ْ
َ
ْ
َ
َ َ ًَ
َ
ُ َ
َ
وقه
ِيث
لحَد
مر
َ ع
ْبَل
َق
ُمَّ اسْت
ُ .ث
َة
ْص
َحَف
ة و
َائ
ما ع
ع
ِشَُ
يسُ ُ
ُ اْ
َ َ
َُ
هَ
ُ
َبَّاسُ ،
َجَار ِ
يد،
بنِ ز
ميَّة
ِي أ
بن
ِ ف
َار
نص
ِن
لي م
نا و
ُ أ
ْت
ُن
َ ك
َقال
َ األَْ
ََ
َْ
َ ْ
ِي َ
َُ
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َى
َل
َ ع
ُول
ُ النز
َب
َاو
َن
نت
ُن
َك
ِ ،و
َة
ِين
مد
َال
َو
ْ ع
ِن
همْ م
و
ِي اْ
َّا َ
لَ
َُ
ِما
ُه
ْت
ُ جِئ
لت
نز
إذ
ما ،ف
يو
ِل
نز
َأ
ما و
يو
ِل
ْز
َيَن
َّبِيﹽ ف
الن
َْ
َْ
َا َ
َِ
ُ َ
ُ َ
ُ بَ
ًْ
ًْ
ِّ
َل
نز
ِذ
َإ
ِ ،و
ِه
َيْر
ْ غ
َو
َحْىِ أ
لو
ِن
ِ م
ْم
ليَو
َل
ِ ذ
ْ خَبَر
ِن
َ م
دث
َ اْ
ِكَ اْ
َا َ
َ
حََ
ما
َل
اء ،ف
ُ الن
ِب
ْل
نغ
َ ُقر
ْشَر
مع
ُن
َك
ِكَ ،و
َل
َ ذ
ِثْل
َ م
َل
َع
ف
يش َ
َْ
ََّ
َّا َ
ِّسَ َ
َ
ِق
ف
ط
ف
،
م
ه
ؤ
ا
ِس
ن
م
ه
ِب
ل
غ
ت
م
و
ق
ا
ذ
إ
ر
ا
ص
ن
األ
ى
ل
ع
ا
ن
ِم
د
ق
َ
ََ
َ َْ
َْ ِ ِ
ََ َ
َ ُُ ْ
َ ْ ُُ ْ
َْ
ِ
ْ
َ
َ
ِ
ِى
َت
َأ
امر
ى
ل
ع
ت
ِب
خ
ص
ف
،
ر
ا
ص
ن
األ
ء
ا
ِس
ن
ب
د
أ
ن
م
ن
ذ
خ
أ
ي
ا
ن
ِسَاؤ
ن
ِ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ِ
َ
ُ
َ ُ
َ
ْ
َ ُْ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َاجِع
ْ أر
ُ أن
ِر
ْك
تن
َل
ْ و
لت
َن
َاجِع
تر
ُ أن
ْت
نكَر
ِى ف
ْن
َت
َاجَع
َر
ف
َأْ
ِى َقاَ
ِمَ ُ
ْ ُ
َكَ
َ
ه
هجُر
لت
اهن
َّ إ
ِن
َإ
ه ،و
ْن
َاجِع
ليُر
َاجَ الن
ْو
َّ أز
ِن
َهللا إ
َو
ف
َّ َ
َّبِيِّﹽ َ
ِحَْ
َْ
ُُ
د ُ
َُ
َ
ن
م
اب
خ
د
ق
و
ا
ه
ل
ت
ل
ق
و
ِك
ل
ذ
ِى
ن
ع
ز
ف
أ
ف
.
ل
ي
الل
ى
ت
ح
م
و
ي
ل
ا
ْ َْ َ ََّ
َ َ َُ ُْ َ َ ََ ْ َ َ َ ْ
َّ ِْ َ َْ َ
ِ
َى
َل
ُ ع
ْت
دخَل
ف
ت
ل
ز
ن
ف
ي
ِ
ب
ا
ِي
ث
ي
ل
ع
ت
ع
م
ج
م
ث
.
ن
ه
ن
م
َل
َ ذ
َل
َع
ف
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
ُ َ
ِكَ
َّ ََ ُْ َ َّ َ
ُ
ليَو
َّ الن
ُن
داك
ُ إ
ِب
َاض
تغ
ُ أ
َة
ْص
َىْ حَف
ها أ
ْت
ُل
َق
َ ف
َة
ْص
حَف
َّبِيَّﹽ اْ
ُ َ
َُ
ِحَْ
ْمَ
لَ
ْ
َن
َ أ
ِين
من
َت
َف
ْتِ ،أ
ِر
َخَس
د خِبْتِ و
ْت
ُل
َق
َمْ .ف
نع
لت
َّيْل
َّى الل
حَت
ْ َ
ِ َقاَ
ْ
ُ َقْ
َأَ
َسُوِ
َ هللا ِ
َّبِيَّﹽ و
ِى الن
ِر
َكْث
تسْت
ِك
هل
َت
ِﹽ ف
له
َبِ ر
َض
لغ
َب
ْض
يغ
ِى الَ َ
َالَ
َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ال
و
،
ك
ل
ا
د
ب
ا
م
ِى
ن
ِي
ل
س
و
،
ه
ي
ر
ج
ه
ت
ال
و
،
ء
ى
ش
ِي
ف
ه
ِي
ع
اج
ر
ت
ِ
َ ََ َ
َ
ُ
َ َ َْ ُِ
ََ
ََ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّبِيﹽ -
لى الن
إ
ب
ح
أ
و
،
ك
ن
م
أ
ض
و
أ
ك
ت
ار
ج
ت
ن
ا
ك
ن
أ
ك
ن
ر
غ
ي
ْ
َ ََُّّ
َ ََّ َِ
ْ َ َ ْ َ َُ
َْ
ِّ
َ
ِ
ل
ع
ن
ت
ن
ا
س
غ
ن
أ
ا
ن
ث
د
ح
ت
د
ق
ا
ن
ك
و
ر
م
ع
ل
ا
ق
ة
ِش
ئ
ا
ع
يد
ير
َ
ْ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ َ ُ ُ
َ َُ ُ َ ُ
ََّ
ْ
ُ
ِ ُ َ
ِ
ِ
َ
ِ
ع
ج
ر
ف
،
ه
ت
ب
و
ن
م
و
ي
ي
ر
ا
ص
ن
األ
ى
ِب
اح
ص
ل
ز
ن
ف
،
ا
ن
و
ز
غ
ل
ل
ي
خ
ل
ا
ِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ِ
َ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ ْ َ َْ
َ ََ
َ
َ
ْت
ِع
َز
َف
َ ف
هو
َث
َ أ
ََقال
ِيدا و
َر
ِي ض
باب
َب
َر
َض
اء ف
ِش
ع
ا
ليْن
إ
َ
َ
َِ
ُ
با شَد ً
ًْ
َ َ
َمَّ ُ
ً
َ،
هو
ْت
ِيمُ .قل
َظ
مر ع
ْمَ أ
ليَو
دث
َال
َق
ِ ،ف
ليْه
ُ إ
َجْت
َخَر
ف
َ اْ
َِ
َ َقْ
د حََ
َْ
ُ َ
ما ُ
َّبِي ﹽ
َ الن
َّق
ُ ،طَل
َل
هو
َأ
ِكَ و
َل
ْ ذ
ِن
ْظَمُ م
َع
ْ أ
بل
ُ َقال
َسَّان
اء غ
أ
َ الَ َ
َْ
َجَ َ
َ
ِك
ش
و
ي
ا
ذ
ه
ن
ظ
أ
ت
ن
ك
د
ق
،
ت
ِر
س
خ
و
ة
ص
ف
ح
ت
اب
خ
ت
ل
ق
ف
.
ه
اء
ِس
ن َ َُ َُُْ َ َ ْ َْ َُ َ َ َْ َ ْ ُُْ ُ ََ ُ ُ
َّبِيﹽ
َ الن
مع
َجْر
لف
ُ ص
َّيْت
َل
َص
ِي ف
ِيَاب
َيَّ ث
َل
ُ ع
ْت
مع
َ ،ف
يكُون
َن
أ
َالََ
ة اْ
ْ َ
ِ َ
َجََ
ِّ
َة
ْص
َى حَف
َل
ُ ع
ْت
َخَل
َد
ِيها ،و
ف
ل
ز
ت
اع
ف
،
ه
ل
ة
ب
ر
ش
م
ﹽ
ي
ب
الن
ل
خ
د
ف
ِ
َ
ً
َّ
َ َُْ َ ُ َ َََْ
ََ ََ
َ
َا
هذ
َّر
ْ حَذ
ُن
َك
لمْ أ
ِيكِ أ
يبْك
ْت
ُل
َق
ِى ف
تبْك
َا ه
إذ
ف
ََ
ِيَ َ
ُْ
َِ
ما ُ
تكِ َ
ُ َ
َ
َ
ِي
ِل ف
َز
ْت
مع
َ ذ
هو
ْر
ْ الَ أد
لت
َّ الن
َكُن
َّق
أطَل
َّبِي ﹽ َقاَ
ِى َ
َا ُ
ها ُ
ِ
ِ
ِى
يبْك
ط
ه
ر
ه
ل
و
ح
ا
ذ
إ
ف
ر
ب
ن
م
ل
ا
ى
ل
إ
ت
ئ
ج
ف
ت
ج
ر
خ
ف
.
ة
ب
ر
ش
ِ
َ
اْ
َ ََ ُْ َ ُْ َِ
ْ َِْ َِ
ََْ ُ َْ َ
م َُْ
لَ
ْت
َجِئ
ِد ،ف
ما أ
َبَن
َل
ُمَّ غ
ِيالً ث
همْ َقل
مع
َسْت
َجَل
همْ ،ف
ْض
بع
ُ
َجُ
َ
ِي َ
ُ َ
َُ
ُُ
ْ
َ
ِ
ِن
َأذ
َ اسْت
َد
ه أسْو
ل
م
ال
غ
ل
ت
ل
ق
ف
ﹽ
ي
ب
الن
ا
ِيه
ف
ِى
ت
ال
ة
ب
ر
ش
م
ل
ا
ِ
َ
َ
ْ
ُ
َّ
َّ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ َُ
َ
ُ
مت
ل
ك
ل
ا
ق
ف
ع
ج
ر
م
ث
ﹽ
ي
ب
الن
م
ل
ك
ف
م
ال
غ
ل
ا
ل
خ
د
ف
َ.
مر
ِع
ل
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َّ َ ََ
َ
َُ
ُ
َّ
ِ
هط
َ الر
مع
َسْت
َّى جَل
ُ حَت
ْت
َف
َر
نص
َ .ف
مت
َص
ُ ،ف
له
َر
َك
َذ
َّبِيَّﹽ و
الن
َاْ
تكَ َ
ُْ
َّْ
ُ َ
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
م
ال
غ
ل
ل
ت
ل
ق
ف
ت
ئ
ج
ف
ِد
ج
أ
ا
م
ِي
ن
ب
ل
غ
م
ث
،
ر
ب
ن
م
ل
ا
د
ن
ع
ن
ِي
ِ
َّ
ُ َ ُْ َُُْ ُْ َِ
الذ َ َْ ْ َِْ ُ َّ ََ َ
َ
ْ
ِ
َ.
مت
ص
ف
ه
ل
ك
ت
ر
ك
ذ
د
ق
ل
ا
ق
ف
ع
ج
ر
م
ث
ل
خ
د
ف
.
ر
م
ِع
ل
ن
ذ
أ
ت
اس
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ََ
ْ
ْ
ََ
َّ َ ََ
َُ َ
ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ما
ِي
ن
ب
ل
غ
م
ث
،
ر
ب
ن
م
ل
ا
د
ن
ع
ن
ِي
ذ
ال
ط
ه
الر
ع
م
ت
س
ل
ج
ف
ت
ع
ج
َر
ف
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ِ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َّْ
َ َْ
َ
َ ْ ََ
ْ
َ
ِ
ي
ل
إ
ع
ج
ر
م
ث
ل
خ
د
ف
.
ر
م
ِع
ل
ن
ذ
أ
ت
اس
ت
ل
ق
ف
م
ال
غ
ل
ا
ت
ئ
ج
ف
ِد
ج
ِ
أ ُ َ ُْ ْ ُ ََ َُُْ َْ ْ َُ َ ََ ََ ُ َّ َ ََ َِ َّ
َا
ِذ
َ -إ
ًاَ -قال
ِف
َر
ْص
من
ليْت
ما و
َل
َ .ف
مت
َص
ُ ف
له
َر
َك
د ذ
َال
َق
ف
ََّ
تكَ َ
ُْ
َ َقْ
ََّ
ََ
ُ ُ
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َسُول
َى ر
َل
ُ ع
ْت
دخَل
َّبِي ﹽ ف
لكَ الن
ذن
د أ
َال
َق
ِى ف
ُون
دع
لغ
ِ
اْ
َ َ
َ َقْ
يْ
ََ
ُالَمُ َ
َه
بيْن
ُ و
َه
بيْن
ِ حَص
مال
َى ر
َل
ْطَجِع ع
مض
هو
إذ
هللاﹽ ف
ِيرَ ،
َِ
ََ
ليْسَ َ
َِ
ُ
َ ُ
َا ُ
َم
َد
ْ أ
ِن
َة م
ِسَاد
َى و
َل
ًا ع
ِئ
َّك
مت
ْبِه
ِجَن
ُ ب
مال
َ الر
َّر
َث
د أ
ِر
ف
َاشَ ،قْ
َِّ
ِ ُ
َ
َ هللا
َسُول
يا ر
نا َقائ
ُ و
ْت
ُمَّ ُقل
ِ ث
َيْه
َل
ُ ع
مت
َسَل
ِيف ،ف
ها ل
حَشْو
َأَ
ِم َ
َّْ
َُ
ُ.
ْبَر
َك
ُ هللا أ
ْت
ُل
َق
َ "الَ" .ف
َال
َق
ه ف
ر
ص
ب
ي
ل
إ
ع
ف
ر
ف
.
ك
اء
ِس
ن
ت
ق
َطَل
أ
َّْ َ َ َ َ َََ َ َِ َّ َ ََُ
َّا
ُن
َك
ِى ،و
َن
يت
َأ
ْ ر
لو
َسُول
يا ر
ْن
َأ
َسْت
ِم أ
نا َقائ
َأ
ُ و
ْت
ُمَّ ُقل
ث
َ هللا َ
ََ
َْ
ِسُ َ
ْم
َا َقو
ِذ
َ إ
َة
ِين
مد
ِمن
َل
اء ف
ُ الن
ِب
ْل
نغ
َ ُقر
ْشَر
مع
َا اْ
يش َ
َْ
ما َقدْ
ََّ
لَ
َ
ِّسَ َ
و
ل
هللا
ل
و
س
ر
ا
ي
ت
ل
ق
م
ث
ﹽ
ي
ب
الن
م
س
ب
ت
ف
،
م
ه
ؤ
ا
ِس
ن
م
ه
ِب
ل
غ
ِ
َّ
َ
ُ َّ ُ ُْ َ َ ُ َ
َْ
ت ْ ُُ ْ َ ُُ ْ َ َ َََّ
نت
ْ ك
َن
نكِ أ
ُر
يغ
ْت
ُل
َق
َ ف
َة
ْص
َى حَف
َل
ُ ع
ْت
َخَل
َد
ِى و
َن
يت
َأ
ر
ََّّ
َاَ
ُ َ
ْ
َْ
ها الَ َ
لَ
َت
َ ف
ِشَة
َائ
يد ع
ير
لى الن
َّ إ
َحَب
َأ
ْكِ و
ِن
َ م
َأ
ْض
َو
تكِ أ
جَار
َِ
َُ
ِ ُ
َّبِيِّﹽ ُ
َبَسَّمَ
ْت
َع
َف
َر
تبَسَّمَ ،ف
ُه
يت
َأ
َ ر
ُ حِين
َسْت
َجَل
َى ،ف
ُخْر
ً أ
مة
الن
ُ َ
َّبِي ﹽ َ
ُ
َْ
تبَسَ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر
ص
ب
ل
ا
د
ر
ي
ا
ئ
ي
ش
ه
ت
ي
ب
ِي
ف
ت
ي
أ
ر
ا
م
هللا
و
ف
،
ه
ت
ي
ب
ِي
ف
ى
َر
بص
ِ
ََ َ َ ْ ُ
َْ
َْ
َ
ْ َََ
ًَْ َ ُ
َ
َى
َل
ْ ع
َسِّع
ْيُو
َل
ُ هللا ف
ْع
َ هللا اد
َسُول
يا ر
ت
ل
ق
ف
،
ة
ث
ال
ث
ة
ب
ه
أ
ر
ي
غ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ َ
َْ َ َ
نيَا
ُع
َأ
ِمْ ،و
َيْه
َل
َ ع
ُسِّع
د و
ِسًا و
َار
َّ ف
إن
ِكَ ،ف
مت
أ
ْطُوا الدْ
َِ
َالرومَ َقْ
َُّ
ِ
ل
ا
ق
ف
.
ا
ئ
ك
ت
م
ن
ا
ك
و
ﹽ
ي
ب
الن
س
ل
ج
ف
.
هللا
ن
و
د
ب
ع
ي
ال
م
ه
و
َّ ِ
َ َ َ ُ َّ ً
ََ َ
َُ ْ َ َ ْ ُُ َ
َ ََ َ
ُوا
ُجِّل
ْم ع
ِكَ َقو
لئ
َّ أ
ِن
لخَطَّابِ ،إ
ابن
نت
َا أ
هذ
َو
"أ
َ اْ
َْ
ُوَ
يا ْ
َ َ
َفي َ
ِر
ْف
َغ
َ هللا اسْت
َسُول
يا ر
ْت
ُل
َق
نيَا" .ف
لحَيَاة
ِمْ ف
ِه
طَيِّبَات
ِ الدْ
ِي اْ
ُ َ
ْ
(بخاري)1191 :
ِي....
ل
له ابن عباس ﹽ روايت دئ چي وايي :تل مي دا تلوسه وه
چي له عمر بن الخطاب د رسول هللاﹽ د هغو دوو مېرمنو په
اړه پوښتنه وكړم چي هللا تعالى د هغوى په اړه فرمايي:
ُما :كه تاسو دواړه
بك
ُل
ْ ق
د صغت
ُوبا إ
ن تت
(إ
هْ
هلى هللا فقْ
ُوُ
توبه وكړئ (درته غوره ده) ،يقينا چي ستاسو زړونه
كاږه شوي) ،تر هغه چي حج ته والړ او زه هم ورسره حج
ته والړم ،يو ځاى دى هم له الري يوې خوا ته كوږ شو او
زه هم ورسره كوږ شوم ،د اوبو له لوښي سره ،هغه صحرا
ته والړ بيا چي بېرته راغى پر السونو مي اوبه ترې
ورتوى كړې ،اودس ئې پرې وكړ نو ورته ومي ويل :اې
اميرالمؤمنين! د رسول هللاﹽ هغه دوه مېرمني كومي دي چي
د
ُوبا إ
ن تت
هللا تعالى د هغوى په اړه فرمايي( :إ
هْ
هلى هللا فقْ
ُما )؟ وئې ويل :اې ابن عباس! تا ته
بك
ُل
ْ ق
صغت
ُوُ
حيرانتيا ده! دوى عائشه او حفصه وې ،بيا عمر خبره
مخكي بېوله او وئې ويل :زه او زما يو گاونډى چي د
انصارو د بني اميه بن زيد د قبيلې وو او دا د مدينې
د برنۍ سيمي له قبيلو يوه قبيله وه ،موږ دواړو د
رسول هللاﹽ حضور ته د ورتلو لپاره نوبت ټاكلى وو ،يوه
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ورځ به هغه ورتلو 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 خبر وروړ ،او کله چي به هغه ورغى نو
هغه به همداسي وكړل ،موږ قريش پر خپلو مېرمنو برالسي
وو ،كله چي انصارو ته راغلو دوى داسي ول چي مېرمني
ئې پرې غالبي وې ،نو ورو ورو زموږ مېرمنو د انصارو د
مېرمنو خصلتونه خپلول ،يو ځل مي پر خپلي مېرمني چيغه
كړه ،هغې همداسي ځواب راكړ؛ نو د دې ځواب راباندي بد
ولگېدو ،هغې وويل :ولي زما ځواب درباندي بد ولگېدو؟!
په خداى قسم چي د رسول هللاﹽ مېرمني هغه ته همداسي ځواب
ورگرځوي ،ځيني ئې يوه ورځ حتى شپه ترې لري پاتې
كېږي ،دې خبري ووېرولم او ورته ومي ويل :له دوى چي
هر څوك دا كار كوي تباه شوه ،بيا مي جامي راغونډي
كړې ،راكوز شوم او حفصې ته ورغلم ،او ومي پوښتله:
آيا تاسو له رسول هللاﹽ مروري كېږئ ،يوه ورځ حتى تر شپې
پوري؟! وئې ويل :هو؛ ورته ومي ويل :يقينا تباه او
تاواني شوې ،آيا د دې پروا نه كوئ چي د رسول هللاﹽ د
غضب له وجهي هللا تعالى پر تاسو غضب نازل كړي او هالكي
شئ؟! مه له رسول هللاﹽ زياتي غوښتني كوه ،مه ځواب
ورگرځوه او مه ترې مروره كېږه ،څه چي دي زړه غواړي
له ما ئې وغواړه ،دا دي تا ونه غولوي چي گاونډۍ (بن)
دي تر تا ښايسته او رسول هللاﹽ ته گرانه ده( ،مراد ئې
عائشه ﹽ وه) ،عمر ﷻ وايي :موږ د غسان په اړه خبري
كولې چي خپل آسونه ئې زموږ لپاره تيارول (د بريد
تيارى ئې نيولو) ،يوه ورځ زما همدا انصاري ملگرى
پخپل وار (رسول هللا صلى هللا عليه و سلم) ته ورغلى وو،
ماخستن راوگرځېدو ،نو زما د کور دروازه ئې په زوره
وټکوله او وئې ويل :فالنى شته؟ زه وارخطا شوم او
ورووتلم ،نو راته وئې ويل :لويه پېښه شوې ده .ما
ورته وويل :هغه څه دي؟ آيا غسانيان راغلي؟ وئې ويل:
نه؛ تر دې هم ستر او هيبتناك! رسول هللاﹽ خپلي مېرمني
طالقي كړې دي ،ومي ويل :حفصه تباه او هالكه شوه ،ما
همداسي گمان كاوو چي دا كار به وشي ،نو جامې مي پر
ځان برابري كړې او د سحر لمونځ مي له رسول هللاﹽ سره
وكړ ،بيا رسول هللاﹽ د خپل كور د دروازې پر سر خوني ته
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ننوت ،په هغې كي گوښى پاته شو ،زه حفصې ﹽ ته ورغلم
(حفصه د عمر ﹽ لور او د رسول هللاﹽ مېرمن وه) ،ومي ليدل
چي هغه ژاړي ،ومي ويل :ولي ژاړې ،آيا له دې مي نه وې
وېرولې؟ آيا رسول هللاﹽ تاسو ته طالق درکړى؟ هغې راته
وويل :نه يم خبره ،هغه دئ په خپلي خوني كي گوښه شوى،
بيا راووتم او د منبر خوا ته راغلم ،گورم چي په خوا
كي ئې يوه ډله راغونډه ده او ځيني ئې ژاړي ،لنډه
شېبه ورسره كښېنستم ،زړه مي طاقت ونه كړ ،بيا هغي
خوني ته راغلم چي رسول هللاﹽ په كي وو ،د ده تورپوستي
خادم ته مي وويل :د عمر لپاره اجازه وغواړه ،هغه
ورغى ،له رسول هللاﹽ سره ئې خبره وكړه او بېرته راغى او
راته وئې ويل :له رسول هللاﹽ سره مي خبره وكړه او ستا
يادونه مي وكړه خو څه ئ ې ونه ويل ،تر شا شوم او د
منبر خوا ته ټولگي ته راغلم ،بيا مي زړه طاقت ونه
كړ ،خادم ته راغلم او ومي ويل :د عمر لپاره اجازه
وغواړه ،ننوت ،بېرته راغى او وئې ويل :ورته ياد مي
كړې خو څه ئې ونه ويل ،د منبر خوا ته ټولگي ته
راغلم ،بيا مي زړه طاقت ونه كړ ،خادم ته راغلم او
ومي ويل :د عمر لپاره اجازه وغواړه ،ننوت ،بېرته
راغى او وئې ويل :ورته ياد مي كړې خو څه ئې ونه ويل،
نو راستون شوم خو ناڅاپه خادم راغږ كړل او وئې ويل:
رسول هللاﹽ اجازه دركړه ،نو رسول هللاﹽ ته ورغلم كه گورم
چي هغه په اوبدل شوي پوزي باندي ډډه لگولې چي د ده
او پوزي تر منځ كوم فرش نشته ،د پوزي كرښو د ده پر
اړخ نښي پرېښې ،د پوستكي پر داسي بالښت ئې تكيه كړې
وه چي د خرما له پوسته ډك وو ،بيا مي سالم پرې واچاوو
او په داسي حال كي چي والړ وم ومي ويل :يا رسول هللا!
آيا خپلي مېرمني دي طالقي کړې دي؟ نو سترگي ئې زما
لوري ته رالوړي كړې او وئې فرمايل( :نه) ،نو ما
وويل :هللا اکبر! بيا په داسي حال كي چي ال والړ وم ومي
ويل :كه ئې راته مناسبه گڼې څو خبري درسره كوم ،موږ
قريش پر خپلو مېرمنو برالسي وو ،كله چي انصارو ته
راغلو دوى داسي ول چي مېرمني ئې پرې غالبي وې ،رسول
هللاﹽ تبسم وكړ ،بيا مي وويل :يا رسول هللا! كه ئې راته
مناسبه گڼې حفصې ته مي وويل :دا دي تا ونه غولوي چي
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گاونډۍ دي تر تا ښايسته او رسول هللاﹽ ته گرانه ده،
(مراد ئې عائشه ﹽ وه) ،نو رسول هللاﹽ يو ځل بيا تبسم
وكړ ،كله چي مي هغه د تبسم په حالت كي وليد نو
كښېنستم او سترگي مي د ده په كوټه كي وغړولې ،په
خداى قسم چي له دريو اومو پوستكو پرته مي بل څه په
كي ونه ليدل( ،ښايي د اوبو ژي به وو) ،نو ومي ويل:
يا رسول هللا! هللا تعالى ته دعاء وكړه چي ستا امت ته ئې
پراخه كړي ،فارس او روم ته په داسي حال كي پراخي او
د دنيا نعمتونه وركړى شوي چي د هللا تعالى عبادت او
بندگي نه كوي ،نو رسول هللاﹽ كښېنستو په داسي حال كي چي
تكيه ئې كړې وه او وئې فرمايل :اې ابن خطابه! آيا ته
په همدې فكر كي يې؟! دا خو هغه خلك دي چي دا نعمتونه
په همدې دنيايي ژوند كي ژر وركړى شوو ،نو ما وويل:
يا رسول هللا! ما ته بخښنه وغواړه....،
كه لږ ځير شئ نو وبه گورئ چي د دې روايت موضوع د
عبدهللا بن عباس ﹽ له پوښتني سره هيڅ ارتباط نه لري او
د ده د پوښتني ځواب په كي نشته ،دا موضوع كامالً بېله
موضوع ده ،دا له دوو مېرمنو (له عائشه او حفصه رضي هللا
عنهما) د خفگان اړونده قصه نه ده بلكي له ټولو
مېرمنو د يوې مياشتي لپاره د بېلېدو قصه ده او وجه
ئې دا وه چي مېرمنو ئې د پيغمبر عليه السالم په ساده
ژوند قناعت نشو كولى او داسي غوښتني ئې درلودې چي
رسول هللاﹽ ئې له پوره كولو عاجز وو ،په لومړيو كي او د
نيستيو پر مهال ئې قناعت كاوو خو وروسته چي د وفرت
او د شتمنيو د ډېروالي زمانه شوه ،دوى هم غوښتل د
نورو په څېر سوكاله ژوند ولري ،دا پر پيغمبر عليه
السالم گرانه تمامېده او د خپل انتظار خالف ورته
معلومېده ،په دې اړه د احزاب د سورې برني آيتونه
نازل شول ،د پيغمبر عليه السالم بيبياني وگواښلې شوې،
چي كه په دې فقيرانه ژوند قناعت نشئ كولى راشئ چي
پيغمبر عليه السالم طالق دركړي .په روايت كي حفصې ﹽ ته
د عمر ﷻ دا وينا چي له رسول هللاﹽ څخه زياتي غوښتني مه
كوه ښيي چي د رسول هللاﹽ د خفگان وجه همدا وه .كه چېري
د رسول هللا ﹽ د خفگان وجه د عائشې او حفصې ﹽ د سلوك له
كبله وى نو بيا خو به ئې يوازي له دوى خپله نارضايتي
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څرگندوله نه له ټولو ،ولي به رسول هللا ﹽ ټولو تر يوې
مياشتي بېلېدو؟!
خو د پورتني روايت په اړه دا وينا ضروري ده چي
دا ډېر ښكلى ،په زړه پوري او اغېزناك روايت دئ او
ډېري مهمي او ارزښتناكي الرښووني لري ،په دې روايت كي
د تحقيق په دوران كي ما د عمر ﷻ د هغي وينا په اړه
تبسم كړى چي پيغمبر عليه السالم پرې موسكى شوى او هغي
وينا ئې زما اوښكي بهولې دي چي د پيغمبر عليه السالم
د ژوند فقيرانه حالت ئې انځور كړى ،له دغه روايت
معلومېږي چي عمر ﷻ څومره مدبر ،حكيم او ستر شخصيت
وو ،د پيغمبر عليه السالم په اړه ئې څومره درناوى،
احترام ،مينه او زړه سوى درلود ،د هغو پېښو په اړه
څومره حساس وو چي اسالم ته ئې تاوان رساوو .د خپل
گران قائد او الرښود رسول هللا ﹽ الرښوونو ته په پام سره
ئې هغه مهال هم د خپل مرشد په څېر فقيرانه ژوند غوره
كړى وو چي نه يوازي د اسالم د ستر خالفت مشري وروسپارل
شوه بلكي د فارسي واكمن تاج او روميانو خزانې د ده
په الس كي پرېوتې!!
بل روايت داسي دئ چي پيغمبر عليه السالم يو
مازديگر د خپلي مېرمني زينب بنت جحش په كور كي تر
معمول زيات ځنډ وكړ ،هغې ورته د شاتو شربت جوړ كړ،
ﷹ وايي چي ما ته په دې باندي رشك راغى ،نو د
عائشه
رسول هللاﹽ له نورو مېرمنو حفصه ،سوده او صفيه رضي هللا
عنهن سره مي دا خبره جوړه كړه چي كله هره يوه له
رسول هللاﹽ سره مخامخ شي ودي وايي چي له تا د مغافير گل
بوى راځي (دا يو گل دئ چي بوى ئې ښكلى نه دئ ،كله چي
د شاتو موچۍ له دې گل شات جوړ كړي هغه هم ښه بوى نه
لري) ،دوى پوهېدلې چي رسول هللاﹽ په داسي مواردو كي ډېر
حساس دئ ،د دوى تدبير خپل كار وكړ ،كله چي رسول هللاﹽ د
يوې او بلي له لوري دا خبره واورېده نو د دغه شات د
نه خوړلو وينا ئې تر خولې ووته ،په ځينو رواياتو كي
راغلي چي لوړه ئې وكړه او په ځينو كي دا چي كلكه
ژمنه ئې وكړه ،خو په دې روايت كي هم دا پوښتنه
راوالړېږي چي قرآن د دوو مېرمنو يادونه كوي نه د دريو
يا څلورو ،په دې روايت كي خو د څلورو مېرمنو يادونه
شوې ده.
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يو بل روايت هم دئ چي وايي پيغمبر عليه السالم د
حديبيې له صلحي وروسته د نورو مشرانو او زعماءو په
ضمن كي مقوقيس د اسكندريې مشر ته هم يو ليك ولېږو،
حاطب بن ابي بلتعه دا ليك ورساوو ،خو هغه كه څه هم
اسالم ونه مانو خو د رسول هللاﹽ د ليك په ځواب كي ئې
وليكل( :زه په دې باور وم چي يو پيغمبر راتلونكى دئ،
خو زما گمان دا دئ چي هغه به په شام كي مبعوث كېږي،
خو زه ستا د پالوي درناوى كوم او له هغوى سره دوه د
قدر وړ وينځي هم درلېږم) ،دغو دواړو په الري كي ايمان
راوړ ،يوه سيرين نومېده چي پيغمبر عليه السالم هغه د
ﷹ ځان ته
حسان بن ثابت په نكاح كړه او بله ئې ماريه
په نكاح كړه ،له دې ابراهيم پيدا شو ،دا ډېره ښايسته
وه ،يو روايت وايي چي عائشې ﹽ د دې په اړه ويلي :پر
ما د هيڅ مېرمني راتگ دومره گران نه دئ تمام شوى لكه
د ماريه راتگ ،ويل كېږي چي يوه ورځ پيغمبر عليه
السالم د حفصې په كور كي وو خو هغه هلته نه وه ،ماريه
ﷹ هلته ورغله او څه وخت ورسره پاته شوه ،له دې خبري
حفصه خبره شوه ،اعتراض ئې وكړ ،پيغمبر عليه السالم د
حفصې د ارضاء لپاره وويل چي له دې وروسته به له
ماريه سره نږدېوالى نه كوي ،په ځينو رواياتو كي
راغلي چي لوړه ئې وكړه او په ځينو كي دا چي هغه ئې
پر ځان حرامه كړه.
دا هم نه يوازي له دې كبله د منلو نه دئ چي اكثر
محدثين ئې ضعيف گڼي بلكي له دې پلوه هم چي دلته خو
يوازي د حفصې يادونه شوې حال دا چي عبدهللا بن عباس د
دوو مېرمنو اړوند آيت وضاحت غوښتى .همداراز د دې
ً د نقل
روايت الفاظ ،محتوى او موضوع داسي ده چي قطعا
او اعتبار وړ نه برېښي.
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ً چي نارينه مسلمانان او ښځينه مسلماناني،
يقينا
نارينه مؤمنان او ښځينه مؤمناني ،منقاد نارينه او
منقادي ښځي ،رښتيني نارينه او رښتيني ښځي ،صبرناك
نارينه او صبرناكي ښځي ،خاشع نارينه او خاشع ښځي،
صدقه وركوونكي نارينه او صدقه وركوونكې ښځي،
روژتي نارينه او روژتۍ ښځي ،د خپل عورت ساتونكي
نارينه او (د خپل عورت) ساتونكې ښځي ،او د هللا زيات
يادوونكي نارينه او ذكر كوونكې ښځي؛ هللا ورته د
بخښني او ستر اجر تيارى نيولى.
( -)31په دې مبارك آيت كي د نارينه او ښځينه مؤمنانو
څو ځانگړتياوي او مواصفات زموږ مخي ته ځلېږي او ښيي
چي د ايمان مدعي؛ كه نارينه وي يا ښځينه بايد كوم
كوم صفات ولري چي د هللا تعالى له لوري ئې مغفرت او ستر
اجر په برخه شي ،دا صفات په دې توگه ښودل شوي-1 :
اسالم يعني ټولو الهي احكامو ته عمالً او په بشپړه توگه
غاړه اېښودل -2 ،ايمان يعني پر ټولو هغو شيانو او
مفاهيمو د زړه له كومي باور او يقين درلودل چي دين
موږ ته راښودلي -3 ،داسي بشپړ انقياد چي د سرغړاوي
هيڅ شائبه په كي نه وي -4 ،رښتينولي او صداقت په
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خپلو ټولو ويناوو ،ژمنو او كړنو كي -1 ،صبر د ديني
احكامو په پلي كولو كي او د هللا تعالى په الر كي له
ستونزو او كړاوونو سره د مخامخېدو په صورت كي -1 ،د
هللا تعالى په وړاندي خشوع درلودل او له هر راز كبر او
لويي ډډه كول -1 ،د هللا په الر كي مالي او ځاني قربانۍ
ته چمتو والى ،د دين په چارو كي او له محتاجو سره د
مرستي لپاره خپل مال لگول -1 ،روژه نيول او په دې
توگه عمالً ښودل چي د هللا تعالى لپاره حتى دې ته هم چمتو
دئ چي خپلو انساني اړتياوو ته شا كړي او يوه مياشت
هره ورځ له سحر تر ماښام له خوراك او څښاك ډډه وكړي
او خپل جائز جنسي غرائز مهار كړي او په دې توگه ثابت
كړي چي تل به له حرامو ځان لري ساتي -9 ،خپل عورت
ساتي او له حرامو الرو خپل جنسي غريزه نه اشباع كوي،
 -10او هللا تعالى زيات يادوي ،تل ئې ژبه د خپل رب په
ذكر لنده وي ،په والړه ،ناسته او مالسته خپل رب يادوي،
په هر كار كي د خداى پار او پاس په پام كي لري .د
دغو صفاتو خاوندان د هللا تعالى له لوري بخښنه او ستر
اجر ترالسه كوي.
په دې مبارك آيت كي د هللا تعالى زيات ذكر د نورو
صفاتو په پاى كي راغلى ،دې ته په پام سره چي د آيت
په سر كي د اسالم ذكر تر ايمان وړاندي راغلى ،حال دا
چي يوازي هغه اسالم د اعتبار وړ دئ چي بنسټ ئې ايمان
وي ،د انسان نېك اعمال هم هغه وخت ارزښت لري چي باعث
ئې ايمان او د هللا تعالى د حكم په وړاندي انقياد وي او
د دين له الرښوونو سره سم ترسره شي ،په اصل كي ايمان
له هره پلوه تر اسالم وړاندي دئ ،هم د اهميت له پلوه
او هم د قدر او ارزښت له پلوه ،همداسي د هللا تعالى ذكر
د ټولو مخكنيو ښېگڼو بنسټ دئ ،هغه نېك عمل زيات
ارزښت لري چي د هللا تعالى له ذكر سره توأم وي ،دا مطلب
په النديني حديث كي داسي توضيح شوى:
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سهل بن معاذ بن انس له خپل پالر او هغه له رسول هللا ﹽ
روايت كوي چي يوه سړي وپوښتو :په مجاهدينو كي ستر
اجر د چا په برخه كېږي؟ وئې فرمايل :څوك چي تر نورو
زيات هللا يادوي ،وئې ويل :په روژتيو كي به د هللا په
وړاندي د چا اجر ستر وي؟ وئې فرمايل :څوك چي تر نورو
زيات هللا يادوي ،بيا ئې د لمانځه ،زكات ،حج او صدقې
يادونه وكړه ،رسول هللا ﹽ د دې ټولو په اړه فرمايل :څوك
چي تر نورو زيات هللا يادوي.












   
    
   
 
او هيڅ مؤمن او مؤمني ته نه ښايي چي كله هللا او د
ده رسول د كوم كار پرېكړه وكړي (بيا دي) دوى ته
په خپل كار كي څه اختيار وي ،او څوك چي له هللا او د
ً چي په څرگند
هغه له رسول سرغړاوى وكړي يقينا
الروركتوب سره الروركى شو.
( -)31دا مبارك آيت د ايمان يوه ستره او اساسي
تقاضاء زموږ مخي ته ږدي او وايي :له هيڅ مؤمن او
مؤمني سره دا نه ښايي چي كله هللا تعالى او د ده رسول د
كوم كار پرېكړه وكړي بيا دي دوى په خپل كار كي كوم
اختيار ولري او د خپلي خوښي پرېكړه دي وكړي ،د هللا
تعالى او د هغه د رسول د پرېكړي په وړاندي د دوى
اختيار په بشپړه توگه سلبېږي او له دې پرته چي
پرېكړي ته غاړه كېږدي او له كوم بدلون او ځنډ پرته
ئې عملي كړي د بل څه كولو حق نه لري ،له دې پرته بل
څه كول سرغړاوى دئ او څوك چي له هللا تعالى او د هغه له
ً چي الروركى شوى او سمه الر
رسول سرغړاوى وكړي يقينا
ترې وركه شوې.
هر مؤمن انسان د خپل رب عبد او مريى دئ ،دا د عبد
او مريي يوه اساسي ځانگړتيا او خصوصيت وي چي په خپل
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ټول ژوند كي د خپل آقا د فرمان مطيع وي ،هغه له خپل
لوري او په خپل سر د هيڅ كار په اړه فيصله نه كوي،
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
حكم پرته ترسره كړي دا اقدام ئې بغاوت گڼل كېږي ،دا
د غالمۍ او مرييتوب له حده تجاوز گڼل كېږي ،هغه د
ژوند په هيڅ برخي كي په خپله تصميم نه نيسي ،هره
خبره چي كوي او هر تصميم چي نيسي نو هغه به د خپل
آقا له امر او هدايت سره سم نيسي ،د كوم كار په اړه
د هللا تعالى او د ده د رسول له پرېكړي وروسته له هر
مؤمن بنده دا اختيار سلبېږي چي له خپل لوري بله
پرېكړه وكړي ،له دې وروسته هغه په بشپړ اطاعت مكلف
دئ ،د بلي پرېكړي او فيصلې حق نه لري ،څوك چي له دې
پرته بل څه وكړي او د سرغړاوي الر غوره كړي د هغه په
بې الريتوب او ضاللت كي هيڅ شك نشته ،همدا د هغه په
ضاللت شهادت وركوي.
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او كله چي تا هغه كس ته چي هم هللا پرې انعام كړى وو
او هم تا پرې پېرزوينه كړې وه؛ ويل :خپله مېرمن
درسره تم كړه او له هللا ووېرېږه ،او هغه څه دي په
خپل زړه كي پټ ساتل چي هللا ئې څرگندوونكى وو او له
خلكو وېرېدې په داسي حال كي چي هللا د دې زيات وړ دئ
چي ترې ووېرېږې ،نو كله چي زيد خپل حاجت ترې پوره
كړ تا ته مو په نكاح كړه ،د دې لپاره چي پر
مؤمنانو په دې اړه كومه تنگسه نه وي چي د خپلو
زوى بوللو مېرمني هغه مهال په نكاح كړي چي هغوى
خپل حاجت ترې پوره كړى وي ،او د هللا امر تر سره
كېدونكى وو ،پر پيغمبر په هغه څه كي هيڅ حرج نشته
چي هللا ورته ټاكلي ،د هللا هغه سنت چي تر دې وړاندي
تېر شوى او د هللا امر په ټاكلي توگه سرته رسېدونكى
وي ،هغه (انبياء) چي الهي رسالتونه رسوي او ترې
وېرېږي او له هللا پرته له هيچا نه وېرېږي او هللا د
حساب كوونكي په توگه كافي دئ.
( -)39-31په دې مباركو آيتونو كي د جاهليت د دور يوه
داسي دود ته گوته نيول شوې چي تصحيح او له منځه وړلو
ئې لويه غوغا رامنځته كړه ،په جاهليت كي معمول دا وه
چي چا به څوك په زوى ولۍ ونيو نو هغه به له هره پلوه
د رښتيني او اصلي زوى په توگه گڼل كېدو ،په ميراث كي
به ئې د زامنو په څېر برخه وه او مېرمن به ئې ږنور
گڼل كېده او د ده له كونډي يا مطلقه سره به نكاح
حرام تلقي كېده .همدا راز خلكو په نسبي شرافت او
اصالت باور درلود ،ځينو به د ځينو نورو په پرتله له
نسبي پلوه ځان لوړ گڼلو او هغه ته به ئې د خپل سيال
په سترگه نه كتلو ،د نكاح او ازدواج په چارو كي به
دې ته جدي پاملرنه كېده ،او دا هغه څه وو چي په الهي
دين كي هيڅ ارزښت نه لري ،د دين له نظره د ټولو
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انسانانو نسب يو دئ ،هيڅ قوم پر بل او هيڅ انسان پر
بل له نسبي پلوه هيڅ امتياز نه لري ،قرآن د دې جاهلي
دود د اصالح لپاره همغه تگالره غوره كړه چي د نورو كچه
دودونو د اصالح او تصحيح لپاره ئې غوره كړې ،هللا تعالى
غوښتل چي د رسول هللا ﹽ په عملي كړنالري سره او د ده په
خپل ټبر كي د يوې معاملې په ترڅ كي د دې جاهلي دود
الغاء اعالن كړي ،بايد د رسول هللا ﹽ په عملي ژوند كي
داسي څه خلكو ته وروښيي چي د هللا تعالى له لوري او په
الهي دين كي د دې دود بشپړه الغاء تلقي شي ،نو ځكه
ئې داسي شرائط برابر كړل چي رسول هللا ﹽ د خپل هغه آزاد
كړي غالم مطلقه مېرمن په نكاح كړي چي په زوى ولۍ ئې
نيولى وو ،رسول هللا ﹽ زيد ﹽ په زوى ولۍ نيولى وو ،خلكو
به تر هغه دى د زيد بن محمد په نامه ياداوو چي قرآن
امر وكړ دوى خپل اصلي پالر ته منسوبوئ ،رسول هللا ﹽ
وغوښتل چي ده ته د خپلي ترور لور زينب بنت جحش په
نكاح كړي ،خو د رسول هللا ﹽ له وړانديز سره نه زينب ﹽ
موافقه كوله او نه ئې ورور او د كورنۍ نورو غړو ،هغه
ئې د قريشو سيال نه گڼلو ،خو د قرآن الرښوونو او د
رسول هللا ﹽ ارشاداتو ته په پام سره هم زينب ﹽ له دې
وړانديز سره موافقه وكړه او هم ئې كورنۍ او له زيد ﹽ
سره د دې نكاح ترسره شوه ،خو څه موده وروسته د دوى
دواړو مناسبات دومره خړپړ شول چي زيد ﹽ غوښتل دې ته
طالق وركړي ،رسول هللا ﹽ له ستونزي خبر شو ،زيد ته ئې
توصيه وكړه چي له طالق ډډه وكړي او خپله مېرمن له ځان
سره وساتي ،خو هغه د خپلي مېرمني له چلن تنگ شوى وو
او له طالق پرته ئې بله چاره نه ليده ،رسول هللا ﹽ نه
غوښتل د دوى ستونزه په طالق منتج شي ،دا ځكه چي دا
نكاح د ده په وړانديز او هڅو ترسره شوې وه ،زينب ﹽ د
ده د غوښتني په احترام دې نكاح ته چمتو شوې وه ،دا
اندېښنه هم ورسره وه چي كه زيد ﹽ خپلي مېرمني ته طالق
وركړي او په دې توگه د هغې حيثيت ته صدمه ورسېږي له
كومي الري او څنگه به دا صدمه جبرانېږي ،معلومه نه ده
چي بل څوك به له دې سره نكاح ته چمتو شي كه نه ،په
داسي حال كي چي د رسول هللا ﹽ زوى بوللي هغې ته طالق
وركړى بل مسلمان به څنگه دې ته حاضر شي چي هغه نكاح
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كړي ،كه ئې رسول هللا ﹽ ځان ته نكاح كړي نو دښمنان به
له دې ستره غوغا جوړه كړي ،په همدغه حالت كي زيد ﹽ
خپلي مېرمني ته طالق وركړ ،همغه څه وشول چي رسول هللا ﹽ
ترې وېرېدو ،رسول هللا ﹽ ته له دې پرته بل بديل نه وو
پاته چي زينب ﹽ ځان ته په نكاح كړي .په پورتنيو
آيتونو كي دغي پېښي ته په دې توگه اشاره شوې :هغه
مهال درپه ياد كړه چي تا هغه كس ته چي هم هللا پرې
انعام كړى وو او هم تا پرې پېرزوينه كړې وه؛ وويل:
خپله مېرمن درسره تم كړه او له هللا ووېرېږه ،هللا تعالى
زيد ته د ايمان سعادت ،د رسول هللا ﹽ د نږدې مصاحبت شرف
او ښه استعدادونه ورپه برخه كړي وو ،رسول هللا ﹽ هغه له
غالمۍ آزاد كړ ،په زوى ولۍ ئې ونيولو او خپله د ترور
لور ئې هغه ته په نكاح وركړه ،د دې پېرزوينو تقاضاء
دا وه چي د زينب ﹽ په اړه له بشپړ احتياط ،زغم او
حوصلې كار واخلي ،نو ځكه رسول هللا ﹽ ورته ويل له هللا
ووېرېږه او مېرمن دي درسره وساته ،ورپسې رسول هللا ﹽ ته
ويل شوي :هغه څه چي تا په خپل زړه كي پټ ساتل هللا
تعالى غوښتل هغه څرگند كړي ،له تا سره دا وېره وه چي
دښمنان به ستره غوغا جوړه كړي ،حال دا چي وېره دي
بايد يوازي له هللا تعالى وى ،د دښمنانو د غوغا او
تبليغاتو هيڅ پروا دي نه كولى ،ته له دې وېرېدې چي
كه زيد ﹽ هغې ته طالق وركړي او ته دې ته اړ شې چي هغه
په نكاح كړې نو دښمن به غوغا جوړه كړي ،خو هللا تعالى
غوښتل همدا كار وشي ،له طالق وروسته ته هغه په نكاح
كړې ،چي په دې سره د جاهليت هغه غلط دود ستا په الس
په بشپړه توگه لغو شي ،نو كله چي زيد ﹽ خپل حاجت له
زينب ﹽ پوره كړ هغه مو تا ته په نكاح دركړه ،د دې
لپاره چي پر مؤمنانو په دې اړه كومه تنگسه نه وي چي
د خپلو زوى بوللو مېرمني هغه مهال په نكاح كړي چي
هغوى خپل حاجت ترې پوره كړى وي او طالق ئې وركړى وي،
او په دې توگه د جاهليت دغه جاهالنه دود د تل لپاره
لغو شي ،هللا تعالى چي د كوم كار پرېكړه كړې وي هغه هرو
مرو ترسره كېږي ،هيڅوك ئې د تحقق مخه نشي نيولى ،د هللا
تعالى له لوري چي څوك د پيغمبر په توگه غوره شي په
هغه څه كي به هيڅكله د زړه تنگي احساس نه كوي چي هللا
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پرې مأمور كړى ،همدا د ټولو پيغمبرانو په اړه د هللا
تعالى ثابت او نه بدلېدونكى سنت دئ ،د هللا تعالى هر
كار په خپلي ټاكلې نېټې او له الهي مقدراتو سره سم
ترسره كېږي ،انبياءو ته د الهي رسالت رسولو دنده
سپارل كېږي ،دوى د خپل مأموريت په ترسره كولو او
خلكو ته د الهي رسالت په رسولو كي يوازي له هللا تعالى
وېرېږي او له هللا پرته له هيچا وېره نه لري ،هللا تعالى د
حساب كوونكي په توگه كافي دئ.
دا مطلب هم بايد واضح كړو چي په ځينو رواياتو كي
داسي څه تر سترگو كېږي چي وايي :كله چي د دې سورې 31
آيت نازل شو نو زينب ﹽ او د هغې كورنۍ د دغه آيت له
اورېدو وروسته د زيد ﹽ په اړه له خپل مخكني دريځ
راكوز شول او د رسول هللا ﹽ له وړانديز سره ئې موافقه
وكړه ،خو كه د آيت متن ته ځير شو او د نكاح په اړه د
اسالم دا الرښوونه په پام كي ونيسو چي د نكاح واك ئې
په بشپړه توگه مېړه او مېرمني ته وركړى په پوره ډاډ
سره ويلى شو چي دا آيت له دې موضوع سره خاص تړاو نه
لري او ارتباط ئې له مخكنيو مطالبو سره دئ ،ځكه نه
رسول هللا ﹽ زينب ته د نكاح حكم كړى او نه د هغې عدم
رضايت د هللا تعالى او د هغه د رسول له حكم سرغړاى تلقي
كولى شو ،آيت وايي   :









    
    
 :    او هيڅ مؤمن

او مؤمني ته نه ښايي چي كله هللا او د ده رسول د كوم
كار پرېكړه وكړي (بيا دي) دوى ته په خپل كار كي څه
اختيار وي ،او څوك چي له هللا او د هغه له رسول سرغړاوى
ً چي په څرگند الروركتوب سره الروركى شو.
وكړي يقينا
ً د زينب ﹽ او د دهغې د كورنۍ دريځ د دې
كه احيانا
آيت يو مصداق وگڼو نو هغه به يوازي له دې پلوه وي چي
هغوى د رسول هللا ﹽ د ارشاداتو له اورېدو وروسته د نسبي
توپير مخكنى احساس او خپل ټبر ته د زيد ﹽ تر ټبر په
لوړه سترگه كتل پرېښى او له دې ازدواج سره ئې توافق
كړى .نه دا چي رسول هللا ﹽ د نكاح امر كړى ،هغوى په
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ابتداء كي مخالفت او وروسته ئې د دې آيت په اورېدو
سره موافقه كړې.
دې ته مو بايد پام وي چي د اسالم دښمنانو له دې
قضيې ستره غوغا جوړه كړې ،پر رسول هللا ﹽ ئې ډول ډول
تورونه لگولي ،مستشرقينو په خپلو ليكنو كي پر دې
قضيې ډېر تركيز كړى او له هغې ئې ستره تبليغاتي حربه
جوړه كړې ،ځينو ويلي چي رسول هللا ﹽ يوه ورځ زينب ﹽ په
داسي حال كي ليدلې چي زړه ئې پرې بايللى ...زيد ﹽ دې
ته متوجه شوى او د همدې لپاره ئې هغې ته طالق
وركړ!!! ...دا په داسي حال كي چي زينب ﹽ د رسول هللا ﹽ
تر نظر الندي ستره شوې ،كه رسول هللا ﹽ غوښتلى نو هغه به
ئې له زيد ﹽ سره تر نكاح وړاندي په نكاح كړې وه ،كه
زينب ﹽ له يوه آزاد شوي غالم سره چي نه ئې مال او
دولت درلود او نه دې خپل سيال گڼلو نكاح ته چمتو
كېږي نو آيا له رسول هللا ﹽ سره د دې د نكاح په وړاندي
څه خنډ او مانع وو؟!! دښمنان په خپلو معاندانه
تبليغاتو كي دې ته هم اعتناء نه كوي چي ادعاء ئې هم
د عقل خالف ده او هم د تاريخي واقعيتونو خالف ،بس له
هر فرصت په استفادې سره د خپل خيرن زړه بړاسي باسي
او دروغجن تورونه لگوي.








   
   
   
او محمد ستاسو د هيڅ نارينه پالر نه دئ خو هغه د هللا
هر او پاى) دئ او هللا
(مْ
استازى او د انبياوو خاتم ُ
په هر څه ښه پوه دئ.
( -)40دا مبارك آيت د مخكني مبحث تتمه ده او مطلب ئې
دا دئ :محمد ﹽ په ژونديو مسلمانانو كي د هيڅ يوه
نسبي پالر نه دئ ،په زوى ولۍ نيولى زيد ﹽ د ده زوى نه
دئ ،د دوى دواړو ترمنځ اړيكي د اصلي پالر او زوى تر
منځ اړيكي نه دي ،رسول هللا ﹽ د هللا تعالى استازى او د
مؤمنانو معنوي پالر دئ ،وروستى پيغمبر دئ ،تر ده
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وروسته بل پيغمبر نه راځي ،د ده په ژوند كي بايد ټول
هغه الهي الرښووني او احكام بشپړ شي چي هللا تعالى ئې پر
انسانانو پېرزو كوي ،د ده په الس بايد د جاهليت د دور
ټول جاهالنه دودونه لغو شي ،هيڅ داسي څه پاته نشي چي
د بل پيغمبر بعثت ايجاب كړي ،د نورو انبياوو په
ارتباط د ده حيثيت داسي دئ لكه د يوه ليك په پاى كي
هر ،چي هم د ليك پاى په گوته كوي او هم د
مْ
د ليكوال ُ
ليك د ټولو مطالبو د تصديق او تأييد نښه گڼل كېږي،
نو رسول هللا ﹽ او د هغه رسالت د ټولو پيغمبرانو د
اوږدې لړۍ وروستۍ كړۍ او د دې ضخيم كتاب د وروستۍ
پاڼي د آخري كرښي په پاى كي هغه مهر دئ چي د كتاب
پاى او د هغه د ټولو مطالبو تصديق او تأييد په گوته
كوي .دا وينا د هغه عليم رب له لوري ده چي په هر څه
ښه پوه دئ.
په دې مبارك آيت سره نه يوازي هغه مهم مبحث پاى
ته ورسېدو چي په ترڅ كي ئې د جاهليت د دور دوه كركجن
او جاهالنه دودونه لغو شول ،هم د نسبي توپيرونو او
امتيازاتو بت مات كړى شو او هم معنوي اړيكو ته د
نسبي اړيكو رنگ وركولو ناوړه دود لغو شو بلكي د ډېرو
سترو سترو فتنو مخه پرې ونيول شوه ،په دې مبارك آيت
سره د ټولو هغو ټگمارو او دوكه مارو مخه ډب شوې چي
د نبوت جعلي مدعيان ترې جوړ شي ،يا ځان د مخكني
پيغمبر د نبوت وارث گڼي او يا مستقل نبي!! په تاريخ
كي د داسي ټگمارو او د نبوت جعلي مدعيانو شمېر ډېر
زيات دئ ،د رسول هللا ﹽ په ژوند كي هم راټوكېدلي او له
هغه وروسته هم ،غالم احمد قادياني ئې يوه بېلگه دئ،
چي انگرېزانو د مسلمانانو لپاره د نبي په توگه غوره
كړى!! د دغو دجاالنو د ترديد او تكذيب لپاره د قرآن
دغه آيت كافي دئ ،هللا تعالى نوى پيغمبر يوازي هغه مهال
لې ږلى چي د مخكني پيغمبر او د هغه د رسالت ټولي نښي
زائل شوې ،كتاب ئې تحريف شوى ،د دعوت اغېز او آثار
ئې له منځه تللي ،داسي حالت پرې راغلى لكه چي د عيسى
ﹽ پر رسالت او دعوت راغى ،تورات او انجيل تحريف شول،
له دواړو بايبل دا له خرافاتو ډك كتاب جوړ شو ،هغه
بايبل چي كه ووايو د اصلي تورات او انجيل يوه جمله
هم په كي نشته نو مبالغه مو نه ده كړې ،ځكه دا بايبل
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د رومي واكمنو په وينا او په يوناني ژبي ليكل شوى او
موجودي نسخې ئې له يوناني نسخې ژباړل شوې ،حال دا چي
تورات او انجيل د بني اسرائيلو په ژبي نازل شوي نه
په يوناني ژبي ،هغه مهال چي عيسى ﹽ د خداى ځاى ناستى
وگڼل شو ،دين د ټگمارو په الس كي دام او د عوامو د
غولولو په وسيلې بدل شو ،دغه مهال د بل پيغمبر بعثت
او د بل كتاب د لېږلو ضرورت رامنځته شو او د همدې
لپاره هللا تعالى رسول هللا ﹽ د نوي پيغمبر په توگه غوره
كړ او د خلكو د الرښووني لپاره ئې داسي كتاب ولېږو چي
نه يوازي كامل او بشپړ دئ ،پر ټولو مخكنيو كتابونو
شامل دئ ،د انسان ټولو پوښتنو ته ځواب وايي ،ټولي
معنوي غوښتني ئې ترسره كوي ،د ژوند په ټولو برخو كي
ئې الرښوونه كوي بلكي تر قيامته ئې د هغه د حفاظت
انتظام هم كړى .هللا تعالى د دې ذمه وال دئ چي تر قيامت
پوري به داسي حالت نه رامنځته كېږي چي د قرآن ځاى
خالي وي او د بل كتاب لېږلو ضرورت احساس شي ،نو ځكه
د بل پيغمبر او نبي د بعثت اړتيا په بشپړه توگه او د
تل لپاره منتفي شوې.



  





   


 











   
   
اې هغو چي ايمان ئې راوړى! هللا په ډېرو يادولو سره
ياد كړئ ،او سبا او بېگاه ئې تسبيح وايئ ،دى همغه
(ذات) دئ چي پر تاسو رحمتونه لېږي او فرشتې ئې
هم ،ترڅو تاسو له تيارو د نور په لوري وباسي ،او
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هغه پر مؤمنانو مهربان دئ ،په هغه ورځ چي ورسره
مخامخ كېږي ښه راغلى به ئې (په) سالم (سره) وي او
غوره اجر ئې ورته تيار كړى.
دې

مباركو

آيتونو

كي

مؤمنانو

ته

څو

( -)44-41په
سپارښتني شوې:
 هللا تعالى په ډېرو يادولو سره ياد كړئ.
 سبا او بېگاه ئې تسبيح وايئ ،له عيب او نقص ئې
منزه او لوړ گڼئ ،د ده له حكم او إذن سره سم چي څه د
ده په ملك كي ترسره كېږي په دې ټولو كي نه يوازي هللا
تعالى ته كوم عيب او نقص نشي منسوبېدى بلكي هغه په
ذات ،صفاتو او افعالو كي له هر عيب منزه دئ.
 ستاسو رب همغه ذات دئ چي پر تاسو رحمتونه او
سالمونه لېږي او فرشتې ئې هم ،غواړي تاسو له تيارو د
نور په لوري بوځي ،پر مؤمنانو مهربان دئ ،د پيغمبر
بعثت او د الرښود كتاب لېږنه د ده د رحمت او پېرزويني
ستره او ځالنده بېلگي دي.
 كله چي مؤمنان د قيامت په ورځ له خپل رب سره
مخامخ كېږي نو د دوى ښه راغلى به په سالم سره وي ،د هللا
تعالى او فرشتو له لوري به دوى ته د سالم په صيغه ښه
راغلى ويل كېږي.
 هللا تعالى مؤمنانو ته غوره او ښايسته اجر تيار كړى.
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ً چي ته مو شاهد ،زېرى وركوونكى،
اې نبي! يقينا
انذار وركوونكى ،د هللا په حكم د هللا لوري ته بلونكى
او لكه روڼ څراغ لېږلى يې .او مؤمنانو ته دا زېرى
وركړه چي ستر الهي فضل ئې په برخه دئ ،او د
كافرانو او منافقينو متابعت مه كوه ،ځوروني ئې له
پامه وغورځوه ،او پر هللا توكل وكړه ،او هللا د وكيل په
توگه كافي دئ.
( -)41-41په دې مباركو آيتونو كي د رسول هللا ﹽ څو
صفاتو ته اشاره شوې:
 نبي :هغه څوك چي له حقائقو خبر او په خبرو پوه
وي.
 رسول :هغه استازى چي له يوه پېغام او رسالت سره
لېږل شوى.
 شاهد :هغه څوك چي د يوه مطلب په حقانيت په خپل
قول او عمل سره شهادت وركوي او د نورو لپاره بېلگه
او اسوه وي.
 مبشر :زېرى وركوونكى.
 نذير :له بدو پايلو او خطرناكو پېښو او عواقبو د
خلكو وېروونكى.
ً الى هللا :د هللا په لوري بلونكى.
 داعيا
ً منيرا :روڼ او روښانه څراغ.
 سراجا
په دې مباركو آيتونو كي نه يوازي د پيغمبر عليه
السالم ځانگړتياوي ښودل شوې بلكي د دعوت د بېلو بېلو
مراحلو تسلسل ته هم اشاره شوې ،په دې توگه:
 د پيغمبرانو هر دعوت له داسي خلكو پيل شوى چي
لومړى ئې په خپله پوهه او بصيرت په برخه شوى ،هللا
تعالى د وحي له الري په حقائقو پوه كړي ،بيا له الهي
پېغام او رسالت سره د خلكو د هدايت او الرښووني لپاره
لې ږل شوي ،بيا همدغه پېغام او دعوت د دوى او د دوى د
پلويانو په عملي شخصيت كي عيني تجسم مومي ،له هر يوه
د خپل دعوت د ټولو مفاهيمو لپاره ژوندى شاهد او
بېلگه جوړ شوى ،گورئ چي دلته په دې صف كي يوازي پوهه
او بصيرت كافي نه دئ ،بلكي له پوهي وروسته گڼ شمېر
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علم دوه
داسي علم
او بل ئې
پرې عمل

مراحل شته ،پيغمبر عليه السالم فرمايي :د
ډولونه دي :يو ئې هغه چي يوازي په ژبه وي،
به د قيامت په ورځ د انسان په خالف حجت گرځي
هغه نافع علم چي د عمل الرښود وي او انسان
كوي.
 د پيغمبرانو عليهم السالم په الر تلونكي بايد د
خپلي الهي تگالري د دقيقي پېژندني ترڅنگ د الهي پېغام
حامل وي ،دا پېغام او رسالت بايد د دوى په عملي
شخصيت كي داسي راڅرگند شي چي هر ليدونكى د دوى په
كړنو كي د دې دعوت څرنگوالى او اغېز په خپلو سترگو
وگوري .دا ځكه چي پيغمبر عليه السالم د شاهد او گواه
په توگه لېږل شوى ،داسي چي د ده عمل د ده د دعوت او
رسالت په حقانيت شهادت وركوي او دا دعوت او عقيده د
ده په عملي شخصيت كي په داسي توگه راڅرگندېږي چي هر
ليدونكى د دې عقيدې په حقانيت متقاعد كړي.
 د پيغمبر بل مهم صفت دا دئ چي هغه د مبشر په توگه
لېږل شوى ،د مأيوسو او نا اميدو خلكو طرف ته تللى ،د
هغوى مړې هيلي ئې راژوندۍ كړې ،د هغوى مأيوس زړونه
ئې ډاډه كړي ،او له ياس او نا اميدۍ ئې ژغورلي ،هغوى
ته ئې د ايمان په الر كي د روښانه مستقبل او ځالنده
راتلونكي زېرى وركړى ،د پيغمبرانو عليهم السالم په الر
تلونكى هر دعوتگر بايد تر ټولو د مخه مبشر وي ،د يأس
او نا اميدۍ مقابله به كوي ،هغه دعوتگر چي په خپلي
بريا باور نه لري ،د خپل رب په رعايت ،عنايت او
مرستي ئې بشپړ يقين نه وي ،د خپل دعوت راتلونكي ته
هيله من نه وي ،مأيوس وي ،خپل مخاطب ته د بريا،
فتحي ،غلبې او روښانه مستقبل زېرى نشي وركولى ،هغه
يو ناكام داعي دئ ،دا ځكه چي له نبوت او رسالت
وروسته د هر پيغمبر لومړى صفت مبشر دئ ،هغه په خپله
هيله من دئ ،داسي چي په سختو سختو حاالتو كي نه مأيوس
كېږي او هغه خپل امت ته هم د روښانه راتلونكي او
حتمي بريا او فتحي زېرى ور كوي او د مبشر په توگه د
مأيوسو ولسونو طرف ته درومي.
او هغه نذير دئ ،د ظلم مقابله كوي ،د فساد ،جهل
او شرك مقابله كوي ،خلك د فساد ،شرك ،جهل او ظلم له
بدو پايلو وېروي ،هغه د منكراتو او مفاسدو په وړاندي
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چوپ او بې اعتناء نه پاته كېږي ،بلكي خلك وېروي ،كه
له يوې خوا مؤمنانو ته د ايمان په خط كي د بري او
غوره پايلي زېرى وركوي ،له بلي خوا هغه چا ته چي له
دې الري منحرف شي او مفسدينو او ظالمانو ته انذار
وركوي او د كفر ،ظلم او فساد له بد عاقبت ئې وېروي.
هغه يو دعوتگر دئ ،په خپل قول او عمل سره ،بلنه
ئې د هللا تعالى لوري ته وي ،نه د ځان لوري ته ،او نه د
كوم دنيوي غرض او مقصد لپاره ،داسي بلونكى او دعوتگر
چي د خپل رب په اذن او حكم او د ده له سننو او
الرښوونو سره سم خلكو ته بلنه وركوي ،غواړي خلك د هللا
لوري ته الړ شي ،هغه ته ورنږدې شي ،په الهي اخالقو
مزين او سمبال شي.
هغه په انساني ټولني كي داسي دئ لكه په تياره كي
روڼ او روښانه څراغ ،خپله سوزي خو نورو ته رڼا
وركوي ،لكه شمع په خپل سر اور وړي چي د نورو ماحول
او د پښو مخه روښانه كړي ،د نورو لپاره سوزي ،د نورو
د هدايت او الرښووني لپاره ځان وقفوي ،كله چي خلك په
تياره كي وي او روڼ مشعل ته اړوي نو دى د روڼ او
روښانه څراغ په څېر دوى ته الر ښيي او له تيارو ئې
باسي.
پيغمبر مؤمنانو ته د دې خبري زېرى وركوي چي د هللا
له لوري ئې ستر فضل په برخه دئ ،دوى بايد ډاډه وي چي
هللا تعالى به خپل ستر فضل ورپه برخه كړي ،پر دښمنانو
به فتح ،برالسي او غلبه وركړي او خپل تأييد به د دوى
په حال شامل كړي.
پيغمبر په دې گمارل شوى چي د كافرانو او منافقانو
اطاعت به نه كوي ،له كافرانو او منافقينو به ځان لري
ساتي ،د هغوى تگالري او كړنالري به مردود شمېري ،د
ژوند په هيڅ برخي او هيڅ كار كي به د دوى كړنالره نه
غوره كوي ،هدف ته د رسېدو لپاره به هغه الري چاري او
تدبيرونه نه غوره كوي چي كافران او منافقان ئې غوره
كوي ،د دوى د اذيتونو او ځورونو ،تبليغاتو او غوغاوو
پروا به نه كوي.
پيغمبر پر هللا تعالى توكل لري ،ځان هللا تعالى ته
سپاري او هغه ځان ته كافي گڼي.
دې آيتونو نه يوازي د رسول هللا ﹽ لوړ اخالقي صفات
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زموږ مخي ته انځور كړي بلكي موږ ته وايي :د پيغمبر ﹽ
په الر تلونكي مؤمنان بايد دغه ځانگړتياوي او مواصفات
ولري.


















  




اې هغو چي ايمان ئې راوړى! كله چي مؤمني مېرمني
په نكاح كړئ بيا وړاندي تر دې چي نږدېكت ورسره
وكړئ طالق وركړئ نو تاسو پر دوى د عدت داسي كوم حق
نه لرئ چي شمېرل به ئې كوئ ،نو څه متاع وركړئ او
په ښه توگه خوشي كولو سره ئې خوشې كړئ.
( -)49دا مبارك آيت مؤمنانو ته الرښوونه كوي چي له
هغو مېرمنو سره به څه كوي چي له نكاح وروسته او تر
نږدېكت وړاندي طالق وركړي ،وايي :اې هغو چي ايمان ئې
راوړى! كله چي مؤمني مېرمني په نكاح كړئ بيا وړاندي
تر دې چي نږدېكت ورسره وكړئ طالق وركړئ نو تاسو پر
دوى د عدت تېرولو حق نه لرئ ،دا ځكه چي د كونډو او
طالق شوو مېرمنو لپاره د عدت موده د دې لپاره ټاكل
شوې چي معلومه شي آيا له مخكني خاوند حامله شوې كه
نه ،په دې مودې كي به حالت څرگند شي ،داسي نه چي هغه
مېرمن به هم د عدت په نامه درې حيضه انتظار كوي او
له بل چا سره به د نكاح حق نه لري چي له نږدېكت
وړاندي طالق وركړى شوى .له داسي مېرمنو سره به ستاسو
چلن ډېر مؤدبانه او له پېرزويني ډك چلن وي ،په ښه
توگه او په احترام سره ئې رخصت كړئ او د خپل وس په
اندازه مرسته ورسره وكړئ.
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اې نبي! تا ته مو ستا هغه مېرمني روا كړې دي چي
تا ئې مهر وركړى ،او ستا هغه وينځي چي هللا درباندي
پېرزو كړې دي ،او ستا هغه ترلې ،د ترندو لوڼي دي،
د ماما لوڼي دي ،د توړيو (خاله گانو) لوڼي دي چي
له تا سره ئې هجرت كړى او هغه مؤمنه مېرمن چي
غواړي خپل نفس پيغمبر ته وبخښي ،خو كه پيغمبر
وغواړي هغه په نكاح كړي ،دا خاص ستا لپاره دي ،نه
د (ټولو) مؤمنانو لپاره ،موږ په يقين سره پوهېږو
چي پر دوى مو د خپلو مېرمنو او وينځو په اړه څه
فرض كړي ،ترڅو پر تا كومه تنگسه نه وي ،او هللا
مهربان بخښونكى دئ .هغه ئې وروسته كړه چي ته ئې
غواړې او هغه درنږدې كړه چي ته ئې غواړې ،او كه
له هغو چي تا جال كړې دي څوك ئې دروغواړې نو څه
گناه درباندي نشته ،همدا دې ته نږدې ده چي د دوى
سترگي يخي شي او غمجني نه شي ،او په هغه څه راضي
وي چي تا دوى ټولو ته وركړي ،او هللا په هغه څه
پوهېږي چي ستاسو په زړونو كي دي ،او هللا د حلم او
صبر خاوند پوه دئ ،تر دې آخوا تا ته نوري ښځي روا
نه دي او نه دا چي په نورو مېرمنو ئې تعويض كړې،
كه څه هم د هغوى ښكال دي حيران كړي ،مگر هغه چي
ستا وينځي وي ،او هللا پر هر څه څارونكى دئ.
( -)12-10په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته د خپلو
مېرمنو په اړه څو مهمي الرښووني شوې:
 دغه مېرمني درته روا دي :هغه چي تا ئې مهر وركړى،
ستا هغه وينځي چي هللا درباندي پېرزو كړې دي ،ستا هغه
ترلې ،د ترندو لوڼي ،د ماما لوڼي او د توړيو (خاله
گانو) لوڼي چي له تا سره ئې هجرت كړى او هغه مؤمنه
مېرمن چي غواړي خپل نفس پيغمبر ته وبخښي ،خو كه
پيغمبر وغواړي هغه په نكاح كړي ،دا خاص ستا لپاره
دي ،نه د ټولو مؤمنانو لپاره ،پر مؤمنانو چي د خپلو
مېرمنو او وينځو په اړه څه فرض شوي هغه د هللا تعالى د
كامل علم مطابق دي.
 ستا لپاره د مېرمنو په اړه استثنائي الرښوونه د
خاص او ځانگړي مصلحت له مخي ده ،هللا تعالى غواړي ته له
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كوم حرج او كړاو سره مخامخ نه وې ،دا مېرمني د دعوت
ً ښځو ته د پيغام او دعوت رسولو په
په چارو كي مخصوصا
برخه كي ستا مرستيالي وي ،دا په حقيقت كي د هللا تعالى
يوه پېرزوينه او د ده د رحمت او بخښني نښه ده ،هللا
مهربان بخښونكى دئ.
 د خپلو مېرمنو په اړه په نوبت او وار هم مكلف نه
يې ،كولى شې يوه وروسته او بله وړاندي كړې ،كومه چي
غواړې وروسته ئې كړه او كومه چي غواړې درنږدې ئې
كړه ،او كه له وروسته او جال كړى شوو د كومي يوې خوا
ته دروستل وغواړې نو څه گناه درباندي نشته ،ستا د
مېرمنو لپاره ستا د مصاحبت شرف او افتخار كافي دئ،
په هغه څه چي ته ئې ورسره كوې بايد خوشحاله او راضي
وي ،نه په وروسته وړاندي كېدو غمجني شي ،نه تر دې
زيات وغواړي او نه اعتراض وكړي.
 ستاسو ټولو معامله له هغه رب سره ده چي ستاسو د
زړونو له حالت او كيفيت خبر دئ او په هغه څه ښه
پوهېږي چي تاسو ئې په خپلو زړونو كي ساتئ ،خو هللا
هغه عليم ذات دئ چي د حلم او صبر خاوند دئ،
تعالى
له خپلو بندگانو سره د خپلو صفاتو له مخي معامله
كوي.
 تر دې آخوا تا ته نوري ښځي روا نه دي او نه دا چي
په نورو مېرمنو ئې تعويض كړې ،داسي چي يوه طالق كړې
او پر ځاى ئې بله په نكاح كړې ،كه څه هم د هغوى ښكال
دي حيران كړي ،مگر هغه چي ستا وينځي وي.
 هللا تعالى پر هر څه څارونكى دئ ،ستاسو حالت څاري.
كه څه هم د دې آيتونو په ترڅ كي رسول هللا ﹽ ته د
خپلو مېرمنو د نوبت او وار په اړه اختيار وركړى شوى،
خو رسول هللا ﹽ تل او د ژوند تر وروستيو شېبو پوري د
وار مراعات كړى ،ډېر ځلي داسي شوي چي رسول هللا ﹽ غوښتي
دي چي ټوله شپه به عبادت تېره كړي ،نو د خپل وار له
مېرمني ئې د دې اجازه غوښتې ده او هغې ورسره موافقه
كړې ده.
كه څه هم په دې مباركو آيتونو كي داسي څه نشته چي
دښمنان پرې اعتراض وكړي او دا په حقيقت كي د دښمنانو
د هغه اعتراض په ځواب كي راغلي چي له زينب ﹽ سره د
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رسول هللا ﹽ د واده په ارتباط ئې كول خو
اعتراض ځواب غواړي چي ولي رسول هللا ﹽ
توگه او مسلمانانو ته په عامه توگه تر
زياتو درلودو اجازه وركړى شوې ،آيا
مساوات خالف پرېكړه نه ده؟
په دې اړه بايد ووايو چي داسي اعتراضات يا له هغه
كينه كښ زړه راټوكېدلي چي له الهي اديانو سره كلكه
او نه پخال كېدونكې دښمني لري او يا هغه چي د تعدد
زوجات له حكمت او فلسفې بې خبره وي او گمان كوي چي د
دې وجه جنسي قوت وو؛ نه هغه ستر مصلحت چي په دې كار
كي نغښتى وو .راشئ وگورو چي د پيغمبر عليه السالم د
ودونو حقيقت څنگه وو؟ ولي هغه ته د (نه) ښځو د نكاح
اجازه وركړى شوې ،د دې دليل څه دئ او دا كار په كومي
زمانې كي او د پيغمبر عليه السالم د مبارك ژوند په
كوم پړاو كي تر سره شوى؟
ټولو ته جوته ده چي رسول هللاﹽ په پنځه ويشت كلنۍ كي
ﷹ د ده لومړۍ بي بي څلوېښت كلنه وه،
واده وكړ ،خديجه
د هغې تر وفات پوري ئې بله ښځه نده كړې ،تر پنځوس
كلنۍ پوري ئې يوازي يوه ښځه درلوده ،د خديجېﷹ له
وفات وروسته ئې سودهﷹ چي كونډه وه په نكاح كړه،
سوده له لومړيو مسلمانانو څخه وه ،له خپل مخكني مېړه
سره ئې يو ځاى حبشې ته هجرت وكړ او د هجرت سختي شېبې
او كړاوونه ئې وگالل ،نه ئې مال درلود او نه جمال او
پېغلتوب ،امتياز ئې قوي ايمان او د ايمان په الر كي
قرباني وو ،پيغمبر عليه السالم صرف يوه ښځه په
پېغلتوب كي كړې .نوري بيبياني ئې كونډي وې ،هره يوه
ئې د يوه لوى اجتماعي مصلحت لپاره په نكاح كړې ،شايد
ﷹ د نكاح څرنگوالى د پاته ودونو د موخو لپاره
د حفصه
ښه مثال وي:
حفصهﷹ د عمر ﷻ لور وه ،مخكني مېړه ئې د بدر په
جگړي كي برخه اخيستې وه ،هغه وفات شو ،عمر رضي هللا
ﷶ ته ورغى او له هغوى ئې
عنه ،ابوبكر او عثمان
وغوښتل چي حفصه په نكاح كړي ،خو دوى د خپلو معاذيرو
په وجه ډډه وكړه ،عمر ﷻ دا مشكل له پيغمبر عليه
ﷹ سره د
السالم سره ياد كړ او هغه پدې خاطر له حفصې
نكاح اراده وكړه چي له خپل نږدې او مخلص ملگري سره د
د دښمنانو دا
ته په ځانگړې
يوې مېرمني د
دا د عدل او
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يوې داسي ستونزي په حل كي مرسته وكړي چي نورو ورته
حل نكړى شوه.
ﷹ چي مېړه ئې د احد په
همدا راز زينب بنت خزيمة
جگړي كي په شهادت ورسېد ،عمر خوړلې كونډه وه ،په
نېكو كارونو كي هومره مشهوره وه چي خلكو به د (بې
وزلو مور) په نامه يادوله ،پيغمبر عليه السالم هغه
پد ې خاطر ځانته نكاح كړه چي له يوې خوا ئې د يوه
بدري مجاهد په اړه خپله خواخوږي ښودلې وي او له بلي
خوا ئې د يوې داسي نوميالۍ ،خييري او با ايمانه ښځي
ستونزه حل كړې وي .دا نېكه بي بي يوازي دوه كاله نور
ژوندۍ وه.
همدا راز ام سلمه چي  1اوالده ئې درلودل ،مېړه ئې
د احد په جگړي كي زخمي شو ،د بلي جگړي په دوران كي د
ده زوړ پرهار پرې شو او له همدې كبله وفات شو،
پيغمير عليه السالم د ده په مړيني هومره خواشينى شو
چي اوښكي ئې توى شوې ،د ده له مړيني  4مياشتي وروسته
ئې ام سلمى ته څوك د خطبې لپاره ورولېږو ،هغې خپل
عذر داسي وړاندي كړ :زه عمر خوړلې يم ،ډېر اوالدونه
لرم ،نه غواړم ستا د اذيت باعث شم .خو پيغمبر عليه
السالم غوښتل پدې نكاح سره مسلمانانو ته د خپلو ديني
وروڼو په نسبت د وفادارۍ او د كونډو او يتيمانو د
پالني او روزني نه هېرېدونكې اسوه وړاندي كړې .ام
سلمى ته ئې قناعت وركړ او دا نكاح ترسره شوه .د
پيغمبر عليه السالم ټول ودونه همداسي وو.
په دې ودونو كي يو بل ستر مصلحت هم مضمر وو او
هغه دا چي د پيغمبر عليه السالم د بيبيانو له الري د
دين يوه لويه برخه مسلمانانو ته رسېدلې ،دوى د نورو
ښځو لپاره د ښوونكو حيثيت درلود ،نورو ښځو به لدوى
دين زده كاوو ،كه تاسو د رواياتو كتابونه وڅېړئ په
څرگنده به وگورئ چي د دې كتابونو په هر مخ كي له
همدې بيبيانو يو په بل پسي روايتونه ستاسو مخي ته
راځي.
د تعدد زوجات وجه د جنسي قوت زياتوالى نه ده،
بلكي وجه ئې دا ده چي په دې سره د ټولني يوه لويه
ستونزه حل كېږي ،د كونډو او يتيمانو د كفالت په موخه
خلكو ته تر څلورو ښځو اجازه وركړى شوې ،قرآن په هغه
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ځاى كي د تعدد زوجات يادونه كوي چي د يتيمانو د
كفالت موضوع څېړي .همدا وجه ده چي رسول هللاﹽ له يوې
پرته نوري ټولي كونډي په نكاح كړې دي .متأسفانه ځينو
بې بنسټو رواياتو د دښمنانو الس ته هغه څه وركړي چي د
اسالم په ضد ترې استفاده وكړي ،دوى د دښمنانو تبر ته
الستى برابر كړى چي د اسالم جرړي پرې پرې كړي ،زه د
داسي رواياتو دوه بېلگي ستاسو په وړاندي ږدم:
ِدر
عن صفوان بن سليم قال قال رسول هللا ﹽ أتانى جبريل بقْ
ماع.
ُعطيت
َكلت منها فأ
فأ
ُ قوة أربعين رجالً فى الجَِ
الطبقات الكبرى البن سعد
له صفوان بن سليم روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :ما
ته جبرئيل د پخلي لوښى راوړ ،له هغه مي څه وخوړل ،په
همدې سره د څلوېښتو سړيو برابر د جماع قوت راكړى
شو!!
د دې جعلي روايت په اړه بايد ووايو:
 دا روايت په هيڅ معتبر كتاب كي ،د صحاح سته په
شمول؛ نه دئ راغلى ،يوازي د ابن سعد په الطبقات
الكبرى كي راغلى ،الباني د دې روايت په اړه ليكلي چي
باطل او موضوعي دئ ،أتاني جبريل بقدر فأكلت منها
فأعطيت قوة أربعين رجال في الجماع  ( .باطل ) ،قال
الشيخ األلباني ( :موضوع ) انظر حديث رقم  13 :في
ضعيف الجامع
همداراز بل محقق حافظ احمد الغمارى موضوعي گڼلى:
والحديث موضوع كما قال الحافظ أحمد الغمارى فى
المغير (ص . )1
په بخاري كي دې ته ورته يو روايت راغلى په دې
صيغه:
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له انس ﹽ روايت دئ چي وايي :رسول هللاﹽ به د شپې او يا
د ورځي په يوې برخي کي له خپلو ټولو مېرمنو سره يو
ځاى کېدو ،او د مېرمنو شمېره ئې يولس او په بل روايت
نه ( )9وه ،انس ﹽ ته وويل شول :آيا رسول هللاﹽ دومره

219پلوشې
د قرآن
االحزاب
طاقت درلود؟ ده وويل :موږ به سره ويل چي رسول هللاﹽ ته
د دېرشو کسانو قوت او طاقت ورکړى شوى.
دا روايت په بخاري كي درې ځلي نور په دې شمېرو
تكرار شوى 1211 ،1011 ،214 :چي تر منځ ئې دا
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لكه چي گورئ په دغو رواياتو كي تعارض دئ ،يو ئې وايي
په شپه او ورځ كي او بل ئې وايي په يوه شپه كي ،يو
ئې وايي چي يولس مېرمني ئې وې او بل ئې وايي چي نه
( )9وې!!
دا روايت د سند له مخي تر ټولو زيات غريب روايت
دئ ،ځكه په صحابه وو ،تابعينو او تبع تابعينو كي
يوازي يو يو راوي لري ،او د متن له مخي داسي دئ چي
هيڅ وزن او اعتبار نه لري ،روايت دوه برخي لري ،يوه
ئې دا چي رسول هللاﹽ به د ورځي يا د شپې په كومي برخي
كي په خپلو ټولو مېرمنو راگرځېدو ،دا برخه په ځينو
نورو رواياتو كي هم راغلې او مطلب ئې دا دئ چي د
ټولو پوښتنه به ئې كوله ،په دې كي دقيقه خبره دا ده
چي كله به ئې مازديگر دا كار كاوو او كله تر ماښام
وروسته .بله برخه ئې انس ﹽ ته منسوب دا دوه ويناوي
دي -1 :رسول هللاﹽ يا نه ( )9يا يولس ( )11مېرمني
درلودې او گواكي په همدې وخت كي به ئې له ټولو سره
نږدېكت كاوو!  -2دا ځكه چي موږ به ويل :رسول هللاﹽ ته د
دېرشو كسانو طاقت وركړى شوى دئ .د دې دواړو خبرو په
اړه بايد ووايو چي دا په بشپړه توگه بې بنسټه او د
حقيقت خالف خبري دي ،په څو دالئلو:
 راوي ته داسي خبره منسوب شوې چي په هيڅ توگه نشي
ترې خبرېدى ،انس ﷻ څه پوهېدو چي د رسول هللاﹽ او د هغه
د مېرمنو تر منځ څه تېرېدل؟! چا دا خبره ورته كړې؟
څنگه ترې خبر شوى؟! په كار خو دا وه چي دغه روايت ته
په پام سره معاذ بن هشام د ضعيفو او غير ثقه راويانو
په جمعي كي نيول شوى وى او هر هغه روايت يوې خوا ته
پرېښودل كېدى چي د ده له لوري روايت شوى.
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 په رواياتو كي تعارض دئ ،او دا د ټولو محدثينو او
فقهاوو له لوري منل شوى اصل دئ چي كله د يوې موضوع
په اړه متعارض روايات مومو داسي چي تر منځ ئې نه
تلفيق ممكن وي او نه داسي دليل موندلى شو چي يوه ته
پر بل ترجيح وركړو ،په قرآن كي كوم شاهد ورته ونه
مومو ،په خپله دغو رواياتو كي هم د ترجيح وجه پيدا
نه كړو نو په كار دا ده چي ټول يوې خوا ته پرېږدو،
نه استناد پرې وكړو ،نه ئې نورو ته ووايو او نه كوم
يو د خپلي سليقې له مخي غوره كړو.
 روايت كي د شك الفاظ دي ،يو ځاى نه ( )9راغلي او
بل ځاى يولس ( ،)44يو ځاى يوازي شپه راغلې او بل ځاى
شپه او ورځ ،دا شك د روايت اعتبار له منځه وړي.
 راوي ته داسي خبره منسوب شوې چي د هغه په بې خبرۍ
داللت كوي حال دا چي د داسي بې خبرۍ احتمال نشته،
څنگه ومنو چي انس ﹽ نه پوهېدو چي درسول هللا ﹽ په حرم
كي څو مېرمني وې؟!!
 په روايت كي د عقل ،درايت او فطرت خالف خبره
راغلې ،د انسان جنسي طاقت دومره نه دئ چي په يوه شپه
كي يولس ځلي جنسي قربت وكړي ،حتى د ځوانۍ په وخت كي،
په زړښت كي او له پنځه پنځوس كلنۍ وروسته د دې تصور
هم نشي كېدى ،په يوه شپه كي يو لس ځلي جنسي قربت او
هغه هم له بېلو بېلو مېرمنو سره مستحيل دئ!!
 راوي له دې خبر نه دئ چي په يوه وخت كي د پيغمبر
عليه السالم په حرم كي څو مېرمني وې ،په خپله وايي چي
نه يا يولس! څوك چي له دې خبر نه وي نو له دې به
څنگه خبرېدو چي له خپلو مېرمنو سره د ليدو پر مهال
څه تېر شوي ،پيغمبر عليه السالم خو خاوند او مېرمن له
دې منع كړي چي د خپل خلوت خبري د بل چا په وړاندي
وكړي ،د خلوت له خبرو له خاوند او مېرمني پرته بل
هيڅوك نه خبرېږي ،د راوي د دې ادعاء مرجع كومه ده؟
چا دا خبره ورته كړې؟
 نه قرآن دا خبره كړې چي رسول هللاﹽ د دېرشو كسانو
جنسي قوت درلود او نه پيغمبر عليه السالم په خپله دا
خبره كړې ده ،نو راوي د كوم دليل له مخي دا ادعاء
كړې ده؟
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 د دې روايت په دوهمي برخي كي انس ﹽ ته منسوب
ويناوي داسي دي چي هيڅ مسلمان بايد د هغوى د ويلو
جسارت ونه كړي ،دا هم د عقل خالف دي ،هم د فطرت او هم
د حقيقت ،دا د رسول هللاﹽ په شأن كي جسارت او هتك حرمت
دئ ،هغه نه پوهېږي چي كه دښمنانو ته داسي خبري په الس
ورغلې نو د اسالم په ضد به څومره استفاده ترې كوي؟!!
څوك چي دا خبره په خوله راوړي بايد د رسول هللاﹽ هغه
حديث ئې مخي ته ودرېږي چي وايي :چا چي ما ته داسي څه
منسوب كړل چي ما نه وي ويلي د جهنم اور ته دي چمتو
شي .داسي خبري هغه څوك كولى شي چي د رسول هللاﹽ د تعدد
زوجاتو له حكمت او فلسفې بې خبره وي او گمان كوي چي
د دې وجه جنسي قوت وو؛ نه هغه ستر مصلحت چي په دې
كار كي نغښتى وو.
زه حيران يم چي موږ څنگه د احاديثو په كتابونو كي
داسي بې بنسټه خبري راوړې چي زموږ د گران او محبوب
پيغمبر محمدﹽ په اړه داسي ژبه په كي كارول شوې!! په
كار خو دا وه چي د دې روايت په وجه ټول هغه كسان بې
اعتباره گڼل شوي وى او نور روايات ئې هم له اعتباره
ساقط شمېرل شوي وى چي د دې روايت د اسنادو په لړ كي
د هغوى نومونه راغلي ،د رسول هللاﹽ په اړه دا وينا خو
څه عادي خبره نه ده ،څوك چي دا روايت گوري نو د
پيغمبر عليه السالم په اړه به ئې تصور دا وي چي هغه
خپل زيات وخت ،په شپه ورځ كي نږدې نيمايي ،له خپلو
مېرمنو سره او هغه هم په جنسي تعلق كي تېراوو!! نعوذ
باهلل من ذالك!!! ما ته د رسول هللاﹽ په اړه داسي خبري
همغسي معلومېږي لكه چي يهودانو د داؤد عليه السالم په
اړه وكړې او په محرف تورات كي ئې وليكل چي هغه نه
نوي مېرمني درلودې او سلمه ئې هم وكړه ،خو دا د هغه
چا مېرمن وه چي يو مخلص جنگيالى وو ،داؤد عليه السالم
امر وكړ چي هغه د جنگ لومړي خط او خطرناك لوري ته
ولېږئ چي ووژل شي او مېرمن ئې دى په نكاح كړي ،بايبل
د داؤد او بتشبع (د سليمان عليه السالم مور) تر عنوان
الندي هغه د يوه دروند پيغمبر په توگه نه بلكي (نعوذ
باهلل) د يوه عياش پاچا په څېر انځوروي
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اې هغو چي ايمان ئې راوړى! د پيغمبر كورونو ته تر
 د داسي خوړو،هغه مه ننوځئ چي اجازه دركړى شي
 او كله چي،لپاره چي پخېدو ته ئې منتظر نه وئ
وبلل شئ نو ننوځئ او كله چي خواړه وخورئ خواره
ً چي ستاسو
 يقينا، او نه د خبرو تلوسه كوونكي،شئ
 او،دا كار پيغمبر ځوروي او هغه له تاسو حياء كوي
 او كله چي له،هللا د حق (له ويلو) حياء نه كوي
مېرمنو (ئې) څه غواړئ نو د حجاب له آخوا ئې ترې
 همدا مو ستاسو او د دوى د زړونو لپاره د،وغواړئ
 او تاسو ته نه ښايي چي،زيات پاكوالي باعث دئ
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ً دا (درسره ښايي) چي
رسول هللا وځوروئ او نه ابدا
ً چي
ده وروسته د ده مېرمني په نكاح كړئ ،يقينا
مو د هللا په نزد كي ستر (بد كار) دئ .كه كوم
ً چي هللا پر هر
څرگند كړئ يا ئې پټ كړئ نو يقينا
ښه پوه دئ.

له
دا
څه
څه

( -)14-13په دې مباركو آيتونو كي مسلمانانو ته د هغو
آدابو الرښوونه شوې چي د رسول هللا ﹽ د كور او كورنۍ په
اړه ئې بايد مراعات كړي ،ورته ويل شوي:
 د پيغمبر كورونو ته تر هغه مه ننوځئ چي اجازه
دركړى شي ،كه خوړو ته وبلل شئ نو داسي مه كوئ چي له
خپل وخت وړاندي ورشئ او د خوړو تر پخېدو منتظر وئ،
په خپل وخت ورشئ او له خوړو وروسته خواره شئ ،داسي
نه چي له رسول هللا ﹽ سره د خبرو تلوسه هلته ستاسو د
زيات پاته كېدو سبب شي ،دا كار پيغمبر ﹽ ځوروي ،د
ډېري حياء له كبله تاسو ته څه نه وايي ،دا دئ هللا
تعالى تاسو ته الرښوونه كوي او حق خبره له كومي حياء
پرته تاسو ته كوي.
 كله چي د رسول هللا ﹽ له مېرمنو څه غواړئ نو د حجاب
له شا ئې ترې غواړئ ،د دړي ،دروازې ،دېوال يا پردې
له شا پرې غږ كوئ چي مورې د دې غرض لپاره راغلى يم،
همدا مو ستاسو او د دوى د زړونو لپاره د زيات
پاكوالي باعث دئ.
 تاسو ته نه ښايي چي رسول هللا ﹽ وځوروئ ،نه په خپلو
وخت ناوخت پوښتنو ،نه په
زيات ورتلو ،نه په خپلو
خپلو غيرمؤدبانه حركاتو او نه د ده د خوښي او مرضي
خالف كړنو سره.
 او دا تر ابده درته جائز نه دي او له تاسو سره نه
ښايي چي له رسول هللا ﹽ وروسته د ده مېرمني په نكاح
كړئ ،هغوى ستاسو معنوي ميندي دي ،د خپلو ميندو په
سترگه ورته گورئ ،د هللا تعالى په وړاندي دا ستر قبيح
كار دئ چي د خپل پيغمبر او معنوي پالر له هغو مېرمنو
سره د نكاح اراده وكړئ چي ستاسو معنوي ميندي دي.
 بايد متوجه وئ چي معامله مو له هغه رب سره ده چي
ستاسو په پټو او څرگندو كارونو پوهېږي ،نه مو بد
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خياالت ترې پټ پاته كېږي او نه نېك عزائم.
د دې جامع الهي الرښوونو په اړه څو وضاحتونه ضروري
برېښي:
 دلته د (حجاب) يادونه شوې ،حجاب هغه څه ته وايي
چي د دوو تر منځ حائل شي او د هغه له كبله يو بل ونه
ويني ،اطالق ئې هم په دېوال كېږي ،هم په دروازې او
دړي او هم په پردې ،يوه مشهوره غلطي دا ده چي موږ
حجاب د پړوني او ټكري په معنى نيسو چي دا يوه اشتباه
ده ،قرآن واړه ټكري ته د خمار لفظ كارولى ،د هغه لوى
پړوني لپاره ئې د جلباب لفظ غوره كړى چي ټول ځان پرې
پټېږي ،د مېرمنو پړوني او ټكري ته د حجاب نوم وركول
او هغي مېرمني ته چي پړونى ئې پر سر وي د محجبه
اصطالح كارول هم له ادبي پلوه غلطه كارونه ده او هم د
قرآني اصطالحاتو او قاموس له مخي.
 ځيني داسي گمان كوي چي د حجاب دغه آيت د النور د
سورې تر نازلېدو وړاندي نازل شوى ،حال دا چي خبره د
دې عكس ده ،په دې اړه د النور په سورې كي تفصيلي بحث
شوى ،اميد دئ هلته ئې وگورئ ،دلته څو وضاحتونه ضروري
برېښي :د ښځو د حجاب د څرنگوالي په اړه د فقهاوو تر
منځ ژور او جدي اختالف دئ ،دا اختالف له هغو متعارضو
رواياتو راوالړ شوى چي ځيني ئې يو څه او ځيني ئې د
هغوى خالف بل څه وايي ،د حجاب او ستر په اړه په دوو
سورتونو كي الرښووني شوې؛ يوه همدا د االحزاب سوره او
بله د النور سوره ،كه ومنو چي د النور سوره تر
االحزاب وړاندي نازله شوې نو په دې سره به مونږ هغه
روايات بې اعتباره گڼلي وي چي دا سوره ترې وروسته
بولي او په هغوى كي د مخ پټولو يادونه شوې ،او كه ئې
وروسته وگڼو نو هغه روايات به مو بې اعتباره گڼلي وي
چي د دې عكس خبره كوي.
د څو دالئلو له مخي په يقين سره ويلى شو چي د
النور سوره تر االحزاب وړاندي نازله شوې:
 له دوو رواياتو پرته نور ټول روايات همدا خبره
كوي.
 د النور په سوره كي په عامه توگه ويل شوي چي
كورونو ته د ننوتلو پر مهال له هستوگنو اجازه وغواړئ
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او سالم پرې واچوئ او د االحزاب په سوره كي ويل شوي چي
د رسول هللا ﹽ كور ته له اجازې پرته مه ننوځئ ،كه بلنه
درك ړى شوه نو له خوراك وروسته خواره شئ او د رسول هللا
ﹽ د خبرو اورېدو تلوسه دي تاسو زيات پاته كېدو ته
ونه هڅوي چي دا كار د رسول هللا ﹽ د مزاحمت باعث كېږي.
هغه الرښوونه عامه او دا خاصه ده ،معموالً عامه الرښوونه
تر خاصي وړاندي وي.
 د االحزاب په سورې كي ويل شوي چي د رسول هللا ﹽ له
وفات وروسته به د هغه مېرمني داسي گڼئ لكه خپلي
ميندي او له هغوى سره به نكاح نه كوئ .دا الرښوونه
ښيي چي د االحزاب سوره د رسول هللا ﹽ له رحلت لږ وړاندي
نازله شوې ،په همداسي وخت كي داسي الرښووني ته ضرورت
وو نه تر دې ډېر وړاندي.
 د النور سورې  13آيت وايي :
   





    
    
 : په خپلو كلكو قسمونو سره ئې د هللا په نامه

ً به د جهاد
لوړه وكړه چي كه امر ورته وكړې نو حتما
لپاره ووځي ،ووايه :لوړه مه كوئ ،پېژندل شوى اطاعت
ً چي هللا په هغه څه ښه پوهېږي چي
دئ (ستاسو دنده) ،يقينا
تاسو ئې كوئ ،له دې آيت په ډېر وضاحت سره معلومېږي
چي دا سوره په هغو كلونو كي نازله شوې چي ال د
مسلمانانو او د دوى د دښمنانو تر منځ ډېري نښتي نه
وې شوې او ال د منافقينو هغه خصلت عمالً نه وو جوت شوى
چي د نښتو په وخت كي د مسلمانانو له ملگرتيا او په
جگړو كي له برخي اخيستو ډډه كوي ،له دې معلومېږي چي
دا سوره د احزاب له سورې وړاندي نازله شوې.
 كوم روايت چي وايي د االحزاب سوره تر النور وړاندي
نازله شوې په هغه كي داسي خبري تر سترگو كېږي چي د
روايت اعتبار ته كلكه صدمه رسوي ،لكه دا چي وايي:
رسول هللا ﹽ له هغه چا په جومات كي او د مسلمانانو په
وړاندي شكايت وكړ چي دا افتراء ئې جوړه كړې وه ،په
ځواب كي ئې سعد بن معاذ ﹽ وويل :يا رسول هللا! كه دا د
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اوس له قبيلې وي نو موږ به ئې سر غوڅ كړو او كه د
خزرج د قبيلې وي نو هغه څه به ورسره كوو چي ته ئې
امر وكړې .دا په داسي حال كي چي سعد بن معاذ ﹽ د
االحزاب په غزوې كي ټپي شوى وو او د همدې ټپ له كبله
لږ وروسته وفات شو!! كه سعد بن معاذ ﹽ دا خبره كړې
وي نو معنى ئې دا ده چي دا غزوه تر االحزاب او د سعد
بن معاذ ﹽ تر وفات وړاندي وه .د دې اختالف او د دې
رواياتو تفصيل به د سورې په تفسير كي وگورئ.
ځيني د ابن شهاب الزهري په هغه روايت استناد كوي
چي د افك د قضيې په ارتباط راغلى او په هغه كي عائشې
ﹽ ته دا وينا منسوب شوې چي د حجاب آيت نازل شوى وو
نو ځكه ما خپل مخ په ټكري پټ كړ .د دې روايت په اړه
څو پوښتني شوې چي هيچا ئې ځواب نه دئ ويلى :د االحزاب
سوره او په هغې كي د حجاب آيت د بني المصطلق له غزوې
او د افك له پېښي وړاندي نازله شوې كه وروسته؟ كه
وايي چي وروسته نازله شوې نو د روايت دا برخه ردوي
چي د حجاب حكم د بني المصطلق له غزوې مخكي راغلى وو
او كه وايي چي وړاندي نازله شوې نو په دې سره د
روايت هغه برخه ردوي چي د سعد بن معاذ ﹽ او په جومات
كي د هغه د وينا يادونه كوي ځكه سعد بن معاذ ﹽ د
احزاب په غزوې كي ټپي شوى او لږ وروسته له همدې ټپ
وفات شوى!! همدا راز عائشې ﹽ ته دا وينا منسوبول چي
د حجاب آيت ته په پام سره ئې خپل مخ پټ كړى ،صحيح
انتساب نه دئ ،ځكه د حجاب د آيت موضوع د مخ پټول نه
بلكي له امهات المؤمنين څخه د پردې له شا څه غوښتل
دي ،كه په ټكري سره د مخ پټولو يادونه ئې كړې وى نو
د احزاب د سورې  19آيت ته به ئې اشاره كوله چي وايي:



  



    
     
 :    اې

پيغمبره! خپلو مېرمنو ،او خپلو لوڼو او د مؤمنانو
مېرمنو ته ووايه چي خپل پړوني ورباندي راتاو كړي،
همدا دې ته نږدې ده چي وپېژندى شي او ونه ځورول شي،
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او هللا مهربان بخښونكى دئ.









  
  


   



     
   
پر دوى نه د خپلو پلرونو په اړه څه گناه شته ،نه
د خپلو وروڼو ،نه د خپلو ورېرونو ،نه د خپلو
خورييو ،نه د خپلوانو ښځو ،او نه د وينځو په اړه،
ً چي هللا پر هر څه شاهد دئ.
او له هللا ووېرېږئ ،يقينا
( -)11په دې مبارك آيت كي دغه كسان له مخكني حكم
مستثنى شوي او پر دې مكلف نه دي چي د رسول هللا ﹽ له
مېرمنو سره به د حجاب له شا خبري كوي :د دوى پلرونه،
وروڼه ،ورېرونه ،خوريي ،خپلواني ښځي او وينځي.
د آيت د پاى دا فقرې چي وايي :له هللا ووېرېږئ،
ً چي هللا پر هر څه شاهد دئ؛ ښيي چي دا آيت له
يقينا
مخكني سره تړلى دئ او دا فقرې د مخكنيو مطالبو په
ارتباط راغلې دي.













  
ً چي هللا او فرشتې ئې پر پيغمبر درود لېږي ،اې
يقينا
هغو چي ايمان ئې راوړى! پر هغه درود لېږئ او
ځانگړى سالم پرې وايئ.
( -)11په دې مبارك آيت كي مؤمنانو ته الرښوونه شوې چي
پر رسول هللا ﹽ به درود او سالم لېږي ،همغسي لكه چي هللا
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تعالى او فرشتې ئې پر هغه درود لېږي .بايد متوجه وو
چي د درود او سالم لېږلو معنى دا ده چي رسول هللا ﹽ د
ستاينو وړ شخصيت او له عيبونو او اعتراض وړ
نيمگړتياوو لوړ انسان وگڼو ،په دې باور وو چي رسول هللا
ﹽ له فكري ،اخالقي او عملي پلوه دومره ستر او لوړ
شخصيت دئ چي هللا تعالى او فرشتې پرې درود وايي ،هغه
شخصيت چي د لوړوالي تر ټولو لوړي څوكي ته رسېدلى وو،
هغي څوكي ته چي تر دې وړاندي د هيڅ انسان وزرونه د
الوت توان نه لري .دا سالم او درود يوازي د خولې دوه
الفاظ نه دي ،بايد ستا د زړه او دماغ هغه شعور او
احساس منعكس كړي چي ته ئې د رسول هللا ﹽ د لوړ او ستر
شخصيت په اړه لرې .څوك چي د رسول هللا ﹽ د لوړ شخصيت په
اړه خبري كوي او هغه د هللا تعالى د يوه غوره استازي په
توگه ستايي كه د خپلي وينا په دوران كي د رسول هللا ﹽ د
ً دا الفاظ تكرار نه كړي څه حرج په
نوم خوا ته احيانا
كي نشته خو څوك چي له دغه شعور او احساس پرته دا
الفاظ تكراروي هيڅ گټه ورته نه لري .دې ته مو بايد
پام وي چي دا آيت د هغه مضمون په لړ كي راغلى چي
مسلمانانو ته د رسول هللا ﹽ د كور او كورنۍ په اړه د
خاص ادب ښوونه كوي .ښايي له ځينو سره به دا پوښتنه
راوالړه شي چي په قرآن كي خو دا الفاظ نه مومو چي هللا
تعالى پر رسول هللا ﹽ درود او سالم لېږلى وي ،همغه الفاظ
چي موږ ئې وايو صلى هللا عليه وسلم ،نو د دې آيت معنى
څه ده (إن هللا و مالئكته يصلون على النبي) ،د دې پوښتني
ځواب دا دئ چي د رسول هللا ﹽ ستاينه او توصيف او د يوه
امين او صادق نبي په توگه د هغه معرفي پر نبي ﹽ د
درود لېږلو په معنى دي.
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ً هغه چي هللا او د ده رسول (په خپلو غلطو خبرو
يقينا
سره) ځوروي هللا په دنيا او آخرت كي پر دوى لعنت كړى
 او هغه چي.او سپكوونكى عذاب ئې ورته تيار كړى
مؤمنان او مؤمناني له دې پرته ځوروي چي څه (غلط
ً چي د بهتان او څرگندي
كارونه) ئې كړي وي نو يقينا
.گناه (پېټى) ئې پر شا كړى
 دا مبارك آيت هغه كسان په دنيا او آخرت كي-)11-11(
د الهي لعنت او سپكوونكي عذاب وړ گڼي چي په خپلو
 او هغه،غلطو خبرو سره هللا تعالى او د ده رسول ځوروي
چي د مؤمنانو په ضد غلط تبليغات كوي هغوى به په داسي
حال كي د هللا تعالى د سختي محاسبې په وړاندي ودرېږي چي
.د دې بهتان او څرگندي گناه پېټى به ئې پر شا وي
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اې نبي! خپلو مېرمنو ،خپلو لوڼو او د مؤمنانو
مېرمنو ته ووايه چي خپل پړوني پر خپلو ځانونو
راتاو كړي ،همدا دې ته نږدې ده چي وپېژندى شي او
ونه ځورول شي ،او هللا مهربان بخښونكى دئ .كه
منافقين او هغه چي په زړونو كي ئې بېماري ده او د
ً به تا پرې برالسى
مدينې مرجفين ډډه ونه كړي حتما
كړو چي بيا به دلته ستا مجاورت ونه كړي مگر لږ
شانتي ،لعنت كړى شوي ،چي چېري وموندى شي ونيول شي
او په ځانگړي وژلو سره ووژل شي .دا د هللا هغه سنت
دئ چي په مخكنيو كي تېر شوى او هيڅكله به د هللا سنت
ته تغيير او بدلون ونه مومې.
مباركو

آيتونو

كي

رسول

هللا

ﹽ

ته

( -)12-19په دې
سپارښتنه شوې چي:
 خپلو مېرمنو ،خپلو لوڼو او د مؤمنانو مېرمنو ته
ووايي :خپل پړوني درباندي راتاو كړئ ،په دې سره به
وپېژندى شئ او د مفسدينو له ځورونو به وساتل شئ.
يعني ستاسو جلباب او پړونى نورو ته دا پيغام لېږي چي
تاسو عفيفي ،پاك لمني او متقي مېرمني يئ ،همدا پړونى
به تاسو د هغو مفسدينو له ځورونو خوندي ساتي چي په
كوڅه او بازار كي د بدلمنو مېرمنو په لټه كي وي.
 كه منافقين او هغه چي په زړونو كي ئې بېماري ده
او د مدينې مرجفين چي گنده او چټي خبري خوروي ،د
مسلمانانو په ضد تبليغات كوي ،عفيفي مېرمني ځوروي،
تورونه پرې لگوي ،له دغو گنده كارونو الس وانه خلي،
نو تا ته به دا اجازه او امكان دركړو چي دوى مهار
كړې ،په مدينې كي اوسېدا ورته گرانه كړې ،داسي حالت
راپيدا كړې چي په مدينه كي له هر لوري ورټل شي،
ونيول شي او ووژل شي ،د داسي مفسدينو په اړه د هللا
تعالى دائمي او نه بدلېدونكى سنت همدا دئ ،تر دې
وړاندي همداسي شوي ،بيا به همداسي كېږي ،هيڅكله به د
هللا سنت ته تغيير او بدلون ونه مومې.
دلته د څو خبرو وضاحت ضروري برېښي:
 ځينو د آيت د دې فقرې د صحيح تعبير په اړه اشتباه
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كړې چي وايي:
 ،  دوى داسي ژباړلې :دا




دې ته نږدې ده چي ونه پېژندل شي نو اذيت نه كړى شي!!
دوى تر يعرفن وړاندي (ال) مقدر گڼي او (اليعرفن :ونه
پېژندل شي) ترې جوړوي ،د دې بې ځايه او جسورانه تصرف
وجه دا ده چي دوى د مخ پټول د ستر برخه گڼي او گمان
كوي چي په جلباب سره مخ هم پټېږي ،نو ځكه مېرمني نه
پېژندل كېږي!! متأسفانه دا يوه ستونزه ده چي ځيني د
قرآن په آيتونو كي د تصرف جسارت هم كوي ،كله څه پرې
زياتوي او كله څه ترې كموي ،كله وايي دلته ال يا بل
تورى مقدر دئ او كله وايي دلته ال يا بل تورى زائد
دئ!! خو څوك چي پر قرآن ايمان لري وايي :په قرآن كي
نه زائد شته او نه كم ،همداسي لكه چي په دې آيت كي
(ال) مقدر گڼل او له (يعرفن) (اليعرفن) جوړول ستره
غلطي ده همداسي په نورو مواردو كي هم د دوى تصرف غلط
دئ.
 ځيني ادعاء كوي چي اوس د فتنو وخت دئ ،زمانه
خرابه شوې ،فساد زيات شوى ،هغه حالت نه دئ چي د رسول
هللا ﹽ په وخت كي وو نو ځكه په كار ده ښځي جومات ته له
تلو منع شي او په ستر كي مخ هم شامل كړى شي!! په دې
اړه څو عرائض لرو:
 له فساد او فتنو د ښځو د مخنيوي الر دا ده چي هغوى
جومات ته راشي او وعظ واوري.
 څوك چي وايي د پيغمبر عليه السالم په وخت كي تر نن
فتنې لږي وې ،دغه آيت د دوى د غلطي ادعاء د رد لپاره
كافي دئ ،دا آيت وايي چي منافقينو ،مرجفينو او
مفسدينو به هغه عفيفي مېرمني ځورولې چي جومات ته به
تلې يا د بل غرض لپاره به له كوره وتلې ،دا ادعاء
يوازي هغه څوك كولى شي چي له حقائقو بې خبر وي ،په
مدينه كي ښځي هغه مهال جومات ته تللې چي محدود شمېر
كسانو ايمان راوړى وو ،دا دئ قرآن وايي چي ډېر ځلي
به منافقينو ،مرجفينو او د بيمارو زړونو خاوندانو
هغه ښځي ځورولې چي جومات ته به تللې ،هللا تعالى د دغو
مفسدينو له امله ښځي جومات ته له تلو منع نه كړې
بلكي امر ئې ورته وكړ چي له جلباب سره جومات ته والړي
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شي.
 كه مخ په ستر كي شامل وى نو شريعت به مېرمني
هرومرو په دې گمارلې وې چي د حج په موسم كي مخ پټ
وساتي ،آيا څوك دا حق لري چي ووايي :اوس د فتنې دور
دئ نو ښځي دي حج نه كوي ،يا د حج په دوران كي دي مخ
او السونه هم پټوي؟ كه دا حق نه لرو نو له جومات ئې
څنگه منع كوو؟ رسول هللا ﹽ خو د خپل مبارك ژوند په
وروستيو شېبو او په خپلو وروستنيو خطبو كي فرمايلي:
كه ستاسو ښځي غواړي چي په جومات كي لمونځ وكړي نو
مخنيوى ئې مه كوئ!!!
 دا آيت ښيي چي حجاب بېل شى دئ او جلباب بېل ،كه
جلباب او حجاب سره ورته وى نو بيا ئې تكرار ته ضرورت
نه وو ،په همغه مخكني آيت به اكتفاء شوې وه .اميد دئ
د حجاب او ستر په اړه تفصيلي بحث د النور سورې د 30
آيت په تفسير كي وگورئ.








    



  
خلك د قيامت په اړه تا پوښتي ،ووايه :علم ئې
يوازي له هللا سره دئ ،او څه شي خبر كړى يې ښايي دا
نېټه به نږدې وي؟!
( -)13دلته د منكرينو هغه تكراري پوښتنه يو ځل بيا
راغلې چي د قيامت د ټاكلې نېټې په اړه ئې كوي او
وايي :كه د قيامت د راتلو خبره رښتيا وي ولي تر اوسه
رانه غى؟ كله به راځي؟ هر پيغمبر راغلى او د قيامت
خبره ئې كړې خو تر اوسه رانه غى ،دوى د قيامت په
راتلو كي ځنډ د نه راتلو دليل گڼي!! د دوى په ځواب
كي ويل شوي :د قيامت د ټاكلې نېټې علم له هللا تعالى
سره دئ ،له ده پرته هيڅوك نه پرې پوهېږي ،ولي ئې
بعيد او محال گڼئ ،ښايي هغه به ستاسو د وهم او تخمين
خالف ډېر نږدې وي.
دا پوښتنه راوالړېږي چي د دې آيت ارتباط له مخكنيو
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سره څنگه دئ او ولي د مخكنۍ موضوع په ضمن كي د قيامت
يادونه شوې؟ د دې پوښتني ځواب دا دئ چي له قيامت او
الهي محاسبې انكار د ټولو گناهونو بنسټ دئ ،پر آخرت
عدم باور او له الهي محاسبې انكار انسان ته دا جسارت
وركوي چي گناه وكړي او په فساد الس پوري كړي ،كه
منافقين ،بېمارزړي او مرجفين پاكلمني مېرمني ځوروي،
د مسلمانانو په ضد تبليغات كوي او تهمتونه پرې لگوي
وجه ئې دا ده چي دوى د قيامت په اړه شكمن دي .د دوى
دغي اساسي ستونزي ته په پام سره په دې آيت كي ويل
شوي چي دا خلك د قيامت په اړه تا پوښتي ،ووايه :علم
ئې يوازي له هللا سره دئ ،او څه شي خبر كړى يې ښايي دا
نېټه به نږدې وي؟!

   
   
    
   
   
























  
ً چي هللا كافران لعنت كړي او لمبه ناك اور ئې
يقينا
ورته تيار كړى .تر ابده په هغه كي تلپاتي ،نه به
كوم موال موندى شي او نه كوم مرستندوى .هغه ورځ چي
مخونه به ئې په اور كي (يوه او بل لوري ته) اوړول
كېږي؛ په داسي حال كي چي وايي به :اى كاش د هللا او
د رسول اطاعت مو كړى وى ،او وايي به :اې زموږ
ً چي موږ د خپلو ساالرانو او لويانو
ربه! يقينا
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اطاعت وكړ چي له (سمي) الري ئې منحرف كړو ،اې زموږ
ربه! دوه برابره عذاب وركړه او په ستري رټني سره
ئې ورټه.
( -)11-14هغه كافران چي په قيامت باور نه لري او د
همدې عدم باور له كبله ئې له مسلمانانو سره د دښمنۍ
او عداوت الر غوره كړې ،د دوى په ضد تبليغات كوي او
پاك لمني ئې تورنوي سزا ئې دا ده :الهي لعنت ،د دوزخ
لمبه ناك اور ،په دې اور كي د تل لپاره پاته كېدا،
نه په دنيا كي له الهي عذاب د نجات لپاره كوم موال او
مرستندوى موندى شي او نه په آخرت كي .په هغي ورځ كي
چي مخونه به ئې په اور كي يوه او بل لوري ته اوړول
كېږي؛ هغه مهال به په خپل كفر او نفاق نادم وي او
وايي به :اى كاش د هللا او د هغه د رسول اطاعت مو كړى
وى ،پر خپلو گناهونو او اشتباهاتو به اعتراف كوي او
ً چي موږ د خپلو ساالرانو
وايي به :اې زموږ ربه! يقينا
او لويانو اطاعت وكړ چي له سمي الري ئې منحرف كړو،
هغه مهال به خپلو مشرانو ته دوه برابره عذاب غواړي،
هم د خپلو گناهونو سزا او هم د دوى د بې الري كولو
سزا ،وايي به :اې زموږ ربه! دوه برابره عذاب وركړه
او په ستري رټني سره ئې ورټه.






  
   
    

اې هغو چي ايمان ئې راوړى! د هغو وگړو په څېر مه
كېږئ چي موسى ئې وځوراوو او هللا له هغه څه برائت
وركړ چي دوى ويل او د هللا په وړاندي مخور وو.
( -)19په دې مبارك آيت كي مؤمنانو ته الرښوونه شوې چي
د هغو يهودانو په څېر نشي چي خپل گران پيغمبر موسى ﹽ
ئې په خپلو ناروا او دروغجنو تورونو سره وځوراوو او
هللا تعالى هغه تورونه شنډ كړل او موسى ﹽ ته ئې برائت
وركړ .هغه د هللا تعالى په وړاندي مخور او د عزت خاوند
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وو او دښمنان ونه توانېدل چي په خپلو غلطو او
دروغجنو تبليغاتو او تورونو سره د ده عزت او اعتبار
ته صدمه ورسوي.
له دې مبارك آيت څو خبري په ډېر وضاحت سره
معلومېږي:
 پر موسى ﹽ د يهودانو له لوري داسي تور وارد شوى
وو چي د منافقينو له لوري پر رسول هللا ﹽ وارد شوى ،په
دې مباركي سورې كي موږ ته هغه تور څرگند شوى چي د
دښمنانو له لوري پر رسول هللا ﹽ وارد شوى ،دا همغه تور
دئ چي د زينب ﹽ د نكاح په اړه لگېدلى او په دې سورې
كي د هغه د ترديد او تكذيب په ارتباط جامع او مفصل
بحث شوى .خو بايد وگورو چي آيا پر موسى ﹽ دې ته ورته
تور لگېدلى كه بل ډول تور؟ د دې آيت له فحوى په ډېر
ً دې ته ورته
صراحت سره معلومېږي چي دا تور به حتما
وو ،په دې اړه دوه روايات زموږ مخي ته راځي يو دا چي
وايي يهودانو د موسى ﹽ په اړه ويل چي دى ځكه له نورو
سره يو ځاى او بربنډ غسل نه كوي او د نورو له نظره
پټ دا كار كوي چي په ځان كي څه عيب لري يا پر پوستكي
ئې سپين داغونه دي او گواكي هللا تعالى داسي شرائط
برابر كړل چي موسى ﹽ د خلكو په وړاندي بربنډ او لوڅ
څرگند شي او په دې توگه دا تور ترديد شي!! روايت
داسي دئ:
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(بخاري)211:
له ابوهريره ﹽ روايت دئ چي رسول هللاﹽ فرمايلي دي( :بني
اسرائيلو به لوڅ غسل کاوو ،يوه به بل ته کتل ،او
موسى (عليه السالم) به يوازي غسل کاوو ،بني اسرائيلو
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
پړسېدلې) ،نو يو ځل موسى (عليه السالم) الړ چي غسل
وكړي ،خپلي جامې ئې پر يوې تيږي کېښودې ،تيږي ئې
جامې ترې وتښتولې ،موسى (عليه السالم) ورپسې ووت ،ويل
ئې :اې تيږې! زما جامې ،اې تيږې! زما جامې ،تر هغه
چي بني اسرائيلو موسى عليه السالم ته وکتل نو وئې
ويل :قسم په خداى چي موسى (عليه السالم) خو هيڅ مرض
نه لري ،نو خپلي جامې ئې واخستلې او پر تيږي ئې د
گوزارونو كول پيل كړل ،ابوهريرة ﹽ وايي :په خداى قسم
چي پر هغه تيږي د شپږو يا اوو گوزارونو نښي موجودي
دي.
دا روايت په بخاري كي دوه ځلي نور هم په دې شمېرو
راغلى 4199 ،3404
دا روايت د سند له مخي دومره كمزورى دئ چي په
څلورو طبقو كي يوازي يو يو راوي لري!! يعني تر اغرب
هم اوښتى دئ .او د متن له پلوه داسي دئ چي له نورو
سره په ډېرو مواردو كي ژور توپيرونه لري ،په دوى كي
نت
دا توپيرونه تر سترگو كېږي :په يوه كي راغلي ك
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رواياتو له مخي څوك دا نشي ويلى چي بني اسرائيلو
موسى عليه السالم په څه تورن كړى ،په دې چي د برص په
مرض اخته دئ ،كه پر پوستكي ئې كوم داغ دئ ،كه د خصيو
مرض لري ،كه كوم بل آفت؟ دا نشي ويلى چي پر هغه تيږي
څو نښي دي :درې ،څلور ،پنځه ،شپږ كه اوه؟ دا تيږه
چېري ده؟ له دې عالوه كه تاسو دغه آيت ته چي د دې
روايت په ضمن كي راغلى او ويل شوي چي گواكي د آيت
مطلب او تفسير همدا دئ لږ ځير شئ نو درته جوته به شي
چي دا تعبير په بشپړه توگه ناسم دئ ،كه تاسو دا آيت
په خپل ځاى كي او له مخكنيو او وروستنيو آيتونو سره
يو ځاى وڅېړئ نو په آساني به درته جوته شي چي د دې
ً دا نه ده چي په دغه روايت كي ئې ادعاء
آيت معنى قطعا
شوې .له دې آيت وروسته راغلي :اې مؤمنانو له هللا
ووېرې ږئ او سمه خبره كوئ ،دا آيت د احزاب د سورې په
هغي برخي كي راغلى چي په سر كي ئې د هغو كسانو سزا
بيان شوې چي هللا ،د هغه پيغمبر او مؤمنان اذيت كوي،
بيا پيغمبر عليه السالم ته ويل شوي چي خپلو مېرمنو،
لوڼو او د مسلمانانو مېرمنو ته ووايه چي له جلباب
سره ووځي ،بيا منافقين ،مرجفين او بيمار زړي په دې
گواښل شوي چي كه له خپلو عملونو الس وانه خلي له بدو
پايلو سره به مخامخ شي ،دوى به مسلماني مېرمني
ځورولې ،غلط تبليغات به ئې كول او رنگ رنگ افواهات
به ئې خورول ،دا آيت د همدې لړۍ يوه برخه ده ،او
معنى ئې دا ده چي پام كوئ له خپل پيغمبر سره هغه كار
ونه كړئ چي بني اسرائيلو له موسى عليه السالم سره
وكړ ،دا چي په مسلمانانو كي ځينو كسانو له رسول هللاﹽ
سره څه كړي چي دا آيت د هغوى په اړه نازل شوى؟ كه په
قرآن كي ئې ولټوو نو ځواب ئې موندلى شو ،قرآن دوو
هغو تورونو ته اشاره كوي چي منافقينو پيغمبر عليه
السالم پرې تورن كړى :يو د عائشې ﹽ په اړه تور او بل
د زيد ﷻ د هغي مېرمني په اړه تور چي طالق ئې وركړ او
بيا رسول هللاﹽ هغه په نكاح كړه ،له دې معلومېږي چي د
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موسى عليه السالم په اړه دې ته ورته كوم تور لگېدلى
او هللا تعالى هغه ته برائت وركړى ،په موسى عليه السالم
باندي دوه ستر ستر تورونه لگېدلى :يو دا چي هارون
عليه السالم ئې وژلى او بل دا چي منافقينو يوه مېرمن
دې ته چمتو كړې وه چي پر موسى عليه السالم باندي د
زنا تور ولگوي ،خو دې مېرمني اعتراف وكړ چي دا خبره
دروغ ده .له دغو دواړو تورونو څخه دا وروستنى ئې له
هغه تور سره ورته دئ چي د زيد ﷻ د مطلقه مېرمني زينب
ﷹ په اړه پر رسول هللاﹽ لگېدلى .نو په پشپړ يقين سره
ويلى شو چي پر موسى عليه السالم لگېدلى تور دغسي وو
نه هغسي چي په دې روايت كي راغلى.
د څو دالئلو له مخي په قطعي توگه ويلى شو چي دا
روايت د اعتبار وړ نه دئ:
ً اړخ نه لگوي.
 له قرآن سره قطعا
 ډېره بعيده ده چي هللا تعالى دي خپل دروند او مخور
پيغمبر د دښمنانو په وړاندي لوڅ او بربنډ وښيي او
هغه دي سپك كړي.
 نه دا عقل مني چي ډبري دي د موسى ﹽ جامې تښتولې
وي ،نه دا چي موسى ﹽ د خلكو په وړاندي بربنډ ظاهر
شوى ،نه دا چي موسى ﹽ دي ډبري ته گوزارونه وركړي وي
او د گوزارونو نښي دي د ابوهريره ﹽ تر ژوند پوري پر
ډبري پاتې شوې وي ،كه داسي وى نو بني اسرائيلو به دا
ډبره د موسى ﹽ له عصاء او من او سلوى سره يو ځاى په
صندوق كي ساتلې وه او په قرآن كي به هرومرو د دې
ستري معجزې يادونه شوې وه .لږ تر لږه په بايبل كي به
د دې پېښي يادونه شوې وه.
 په صحابه وو كي به د ابوهريره ﹽ تر څنگ ډېرو نورو
صحابه وو هم دا خبره كړې وه ،ولي دا خبره يوازي
ابوهريره ته منسوب شوې او په څنگ كي ئې بل راوي
نشته؟!
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اې هغو چي ايمان ئې راوړى! د هللا پروا وكړئ او په
صفا او سمي وينا سره وينا كوئ ،چي په دې سره به
ستاسو عملونه درته اصالح كړي او گناهونه به مو
درته وبخښي ،او چا چي د هللا او د هغه د رسول اطاعت
ً چي په ستري بريا سره بريالى شو.
وكړ نو يقينا
( -)1011دلته مؤمنانو ته الرښووني شوې چي د هللا تعالى
پروا وكړئ او په صفا او سمي وينا سره وينا كوئ ،د دې
دواړو په سبب به هللا تعالى د دوى عملونه اصالح كړي او
گناهونه به ئې ورته وبخښي ،د دې معنى دا ده چي د
عملونو د اصالح او د گناهونو د بخښني اساسي او بنيادي
اسباب دوه دي( :تقوى) او (سمه وينا) ،عدم تقوى او
غلطه وينا د بدو عملونو جرړه او له الهي مغفرت د
محروميت سبب دئ ،او حقيقي بريا هغه څوك ترالسه كولى
شي چي د هللا تعالى او د هغه د رسول اطاعت وكړي.




  



























   
ً چي موږ دا امانت آسمانونو ،زمكي او غرونو
يقينا
ته وړاندي كړ خو هغوى له دې ډډه وكړه چي حمل ئې
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كړي (په غاړه ئې واخلي او قبول ئې كړي) او (له
ستروالي او عظمت ئې) ووېرېدل او انسان حمل كړ،
ً چي هغه ډېر
(دا امانت ئې په غاړه واخيست) يقينا
ظالم او ډېر نا پوه او جاهل وو .تر څو منافقين او
منافقاني ،مشركين او مشركاني تعذيب كړي او پر
نارينه او ښځينه مؤمنانو (په خپل رحمت سره) رجوع
ً چي هللا
وكړي (د دوى توبه قبوله كړي) ،او يقينا
مهربان بخښونكى دئ.
( -)13-12دا مبارك آيتونه چي په حقيقت كي يو آيت دئ
او د دې سورې جامع تتمه او خالصه زموږ په وړاندي ږدي
څو اساسي مطالب افاده كوي:
 د آيت په لومړۍ برخي كي الهي كتاب د امانت په
نامه ياد شوى او ويل شوي چي دا امانت آسمانونو ،زمكي
او غرونو ته وړاندي شو خو هغوى ئې له قبلولو ډډه
وكړه ،بايد وگورو چي د دې معنى څه ده؟ آيا معنى ئې
دا ده چي دوى د هللا تعالى له حكمه سرغړاوى وكړ؟ او كه
دا چي دوى داسي الرښود كتاب ته ضرورت نه درلود؟ آيا
معنى ئې انكاري اجتناب دئ كه په فطري توگه او د عدم
ضرورت او عدم اهليت له كبله اجتناب؟ دې پوښتني ته
قرآن په خپله ځواب وايي ،د قرآن نور آيتونه موږ ته
دا حقيقت بيانوي چي د آسمانونو او زمكي هر څه ته په
فطري توگه الرښوونه شوې ،هر څه همغه كار كوي چي هللا
پرې گمارلى ،د زمكي او آسمانونو هر څه طوعا
تعالى
ً
ً هللا تعالى ته منقاد دي او د هغه اوامرو ته
او كرها
غاړه ږدي ،د دغو آيتونو په رڼا كي وايو چي د
آسمانونو ،زمكي او غرونو ډډه كول هيڅكله د هللا تعالى
له امره د سرغړاوي ،عصيان او عدم اطاعت په معنى نه
ده ،ځكه قرآن فرمايي:











   
آل عمران13 :

آيا (دا كافران) د هللا له دين پرته (بل دين) لټوي ،حال
ً ( په
ً اوكرها
دا چي د آسمانونو او زمكي هرڅه طوعا
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خوښه او ناخوښه) ده ته غاړه اېښې او د ده لوري ته
ورگرځول كېږي.
يعني د زمكي او آسمان هر څه هللا ته تسليم دي ،د
ټولو دين اسالم دئ ،هغه څه كوي چي هللا پرې گمارلي ،په
همغه الر درومي چي هللا ورته ټاكلې ،لمر ،سپوږمۍ ،ستوري
په خپل خپل مدار كي خوځي ،په خپل خپل وخت او له خپل
خپل ځاى راخېژي او پرېوځي ،وني ،بوټي او حيوانات د
خپل فطرت مطابق په خپل كار لگيا دي ،په ټولو
مخلوقاتو كي يوازي كافر او عاصي انسان دئ چي د هللا له
دين پرته د بل څه په لټه كي شي ،هم د هللا د دين په
نسبت كافر شي او هم د خپل فطرت په نسبت ،دى ستر باغي
دئ ،له هغه دين ئې بغاوت كړى چي د زمكي او د آسمان د
هر څه دين دئ.
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
چي هللا جل شأنه د زمكي او د آسمانونو هر څه ته د هغوى
د فطرت او طبيعت سره سم وحي كړې ،هر يوه ته ئې خپله
خپله الر ښودلې ،هغوى خپل مسير پېژني ،په كوم څه چي
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
ئې پېژندلې ،په رڼا كي خوځېږي ،په خپل مسير پوهېږي
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
د موټر د څراغونو له بلولو اجتناب كوي ،په رڼا كي
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
دئ ،له دې امله له هغه ډډه كوي ،خو په دې مبارك آيت
كي دې ته هم اشاره شوې چي د دې امانت ،عظمت ،لوړوالى
او ستروالى دومره دئ چي حتى آسمانونو ،زمكي او غرونو
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هم د هغه له حملولو وېره وكړه ،دا دومره ستر امانت
دئ چي هغوى د ده له حمل ځان عاجز وگڼلو ،خو همدا
امانت انسان حمل كړ.
د دې آيت د وروستۍ برخي په اړه د مفسرينو ترمنځ
ډېر اختالف رأى ليدل كېږي ،په دې كي دومره مختلف آراء
وړاندي شوي چي انسان په حيرت كي اچوي او كله كله خو
همدا متعدد او مختلف آراء هر ابتدائي لوستونكى په شك
او تشويش كي غورځوي او حقيقت پرې مغشوشوي ،خو د دې
ساده او بسيط مطلب دا دي:






 :  او انسان حمل كړ

ً هغه ډېر ظالم او ډېر جاهل او
(له دې كبله چي) يقينا
ناپوه وو.
يعني په آسمانونو او زمكي كي يوازي انسان داسي
څوك وو چي د (ظلم) او (جهل) له تيارې دنيا د وتلو
لپاره ئې دغسي يوې رڼا ته ضرورت وو ،هغه له دې پرته
په خپلو قضاوتونو كي (ډېر ظالم) او د ځان او جهان په
پېژندو كي (ډېر جاهل) وو ،يوه (معيار او مالك) او يوه
(څراغ او رڼا) ته اړ وو ،ځكه ئې دا الهي امانت قبول
كړ.
د دې لپاره چي انسان په خپل قضاوت او له نورو سره
په خپل چلن او معاملې كي له ظلم او تېري ځان وژغوري،
د عدل يوه مالك او معيار ته ئې ضرورت درلود ،د همدې
لپاره ئې دا كتاب قبول كړ ،له انسان پرته نور
مخلوقات له دې بې نياز ول ،هر يوه ته بېله بېله
الرښوونه شوې ،خو انسان د عدل لپاره يوه معيار ته اړ
او محتاج وو ،غوښتل ئې داسي مالك او معيار ترالسه كړي
چي (عدل) له (ظلم) تفكيك كړى شي ،د دې لپاره چي له
ظلم وژغورل شي يوې تلي ،معيار او مالك ته محتاج وو،
نو ځكه ئې دا الهي امانت قبول كړ ،همدا راز هغه ډېر
ناپوه او جهول وو ،نه ئې ځان پېژندلى شو او نه دا
عالم ،هر څه ورته مجهول وو ،نور او رڼا ته محتاج وو،
هغه څه ته ئې ضرورت درلود چي ده ته خپل ځان او دا
عالم او كائنات وروپېژني ،هغه دا الهي امانت د دې
لپاره قبول كړ چي هغه د ناپوهۍ په تيارو كي وو ،يوه
داسي روڼ څراغ ته اړ وو چي له تيارو ئې وباسي ،نو
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ځكه ئې دا امانت حمل كړ ،خو آسمانونو ،زمكي او غرونو
د دې لپاره حمل نه كړ چي هغوى خپله الره پېژندله،
هغوى ته خپل خپل مسير ټاكل شوى ،هغوى ته د خپل طبيعت
او فطرت سره سم وحي او الرښوونه شوې.
حقيقت دا دئ چي انسان نشي كولى يوازي د خپل عقل
په مرسته او د تجربو له الري ټول مفيد او مضر شيان
تشخيص كړي او د ژوند داسي تگالره ځان ته غوره كړي چي
د ده له فطرت سره ښايي ،دې هدف ته د رسېدو لپاره
يوازي په خپل عقل ،شعور ،پوهي او تجربې اكتفاء نشي
كولى ،داسي تگالره يوازي په هغه صورت كي ځان ته ټاكلى
شي چي د خپل ځان او د دې پراخ عالم په اړه بشپړ او
كامل علم ولري ،كه څوك وغواړي د انساني ژوند د ښه
تنظيم لپاره قوانين وضع كړي او داسي ژوند ته د رسېدو
لپاره ده ته تگالره وټاكي ،هغه بايد په دغو دواړو
برخو كي بشپړ او كامل علم ولري ،د انسان لپاره د
تگالري ټاكل په دغو دواړو برخو كي داسي بشپړي پوهي او
علم ته ضرورت لري چي په رڼا كي ئې هم د انسان د فطري
جوړښت او د هغه د نفس ټول مادي او معنوي ابعاد تشخيص
كړى شي او هم د دې پراخ او پېچلي عالم له ټولو
اجزاوو سره د ده د اړيكو څرنگوالى وروښيي ،سره له دې
چي انسان د عالم د پېژندو په اړه ډېر پرمختگ كړى ،د
پرون ورځي ډېري مجهولي برخي نن ورته څرگندي شوې ،خو
دا علم ئې له ضروري حده ډېر محدود او ناقص دئ او د
ً كافي نه دئ چي ده ته د يوه صالح او
دې لپاره قطعا
سالم ژوند صحيح الر وروښيي ،هغه الهي الرښوونو ته اړ
دئ او له دې پرته بله چاره نه لري .انسان ته د خپل
نفس يوازي د محدودي برخي پېژندل ممكن دي او تر يوه
حده خپل ماحول پېژندلى شي ،خو د خپل نفس او د ټول
عالم او د عالم په اړه كامل او جامع علم؛ د انسان له
وس او توان بهر دئ ،دا ځكه چي د هغه عمر محدود دئ او
دا عالم ډېر خور ،وسيع ،پراخ او بې انتهاء ،هغه په
دې محدود عمر كي نه خپل ځان په بشپړه توگه پېژندلى
شي او نه دا خور عالم او هستي ،د دې عالم وسعت او
پراخوالى او د ده د استعدادونو ضعف او محدوديت ،د دې
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
پېژندلى شي او كېدى شي دا تجارب له يوه نسله بل ته
انتقال شي او په دې توگه ورو ورو د انسان علم وسيع
شي ،خو په دې عالم او د ده په خپل نفس كي داسي
مجهولي برخي شته چي لږ تر لږه دومره ويلى شو چي تر
ننه پوري انسان نه دئ توانېدلى چي هغه وپېژني ،دا
عالم دومره خور او پراخ دئ چي د ځينو ستورو نور ئې د
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
عالم او كائنات بې انتهاء گڼي ،يعني دا چي دا عالم
اوسه په دې نه دئ
پاى او انتهاء نه لري ،تر
توانېدلى چي د ستورو او ستورليكو (كهكشانونو) شمېر
ً معلوم كړي ،د زمكي د سر او منځ د ډېرو برخو
ئې دقيقا
په اړه دقيق او بشپړ معلومات نه لري او د خپل ذات په
اړه هم د انسان علم دېر محدود دئ ،حتى د انسان د
فزيولوژي او جسمي جوړښت گڼ شمېر برخي ورته مجهولي
دي ،تر نن پوري علم د انسان د مغز شاوخوا  %21كارونو
او وظائفو باندي څه ناڅه پوهېږي ،خو متباقى برخي ئې
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
پنځه او يا په سلو كي  %11نه پېژني ،څه دا چي د هغه
د روحي جوړښت په نسبت د څه ويلو جرأت وكړي.
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
نه دئ ،د هغه ټول اجزاء او توكي خو پرېږده ،له دې
محدود علم سره انسان څنگه كولى شي د ځان لپاره
تگالره ،قواعد او ضوابط وضع كړي؟ حال دا چي د هر مادي
توكي او عنصر په اړه قوانين او ضوابط هلته وضع كېدلى
شي چي هم د هغه د فزيكي خصوصياتو په نسبت پوره علم
په واك كي ولرو او هم ئې د كيمياوي خصوصياتو په
نسبت ،په د غو خصوصياتو له پوهېدو وروسته موږ وايو چي
دا له كومو كومو عناصرو سره تعامل كولى شي او څه ترې
جوړېدى شي او له كومو سره ئې تعامل محال او ناممكن
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دئ .اول بايد د هغه په اتومي جوړښت او فزيكي خواصو
پوه شو ،د هغه كيمياوي خصوصيات درك كړو او په دې پوه
شو چي له كومو عناصرو سره تعامل كولى شي او له كومو
سره نه ،له دې وروسته د نوموړي عنصر په اړه قواعد او
ضوابط وضع كولى شو ،نه له دې مخكي.
كله چي د انسان لپاره دين ،د ژوند تگالره او
قوانين وضع كېږي ،نو لومړى بايد په خپله انسان
وپېژندل شي او د هغه په اړه كامل علم حاصل شي او بيا
د هغه د ټول ماحول په اړه جامع او كامل علم ترالسه
شي ،له دې وروسته د انسان لپاره قواعد او ضوابط وضع
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
الرښووني او هدايت لپاره ئې كتاب لېږلى ،هغه ته ئې د
ژوند ضابطه وضع كړې او هغه ته ئې حدود ټاكلي.
قرآن د انسان دغه نقص او كمښت ته گوته نيسي او
وايي :كه ده ته د ميراث د وېش په څېر د خپل اجتماعي
ژوند د يوې عادي قضيې پرېكړه وسپارل شي د كوم بنسټ
له مخي به عادالنه پرېكړه كوي ،د پالر او زوى ترمنځ به
چا ته ترجيح وركوي ،د چا برخه به زياته او د چا لږ
ټاكي ،كه ده ته وويل شي چي ميراث دي په نږدې خپلوانو
ووېشه ،وواياست چي پالر به ډېر نږدې گڼي كه زامن ،د
كوم يوه برخه به تر بل زياته ټاكي؟ قرآن په دې اړه
فرمايي:
   ...




      
    

النساء11:
 ...نه پوهېږئ چي كوم يو به ئې په نفع كي تاسو ته
نږدې وي ،پلرونه مو كه زامن مو؟ دا الهي فريضه ده،
بې شكه چي هللا ډېر باحكمته پوه دئ.
دلته ويل شوي :كه دا د ميراث وېش ستاسو خپلي خوښي
ته پرېښودى شي ،پخپله د هر يوه برخه وټاكئ ،نو ووايئ
چي د هر يوه برخه به څنگه ټاكئ؟ د برخو په ټاكلو كي
به كوم څه د مالك او معيار په توگه غوره كوئ؟
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نږدېوالى كه گټه او منفعت؟ پالر ډېر درنږدې او گټور
دئ كه زوى؟ د كوم برخه به زياته غوره كوئ او د كوم
لږ؟ تاسو ته ممكن نه ده چي په دې اړه حكيمانه او
عالمانه پرېكړه وكړى شئ .دا برخي د هغه هللا له لوري
ټاكل شوې چي هم ښه پوه دئ او هم د حكمت خاوند ،هره
پرېكړه ئې حكيمانه او په علم والړه پرېكړه ده.
كه انسان ته په خپلو نږدې خپلوانو د ميراث د
وېشلو عادي مسئله پرېښودى شي وواياست چي د هر يوه
حقوق به څنگه ټاكي؟ كوم ته به څومره برخه وركوي؟ د
پالر او زامنو حقوق به د كوم معيار له مخي ټاكي؟ كه
ده ته حتى دا هم گرانه وي چي په خپل نږدې ماحول كي،
د خپلو نږدې خپلوانو حقوق وټاكي ،نو د ژوند په نورو
پېچلو برخو كي به څنگه تصرف كوي او ځان ته به عادالنه
او حكيمانه تگالره غوره كوي؟!!
له دې عالوه موږ گورو چي انسان په دې عالم كي د
يوه داسي امتيازي مخلوق حيثيت لري چي د عالم هر څه د
ده په خدمت كي او ده ته مسخر شوي ،د قرآن په اصطالح
انسان د زمكي خليفه دئ ،هغه په دې عالم كي د هللا د
خليفه په توگه تصرف كوي ،دا تصرف جامع او كلي علم ته
ضرورت لري ،جامع او كلي علم انسان ته ممكن نه دئ ،په
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
د الرښووني لپاره ئې كتاب رالېږلى .قرآن دغه مطلب په
دې توگه زموږ مخي ته ږدي چي وايي :د انسان لپاره د
دين ټاكل او د حدودو او ضوابطو وضع كول د هغه ذات
كار دئ چي هم د ټول عالم په اړه جامع او بشپړ علم
لري او هم په خپله د انسان د طبيعت په اړه كامل علم،
په همدې ارتباط فرمايي چي الهي كتابونه د هغه هللا له
لوري لېږل شوي چي په زمكه او آسمانونو كي هيڅ شى ترې
پټ نه دئ او تاسو ئې پيدا كړي يئ.
د آل عمران په سورې كي د تورات ،انجيل او فرقان د
نزول له يادوني وروسته فرمايي:
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آل عمران1-1:
يقينا چي په هللا باندي هيڅ څه نه شي پټېدى ،نه په زمكي
كي څه او نه په آسمان كي څه .دى خو همغه ذات دئ چي
تاسو ته د (ميندو) په رحم كي هغسي صورت او شكل دركوي
چي دى ئې غواړي ،پرته له ده چي عزيز او حكيم دئ بل
معبود نشته.
دلته د كتاب په اړه څو ډېري اساسي او بنيادي خبري
شوې چي په مطلب ئې پوهېدل لږ غور او دقت غواړي:
هغه څوك كولى شي د انسان لپاره قانون وضع كړي چي
هم د انسان د خلقت ،جوړښت او فطرت له ټولو زواياوو
او د ده له ټولو فطري اړتياوو خبر وي او هم د انسان
د ماحول په ټولو هغو شيانو پوه وي چي دى ئې احاطه
كړى او دى ورسره په يوه او بله بڼه كي څه تعلق لري.
هم انسان پېژني او هم د انسان په مېشت ځاى كي هرڅه
پېژني ،په دې پوه وي چي انسان څه ته ضرورت لري ،څه
ورته گټور دي او څه تاواني .په قانون كي به انسان ته
ويل كېږي چي څه كول ورته جائز دي او څه ناجائز ،د
كوم څه خوړل ورته روا دي او كوم څه ناروا ،د روا،
ناروا ،جائز او ناجائز او مفيد او مضر پرېكړه هغه
ً خبر وي او
څوك كولى شي چي هم د انسان له طبيعت دقيقا
هم په زمكي كي د ټولو موجودو شيانو له ماهيت خبر وي
او په دې پوه وي چي كوم څه انسان ته څه تاوان رسولى
شي .قانون په حقيقت كي يو كشف دئ نه اختراع ،قانون
جوړوونكى قانون كشفوي ،له خپل ځان او په خپل سر ئې
نه شي جوړولى ،د انسان لپاره قانون وضع كول داسي دي
لكه يو فزيك پوه ،كيميا پوه او د ساينس عالم چي د
يوه عنصر په اړه وايي :د دې عنصر فزيكي او كيمياوي
خواص دا دي ،د حرارت او برق د انتقال توان ئې دومره
دئ ،د حرارت په كومه درجه كي سوزي ،له فالني فالني
عنصر سره ئې تركيب ممكن دئ او له هر يوه سره ئې د
تركيب فورمول دا دئ .د دې عنصر په اړه چي دوى څه
ويلي دا ټول ئې د تحقيقاتو او تجاربو په ترڅ كي
موندلي ،دا هر څه كشف دي نه اختراع ،كشف يعني د
څېړني په ترڅ كي موندل او اختراع يعني په خپله نوى
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شى جوړول ،دوى په خپل سر او په خپلي خوښي څه نه دي
وضع كړي ،بلكي شته او حاكم قوانين ئې كشف كړي او په
خاصو الفاظو سره ئې بيان كړي .د ساينس ټول فورمولونه
په حقيقت كي په طبيعت حاكم قوانين دي چي ساينس
پوهانو كشف كړي ،د انسان لپاره قوانين هم بايد
همداسي كشف شي ،د دې لپاره (انسانپوه) ته ضرورت دئ،
نه يوازي انسان پوه ته بلكي (طبيعتپوه) ته هم ،هغه
چا ته چي هم د انسان په اړه دقيق علم ولري او هم د
ده د ټول ماحول په اړه.
كه د يوه ساده عنصر په اړه د نړۍ هيڅ فزيك پوه او
د ساينس هيڅ عالم دا جرأت نه شي كولى چي له ځانه
قانون وضع كړي او هره خبره ئې د كشف نتيجه وي ،نو د
انسان لپاره قانون جوړوونكي څنگه جرأت كوي چي په
داسي حال كي د ده لپاره قانون جوړوي چي تر اوسه خو ال
د انسان د جسمي جوړښت له ډېرو پېچلو برخو خبر نه دي،
روحي جوړښت خو ئې پرېږده ،روحي جوړښت خو ئې هومره
پيچلى دئ چي دا برخه ال تراوسه اصالً د ده تر بحث الندي
نه ده راغلې او په دې اړه څه ويل ورته ممكن نه دي،
دا برخه په البراتوار كي د ميكروسكوب الندي هم نه شي
نيولى .الكسيس كارل د شلمي پېړۍ يو معروف غربي عالم
په خپل كتاب (انسان يو ناپېژانده موجود) كي ليكي :زه
له نن ورځي د خپل ژوند ترپايه د انسان په اړه هومره
سؤالونه يو په بل پسي كولى شم چي علم ئې له ځواب
ويلو عاجز دئ او ډېر سؤالونه داسي چي ساينس ئې
هيڅكله ځواب نه شي ويلى!
په دغو مباركو آيتونو كي دغه حقيقت ته اشاره شوې،
كوم ذات چي تاسو ته كتاب رالېږلى هغه ته هم د زمكي
او آسمانونو ټول پټ اسرار معلوم دي او هم ستاسو د
وجود له ټولو اسرارو خبر دئ ،تاسو خو هغه پيدا كړي
يئ ،دى ستاسو د صورت او جوړښت خالق دئ ،ستاسو د روحي
او جسمي جوړښت له ټولو زواياوو خبر دئ.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

سبإ
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (سبأ) دئ ،دا نوم د همدې

(
له
آيت
پنځلسم
د
سورې
    
 )...اخيستل شوى ،څلورپنځوس آيتونه لري ،د ډېرى
آيتونو فواصل ئې د لومړي آيت (خبير) او د لږو ئې د
دوهم آيت (غفور) ته ورته دي ،د آيتونو اوږدوالى ئې
هغو سورتونو ته ورته دئ چي د مكي دور په منځنيو
كلونو كي نازل شوي.
د سورې د بحث اصلي او محوري موضوع آخرت او په
آخرت د ايمان او عدم ايمان نتائج او پايلي دي ،په
لومړيو دوو آيتونو كي د هللا تعالى داسي ستاينه شوې چي
په ترڅ كي ئې د آخرت يادونه شوې ،بيا د كافرانو دا
وينا راوړل شوې چي وايي :دا د قيامت نېټه به هيڅكله
پر موږ رانشي ،د دوى په ځواب كي ويل شوي :نه؛ داسي
نه ده ،په خپل رب مي چي پر غيب پوه دئ قسم چي حتما
ً
به درباندي راشي ،نه په آسمان كي د يوې ذرې په وزن
كوم شى ترې پټ پاته كېدى شي او نه په زمكي كي او نه
تر دې ووړ او نه ترې ستر شته مگر دا چي په
څرگندوونكي كتاب كي ئې يادونه شوې .هللا تعالى قيامت د
دې لپاره ټاكلى چي هغو ته نېكه بدله وركړي ،بخښنه او
غوره رزق ورپه برخه كړي چي ايمان ئې راوړى او نېك
عملونه ئې كړي او هغو ته مناسبه سزا وركړي چي د هللا
تعالى له آيتونو ئې نه يوازي انكار كړى بلكي هڅه ئې
كړې چي د الهي سننو خالف عمل وكړي او د هللا تعالى د وعد
او وعيد د تحقق په وړاندي مانع شي .ورپسې ويل شوي چي
د علم خاوندان پوهېږي چي د قيامت په اړه د قرآن
وينا حق ده او قرآن سمي الري ته الرښوونه كوي ،بيا د
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آخرت په اړه د كافرانو دا وينا راوړل شوې چي ويل به
ئې :آيا داسي سړى دروښيو چي تاسو ته دا خبره كوي چي
كله ومرئ ،هډوكي مو وراسته شي او بدنونه مو په بشپړ
شړېدو سره وشړېږي بېرته به په نوي پيدايښت كي پيدا
كړى شئ ،آيا پر هللا دروغجنه افتراء كوي كه پېريانى
شوى ،د دوى په ځواب كي ويل شوي :دا سي نه ده؛ بلكي
هغه چي پر آخرت باور نه كوي په عذاب اخته او په ژور
الروركتوب كي دي ،آيا د آسمان او زمكي هغه څه ته ئې
پام نه دئ كړى چي د دوى په وړاندي او د دوى تر شا
دي؟ ټول پر دې گواهي وركوي چي قيامت راتلونكى دئ ،كه
هللا تعالى وغواړي په زمكي كي به ئې ښخ كړي او يا د
ً چي په دې
آسمان كومه ټوټه به پرې راپرې باسي ،يقينا
كي هر انابت كوونكي بنده ته يوه څرگنده نښه ده .له
دې وروسته پر آخرت د ايمان لرونكو او منكرينو بېلي
بېلي بېلگي زموږ په وړاندي انځور شوې ،په دې دقيقو
انځورونو كي گورو چي پر آخرت باور لرونكي د عزت او
عظمت لوړو څوكو ته رسېدلي او منكرين ئې له ذلت،
سپكاوي او الهي عذاب سره مخامخ شوي ،پر آخرت د ايمان
لرونكو لومړى مثال داؤد ﹽ دئ چي د هغه په اړه ويل
شوي :پر داؤد مو خپل فضل ولوراوو ،په قرآن كي د دې
الهي فضل ډېر مصداقونه مومو ،ال نوى ځوانۍ ته رسېدلى
وو چي هللا تعالى ده ته دا سعادت ورپه برخه كړ چي د
دښمن د يوه ستر لښكر ساالر د ده په الس ووژل شو او په
همدې سره په يوې لويي جگړي كي ستره او تاريخي بريا د
مؤمنانو په برخه شوه ،د ولس قيادت ده ته وسپارل شو،
لوى او ستر سلطنت ئې په برخه شو ،هللا تعالى داسي
اغېزناك او مؤثر غږ ورپه برخه كړى وو چي مرغانو او
غرونو به د ده له ذكر او تالوت سره همغږي كوله ،د
اوسپني كشف او د جنگي مقاصدو لپاره له هغې استفاده
او زغري ترې جوړول د ده په وخت كي پيل شوي ،دا پر
آخرت د ايمان او صالح عمل اغېز وو چي په سبب ئې هللا
تعالى داؤد ﹽ ته دومره ستر فضيلت او عزت وركړ او د
عظمت هغي لوړي څوكي ته ئې ورسولو .له ده خپل مجاهد
زوى سليمان ﹽ ته دومره ستر ملك او واكمني په ميراث
ورسيده چي په تاريخ كي ئې نظير نه وو ليدل شوى.
ورپسې د سليمان ﹽ په څېره كي پر آخرت د ايمان
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لرونكو يوه بله بېلگه انځور شوې ،د ده په اړه الندي
مطالب راغلي :هللا تعالى داسي باد ورته مسخر كړى وو چي
سبانى مزل به ئې يوه مياشت او بېگانى به ئې يوه
مياشت وو ،يعني دا سليمان ﹽ وو چي د هللا تعالى په فضل
سره ئې تر ټولو وړاندي داسي بېړۍ جوړه كړه چي د باد
په وسيله به خوځېده ،سرعت ئې دومره وو چي له سحر تر
غرمې پوري به ئې د يوې مياشتي مزل وهلو او له غرمې
تر ماښام به ئې د يوې مياشتي مزل.
 د مسو چينه (معدن) ئې كشف او د ويلي كولو او له
مسو د ضروري سامان او لوښو جوړول ئې ورزده كړل.
 هغه پېريان ئې ورته مسخر كړي ول چي د هللا تعالى په
حكم به د ده په وړاندي په ډول ډول كارونو لگيا ول،
سرغړاوى ئې نشو كولى ،كه د دوى كوم چا به سرغړاوى او
كوږوالى وكړ نو سزا به ئې لمبه ناك عذاب وو ،هغه څه
به ئې جوړول چي ده غوښتل ،لكه جنگي كالگاني ،تماثيل
او انځورونه ،د حوضونو په څېر ستر ستر طشتونه او ځاى
پر ځاى والړ ستر ستر دېگونه.
ورپسې پر آخرت د ايمان او عدم ايمان اغېز د سبأ د
قوم په يوې عبرتناكي قصې كي څېړل شوى او ويل شوي:
ً چي د سبأ اوسېدونكو ته د دوى په هغه ټاټوبي كي
يقينا
د عبرت يوه څرگنده نښه وه چي ښى او كيڼ لورى ئې په
ښېرازه بڼونو سمسور وو ،هللا تعالى دا فرصت وركړى وو چي
د خپل رب رزق وخوري او د هغه شكر پر ځاى كړي ،ټاټوبى
ئې سُتره او پاكيزه او خپل رب پرې مهربان او بخښونكى.
خو دوى اعراض او سرغړاوى وكړ ،نو هللا تعالى له دغو
نعمتونو محروم كړل ،هغه بند ونړېدو چي له كبله ئې د
دوى ټاټوبى ښېرازه او سمسور وو ،دروند ورانوونكى
سيالب پرې راغى ،كلي ئې وران او كورونه ئې نسكور شول
او وني او فصلونه ئې ونړېدل ،يوه او بل لوري ته په
بشپړه توگه خواره واره شول ،هغه سمسور باغونه ئې په
داسي دوو بڼونو بدل شول چي مېوې ئې بې خونده او وني
ئې يا د غز وني وې يا د بېري .همدا د دوى هغه سزا وه
چي وجه ئې كفر او د هللا تعالى د نعمتونو په وړاندي
ناسپاسي وه ،او دا ثابت الهي سنت دئ چي د هر ناسپاس
ولس په برخه كېږي.
هللا تعالى د سبأ ولس ته بشپړ امن ورپه برخه كړى وو،
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تجارتي سفرونه ئې خوندي او مصئون ول ،د دوى تجارتي
قافلې به هم د شپې له لوري په ډاډ او اطمئنان سره تر
شام او فلسطين پوري تلې راتلې او هم د ورځي له لوري،
په دې اوږدې الري كي ځاى ځاى داسي كلي جوړ شوي وو چي
د كاروانونو تمځايونه گڼل كېدل ،له يوه كلي به الډېر
لري نه وو تللي چي بل كلى به په نظر ورغى ،دا په هر
تمځاى كي د كليو رامنځته كېدا يوه الهي پېرزوينه وه
چي له كاروانيانو سره ئې زياته مرسته كوله او د دوى
ستونزي ئې رفع كولې .خو كله چي دوى د ظلم الر غوره
كړه ،نو له هغو الهي نعمتونو محروم شول ،لنډ ،آرام،
آسان او مصئون سفرونه ئې اوږده ،ستوزمن او ناامن
شول ،حالت ئې داسي وو لكه چي دوى په خپله له هللا تعالى
غوښتي وي چي زموږ سفرونه اوږده كړه!! نو داسي
عبرتناكه سزا وركړى شوه چي د راتلونكو نسلونو لپاره
د عبرت قصه ترې جوړه شوه ،په بشپړ خورېدو سره خواره
واره شول .ځيني شام او اردن ته والړل او ځيني د عربو
ْس او خزرج هم د دغه قوم دوه قبيلې
َو
نورو سيمو ته ،ا
وې چي له سبأ يثرب ته والړې او هلته مېشت شوې.
ً چي په دې قصې كي
د قصې په پاى كي ويل شوي :يقينا
هر ډېر صبرناك او ډېر شكر كوونكي انسان ته څرگندي
عبرتناكي نښي دي .څوك چي د نعمتونو د وفرت په حال كي
د خپل منعم رب شكر پر ځاى كوي ،د شيطاني وسوسو او د
نفسي غوښتنو په وړاندي استوار ودرېږي او د صبر لمن
كلكه نيسي او له خپل حد او حق آخوا پښه نه ږدي ،هغوى
ته په دې عبرتناكي قصې كي د پند او عبرت ډېري نښي
دي.
ورپسې مشركينو ته ويل شوي:
 له هللا پرته چي پر هر چا او هر څه د معبود گمان كوئ
هغه مرستي ته دروبلئ ،په دې پوه شئ چي دا كاذب
معبودان په هېڅ څه كي ستاسو مرسته نه شي كولى ،هغوى
نه په آسمانونو كي د ذرې برابر څه په واك كي لري او
نه په زمكي كي ،نه د دې دواړو په كوم څه كي له هللا
تعالى سره شريك دي ،نه د هللا تعالى په وړاندي داسي څوك
موندلى شئ چي ستاسو مالتړى شي ،او نه داسي څوك موندلى
شئ چي د هللا تعالى په وړاندي د هغه شفاعت كومه گټه
درورسوي ،دا شفاعت به يوازي هغه څوك كولى شي چي هللا
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تعالى د شفاعت اجازه وركړي او هغه چا ته به داسي
شفاعت گټه رسولى شي چي هللا تعالى غوښتي وي .د قيامت په
ورځ به حالت داسي وي چي د سختي وېري او هيبت له كبله
به هيڅوك د څه ويلو توان نه لري ،يوازي هغه مهال به
د څه ويلو امكان ترالسه كړي چي د هيبت او وېري حالت
پاى ته ورسېږي ،كله چي د دوى له زړونو وېره وايستل
شي ورته وبه ويل شي :ستاسو رب څه ويلي وو؟ هغه مهال
به له ځنډ پرته اعتراف كوي چي د هللا تعالى ټولي ويناوي
حق وې ،د قيامت په اړه چي د هللا تعالى پيغمبرانو څه
ويلي وو مصداق ئې نن په خپلو سترگو گورو ،د هللا تعالى
په ستروالي او لوړوالي به اعتراف كوي.
بيا د قيامت په ورځ د منكرينو هغه عبرتناك حالت
انځور شوى چي د هللا تعالى په وړاندي د ودرېدو په وخت
كي به ئې لري ،هغه مهال چي دا ظالمان به د خپل رب په
وړاندي درول شوي وي په داسي حال كي چي ځيني به ئې
ځينو نورو ته په دې توگه وينا ورگرځوي چي په ضعف كي
ساتل شوي به هغو ته چي لويي ئې غوښتله وايي :كه تاسو
ً مؤمنان شوي وو ،تاسو له ايمان
نه وى نو موږ به حتما
راوړلو منع كړو ،د دوى په ځواب كي به هغه چي لويي ئې
غوښتله وايي :آيا موږ له هدايت منع كړئ له هغه
وروسته چي درته راغى؟! نه؛ بلكي تاسو په خپله مجرمين
وئ ،موږ له ايمان راوړلو نه يئ منع كړي په خپله
گنهگار او مجرم وئ ،مستضعفين (هغه چي ضعف ئې غوښتل
شوى وو) مستكبرينو ته (هغو ته چي لويي ئې غوښتله)
وايي :نه؛ بلكي ستاسو هغه د شپې او ورځي مكر له
ايمان راوړلو منع كړي وو چي موږ ته به مو امر كولو
چي د هللا په اړه كفر وكړو او سياالن ورته وټاكو ،د دوى
تر منځ به دا النجه تر هغه روانه وي او يو به بل
مالمتوي چي عذاب راڅرگند شي ،د عذاب له راڅرگندېدو
سره سم به پټه خوله شي ،نه به يو بل مالمتوي او نه به
خپل ندامت څرگندوي ،دا ځكه چي د عذاب رعب او هيبت به
دا مجال ترې سلب كړي چي يو پر بل اعتراض وكړي ،دا
مهال به د هغو په غاړو كي زنځيرونه واچول شي چي د
كفر الر ئې غوره كړې وه ،د خپلو عملونو مناسبه سزا به
وگوري ،دوى په دنيا كي د نورو په غاړو كي زنځيرونه
اچولي وو ،هغوى ئې د غالمانو په توگه ساتلي ول ،له
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سمي الري ئې منحرف كړي ول نو نن به د دوى د مخكنيو
كړنو مناسبه او ورته سزا وركړى شي او زنځيرونه به ئې
په غاړو كي واچول شي.
بيا د انبياءو په وړاندي د هغو وگړو دريځ انځور
شوى چي د ټولني حاكم اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي او
مذهبي جو ړښت دوى ته سوكالي او تر نورو زيات امتيازات
ورپه برخه كړي ،يو ئې واكمن دئ ،بل ئې شتمن دئ ،بل
ئې قومي مشر دئ ،بل ئې مذهبي مشر دئ ،هر يو ئې له
خپل خپل موقعيت گټه اوچتوي او امتيازات ترالسه كوي،
چا له سياست دام جوړ كړى ،چا له مذهب دكان ،چا له
خپل اجتماعي وجاهت د خلكو پر اوږو د سپرېدو وسيله،
چا ته د عوامو جهل گټور دئ او چا ته په شرك او
خرافاتو كي د ولس پرېوتل ،دوى نه غواړي دا حالت بدل
شي ،نو ځكه د هر هغه چا مخالفت ته مال تړي چي په
ټولني كي له فكري ،ديني ،مذهبي ،سياسي ،اقتصادي او
اجتماعي پلوه تبديلي غواړي ،قرآن دا حالت په خپلو
ښكلو او موجزو الفاظو سره داسي انځور كړى :هيڅ كلي
ته مو كوم خبردارى وركوونكى نه دئ لېږلى مگر دا چي
مترفينو ئې (هغو چي سوكالي ورپه برخه شوې) وويل:
مونږ په قطعي توگه له هغه څه منكر يو چي تاسو ورسره
لېږل شوي يئ!!
د قيامت په ورځ او هغه مهال چي مشركين د هللا تعالى
په وړاندي حاضر كړى شي؛ هللا تعالى به فرشتو ته ووايي:
آيا دغو مشركينو ستاسو عبادت كولو؟ هغوى به وايي:
پاكي تا لره ده ،ته مو د دوى په وړاندي موال يې ،دوى
زموږ نه بلكي د پېريانو (شيطانانو) بندگي كوله ،د
دوى ډېرى پر هغوى باوري ول ،هغه ورځ به دوى ته جوته
شي چي دغو جعلي معبودانو نه دوى ته كومه گټه په واك
كي درلوده او نه كوم تاوان ،د جهل او ناپوهۍ له كبله
ئې له هغوى د گټي رسولو او تاوان دفع كولو طمع
درلوده.
بيا رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي مخالفينو ته
ووايي :يوازي په يوې خبري پند دركوم او هغه دا چي د
هللا لپاره دوه دوه او يو يو ودرېږئ بيا له ځان سره فكر
وكړئ ،ستاسو مخالفت هيڅ معقوله وجه نه لري ،عدم غور
او عدم تفكر د دې سبب شوى چي زما او زما د دعوت
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مخالفت وكړئ ،لږ له خپلو تعصباتو ،دود پالنو او
جاهالنه حميت گوښه شئ او په سړه سينه او شفاف ذهن زما
د بلني په اړه غور وكړئ.
بيا په الهي عذاب د كافرانو د اخته كېدو پر مهال
او د قيامت په ورځ د دوى حالت داسي انځور شوى :سختي
وېري به خپل وزر پرې خور كړى وي ،د خالصون هيڅ مجال
او امكان به نه مومي ،له نږدې واټن به ونيول شي ،هغه
عذاب چي دوى لري او محال گڼلو ډېر ژر او د دوى له
يوې او بلي خوا به پرې راپرېوځي .د قيامت په ورځ او
هغه مهال چي د حق منكرين او مخالفين له الهي عذاب
سره مخامخ شي او هغه حقائق په خپلو سترگو وگوري چي
پيغمبرانو به دوى ته ويل او دوى به انكار كولو؛ نو
وبه وايي :ايمان مو پرې راوړ ،خو هغه مهال به دا
ايمان دوى ته هيڅ گټه نه رسوي.
د سورې په پاى كي ويل شوي :د منكرينو مثال هغه چا
ته ورته دئ چي له لري واټن د داسي هدف په لوري غشي
ولي چي ترې پټ دئ ،هغه چا ته ورته دي چي په تياره كي
او په پټو سترگو د نامعلوم هدف په لوري كاڼي شړي،
آيا داسي كس هدف په نښه كولى شي؟! له دوى سره به دې
ته ورته چلن كېږي ،د دوى او هغه څه تر منځ به خنډ
رامنځته شي چي دوى ئې تمناء كوي ،غشي به ئې پر هدف
نه لگېږي ،خپل مراد ته به رسېدلى نه شي ،همغسي لكه
چي تر دې وړاندي د دوى له هممشربانو سره وشول ،ټول
نامراده والړل ،پرته له دې چي شيطاني هيلي ئې ترسره
شي .يقينا چي هغوى په دوكه كوونكي شك كي ول.
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ستايني هغه هللا ته دي چي څه په آسمانونو كي دي او
څه په زمكي كي دي ټول د ده دي ،او ستايني په آخرت
كي هم ده ته دي ،او هغه باخبره د حكمت خاوند دئ،
په هغه څه چي په زمكي كي ننوځي او له زمكي وځي او
له آسمان راكوزېږي يا په هغه كي لوړ ځي پوهېږي،
او هغه بخښونكى مهربان دئ.
( -)2-1په دې مباركو آيتونو كي هللا تعالى په دې توگه
موږ ته معرفي شوى:
 ټولي ستايني له ده سره ښايي ،په ذات ،صفات او
افعالو كي د ټولو ستاينو وړ دئ.
 څه چي په آسمانونو كي دي او څه چي په زمكي كي دي
ټول د ده دي ،دى ئې خالق او مالك دئ ،د دې پرېكړه د
ده له لوري كې ږي چي د آسمان او زمكي كوم څه چا ته
وركړي او كله ئې وركړي.
 د آخرت په اړه او په هغه ورځ د ده پرېكړي هم داسي
دي چي ښيي هللا تعالى د ستاينو وړ دئ.
 هغه باخبر د حكمت خاوند دئ.
 په ټولو هغو شيانو ښه پوهېږي چي په زمكي كي
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ننوځي ،له زمكي وځي ،له آسمان راكوزېږي يا په هغه كي
لوړ ځي.
 هغه بخښونكى مهربان دئ.

   




  
    




   
    
    











   



   
  
او هغو چي كفر ئې كړى وويل :دا د قيامت نېټه به
هيڅكله پر موږ رانشي ،ووايه :نه؛ داسي نه ده ،په
ً به
خپل هغه رب مي قسم چي پر غيب پوه دئ حتما
درباندي راشي ،نه په آسمان كي د يوې ذرې په وزن
كوم شى ترې پټ پاته كېدى شي او نه په زمكي كي او
نه تر دې ووړ او نه ترې ستر شته مگر دا چي په
څرگندوونكي كتاب كي (ئې يادونه شوې) ده .تر څو
هغو ته چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي
نېكه بدله وركړي ،بخښنه او غوره رزق به دوى ته
ورپه برخه شي ،او هغو چي زما د آيتونو په اړه ئې
د عاجزوونكو په توگه هڅه كړې دوى ته د دردناك
اضطراب عذاب (ټاكل شوى) دئ.
( -)1-3د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 كافران وايي :دا د قيامت نېټه به هيڅكله پر موږ
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رانشي ،د قيامت په اړه د پيغمبر ﹽ وينا نه مني او
راتگ ئې محال گڼي.
 رسول هللا ﹽ په دې مكلف شوى چي هغوى ته ووايي :داسي
نه ده چي تاسو ئې وايئ ،په خپل هغه رب مي قسم چي پر
ً به درباندي راشي .دا د هغه ذات
غيب پوه دئ ،حتما
پرېكړه ده چي نه په آسمان كي د يوې ذرې په وزن كوم
شى ترې پټ پاته كېدى شي او نه په زمكي كي ،زما رب او
په دې عالم كي د ده د ربوبيت مظاهر په دې گواهي
ً او ستاسو د غلطو انگېرنو خالف
وركوي چي قيامت به حتما
راځي.
 زما رب هغه ذات دئ چي نه تر يوې ذرې ووړ شى او نه
ترې ستر شى داسي دئ چي د هغه يادونه دې په
څرگندوونكي كتاب كي نه وي كړې.
 قيامت به ځكه راځي چي هللا تعالى غواړي هغو ته چي
ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي نېكه بدله
وركړي ،بخښنه او غوره رزق ورپه برخه كړي ،او هغه چي
د هللا آيتونه تكذيبوي او دا هڅه كوي چي د هللا تعالى د
وعد او وعيد د تحقق مخه ونيسي د اضطراب او پرېشانۍ
په داسي عذاب ئې اخته كړي چي سخت دردناك وي .د عالم

الغيب رب له كامل عدالت سره همدا ښايي چي قيامت
راولي او هر انسان ته د خپلو كړنو سزا او جزاء
وركړي.















 
او هغه چي علم وركړى شوى هغه (كتاب) ته چي ستا
لوري ته درلېږل شوى (په داسي سترگه) گوري چي هغه
ستا د رب له لوري دئ( ،سر تر پاى) حق دئ او د
ستايلي عزتمن (رب) الري ته الرښوونه كوي.
( -)1په دې مبارك آيت كي ويل شوي:
 د علم خاوندان پوهېږي چي د رسول هللا ﹽ لوري ته لېږل

301پلوشې
د قرآن
سبإ
شوى قرآن د هللا تعالى له لوري لېږل شوى ،سر تر پاى حق
دئ او د ستايلي عزتمن رب الري ته الرښوونه كوي .يعني
دا قرآن ستا د رسالت په اړه څرگند شاهد دئ ،ټول
مطالب او الرښووني ئې داسي دي چي ښيي دا كتاب د هللا
تعالى له لوري نازل شوى ،د هغه هللا له لوري چي ټولي
ستايني له ده سره ښايي او عزتمن دئ ،په دې كتاب د
تمسك له الري او په الرښوونو ئې د عمل په نتيجه كي
كولى شئ د عزت لوړو پوړو ته ورسېږئ او د ستايلي
عزتمن رب تأييد ترالسه كړئ.








  




   
    




















  











    
   

او هغو چي كفر ئې كړى وويل :آيا داسي سړى دروښيو
چي تاسو پر دې خبروي چي كله په بشپړ شړېدو سره
ً په نوي پيدايښت كي (پيدا
وشړول شئ تاسو به حتما
كړى) شئ ،آيا پر هللا دروغجنه افتراء كوي كه پېريانى
شوى ،نه؛ بلكي هغه چي پر آخرت باور نه كوي په
عذاب اخته او په ژور الروركتوب كي دي ،آيا د آسمان
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او زمكي هغه څه ته ئې پام نه دئ كړى چي د دوى په
وړاندي او د دوى تر شا دي؟ كه وغواړو په زمكي كي
به ئې ښخ كړو او يا د آسمان كومه ټوټه به پرې
ً چي په دې كي هر انابت كوونكي
راپرې باسو ،يقينا
بنده ته يوه څرگنده نښه ده.
( -)9-1د رسول هللا ﹽ او د قيامت په اړه د ده وينا او د
قرآن په اړه د علم خاوندان هغه څه وايي چي په مخكني
آيت كي ورته اشاره وشوه ،دوى قرآن د هللا تعالى له لوري
نازل شوى كتاب گڼي او د قيامت په اړه د قرآن وينا
رښتين ې گڼي ،خو د دوى په مقابل كي هغه جاهل وگړي چي
د كفر او انكار الر ئې غوره كړې وايي :آيا هغه سړى
دروښيو چي خلكو ته وايي :قيامت به راځي ،مړي به
بېرته راژوندي كېږي ،سره له دې چي د هغوى جسدونه
شړېدلي او په خاوري كي خواره شوي!! همدا شړېدلي،
وراسته شوي او خاوري شوي بدنونه به بېرته په نوي بڼي
او پيدايښت كي بيا راپيدا كېږي ،داسي وينا به يا د
هغه چا له لوري وي چي پر هللا دروغجنه افتراء كوي او يا
د هغه چا له لوري چي پېريانى شوى او په لېونتوب اخته
وي!! قرآن د دوى په ځواب كي وايي :خبره هغسي نه ده
چي دوى ئې وايي ،حقيقت دا دئ چي پر آخرت باور نه
كوونكي د الهي عذاب وړ او په ژور الروركتوب كي دي.
آيا د آسمان او زمكي هغه څه ته ئې پام نه دئ كړى چي
د دوى په وړاندي او د دوى تر شا دي؟ آيا دا هر څه د
ً راتلونكى دئ؟
دې خبري شهادت نه وركوي چي قيامت حتما
د دوى شيطان ورته ويلي :كه د قيامت گواښونه رښتيا وى
نو تر اوسه به ئې كومه واضح نښه تر سترگو شوې وه،
ولي نه راځي؟ ولي دومره وځنډېدو؟ هللا تعالى د دوى په
ځواب كي فرمايي :كه وغواړو په زمكي كي به ئې ښخ كړو
او يا د آسمان كومه ټوټه به پرې راپرې باسو ،نه ئې
په زمكي كي د ښخېدو مخه څوك نيولى شي او نه له آسمان
پر دوى د يوې ټوټې راپرېوتو مخه ،دا خو د مهربان رب
يوه ستره پېرزوينه ده چي قيامت ئې ځنډولى او انسان
ته ئې د انابت ،رجوع ،توبې او ځان اصالح كولو فرصت
ً چي په دې كي هر انابت كوونكي بنده ته
وركړى ،يقينا
يوه څرگنده نښه ده.
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او داؤد ته مو له خپل لوري فضل ورپه برخه كړ،
(ومو ويل ):اې غرونو! له ده سره همغږي كوئ او
مارغانو ته هم ،او اوسپنه مو ورته نرمه كړه ،چي
زغري جوړي كړه او كړۍ په اندازه ولگوه ،او نېك
ً چي زه په هغه څه پوهېږم چي تاسو
عمل كوئ ،يقينا
ئې كوئ.
( -)11-10دلته او ورپسې څو آيتونو كي پر آخرت د
ايمان لرونكو او منكرينو بېلي بېلي بېلگي زموږ په
وړاندي انځور شوې ،په دې دقيقو انځورونو كي گورو چي
پر آخرت باور لرونكي د عزت او عظمت لوړو څوكو ته
رسېدلي او منكرين ئې له ذلت ،سپكاوي او الهي عذاب
سره مخامخ شوي ،پر آخرت د ايمان لرونكو لومړى مثال
داؤد ﹽ دئ چي دلته د هغه په اړه ويل شوي:
 پر داؤد مو خپل فضل ولوراوو ،په قرآن كي د دې
الهي فضل ډېر مصداقونه مومو ،ال نوى ځوانۍ ته رسېدلى
وو چي هللا تعالى ده ته دا سعادت ورپه برخه كړ چي د
دښمن د يوه ستر لښكر ساالر د ده په الس ووژل شو او په
همدې سره په يوې لويي جگړي كي ستره او تاريخي بريا د
مؤمنانو په برخه شوه ،د ولس قيادت ده ته وسپارل شو،
لوى او ستر سلطنت ئې په برخه شو ،هللا تعالى داسي
اغېزناك او مؤثر غږ وركړى وو چي مرغانو او غرونو به
د ده له ذكر او تالوت سره همغږي كوله ،د اوسپني كشف
او د جنگي مقاصدو لپاره له هغې استفاده او زغري ترې
جوړول د ده په وخت كي پيل شوي ،تاريخي څېړني هم ښيي
چي د داؤد عليه السالم د بعثت زمانه تر ميالد زر دولس
سوه كاله وړاندي ده او اوسپنه په همدغو كلونو كي كشف
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او د جنگي وسائلو جوړولو په اړه ترې استفاده پيل
 دا، مؤمن او صالح آل او پلويان ئې په برخه شول.شوې
پر آخرت د ايمان او صالح عمل اغېز وو چي په سبب ئې هللا
تعالى داؤد ﹽ ته دومره ستر فضيلت او عزت وركړ او د
 له ده خپل مجاهد.عظمت هغي لوړي څوكي ته ئې ورسولو
زوى سليمان ﹽ ته دومره ستر ملك او واكمني په ميراث
 چي.ورسيده چي په تاريخ كي ئې نظير نه وو ليدل شوى
:قرآن دلته د هغه په اړه فرمايي



  








   
   




   

 
























   



   
   
   




  
)او سليمان ته مو هغه باد مسخر كړ چي سبانى (مزل
 د،به ئې يوه مياشت او بېگانى به ئې يوه مياشت وو
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مسو چينه مو ورته راخوټولې وه ،او له پېريانو مو
هغه ورته مسخر كړي وو چي د ده د رب په حكم به د
ده په وړاندي (په كار) لگيا ول ،او كه د دوى كوم
چا به زموږ له حكم سرغړاوى او كوږوالى وكړ لمبه
ناك عذاب مو ورڅكلو ،هغه څه به ئې جوړول چي ده
غوښتل؛ لكه لوړي جنگي كالگاني ،تماثيل (انځورونه)،
د حوضونو په څېر طشتونه او تم شوي ثابت دېگونه،
(ورته ويلي مو وو ):اې د داؤد پلويانو! د شكر په
توگه عمل كوئ ،او زما لږ بندگان شكر كوونكي دي،
نو كله چي موږ د ده د مړيني پرېكړه وكړه د زمكي
له يوې خزندې پرته چي د ده عصاء ئې خوړله بل څه
دوى د هغه په مړيني پوه نه كړل ،نو كله چي
راپرېوت پېريان پوه شول چي كه په غيب پوهېدى نو
په سپكوونكي عذاب كي به نه ځنډېدل.
( -)14-12په دې مباركو آيتونو كي د سليمان ﹽ په اړه
الندي مطالب راغلي:
 هللا تعالى داسي باد ورته مسخر كړى وو چي سبانى مزل
به ئې يوه مياشت او بېگانى به ئې يوه مياشت وو ،يعني
دا سليمان ﹽ وو چي د هللا تعالى په فضل سره ئې تر ټولو
وړاندي داسي بېړۍ جوړه كړه چي د باد په وسيله به
خوځېده ،سرعت ئې دومره وو چي له سحر تر غرمې پوري به
ئې د يوې مياشتي مزل وهلو او له غرمې تر ماښام به ئې
د يوې مياشتي مزل.
 د مسو معدن ئې كشف كړ او د مسو د ويلي كولو او له
هغه د ضروري سامان او لوښو جوړول ئې ورزده كړل.
 هغه پېريان ئې ورته مسخر كړي ول چي د هللا تعالى په
حكم به د ده په وړاندي په ډول ډول كارونو لگيا ول،
سرغړاوى ئې نشو كولى ،كه د دوى كوم چا به سرغړاوى او
كوږوالى وكړ نو سزا به ئې لمبه ناك عذاب وو ،هغه څه
به ئې جوړول چي ده غوښتل ،لكه جنگي كالگاني ،تماثيل
او انځورونه ،د حوضونو په څېر ستر ستر طشتونه او ځاى
پر ځاى والړ ستر ستر دېگونه.
 د هللا تعالى له لوري ده او د ده اهل او پلويانو ته
دا الرښوونه شوې وه چي د شاكرو بندگانو په څېر به عمل
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كوئ ،د هللا تعالى د نعمتونو پاس به ساتئ او په همغه
توگه به په كي تصرف كوئ چي ستاسو حقيقي منعم ئې درته
خوښوي.
 كله چي هللا تعالى د ده د مړيني پرېكړه وكړه نو په
داسي حال كي روح ترې قبض شوه چي پر خپلي عصاء ئې
تكيه كړې وه ،ليدونكو داسي انگېرله چي دى ژوندى دئ،
تر هغه همداسي پاته وو چي د زمكي يوې خزندې د ده
عصاء داسي وخوړله چي ماته شي او دى راپرېوځي ،بل څه
دوى د هغه په مړيني پوه نه كړل ،پېريان له دې وروسته
پوه شول چي هغه وفات شوى ،ويل ئې كه موږ په غيب
پوهېدى نو تر ننه به په دې سپكوونكي عذاب كي نه پاتي
كېدلو.
دلته بايد څو خبري په پام كي ولرو:
 دا د سليمان ﹽ معجزه وه چي د پېريانو يوه ډله
ورته مسخر او تسليم وه او د ده د خوښي كارونه به ئې
ورته كول ،نه دا معجزه له ده پرته بل پيغمبر ته
وركړى شوې او نه له ده پرته بل چا ته پېريان مسخر
شوي ،ځيني ټگماران د خلكو د غولولو لپاره وايي چي
پېريان ئې مسخر كړي او د غيب خبري ورته ښيي!! دوى د
خلكو د غولولو لپاره وايي :موږ د هغه څه په مرسته
پېريان مسخر كړي چي سليمان ﹽ پرې مسخر كړي ول ،د
پېريانو له الري په غيبي خبرو پوهېږو ،كولى شو خلكو
ته ووايو چي په راتلونكي كي به له كوم برخليك سره
مخامخ شي!! هر څوك چي دا ادعاء كوي يو ټگمار او دوكه
مار دئ او د قرآن د وينا خالف خبره كوي ،قرآن دلته د
پېريانو له قوله وايي :كه موږ پر غيب پوهېدلى نو تر
ننه به په سپكوونكي عذاب كي نه پاتي كېدو ،دوى له دې
هم عاجز ول چي د سليمان ﹽ له وفات خبر شي ،له نورو
غيبي امورو به څنگه خبرېږي؟!!
 دا چي سليمان ﹽ پر زمكي د ناستي په حالت كي وفات
شوى كه پر كرسۍ د ناستي په حالت كي او كه په والړه،
او دا چي څومره موده همداسي پاته شوى ،دلته او د
قرآن په بل آيت كي د دې وضاحت نه دئ شوى ،په صحيح
رواياتو كي هم څه نه مومو ،غالب احتمال دا دئ چي
سليمان ﹽ پر هغي كرسۍ د ناستي په حالت كي وفات شوى
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چي هره ورځ به د خپل كار پر مهال د څه وخت لپاره پرې
ناست وو ،خپلوان او مقربين ئې پرې پوه شوي ،د دې
لپاره ئې هغه په همدې حالت تر يوې مودې پرېښى او يوه
بله ورځ ئې دا ځاى پرانيستى چي د پېريانو مسخر ټولگى
د ده له مړيني خبر نشي ،خو دې حالت زيات دوام نه دئ
كړى او هغه عصاء ماته شوې چي ده پرې تكيه كړې وه .دا
په وار وار ليدل شوي چي د سترو سترو واكمنانو د
مړيني خبر تر يوې مودې پټ پاته شوى.
 دلته د هغو كارونو په ضمن كي چي پېريانو به
سليمان ﹽ ته كول د (تماثيل) جوړول هم راغلي ،تمثال
هغه تصوير او انځور ته ويل كېږي چي انسان ،حيوان،
بوټى ،يا كوم بل څه تمثيلوي ،لسان العرب د تمثال په
ً بخلق من
اړه ليكي :التمثال اسم للشىء المصنوع مشبها
خلق هللا :تمثال د هغه مصنوع نوم دئ چي د هللا تعالى له
مخلوقاتو كوم مخلوق ته ورته وي ،د كشاف تفسير وايي:
كل ما صور على صورة غيره من حيوان و غيرحيوان :تمثال
هر هغه تصوير ته ويل كېږي چي د كوم حيوان يا
غيرحيوان په بڼي كي انځور شوى وي .متأسفانه ځيني دا
د مجسمې په معنى تعبيروي او وايي :په مخكنيو اديانو
كي د مجسمې جوړول جائز وو ،او گواكي پېريانو سليمان
ﹽ ته مجسمې جوړولې ،دا رأيه ئې د بايبل د غلطو
ويناوو تر اغېز الندي وړاندي كړې ،خو دا يوه ستره
اشتباه او غلطه رأيه ده ،د مجسمې جوړول په ټولو الهي
اديانو كي تحريم شوي ،سليمان ﹽ ته د مجسمو درلودلو
غلطه خبره منسوبول د هغه چا كار دئ چي د بايبل خبره
ئې په پټو سترگو منلې او دا په داسي حال كي چي د
بايبل په گڼ شمېر نورو ځايونو كي د مجسمو له جوړولو
جدي ممانعت تر سترگو كېږي ،بايبل وايي :خداى د هرراز
مجسمو له جوړولو او د دوى په وړاندي د عبادت له كولو
بتان
بت مه جوړوئ او ُ
ممانعت كړى او فرمايلي ئې ديُ :
مه لمانځئ ،مجسمه ،د ډبرو څلي او تراشلې ډبري د
لمانځني لپاره مه جوړوئ ...همداراز وايي :نو بيا
خداى له موسى وغوښتل چي بني اسرائيلو ته ووايه :تاسو
وليدل چي څنگه مي له آسمانه له تاسو سره خبري
وكړې!!! نو له دې وروسته له سرو او سپينو زرو ځان ته
بتان مه جوړوئ او عبادت ئې مه كوئ...
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بايبل د (مختلف قوانين) تر عنوان الندي ځيني داسي
ً ئې له اصلي انجيل اقتباس كړې خو
خبري لري چي حتما
ځيني ئې خپلي پرې عالوه كړې ،ليكي ... :بت مه جوړوئ
او بتان مه لمانځئ ،مجسمه ،د ډبرو څلي او تراشلې
ډېري د لمانځني لپاره مه جوړوئ...د مور او پالر
احترام كوئ ،غال مه كوئ ،درواغ مه وايئ ،څوك مه دوكه
كوئ ... ،جادوگري مه كوئ ،فال مه نيسئ ،د بت
لمانځونكو په څېر پر خپلو مړو ماتم مه كوئ او خپل مخ
او ځان مه زخمي كوئ ،د سر وېښتان مو د ماتم په توگه
مه گونځي كوئ او خپل گرېوان مه څيرئ او د دوى په څېر
خالونه مه وهئ ،كله چي د عبادت خيمې ته درومئ نو
هيځكله شراب او نور مست كوونكي مشروبات مه څښئ ...د
خنزير غوښه مه خورئ ...زنا او لواطت كوونكي بايد
ووژل شي ،جادوگران او د روح احضاروونكي بايد ووژل
شي ...دا دئ گورئ بايبل داسي خبري هم راوړې چي هر
الهي دين ئې كوي خو بايبل د دې تر څنگ ليكي :كه د
قربانۍ غوښه تر درېيمي ورځي پاتې شوه وئې سوزوئ ،ځكه
دا نجسه ده ...كه چا وخوړه گناهگار دئ ،خداى ته ئې
بې احترامي كړې بايد له قومه وشړل شي ...په خپل پټي
كي دوه ډوله دانې مه كرئ ،دوه جنسه جامې مه
اغوندئ...كه چا له وينځي سره زنا وكړه نو كاهن ته دي
يو پسه د قربانۍ لپاره وروړي په دې سره به ئې گناه
وبخښل شي ...كله چي موعود سيمي ته ورسېدئ او ډول ډول
مېوه لرونكې وني مو وكرلې نو تر دريو كلونو ئې مېوې
مه خورئ چي نجسي دي ...د څلورم كال ټول حاصل به زما
وي ...كاهنان به د هارون له نسله وي ...دوى به مړو
ته د عادي خلكو په څېر الس نه وروړي چي نجس كېږي ...د
سر او ږيري وېښتان به نه لنډوي...له طالق شوې ښځي او
كونډي سره به نكاح نه كوي ،يوازي باكره پېغلي به په
نكاح كوي ،كه نه نو زامن به ئې سپېڅلي نه وي...له
كاهنانو پرته به بل څوك د سپېڅلې قربانۍ توكي نه
خوري ..دا ټولي خبري بې بنسټه ،د عقل او علم خالف او
له الهي حق دين سره متعارضي خبري دي.
په دې كي هيڅ شك نشته چي په تورات كي به د هللا
تعالى لومړۍ الرښوونه دا وه چي له هللا جل شأنه پرته بل
معبود نشته ،د انسان ،حيوان ،مارغه او بل څه بت به
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نه جوړوئ او عبادت به ئې نه كوئ ،دا د هر الهي دين
اساسي او لومړنۍ خبره ده ،خو د بايبل منونكي د بايبل
د دغي څرگندي او پرېكنده وينا په خالف عيسى عليه
السالم په الوهيت كي شريك كړى ،د ده او د مريمي
عليهما السالم مجسمې ئې جوړي كړې ،ټولي كليساوي ئې په
دغو مجسمو ډكي دي ،كشيشان ئې د دغو مجسمو په وړاندي
په گونډه كېږي ،عبادت ئې كوي او مرسته ترې غواړي!! د
بايبل د وينا معنى خو دا ده چي چا له هللا تعالى سره
څوك يا څه شريك كړ ،د هغه مجسمه ئې جوړه او د هغه په
وړاندي په گونډه شو له هللا تعالى سره ئې دښمني كړې،
داسي دښمني چي هللا تعالى به ده او د ده درې او څلور
پشته ته سزا وركوي!!
ُ
د بايبل دا خبره هم د دين له بنيادي اساساتو سره
پشته خپل دښمن ته سزا
ټكر كوي چي خداى تر درې څلور ُ
پشته خپل دوست په خپل رحمت او
وركوي او تر زر ُ
پېرزوينو نازوي!! دا باور او نظر هم د ديني اصولو او
باورونو خالف دئ او هم د عدل او عقل خالف ،ولي به عادل
خداى يو چا ته د پالر او غور نيكه په جرم سزا
وركوي؟!! او ولي به د غور نيكه په خاطر د ده
كړوسيانو ته نېكه بدله وركوي كه څه هم د هللا تعالى د
پېرزوينو او رحمت مستحق نه وي؟!! كه داسي وى نو د
پشته اوالد به د الهي رحمت
آدم عليه السالم په زر ُ
سيورى غوړېدلى وو ،خو بايبل په خپله اعتراف كوي چي د
پشته كي ډېر د هللا تعالى
آدم عليه السالم په تېرو شپېتو ُ
له رحمته محروم او په الهي عذاب اخته شوي!!! د بايبل
د ادعاء په اساس خو بايد د نوح عليه السالم ،ابراهيم
عليه السالم ،موسى عليه السالم او نورو پيغمبرانو
پشته كي د هللا تعالى د لعنت او عذاب
عليهم السالم په زر ُ
مستحق اوالد نه راپيدا كېدو!!
مجسمې جوړول او ساتل يا د هغه چا دود دئ چي مشرك
شوى او د هللا تعالى تر څنگ د بل چا او بل څه لمانځنه
كوي ،يا د هغه ذليل انسان چي د شخصيتونو او د ځان په
څېر يوه انسان په لمانځني او ستايني كي مبالغه كوي،
ً د مادي اغراضو په طمع ،يا د هغه چا
او دا هم اكثرا
چي په خرافاتو كي غرق دئ ،په بېهوده كارونو او
مشغولتياوو كي ښكېل شوى او خپل وخت او امكانات په
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بېهوده ،عبث او بې گټي شيانو او امورو كي ضائع كوي.
د سپېڅلو توكيو په نامه داسي مجسمې او هغوى ته ورته
شيان ساتل او هغوى ته په درواغو كرامات منسوبول په
ټولو جاهلو قومونو كي شته ،له چا سره سپېڅلې ډبري ،له
چا سره سپېڅلې جنډې ،له چا سره سپېڅلې جامې ،له چا سره
سپېڅلې مجسمې او  ...هر يو يا خلك پرې غولوي ،يا خپل
ځواكمن دښمن پرې ماتوي او يا خپل غرض او مراد پرې تر
السه كوي!! د احد په جنگ كي د قريشو فوځ درې زره او د
مسلمانانو شمېر اوه سوه وو ،خو دوى خپله بريا د هبل او
عزا په طفيل گ ڼله او د هبل او عزا مجاورانو دا بريا د
دغو بتانو كرامت ته منسوبوله!!
 ځينو درنو مفسرينو د دې آيت په تفسير كي د تصوير
او انځور په اړه هم تفصيلي بحثونه كړي ،چا ليكلي چي
تصوير په مطلقه توگه حرام دئ ،چا ليكلي چي يوازي د
ژوو انځورونه جوړول حرام دي ،چا ليكلي چي د تعظيم او
درناوي په توگه د انځورونو ساتل حرام دي ،له تعظيم
پرته ئې ساتل شرعي مانع نه لري ،دا اختالف هم له
متعارضو او متضادو رواياتو راوالړ شوى .په قرآن كي نه
يوازي د عكس او انځور د حرمت په اړه كوم واضح او
صريح حكم نه مومو بلكي ځيني فقهاء د دې آيت په
استناد وايي چي كه سليمان ﹽ د پېريانو په الس تماثيل
جوړ كړي نو داسي تماثيل جوړول څه مانع نه لري ،ممكنه
نه ده چي يو څه دي په الهي شريعت كي د يوه پيغمبر په
دوران كي حالل وي او په بل دور كي حرام ،په داسي
مواردو كي د ټولو پېغمبرانو شريعت په بشپړه توگه سره
ورته دئ.
زه د تحقيق په ترڅ كي د تصوير او انځور په اړه دې
نتيجې ته رسېدلى يم چي:
 نانځكي ساتل هيڅ مانع نه لري ،كه څه هم مجسمو ته
ورته وي .نور خو پرېږده حتى عائشې ﹽ نانځكي درلودې،
نه ابوبكر ﹽ ترې منع كړې او نه رسول هللا ﹽ.
 د غير ذي روح شيانو انځورونه جوړول او ساتل څه
مانع نه لري ،دې ته مو پام وي چي نن د صنعت يوه
اساسي او ضروري برخه انځور دئ ،هره فابريكه چي څه
جوړوي كه دا موټر وي ،يا طياره يا رېل ،يا موټر
سيكل ،يا كمپيوټر يا بل هر څه نو انجنيران ئې لومړى
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تصوير جوړوي او بيا د همدې تصوير له مخي هغه شى ،يوه
انجنير ته له مخكني انځور پرته د يوه شي جوړول
ً شبه محال دئ.
تقريبا
 د تعظيم او درناوي په توگه د انسان انځورونه
جوړول او ساتل حرام دي.
 په خپل الس د داسي انځورونو جوړول او دا ځان ته
يوه حرفه ،كسب او دنده گرځول ناجائز دي.
 په خپل الس او د رسامي له الري انځورنه له اوسنۍ
عكاسي او فيلم سره ژور توپيرونه لري ،روايات ټول د
رسامي په اړه دي ،پر اوسنۍ عكاسي او فيلم ئې اطالق نه
شي ك ېدى .هغه كسان چي د دغو رواياتو په استناد عكاسي
حرام گڼي دوى اوسنۍ عكاسي په مخكنۍ رسامي قياسوي ،خو
دا په بشپړه توگه قياس مع الفارق دئ ،د دې او هغه تر
منځ ژور توپير دئ ،هغه د انسان د الس او ذهن زېږنده
ً د واقع خالف ،او په دې كي نه
رسم او تصوير وو ،اكثرا
د انسان ذهن څه اغېز لري او نه الس ،دا داسي دئ لكه
په هينداري كي د چا انځور ،كامره له دې پرته بل څه
نه كوي چي دغه د هينداري انځور كاغذ او فيلم ته
انتقالوي .دې ته بايد متوجه وو چي په دې اړه علماء
په دوو ډلو وېشل شوي :هغه چي عكاسي په رسامي قياسوي،
او هغه چي له دې قياس سره موافق نه دي ،د يوه څه د
حل و حرمت په اړه حكم صريح نص ته ضرورت لري ،د رسامي
په اړه روايات د عكاسي په اړه صريح نص نشو گڼلى ،ځكه
د دې دواړو تر منځ ژور توپيرونه شته ،دې ته مو هم
بايد پام وي چي د هر حرمت تر شا يو حكمت مضمر وي،
مجسمې او د تعظيم لپاره انځورونه د دې لپاره تحريم
بتپالني منتج كېږي ،كه داسي نه وى
شوي چي په شرك او ُ
نو هم به د نانځكو جوړول او ساتل تحريم شوي وو او هم
داسي انځورونه چي پر فرش وي.
 د ضرورت په صورت كي او د پېژندگلوۍ په موخه د
تصوير ساتل او د روا مقاصدو لپاره او په گټورو چارو
كي له فيلم استفاده مانع نه لري ،د تبليغ ،روزني،
تربيت او الرښووني په ډگر كي فيلم داسي مهمه او
ارزښتناكه وسيله ده چي هيڅ خبير داعي او مصلح ترې
انكار نشي كولى ،متأسفانه اوس دا وسيله د شريرو او
مفسدو ځواكونو په الس كي پرېوتې او د خلكو د بې الري
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 د نانځكو په.كولو په اړه ترې پراخه استفاده كېږي
بڼي كي هم دين دښمنه ځواكونه ماشومانو ته د بې عفتۍ
.او بربنټوب تلقين كوي
 هغو خلكو ته حيران يم چي له يوې خوا ادعاء كوي چي
پېريانو سليمان ﹽ ته مجسمې جوړولې او گواكي په مخكني
شريعت كي مجسمې جوړول او ساتل جائز وو له بلي خوا د
عكس په اړه داسي فتوى وركوي چي گواكي په بشپړه توگه
 فتوى ئې هم د هغو رواياتو په استناد چي د،حرام دي
رسم په اړه دي حال دا چي عكس په رسامي انځور قياسول
.غلط قياس دئ
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ً چي سبأ (والو) ته د دوى په ټاټوبي كي يوه
يقينا
څرگنده نښه وه ،ښي او كيڼ لوري ته (ئې) دوه بڼه،
د خپل رب رزق وخورئ او د هغه شكر پر ځاى كړئ،
ټاټوبى (مو) سُتره او رب (مو) بخښونكى .دوى اعراض
وكړ نو موږ د عرم (بند) سېل پرې راوست او د دوى
دوه بڼه مو په داسي دوو بڼو وربدل كړل چي بې
خونده خواړه (مېوې) ،د غز وني او لږ څه بېري ئې
درلودې .همدا د دوى سزا وه چي له دې كبله مو
وركړه چي كفر ئې وكړ ،او آيا موږ له ډېر ناسپاس
پرته بل چا ته سزا وركوو؟ او د دوى او هغو كليو
تر منځ مو څرگند كلي رامنځته كړل چي بركت مو په
كي اېښى ،او په هغوى كي مو تگ مقدر كړى وو ،په
شپو شپو او ورځو ورځو په دې الرو كي سفر كوئ؛ په
داسي حال كي چي په امن كي به وئ ،نو وئې ويل :اې
زموږ ربه! زموږ په سفرونو كي لريوالى راوله ،او
پر خپل ځان ئې ظلم وكړ ،نو موږ قصې ترې جوړي كړې
او په بشپړ خورېدو سره مو خواره واره كړل ،يقينا
ً
چي په دې كي هر ډېر صابر او ډېر شاكر ته زياتي
ً چي شيطان خپل گمان پرې
څرگندي نښي دي ،او يقينا
رښتينى كړ نو د مؤمنانو له يوې ډلي پرته نورو د
هغه متابعت وكړ ،پر دوى ئې څه سلطه نه وه مگر دا
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چي موږ غوښتل پر آخرت ايمان راوړونكي له هغه جوت
كړو چي د هغه په اړه په شك كي دئ ،او ستا رب پر
هر څه ساتونكى (څارونكى) دئ.
( -)21-11په دې مباركو آيتونو كي پر آخرت د ايمان او
عدم ايمان اغېز د سبأ د قوم په يوې عبرتناكي قصې كي
څېړل شوى ،تفصيل ئې داسي دئ:
ً چي د سبأ اوسېدونكو ته د دوى په هغه ټاټوبي
 يقينا
كي د عبرت يوه څرگنده نښه وه چي ښى او كيڼ لوري ئې
په ښېرازه بڼو سمسور وو ،هللا تعالى دا فرصت وركړى وو
چي د خپل رب رزق وخوري او د هغه شكر پر ځاى كړي،
ټاټوبى ئې سُتره او پاكيزه او خپل رب پرې مهربان او
بخښونكى.
 دوى اعراض او سرغړاوى وكړ ،نو هللا تعالى له دغو
نعمتونو محروم كړل ،هغه بند ونړېدو چي له كبله ئې د
دوى ټاټوبى ښېرازه او سمسور وو ،دروند ورانوونكى
سيالب پرې راغى ،كلي ئې وران او كورونه ئې نسكور شول
او وني او فصلونه ئې ونړېدل ،يوه او بل لوري ته په
بشپړه توگه خواره واره شول ،هغه سمسور باغونه ئې په
داسي دوو بڼو بدل شول چي مېوې ئې بې خونده او وني ئې
يا د غز وني وې يا د بېري.
 همدا د دوى هغه سزا وه چي وجه ئې كفر او د هللا
تعالى د نعمتونو په وړاندي ناسپاسي وه ،او دا ثابت
الهي سنت دئ چي د ناسپاس ولس په اړه هرومرو تحقق
مومي.
 هللا تعالى بشپړ امن ورپه برخه كړى وو ،تجارتي
سفرونه ئې خوندي او مصئون ول ،د دوى تجارتي قافلې به
هم د شپې له لوري په ډاډ او اطمئنان سره تر شام او
فلسطين پوري تلې راتلې او هم د ورځي له لوري ،په دې
اوږدې الري كي ځاى ځاى داسي كلي جوړ شوي وو چي د
كاروانونو تمځايونه گڼل كېدل ،له يوه كلي به الډېر
لري نه وو تللي چي بل كلى به په نظر ورغى ،دا په هر
تمځاى كي د كليو رامنځته كېدا يوه الهي پېرزوينه وه
چي له كاروانيانو سره ئې زياته مرسته كوله او د دوى
ستونزي ئې رفع كولې.
خو كله چي دوى د ظلم الر غوره كړه ،نو له هغو
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الهي نعمتونو محروم شول ،لنډ ،آرام ،آسان او مصئون
سفرونه ئې اوږده ،ستونزمن او ناامن شول ،حالت ئې
داسي وو لكه چي دوى په خپله له هللا تعالى غوښتي وي چي
زموږ سفرونه اوږده كړه!! نو داسي عبرتناكه سزا وركړى
شوه چي د راتلونكو نسلونو لپاره د عبرت قصه ترې جوړه
شوه ،په بشپړ خورېدو سره خواره واره شول .ځيني شام
ْس
َو
او اردن ته والړل او ځيني د عربو نورو سيمو ته ،ا
او خزرج هم د دغه قوم دوه قبيلې وې چي له سبأ يثرب
ته والړې او هلته مېشت شوې.
ً چي په دې قصې كي هر ډېر صبرناك او ډېر شكر
 يقينا
كوونكي انسان ته څرگندي عبرتناكي نښي دي .څوك چي د
نعمتونو د وفرت په حال كي د خپل منعم رب شكر پر ځاى
كوي ،د شيطاني وسوسو او د نفسي غوښتنو په وړاندي
استوار ودرې ږي او د صبر لمن كلكه نيسي او له خپل حد
او حق آخوا پښه نه ږدي ،هغوى ته په دې عبرتناكي قصې
كي د پند او عبرت ډېري نښي دي.
 هغه شيطان خپل گمان پرې رښتينى كړ چي د خپل رب له
حكم د بغاوت په ورځ ئې ويلي وو :ستا ډېرى بندگان به
بې الري كړم ،لږ به ئې شاكر ومومې!! همداسي وشول ،د
مؤمنانو له يوې ډلي پرته نورو د همدې شيطان متابعت
وكړ ،پر دوى ئې څه سلطه نه وه ،خو هللا تعالى غوښتل پر
آخرت ايمان راوړونكي معلوم او له هغو ئې بېل كړي چي
د آخرت په اړه په شك كي دي ،انسان ئې داسي پيدا كړى
چي كولى شي له دوو الرو يوه غوره كړي او شيطان ته ئې
دا مجال وركړى چي د انسان د غولولو او بې الري كولو
په ډگر كي خپل زور وآزمويي ،په دې توگه به په آخرت
باور كوونكي له هغو بېلېږي چي د شيطاني وسوسو له
كبله د آخرت په اړه شك كوي.
 او دا ټول له دې امله چي ستا رب پر هر څه څارونكى
دئ .د هر چا حال ته په پام سره له هغه سره مناسبه او
عادالنه معامله كوي.
سبأ د يوه سړي نوم وو ،اوالد ئې په همدې نامه ياد
شو ،په هغي سيمي كي مېشت ول چي اوس د يمن په نامه
يادېږي ،مركزي ښار ئې د مآرب په نامه يادېدو چي له
اوسني صنعاء شاوخوا درې فرسخه لري پروت وو.
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ووايه :له هللا پرته چي پر چا (د معبود) گمان كوئ
(مرستي ته ئې ) دروبلئ( ،دوى) نه په آسمانونو كي
د ذرې برابر څه په واك كي لري او نه په زمكي كي،
او نه په دوى دواړو كي كوم شراكت لري او نه د ده
په وړاندي كوم مالتړى لري ،او نه د ده په وړاندي
شفاعت گټه رسولى شي مگر هغه چا ته چي اجازه
وركړي ،تر هغه چي له زړونو ئې وېره وايستل شي وبه
وايي :ستاسو رب څه ويلي؟ وايي به :حق ،او هغه ستر
لوړ دئ.
( -)23-22په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته ويل
شوي چي مشركينو ته ووايي:
 له هللا پرته چي پر هر چا او هر څه د معبود گمان كوئ
هغه مرستي ته دروبلئ ،په دې پوه شئ چي دا كاذب
معبودان په هېڅ څه كي ستاسو مرسته نه شي كولى ،هغوى
نه په آسمانونو كي د ذرې برابر څه په واك كي لري او
نه په زمكي كي ،نه د دې دواړو په كوم څه كي له هللا
تعالى سره شريك دي ،نه د هللا تعالى په وړاندي داسي څوك
موندلى شئ چي ستاسو مالتړى شي ،او نه داسي څوك موندلى
شئ چي د هللا تعالى په وړاندي د هغه شفاعت كومه گټه
درورسوي ،دا شفاعت به يوازي هغه څوك كولى شي چي هللا
تعالى د شفاعت اجازه وركړي او هغه چا ته به داسي

311پلوشې
د قرآن
سبإ
شفاعت گټه رسولى شي چي هللا تعالى غوښتي وي .د قيامت په
ورځ به حالت داسي وي چي د سختي وېري او هيبت له كبله
به هيڅوك د څه ويلو توان نه لري ،يوازي هغه مهال به
د څه ويلو امكان ترالسه كړي چي د هيبت او وېري حالت
پاى ته ورسېږي ،كله چي د دوى له زړونو وېره وايستل
شي ورته وبه ويل شي :ستاسو رب څه ويلي وو؟ هغه مهال
به له ځنډ پرته اعتراف كوي چي د هللا تعالى ټولي ويناوي
حق وې ،د قيامت په اړه چي د هللا تعالى پيغمبرانو څه
ويلي وو مصداق ئې نن په خپلو سترگو گورو ،د هللا تعالى
په ستروالي او لوړوالي به اعتراف كوي.

















     
  
   




   


  



   





  
ووايه :څوك له آسمان او زمكي روزي دركوي؟ ووايه:
هللا ،نو يا موږ او يا تاسو به په هدايت (او سمي الري
روان) يو يا په څرگندي الروركتوب كي ،ووايه :له
هغو جرمونو چي موږ كړي وي تاسو نه پوښتل كېږئ او
څه نه پوښتل كېږو چي تاسو ئې كوئ،
موږ له هغه
ووايه :زموږ رب به مو سره يو ځاى كوي ،بيا به په
حق سره زموږ تر منځ پرېكړه كوي او هغه ښه پوه
پرېكړه كوونكى دئ .ووايه :هغه راوښيئ چي د
شريكانو په توگه مو ورسره نښلولي ،هيڅكله داسي نه
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ده؛ هغه باحكمته عزتمن دئ.
كي

رسول

هللا

ﹽ

ته

( -)21-24په دې مباركو آيتونو
الرښوونه شوې چي مشركينو ته ووايي:
 هغه څوك دئ چي له آسمان او زمكي روزي دركوي؟ آيا
له هللا تعالى پرته بل داسي څوك شته چي له آسمان د اوبو
په ورولو او له زمكي د دانې او مېوې په راټوكولو كي
څه برخه او اغېز ولري؟
 يا به د هللا تعالى په اړه زموږ وينا او باور صحيح
وي او يا ستاسو ادعاء ،يا د هغه چا وينا چي وايي هللا
يو دئ او شريك نه لري او يا د هغه چا چي ادعاء كوي هللا
تعالى شريكان لري ،كه خبره داسي وي چي د آسمانونو او
زمكي په هيڅ څه كي هيڅوك له هللا تعالى سره شريك نه دئ،
نه د باران په ورولو كي او نه د دانې او مېوې په
ً هغه څوك په بشپړه توگه الروركى
راټوكولو كي ،نو يقينا
دئ چي مشرك دئ او له هللا تعالى پرته بل معبود لمانځي.
 نه تاسو زموږ له جرمونو پوښتل كېږئ او نه موږ
ستاسو له كړنو ،ولي زموږ مزاحمت كوئ؟ ولي مو زموږ
دښمنۍ ته مال تړلې ده؟
 هللا تعالى به موږ او تاسو د قيامت په ورځ سره يو
ځاى كوي ،بيا به زموږ تر منځ په حق سره پرېكړه كوي
او هغه ښه پوه پرېكړه كوونكى دئ.
 هغه ذوات راوښيئ چي تاسو د هللا تعالى په څنگ كي
ودرولي او د هغه شريكان مو گرځولي ،كوم يو ئې په څه
كي د هللا تعالى شريك دئ؟!! ستاسو ادعاء خوشې او بې
بنسټه ده ،هللا تعالى شريك نه لري ،هغه باحكمته عزتمن
دئ ،نه د پوهي او حكمت له پلوه كوم شريك ته اړ دئ او
نه د ځواك او توان له پلوه ،شريك ته هغه څوك اړ كېږي
چي يا ئې پوهه او حكمت ناقص وي او يا ئې زور او
ځواك.
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او ته مو نه يې لېږلى مگر د ټولو خلكو لپاره د
بشارت وركوونكي او انذار وركوونكي په توگه خو
ډېرى خلك نه پوهېږي ،او وايي( :د قيامت) دا وعده
به كله وي كه رښتيني يئ؟ ووايه :تاسو ته داسي
نېټه ټاكل شوې چي نه يو ساعت ترې وروسته كېدى شئ
او نه وړاندي كېدى شئ.
( -)30-21دلته رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي ته مو ټولو
خلكو ته د بشير او نذير په توگه لېږلى يې ،ستا دنده
دا ده چي مؤمنانو ته د روښانه مستقبل زېرى وركړې او
هغه د خپل كفر له بدو پايلو ووېروې چي پر آخرت ايمان
نه راوړي .ډېرى خلك داسي دي چي د ناپوهۍ له كبله ستا
پر رسالت له ايمان راوړو ډډه كوي او وايي :د قيامت د
راتگ نېټه به كله وي كه رښتيني يئ؟ دوى نه پوهېږي چي
د پيغمبر دنده دا نه ده چي خلكو ته د قيامت نېټه
وښيي ،له هللا تعالى پرته هيڅوك نه پوهېږي چي قيامت به
كله راځي ،هغو ته چي پر قيامت باور نه لري او راتگ
ئې محال گڼي؛ ووايه :تاسو ته داسي نېټه ټاكل شوې چي
نه يو ساعت ترې وروسته كېدى شئ او نه وړاندي كېدى
شئ.
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او هغو چي كفر ئې كړى وويل :نه به هيڅكله پر دې
قرآن ايمان راوړو او نه پر هغه چي ترې وړاندي دئ،
او كاش هغه مهال وگورې چي ظالمان د خپل رب په
وړاندي ودرول شوي وي په داسي حال كي چي ځيني ئې
ځينو نورو ته دا وينا ورگرځوي چي په ضعف كي ساتل
شوي به هغو ته چي لويي ئې غوښتله وايي :كه تاسو
ً مؤمنان وو ،هغه چي لويي ئې
نه وى نو موږ به حتما
غوښتله هغو ته چي په ضعف كي ساتل شوي وو ،وايي:
آيا موږ له هدايت منع كړئ له هغه وروسته چي درته
راغى؟! نه؛ بلكي تاسو په خپله مجرمين وئ ،او هغه
چي ضعف ئې غوښتل شوى وو هغو ته چي لويي ئې غوښتله
وايي :نه؛ بلكي ستاسو هغه د شپې او ورځي مكر ئې
(سبب وو) چي موږ ته به مو امر كولو چي د هللا په اړه
كفر وكړو او سياالن ورته وټاكو ،او كله چي عذاب
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وگوري (خپل) ندامت به پټ كړي ،او د هغو په غاړو
كي به زنځيرونه واچوو چي كفر ئې كړى ،آيا له هغه
پرته چي كول ئې د بل څه سزا وركول كېږي؟!
( -)33-31په دې مباركو آيتونو كي له يوې خوا د
كافرانو دا وينا راوړل شوې چي وايي :نه پر قرآن
ايمان راوړو ته تيار يو او نه پر هغو چي تر قرآن
وړاندي ول ،د دوى حالت داسي دئ چي په هيڅ توگه پر
الهي كتابونو ايمان راوړلو ته تيار نه دي ،له بلي
خوا د دوى هغه عبرتناك حالت انځور شوى چي د قيامت په
ورځ او د هللا تعالى په وړاندي د ودرېدو په وخت كي به
ئې لري ،هغه مهال چي دا ظالمان به د خپل رب په
وړاندي ودرول شوي وي په داسي حال كي چي ځيني به ئې
ځينو نورو ته په دې توگه وينا ورگرځوي چي په ضعف كي
ساتل شوي به هغو ته چي لويي ئې غوښتله وايي :كه تاسو
ً مؤمنان شوي وو ،تاسو له ايمان
نه وى نو موږ به حتما
راوړلو منع كړو ،د دوى په ځواب كي به هغه چي لويي ئې
غوښتله وايي :آيا موږ له هدايت منع كړئ له هغه
وروسته چي درته راغى؟! نه؛ بلكي تاسو په خپله مجرمين
وئ ،موږ له ايمان راوړلو نه يئ منع كړي په خپله
گنهگار او مجرم وئ ،مستضعفين (هغه چي ضعف ئې غوښتل
شوى وو) مستكبرينو ته (هغو ته چي لويي ئې غوښتله)
وايي :نه بلكي ستاسو هغه د شپې او ورځي مكر له ايمان
راوړلو منع كړي وو چي موږ ته به مو امر كولو چي د هللا
په اړه كفر وكړو او سياالن ورته وټاكو ،د دوى تر منځ
به دا النجه تر هغه روانه وي او يو به بل مالمتوي چي
عذاب راڅرگند شي ،د عذاب له راڅرگندېدو سره سم به
پټه خوله شي ،نه به يو بل مالمتوي او نه به خپل ندامت
څرگندوي ،دا ځكه چي د عذاب رعب او هيبت به دا مجال
ترې سلب كړي چي يو پر بل اعتراض وكړي ،دا مهال به د
هغو په غاړو كي زنځيرونه واچول شي چي د كفر الر ئې
غوره كړې وه ،د خپلو عملونو مناسبه سزا به وگوري،
دوى د نورو په غاړو كي زنځيرونه اچولي وو ،هغوى ئې د
غالمانو په توگه ساتلي ول ،له سمي الري ئې منحرف كړي
ول نو نن به د دوى د مخكنيو كړنو مطابق سزا وركړى شي
او زنځيرونه به ئې په غاړو كي واچول شي.
د قرآن له دې وينا معلومېږي چي دلته د مستكبرينو
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(لويي غوښتونكو) اصطالح د هغو مذهبي مشرانو لپاره
غوره شوې چي د شرك مبلغين او حاميان ول ،جاهل عوام
به ئې شرك ته بلل او د هللا له الري به ئې منحرف كول ،او
مستضعفين (هغه چي ضعف او ناتواني ئې غوښتل شوې) د
هغو جهل ځپلو او شرك وهلو عوامو لپاره كارول شوې چي
د دغو مذهبي مشرانو تقليد ئې كولو او د دوى په لومو
كي نښتي ول.

   










   



  
او هيڅ كلي ته مو كوم خبردارى وركوونكى (پيغمبر)
نه دئ لېږلى مگر دا چي مترفينو ئې (هغو چي سوكالي
ورپه برخه شوې) وويل :مونږ په قطعي توگه له هغه
څه منكر يو چي تاسو ورسره لېږل شوي يئ ،او وئې
ويل :موږ (تر نورو) زيات مال او اوالد لرو او
هيڅكله تعذيبېدونكي نه يو!
( -)31-34په دې مبارك آيت كي د انبياءو په وړاندي
د هغو وگړو دريځ انځور شوى چي د ټولني حاكم
اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي او مذهبي جوړښت دوى ته
سوكالي او تر نورو زيات امتيازات ورپه برخه كړي،
يو ئې واكمن دئ ،بل ئې شتمن دئ ،بل ئې قومي مشر
دئ ،بل ئې مذهبي مشر دئ ،هر يو ئې له خپل خپل
موقعيت گټه اوچتوي او امتيازات ترالسه كوي ،چا له
سياست دام جوړ كړى ،چا له مذهب دكان ،چا له خپل
اجتماعي وجاهت د خلكو پر اوږو د سپرېدو وسيله ،چا
ته د عوامو جهل گټور دئ او چا ته په شرك او
خرافاتو كي د ولس پرېوتل ،دوى نه غواړي دا حالت
بدل شي ،نو ځكه د هر هغه چا مخالفت ته مال تړي چي
په ټولني كي له فكري ،ديني ،مذهبي ،سياسي،
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 قرآن دا،اقتصادي او اجتماعي پلوه تبديلي غواړي
حالت په خپلو ښكلو او موجزو الفاظو سره داسي
 هيڅ كلي ته مو كوم خبردارى وركوونكى:انځور كړى
نه دئ لېږلى مگر دا چي مترفينو ئې (هغو چي سوكالي
 مونږ په قطعي توگه له هغه:ورپه برخه شوې) وويل
 يعني،څه منكر يو چي تاسو ورسره لېږل شوي يئ
 موږ تر نورو: او وئې ويل،ستاسو له رسالت منكر يو
زيات مال او اوالد لرو او هيڅكله تعذيبېدونكي نه
يو! گورئ چي د (مال) او (اوالد) ډېرښت د پيغمبرانو
ﹽ له رسالت سره تضاد او مخالفت ته هڅولي او همدا
د (مال) او (اوالد) ډېرښت د فالح او نجات معيار او
 كه موږ د الهي عذاب وړ وى نو هللا به: وايي،مالك گڼي
!!!تر نورو زيات مال او پلويان نه راكول
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ً زما رب چا ته چي وغواړي رزق پراخوي
ووايه :يقينا
او محدودوي ،خو د خلكو ډېرى نه پوهېږي ،او ستاسو
مالونه او اوالدونه هغه څه نه دي چي زموږ خوا ته
مو د نږدې والي په حقيقي معنى نږدې كوي ،مگر هغه
چي ايمان راوړي او نېك عمل وكړي؛ نو دوى ته د
خپلو كړنو له كبله غبرگه بدله ده او همدا دوى به
په دنگو دنگو ماڼيو كي خوندي اوسي ،او هغه چي
زموږ د آيتونو په اړه د عاجزوونكو په توگه هڅه
كوي همدا دوى به په عذاب كي حاضر كړى شوي وي.
ً چي زما رب چي له خپلو بندگانو هر چا
ووايه :يقينا
ته وغواړي روزي پراخوي او ورته محدودوي ئې ،او
كوم څه چي تاسو (د هللا په الر كي) انفاقوئ نو هغه ئې
معاوضه وركوي او هغه تر ټولو غوره روزي وركوونكى
دئ.
( -)39-31په دې مباركو آيتونو كي د هغو مستكبرينو او
مترفينو (واكمنو او شتمنو) غلطي انگېرني ترديد شوې
چي خپلي واكمني او شتمني د پيغمبرانو ﹽ مخالفت ته
هڅولي او د (مال) او (پلويانو) ډېرښت د ښه والي
معيار گڼي ،دوى ته ويل شوي:
 د رزق او روزي وركړه د هللا تعالى له لوري ده ،دا
پرېكړه د هللا تعالى له لوري كېږي چي چا ته څومره رزق
وركړي ،د رزق د پراخوالي او تنگوالي پرېكړه د ده له
لوري او د خاص الهي حكمت له مخي كېږي ،خو د خلكو
ډېرى نه په دې پوهېږي چي د رزق د پراخوالي او
تنگوالي پرېكړه د رزاق خداى له لوري كېږي او نه په
دې چي دا پرېكړه د خاص الهي حكمت له مخي وي ،هغه خلك
څومره ناپوه او جاهل دي چي د دې حقيقت له درك عاجز
دي ،ولي دې ته پام نه كوي چي د رزق ټول اسباب او
وسائل د هللا تعالى په واك كي دي ،باران د ده په حكم له
آسمانه ورېږي او دانې ،مېوې او بوټي د ده په اراده
له زمكي راټوكېږي ،دا پرېكړه د ده له لوري كېږي چي د
يوې سيمي د خلكو رزق دي پراخ او زيات وي كه محدود او
لږ ،ډېر او گټور باران دي پرې وورېږي كه لږ او بې
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وخته ،د دوى فصلونه دي ښېرازه او سمسور وي كه مړاوي
او ژېړبخن .خو دې ته مو بايد په جدي او دقيقه توگه
پام وي چي د خلكو ظالمانه وېش او په الهي نعمتونو كي
د دوى ناعادالنه تصرف د هللا تعالى د وېش په معنى تعبير
نه كړئ ،كه چا د ظلم او د نورو په حق كي د تېري له
الري زيات مال او دولت او د رزق زيات اسباب او ذرائع
ترالسه كړي وي داسي نه چي دا هللا تعالى ته منسوب كړئ،
دا كار يا هغه څوك كوي چي ناپوه او جاهل وي او يا
هغه څوك چي خپلي ناروا شتمنۍ د هللا تعالى له لوري پر
ده يوه پېرزوينه گڼي!! په پورتنيو آيتونو كي دغو
دواړو ډلو ته اشاره شوې او دا د دغو دواړو ډلو غلطه
انگېرنه گڼل شوې.
 قرآن د دوى په رد كي فرمايي :ستاسو مالونه او
اوالدونه هغه څه نه دي چي تاسو د هللا تعالى خوا ته د
نږدې والي په حقيقي معنى نږدې كوي ،دا تقرب او نږدې
والى يوازي د هغه چا په برخه كېږي چي ايمان راوړي او
نېك عمل وكړي ،دوى ته به د خپلو كړنو له كبله غبرگه
بدله وركول كېږي او د جنت په دنگو دنگو ماڼيو كي به
په بشپړ ډاډ او اطمئنان سره اوسي .او هغه چي الهي
وعد او وعيد تكذيبوي او هڅه كوي چي له مؤمنانو سره د
هللا تعالى د وعدو او د كافرانو په اړه د ده د وعيد
مخنيوى وكړي او د هغوى د تحقق په وړاندي خنډونه
راوالړ كړي په الهي عذاب به اخته كېږي.
 په داسي حال كي چي د رزق د پراخوالي او تنگوالي
پرېكړه د هللا تعالى له لوري كېږي ،د هر انسان په واك
كي چي لږ با ډېر رزق دئ په حقيقت كي د هللا تعالى له
لوري وركړى شوى ،خو كه همدا انسان دغه د هللا تعالى له
لوري وركړى شوى رزق د ده په الر كي لگوي نو هغه ئې
بدله او معاوضه وركوي.
 هللا تعالى تر ټولو غوره روزي وركوونكى دئ ،خپله
روزي له ده وغواړئ او له هغو جائزو او روا الرو ئې
ولټوئ چي د هللا تعالى له لوري درته ټاكل شوې.
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او هغه ورځ چي دوى ټول راغونډ كړي بيا فرشتو ته
ووايي :آيا دغو خلكو ستاسو عبادت كولو؟ وبه وايي:
پاكي تا لره ده ،ته مو د دوى په وړاندي موال يې،
بلكي دوى د پېريانو (شيطانانو) بندگي كوله ،د دوى
ډېرى پرې باوري ول ،نو نن به نه ځيني ځينو نورو
ته كومه گټه په واك كي لري او نه كوم تاوان ،او
هغو ته به ووايو چي ظلم ئې كړى :د هغه اور عذاب
وڅكئ چي تاسو دروغجن گڼلو.
( -)42-40د قيامت په ورځ او هغه مهال چي مشركين د هللا
تعالى په وړاندي حاضر كړى شي ،هللا تعالى به فرشتو ته
ووايي :آيا مشركينو ستاسو عبادت كولو؟ هغوى به وايي:
پاكي تا لره ده ،ته مو د دوى په وړاندي موال يې ،دوى
زموږ نه بلكي د شيطانانو بندگي كوله ،د دوى ډېرى پر
هغوى باوري ول ،هغه ورځ به دوى ته جوته شي دغو جعلي
معبودانو نه دوى ته كومه گټه په واك كي درلوده او نه
كوم تاوان ،د جهل او ناپوهۍ له كبله ئې له هغوى د
گټي رسولو او تاوان دفع كولو طمع درلوده ،هغه ورځ به
دغو مشركينو ته چي هم ئې پر ځان ظلم كړى وو او هم د
خپل رب په اړه؛ وويل شي :د هغه اور عذاب وڅكئ چي
تاسو دروغجن گڼلو.
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او كله چي زما څرگند آيتونه پرې ولوستل شي وايي:
دا له داسي سړي پرته بل څوك نه دئ چي غواړي تاسو
له هغه څه منع كړي چي ستاسو پلرونو لمانځل ،او
وايي :دا له دروغجني افتراء پرته بل څه نه دي ،او
هغو چي كفر ئې كړى د دې حق (دين) په اړه هغه مهال
چي دوى ته راغى وويل :دا له څرگند جادو پرته بل
څه نه دئ ،دوى ته مو نه داسي كتابونه وركړي چي
دوى ئې لولي او نه مو تر تا وړاندي دوى ته كوم
خبردارى وركوونكى لېږلى ،او هغو هم دروغ وگڼلو چي
تر دوى وړاندي ول ،او د هغه څه لسمي ته هم نه دي
رسېدلي چي هغوى ته مو وركړي وو او زما استازي ئې
تكذيب كړل نو (آيا پوهېږئ چي) زما انكار څنگه
وو؟!
( -)41-43دلته د هغو مشركينو وضعيت انځور شوى چي
رسول هللا ﹽ ورسره مخامخ وو ،په دې توگه:
 كله چي د قرآن څرگند آيتونه واوري نو د رسول هللا ﹽ
په اړه د دوى وينا او قضاوت دا وي :دا خو همغه سړى
دئ چي غواړي تاسو له خپل پلرني دين او مذهب واړوي او
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د هغو معبودانو له لمانځلو مو منع كوي چي ستاسو
پلرونو لمانځل ،او د قرآن د الرښوونو په اړه كله وايي
چي :دا له دروغجني افتراء پرته بل څه نه دي ،او كله
بيا وايي :دا له څرگند جادو پرته بل څه نه دئ!! كله
ادعاء كوي چي قرآن د هللا تعالى له لوري لېږل شوى كتاب
نه بلكي رسول هللا ﹽ له ځانه جوړ كړى او هللا تعالى ته ئې
منسوب كړى!! او كله د رسول هللا ﹽ د دعوت ژور اغېز ته
په پام سره وايي :دا له څرگند جادو پرته بل څه نه
دئ!!
 دوى په هيڅ الهي كتاب باور نه لري ،نه داسي
كتابونه وركړى شوي چي دوى ئې لولي او نه تر رسول هللا ﹽ
وړاندي په دوى كي كوم پيغمبر مبعوث شوى ،مخالفت ئې
له رسول هللا ﹽ او قرآن سره هيڅ ديني بنسټ نه لري.
 هسي پر خپلو شتمنيو مغرور دي ،تر دوى وړاندي داسي
قومونو پيغمبران تكذيب كړي چي قريش ئې په دوړو پسي
هم نشي رسېدلى ،قريش د هغه څه لسمي ته هم نه دي
رسېدلي چي هغوى ته وركړى شوي وو ،خو راشئ تاريخ ته
رجوع وكړئ او و گورئ چي د پيغمبرانو د تكذيب له كبله
له كوم دردناك برخليك سره مخامخ شول ،قريشو ته دې ته
ورته برخليك منتظر دئ.
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ووايه :يوازي په يوې خبري پند دركوم چي د هللا لپاره
دوه دوه او يو يو ودرېږئ بيا له ځان سره فكر
وكړئ ،ستاسو ملگرى په كوم لېونتوب نه دئ اخته
شوى ،هغه فقط تاسو ته تر يوه سخت عذاب وړاندي
خبردارى دركوونكى دئ ،ووايه :كه مي كوم اجر درنه
وغوښت هغه دي ستاسو وي ،زما اجر يوازي پر هللا دئ،
ً چي زما رب
او هغه پر هر څه گواه دئ ،ووايه :يقينا
په دقيقه او سمه توگه نښه ولي په پټو (اسرارو)
ډېر ښه پوه دئ ،ووايه :حق راغى ،او باطل
(معبودان) نه څه پيلولى شي او نه ئې اعاده كولى
شي ،ووايه :كه زه بې الري شوى وم نو يوازي د ځان
په ضرر به بې الري شوى وم ،او كه هدايت شوى وم نو
دا د هغي وحي له كبله دي چي زما رب ئې راته كوي،
ً چي هغه نږدې اورېدونكى دئ.
يقينا
كي

رسول

هللا

ﹽ

ته

( -)10-41په دې مباركو آيتونو
الرښوونه شوې چي مخالفينو ته ووايي:
 يوازي په يوې خبري پند دركوم او هغه دا چي د هللا
لپاره دوه دوه او يو يو ودرېږئ بيا له ځان سره فكر
وكړئ ،ستاسو مخالفت هيڅ معقوله وجه نه لري ،عدم غور
او عدم تفكر د دې سبب شوى چي زما او زما د دعوت
مخالفت وكړئ ،لږ له خپلو تعصباتو ،دود پالنو او
جاهالنه حميت گوښه شئ او په سړه سينه او شفاف ذهن زما
د بلني په اړه غور وكړئ.
 ښه پوهېږئ چي ستاسو ملگرى (رسول هللا ﹽ) نه پېريانى
شوى او نه په لېونتوب اخته دئ ،د كينې او رخې له مخي
هغه ته دا نسبتونه كوئ ،وجه ئې دا ده چي هغه ستاسو
په تگالرو او كړنالرو نيوكي كوي او پايلي ئې خطرناكي
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گڼي ،تاسو ته د هغه سخت عذاب راتلو خبردارى دركوي چي
ستاسو د تگالرو طبيعي سزا او پايله ده.
 له تاسو هيڅ طمع نه لرم ،هيڅ مادي او معنوي بدله
نه غواړم ،كه مي له تاسو د خپل دعوت په بدل كي كوم
اجر وغوښت هغه دي ستاسو وي ،زما اجر يوازي پر هللا دئ.
 زما رب پر هر څه گواه دئ ،هم زما حالت گوري او هم
ستاسو.
ً چي زما رب په دقيقه او سمه توگه نښه ولي ،د
 يقينا
هر څه په اړه د ده وينا دقيقه او رښتينې وي ،داسي
لكه ماهر غشى ويشتونكى چي سم او په دقيقه توگه هدف
په نښه كوي ،د غيبي امورو په اړه چي څه وايي په
بشپړه توگه صحيح وي ،دا ځكه چي هغه په پټو اسرارو
ډېر ښه پوه دئ.
 دا دئ حق درته راغى ،رښتينې وينا همغه ده چي قرآن
ئې تاسو ته وايي ،د قرآن خالف هره وينا باطله وينا
ده ،له هللا تعالى پرته بل معبود نشته ،نور معبودان
باطل معبودان دي ،باطل معبودان نه څه پيلولى شي او
نه ئې بېرته اعاده كولى شي ،له هللا تعالى پرته داسي
څوك نشئ په گوته كولى چي د څه پيدا كولو او بېرته
اعاده كولو توان ولري.
 كه زه بې الري شوى وم نو يوازي د ځان په ضرر به بې
الري شوى وم او كه هدايت شوى وم نو دا د هغي وحي له
كبله دي چي زما رب ئې راته كوي ،زما د هدايت او ضاللت
په اړه تاسو نه پوښتل كېږئ ،ولي زما مخالفت كوئ؟ څه
زيان مي دررسېدلى؟ ولي مي خپلي مخي ته نه پرېږدئ؟
ً چي زما رب نږدې اورېدونكى دئ ،هم زما د
 يقينا
كړنو شاهد او د ويناوو اورېدونكى دئ او هم ستاسو د
كړنو او ويناوو.

    




 
او اى كاش هغه مهال وگورې چي وېري اخيستي وي ،نو
د خالصون (امكان) هم نه وي او له نږدې واټن ونيول
شي!!
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( -)11په الهي عذاب د كافرانو د اخته كېدو پر مهال
او د قيامت په ورځ به د دوى حالت داسي وي چي سختي
وېري به خپل وزر پرې غوړولى وي ،د خالصون هيڅ مجال او
امكان به نه مومي ،له نږدې واټن به ونيول شي ،هغه
عذاب چي دوى لري او محال گڼلو ډېر ژر او د دوى له
يوې او بلي خوا به پرې راپرېوځي.







    





  


















 
او وايي به :ايمان مو پرې راوړ ،حال دا چي له لري
واټن به څنگه دوى ته دا الس رسى وي؟! په داسي حال
كي چي تر دې وړاندي ئې د هغه په اړه كفر كړى وو،
او له لري واټن په غياب كي ويشتل كوي ،او د دوى
او هغه څه تر منځ به خنډ رامنځته شي چي دوى ئې
تلوسه كوي؛ همغسي لكه چي تر دې وړاندي د دوى له
ً چي هغوى په دوكه
هممشربانو سره وشول ،يقينا
كوونكي شك كي ول.
( -)14-12د قيامت په ورځ او هغه مهال چي د حق منكرين
او مخالفين له الهي عذاب سره مخامخ شي او هغه حقائق
په خپلو سترگو وگوري چي پيغمبرانو به دوى ته ويل او
دوى به انكار كولو؛ نو وبه وايي :ايمان مو پرې راوړ،
خو هغه مهال به دا ايمان دوى ته هيڅ گټه نه رسوي،
هغه مهال به له هغه ځاى ډېر لري وي چي ايمان گټه
رسوله ،له دومره لري واټن به څنگه هغه ايمان ته الس
رسى ولري؟! په داسي حال كي چي تر دې وړاندي ئې د هغه
په اړه كفر كړى وو.
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د دوى مثال هغه چا ته ورته دئ چي له لري واټن د
داسي هدف په لوري غشي ولي چي ترې پټ دئ ،هغه چا ته
ورته دي چي په تياره كي او په پټو سترگو د نامعلوم
هدف په لوري كاڼي شړي ،آيا داسي كس هدف په نښه كولى
شي؟! له دوى سره به دې ته ورته چلن كېږي ،د دوى او
هغه څه تر منځ به خنډ رامنځته شي چي دوى ئې تمناء
كوي ،غشي به ئې پر هدف نه لگېږي ،خپل مراد ته به
رسېدلى نه شي ،همغسي لكه چي تر دې وړاندي د دوى له
هممشربانو سره وشول ،ټول نامراده والړل ،پرته له دې
ً چي هغوى په دوكه
چي شيطاني هيلي ئې ترسره شي .يقينا
كوونكي شك كي ول.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

فاطر
د سورې پېژندنه:
دا مباركه سوره په دوو معروفو نومونو ياده شوې:
(فاطر) او (المالئكة) ،دواړه نومونه د همدې سورې د
( 
لومړي آيت له دغي برخي









 )... اخيستل شوي ،پنځه

څلوېښت آيتونه لري ،له لومړي آيت تر اته دېرشم پوري
د آيتونو فواصل ئې د لومړي آيت (قدير) او د درېيم
آيت (تؤفكون) ته ورته دي ،له نه دېرشم تر پاى پوري
(خسارا) ته ورته دي .د آيتونو اوږدوالى ئې هغو
سورتونو ته ورته دئ چي د مكي دور په منځنيو كلونو كي
نازل شوي .د سورې له متن معلومېږي چي هغه مهال له
رسول هللا ﹽ سره د قريشو مخالفت زيات او تشديد شوى وو.
د سورې د بحث اصلي او محوري موضوعات دا دي:
 په لومړيو آيتونو كي ويل شوي :ټولي ستايني له هللا
تعالى سره ښايي .هغه چي د آسمانونو او زمكي پنځوونكى
او پيدا كوونكى دئ ،هر څه ئې داسي پيدا كړي چي تر
لومړي پيدايښت وړاندي هيڅ نه وو .هغه چي فرشتې ئې د
پيغام رسوونكو په توگه گمارلې دي .څه چي غواړي په
پيدايښت كي زياتوالى وركوي ،نوي نوي مخلوقات پيدا
كوي ،يوه ته پر بل د پيدايښت له پلوه وړاندي والى او
زياتوالى وركوي .پر هر څه په بشپړه توگه قادر دئ .هللا
تعالى چي د خلكو لپاره د رحمت كومه دړه پرانيزي نو
هيڅوك ئې بندولى نشي ،او چي بنده ئې كړي نو هيڅوك ئې
پرانيستلى نشي .هغه باحكمته عزتمن دئ.
 بيا خلكو ته ويل شوي :د خپل منعم رب نعمتونه په
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ياد ولرئ ،پاس ئې كوئ ،دې ته مو پام وي چي كوم رزق
له آسمان يا زمكي دركول كېږي نو له هللا تعالى پرته بل
داسي خالق نشته چي د هغوى په دركولو كي څه ونډه او
برخه ولري.
 ورپسې رسول هللا ﹽ ته د يوې ډاډېيني او اطمئنان په
توگه ويل شوي :كه نن د حق دښمنان ستا مخالفت كوي او
تا او ستا دعوت تكذيبوي نو تر تا وړاندي له نورو
پيغمبرانو سره هم دې ته ورته چلن شوى.
 بيا د قرآن مخاطبينو ته ويل شوي :د هللا وعده رښتينې
ً به په خپل ټاكلي وخت تحقق مومي ،نو نه دي
ده ،حتما
دنيوي ژوند تاسو د هللا تعالى او د هغه د وعدو په اړه
وغولوي او نه دا غولوونكى شيطان.
 ورپسې رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي د هغو خلكو د
مخالفتونو په اړه زياته اندېښنه او د دوى ايمان نه
راوړولو له كبله حسرت مه كوه چي شيطان هغوى ته خپل
بد عملونه مزين كړي او ښكلي ورته ښكاري ،د دوى هدايت
او الروركتوب د هغو الهي سننو مطابق دي چي تغيير او
بدلون نه مومي ،هللا تعالى هغه چا ته د هدايت توفيق
وركوي چي د هدايت وړتيا ولري او هغه څوك په تيارو كي
پرېږدي چي د رڼا لوري ته د تلو تلوسه نه لري ،هللا
تعالى د دوى ځانگړتياوو او وړتياوو ته په پام سره دا
پرېكړه كوي چي په سمي الر د تلو توفيق وركړي او كه د
كفر په تيارو كي د دوى د پاته كېدو پرېكړه وكړي او د
رڼا په لوري د تلو توفيق ورنه كړي ،ته خپل مأموريت
تر سره كړه ،د دوى د مخالفتونو پروا مه كوه ،دا هللا
تعالى ته پرېږده چي له دوى سره څه وكړي ،هللا تعالى ښه
پوهېږي چي دوى څه كوي او د كومي سزا وړ دي.
 ورپسې د خلكو هدايت او الرښوونه او په يوې ټولني
كي د دعوت اغېز له دې سره تشبيه شوي چي پر وچ او
سپېره ډاگ د پسرلي گټور باران وورېږي ،د زمكي له زړه
تازه بوټي راوټوكېږي او په همدې سره له هغه سپېره
ډاگ ښېرازه او سمسور ورشو جوړ شي.
 بيا ويل شوي :څوك چي عزت غواړي بايد متوجه وي چي
عزت يوازي د هللا تعالى په خوا كي موندلى شي ،په بل ځاى
كي عزت نشي ترالسه كولى ،دا ځكه چي عزت په بشپړه توگه
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له هللا تعالى سره دئ.
 بيا ويل شوي :هللا تعالى تاسو له خاوري پيدا كړئ،
بيا له نطفې ،بيا ئې جوړه جوړه كړئ ،نه كومه ښځينه
څه حمل كوي او نه ئې زېږوي مگر د ده له علم سره سم،
او نه د كوم عمروال عمر ورزياتېږي او نه ئې عمر
كمېږي مگر دا چي په كتاب كي (ثبت) دي او دا كار هللا ته
آسان دئ.
 ورپسې د انسان پام هغو دريابونو او سمندرونو ته
اړول شوى چي تر منځ ئې ژور توپيرونه شته ،يو ئې خوږ،
تنده ماتوونكى او څښاك ئې خوندور ،او بل ئې مالگين
او تريو ،له هر يوه د ډول ډول كبانو تازه غوښه خورئ
او هغه غمي راباسئ چي ځان ته گاڼې ترې جوړوئ ،او
كښتۍ گورې چي په سيندونو او سمندرونو كي داسي توندي
او تېزي درومي چي د اوبو څپې څيري او وړاندي ځي ،هللا
تعالى دا ټول فرصتونه او امكانات د دې لپاره تاسو ته
مهيا كړي چي د الهي نعمتونو او د خپل رب د فضل په
لټولو او ترالسه كولو كي ستاسو مرسته وكړي او دا د دې
لپاره چي د خپل منعم رب د نعمتونو شكر پرځاى كړئ.
 ورپسې ويل شوي :د رزق او روزي وركړه او د چا د
عزت او سرلوړۍ پرېكړه د هغه مالك الملك هللا له لوري
كېږي چي شپه او ورځ د هغه په اراده ځي راځي ،لكه
څنگه چي شپه په ورځ كي ننباسي او ورځ په شپې كي ،له
هللا تعالى پرته نه بل څوك د لمانځني وړ دئ او نه د
استعانت او مرستي غوښتلو وړ ،يوازي له هغه ذات مرسته
وغواړئ چي شپه په ورځ كي ننباسي او ورځ په شپه كي.
 بيا خلكو ته ويلي شوي :تاسو په هر څه كي هللا تعالى
ته اړ يئ ،هم په خپل پيدايښت كي او هم په خپل رزق او
روزي كي ،او هللا تعالى نه يوازي له دې عيب منزه دئ چي
په كوم څه كي چا ته اړ وي بلكي په ذات او صفاتو كي د
ټولو ستاينو وړ دئ ،كه وغواړي ټول انسانان به له
منځه يوسي او د دوى پر ځاى به نوى مخلوق پيدا كړي،
نه د دوى له منځه وړل هللا تعالى ته گران كار دئ او نه
د بل مخلوق پيدايښت.
 بيا ويل شوي :د قيامت په ورځ به هر څوك د خپلو
گناهونو پېټى پر خپلو اوږو وړي ،هيڅوك به نشي كولى
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له بل سره په دې اړه څه مرسته وكړي او پېټى ئې ورسپك
كړي ،كه د كوم گنهگار د گناهونو پېټى دومره دروند وي
چي له وړلو ئې عاجز او د بل مرستي ته اړ وي او له
نورو مرسته وغواړي هيڅوك به ئې مرسته نشي كولى،
هيڅوك به ئې پېټى نشي ورسپكولى ،كه څه هم د هغه نږدې
خپلوان وي.
 بيا رسول هللا ﹽ او د ده له الري هر داعي ته الرښوونه
شوې چي له هر مخاطب د ملگرتيا او له حق سره د توافق
طمع او توقع مه كوئ ،ځيني مخاطبين د جهل ،بد ذهن ،مړ
ضمير ،ځپل شوو عواطفو او مشاعرو له پلوه داسي پړاو
ته رسېدلي وي چي يا ړندو ته ورته وي يا هغو ته چي په
تيارو كي پراته وي او يا په قبرونو كي پرتو مړو ته،
دوى د حق او باطل تر منځ تفكيك نشي كولى ،د سمي او
كږې الري له پېژندو عاجز وي ،د ښې او بدي وينا په
توپير نه پوهېږي ،د دوى د مخالفت او ايمان نه راوړلو
له كبله مه مأيوس كېږئ ،لكه څنگه چي ړوند او سترگور،
تيارې او رڼا ،سيورى او د غرمې تودوخه ،مړي او ژوندي
نشي سره برابرېدى ،همداراز هغه چي د ايمان راوړلو
استعداد په كي ځپل شوى ،ضمير ئې مړ او د وجدان
حساسيت ئې خفه شوى د هغه چا په څېر نشي كېدى چي د حق
پېژندلو او ايمان راوړلو وړتيا لري ،ضمير ئې ويښ او
انساني مشاعر او عواطف ئې ژوندي او حساس دي ،له هغه
چا د حق وينا اورېدلو او منلو طمع مه كوئ چي مړو ته
ورته دي ،هغه چي د الهي سننو له مخي دا وړتيا نه لري
چي هللا تعالى د حق وينا اورېدلو توفيق وركړي.
 بيا رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي ستا دنده دا ده چي
خلك د كفر له بدو پايلو ووېروې ،ته يوازي يو خبردارى
وركوونكى يې ،د دوى د هدايت او عدم هدايت پرېكړه د هللا
تعالى له لوري او د خاصو الهي سننو مطابق كېږي .دا
لومړى ځل نه دئ چي هللا تعالى كوم قوم ته پيغمبر لېږي
او هغوى د هللا تعالى رسول تكذيبوي ،تر دې وړاندي هيڅ
داسي امت نه دئ تېر شوى چي د هللا تعالى له لوري كوم
پيغمبر نه وي ورلېږل شوى .كه دا خلك تا تكذيب كړي نو
هغو هم مخكني پيغمبران تكذيب كړل چي تر دوى وړاندي
ول ،په داسي حال كي چي پيغمبرانو ئې څرگندي نښي،
صحيفې او روښانه كتابونه وروړل .هللا تعالى د حق هغه
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مخالفين په خپل عذاب اخته كړي چي د كفر او انكار الر
ئې غوره كړې وه او د پيغمبرانو مخالفت ئې كړى .تاريخ
ته رجوع وكړه او وگوره چي پر منكرينو د هللا تعالى له
لوري نازل شوي عذابونه څنگه ول او د پيغمبرانو
مخالفين له كوم بدمرغه برخليك سره مخامخ شوي!!
 بيا د توحيد اړوند څو عميق او مضبوط دالئل وړاندي
شوي ،په دې كي قرآن خپل مخاطب ته وايي :آيا نه گورې
چي هللا تعالى له آسمان اوبه وروي او بيا په دغو اوبو
سره له زمكي داسي ډول ډول مېوې راباسي چي رنگونه ئې
مختلف او بېل ب ېل دي ،دا د زمكي او آسمان تر منځ ژور
تنسيق او همغږي د چا په اراده رامنځته شوې؟ دا كوم
خالق ذات دئ چي له خاوري خوندوري رنگيني مېوې جوړوي،
هغه هم نه يو ډول مېوه او په يوه رنگ كي بلكي ډول
ډول مېو ې چي هم په خوند كي ژور توپيرونه لري ،هم په
شكل او بڼي كي او هم په رنگ كي؟ دا خو هر عقلمن ناظر
ته په جگ غږ وايي :د دغو خوندورو ،رنگينو او ښكلو
مېوو پيدايښت 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.
 بيا د هغو كسانو څو ځانگړتياوي بيان شوې چي هللا
تعالى د دوى د كړنو قدرونه كوي ،بشپړ اجر وركوي،
زياتي پېرزويني پري كوي او گناهونه ئې بخښي ،د دوى
ځانگړتياوي دا دي :د هللا تعالى كتاب لولي ،لمونځ
قائموي او له هغه څه چي هللا تعالى وركړي په پټه او
څرگنده توگه انفاق كوي.
 بيا رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :كوم كتاب چي تا ته
دركړى شوى رښتينى كتاب دئ ،ټول هغه الهي كتابونه
تصديقوي چي تر ده وړاندي نازل شوي .هللا تعالى خبير او
بصير دئ ،هم د خپلو بندگانو له ظاهر او باطن خبر دئ
او هم ئې كړني گوري.
 بيا ويل شوي :د قرآن وارثين په دريو ډلو وېشل
شوي:
 .1ځيني ئې د ايمان او نېك عمل تر څنگ خطاگاني او
گناهونه هم لري ،كله كله له سمي الري كاږه شوي او
په دې توگه ئې پر خپل ځان ظلم كړى او په الهي عذاب
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ئې اخته كړى.
 .2ځيني ئې منځ الري دي ،د منځنۍ درجې وگړي دي ،كه څه
هم له سمي الري ښي او كيڼ لوري ته نه دي كاږه شوي
خو هغه لوړي پوړي ته نه دي رسېدلي چي د لومړۍ درجې
برياليو په ډلي كي محسوب شي.
 .3ځيني ئې د ښېگڼو په لور تلوار كوونكي دي ،تر ټولو
وړاندي او له اخالقي ،فكري او معنوي پلوه لوړو پوړو
ته رسېدلي.
 بيا ويل شوي :د كتاب دا وارثين به له هغي الهي
محاسبې وروسته تلپاتي جنتونو ته ننوځي چي د قيامت په
ورځ به ترسره كېږي ،له هري ډلي سره د دوى كړنو ته په
پام سره مناسبه محاسبه ،په داسي حال كي چي هلته به د
سرو زرو او مرغلرو په السونديو سينگار كړى شي او جامې
به ئې ورېښمني وي.
 بيا د كافرانو وضعيت په دوزخ كي داسي انځور شوى:
هغه چي كفر ئې كړى د دوزخ اور به ئې په برخه شي ،نه
به د دوى په اړه دا پرېكړه كېږي چي ومري او نه به د
دوزخ له ډول ډول عذابونو كوم عذاب ترې كمېږي ،هللا
تعالى به دا سزا هر ناسپاس انسان ته وركوي ،په دوزخ
كي به چيغي وهي :اې زموږ ربه! ترې ومو باسه چي نېك
عمل وكړو ،له هغه عملونو متفاوت چي موږ كولو!!
 بيا رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :له مشركانو وپوښته چي
ستاسو هغو معبودانو چي له هللا پرته ئې لمانځئ او مرسته
ترې غواړئ د زمكي څه ئې پيدا كړي او يا ئې په
آسمانونو كي څه شركت په برخه دئ ،د آسمانونو په كوم
څه كي له هللا تعالى سره شريك دي ،د زمكي د كوم څه په
پيدايښت كي څه ونډه لري او د آسمان كوم څه د دوى په
واك كي دي ،د آسمانونو او زمكي كوم څه تاسو ته
دركولى او يا له تاسو سپمولى شي؟!! آيا د شرك لپاره
ك وم نقلي دليل لرئ؟ داسي كوم آسماني كتاب موندلى شئ
چي شرك توجيه كړي او كوم دليل او برهان په الس
دركړي ؟! يعني دا مشركين د خپل شرك لپاره نه كوم عقلي
دليل لري او نه نقلي دليل ،نه په آسمان او زمكي كي
داسي څه په گوته كولى شي چي شرك توجيه كړي او نه
داسي الهي كتاب ښودلى شي چي د مشركينو لپاره مستمسك
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شي ،د دوى د شرك اصلي وجه دا ده چي يو د بل له لوري
دوكه شوى ،ټگمارو مذهبي مشرانو د دوى ناپوهان او
جاهالن غولولي.
 بيا ويلي شوي :آسمانونه او زمكه د هللا تعالى په واك
كي دي ،هغه ئې اداره كوي او د زوال مخه ئې نيسي ،كه
هغه وغواړي چي زمكه زائل شي نو په ټول عالم كي به له
ده پرته داسي څوك ونه مومئ چي تم ئې كړي او د زوال
مخه ئې ونيسي ،خو هللا تعالى حليم او بخښونكى دئ ،له
خپلو بندگانو سره د دوى د كړنو او چلن له مخي معامله
نه كوي ،بلكي د (حلم) او (غفران :بخښني) له مخي
معامله كوي ،كه داسي نه وى نو د دوى د عصيان او
بغاوت له كبله به ئې دا آسمانونه پرې رانسكور كړي وو
او زمكه به ئې زائل كړې وه.
 بيا ويل شوي :دغو مشركينو د رسول هللا ﹽ تر بعثت
وړاندي كلك كلك قسمونه كول چي كه كوم پيغمبر ورته
راشي نو تر ټولو نورو امتونو به زيات هدايت او په
سمي الر تلو ته چمتو شوي وو ،خو كله چي پيغمبر ورته
راغى نو دې راتگ په دوى كي يوازي يو شى زيات كړ چي
له حق تېښته ده ،آيا دا د حق دښمنان او د پيغمبر له
ملتيا تښتېدونكي په زمكي كي نه دي گرځېدلي او د تېر
تاريخ پاڼي ئې نه دي اړولې چي ليدلي ئې وى د هغو
پايله څنگه وه چي تر دوى وړاندي ول ،هغه چي د ځواك
له پلوه تر دوى ډېر پياوړي او ځواكمن ول ،هغه چي په
الهي عذاب اخته شوي ،نه خپل زور او ځواك له دې عذاب
ژغورلي او نه ئې مكر او تدبير ،نه ئې په آسمانونو كي
داسي څوك موندلى وو چي په مرسته ئې د هللا تعالى پرېكړي
وځنډوي او د عذاب مخه ئې ونيسي او نه په زمكي كي ،د
دوى كلكي نيوني او د الهي عذاب په وړاندي د دوى د
زور ،ځواك او تدبير شنډېدا وښوده چي هللا تعالى هم قدير
او توانمن دئ او هم عليم او پوه .كه د حق مخالفينو
ُرصت دي دوى نه
ُرصت وركول كېږي نو دا مهلت او ف
ته ف
غولوي ،دا دي د خپل زور ،ځواك او تدبيرونو حاصل او
نتيجه نه گڼي ،په دې دي پوه وي چي دا مهلت پاى لري،
نه بدلېدونكى پاى ،وخيم او دردناك پاى.
 په پاى كي ويل شوي :كه هللا تعالى غوښتى چي خلك د
هغو گناهونو له كبله مؤاخذه كړي چي دوى كړي نو د
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زمكي پر سر به ئې هيڅ خزنده نه وو پرېښى ،خو هللا تعالى
د خپل پراخ رحمت او بې سارې پېرزويني له امله دوى ته
مهلت او فرصت وركوي او تر ټاكلې نېټې ئې ځنډوي.
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ستاينه هللا ته ده ،د آسمانونو او زمكي پنځوونكى ،د
هغو فرشتو استازي گرځوونكى چي د دوه گونو ،درې
گونو او څلور گونو وزرونو والي دي ،چي څه غواړي
ً چي هللا
په پيدايښت (مخلوقاتو) كي ئې زياتوي ،يقينا
پر هر څه په بشپړه توگه قادر دئ ،هللا چي د رحمت
كومه برخه د خلكو لپاره پرانيزي نو هيڅ بندوونكى
ئې نشته او څه چي بند كړي نو له ده وروسته ئې هيڅ
لېږونكى نشته ،او هغه باحكمته عزتمن دئ.
( -)2-1په دې مباركو آيتونو كي هللا تعالى داسي ستايل
شوى:
 ټولي ستايني له ده سره ښايي.
 د آسمانونو او زمكي پنځوونكى او پيدا كوونكى دئ،
هر څه ئې داسي پيدا كړي چي تر لومړي پيدايښت وړاندي
هيڅ نه وو.
 هغه فرشتې ئې د پيغام رسوونكو په توگه گمارلې دي
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چي دوه گوني ،درې گوني او څلور گوني وزرونه لري.
 څه چي غواړي په پيدايښت كي زياتوالى وركوي ،په
دوه تعبيره -1 :نوي نوي مخلوقات پيدا كوي او پر
مخكنيو ئې زياتوي -2 ،يوه ته پر بل د پيدايښت له پلوه
وړاندي والى او زياتوالي وركوي .دا دوهم تعبير په دې
دليل ارجح دئ چي له مخكني مضمون سره ژور او نږدې
تړاو لري ،تر دې وړاندي د ډول ډول فرشتو يادونه شوې
چي ځيني ئې تر ځينو نورو د وزرونو د شمېر له پلوه
وړاندي والى او زياتوالى لري.
ً چي هللا پر هر څه په بشپړه توگه قادر دئ.
 يقينا
 هللا تعالى چي د خلكو لپاره د رحمت كومه دړه پرانيزي
نو هيڅوك ئې بندولى نشي ،او چي بنده ئې كړي نو هيڅوك
ئې پرانيستلى نشي.
 هغه باحكمته عزتمن دئ.
دلته د فرشتو د دندي په اړه ويل شوي چي پيغامونه
رسوي او د دوى د جوړښت په اړه ويل شوي چي دوه گوني،
درې گوني او څلور گوني وزرونه لري .وزر د الوت نښه
ده او شمېر ئې د سرعت نښه ،يعني فرشتې د هللا تعالى د
پيغامونو د ابالغ او د اوامرو د تعميل لپاره د آسمان
او زمكي تر منځ تگ راتگ كوي ،د ځينو سرعت لږ او د
دلته د نورو متشابه آيتونو په څېر
ځينو زيات دئ،
وزر په مجازي معنى راغلى ،په هغي معنى ئې نشو
تعبيرولى چي د مرغانو وزر ته ئې ورته وگڼو ،نه فرشتې
د مرغانو په څېر دي او نه ئې وزرونه ،د فرشتو وزر ته
په هغه سترگه مه گورئ چي د مرغانو وزر ته گورئ ،دې
ته په پام سره چي په روايت كي راغلي چي جبرئيل ﹽ شپږ
سوه وزرونه لري ،نو دا دوه گوني ،درې گوني او څلور
گوني وزرونه هم د وزرونو د شمېر محدوديت نه بلكي د
هغوى سرعت او عظمت په گوته كوي ،هللا تعالى ځيني داسي
پيدا كړې چي د سترگو په رپ كي خپل كار ته ځان رسوي
او ځيني تر هغوى ورو درومي ،هره ډله په خپل ټاكلي
وخت خپله دنده ترسره كوي .روايت داسي دئ:
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(ﹽ) خپل رب ليدلى؟ وئې ويل :داسي خبره دي وكړه چي
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رب ليدلى ،يا ئې له هغه وحي كوم څه پټ كړي چي پر
ابالغ ئې مأمور شوى ،او يا په هغو پنځو شيانو پوهېږي
ْم
ِل
ه ع
ِن
َََّّهللا ع
ِن
چي هللا تعالى د هغوى په اړه فرمايلي( :إ
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َ  )...نو ستره بدغونې خبره ئې كړې
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(ستر دروغ ئې ويلي) ،خو هغه جبرئيل ليدلى ،په خپلي
اصلي بڼي كي ئې يوازي دوه ځلي ليدلى ،يو ځل په سدرة
المنتهى كي او بل ځل په جياد كي ،شپږ سوه وزري ئې
وې ،ټول افق ئې پوښلى وو.
دې ته مو پام وي چي د رسول هللا ﹽ له رحلت وروسته
ځيني غلط افكار او باورونه په مسلمانانو كي خواره
شول ،ځينو خلكو به ويل :رسول هللا ﹽ هللا تعالى په خپلو
سترگو ليدلى ،ځينو نورو به ويل :رسول هللا ﹽ ته له قرآن
پرته نوره وحي هم شوې ،خو هغه ئې يا پټه ساتلې يا ئې
ځينو خاصو وگړو ته ويلې ،گواكي وحي په قرآن كي نه
راخالصه كېږي ،ځينو نورو به ويل :رسول هللا ﹽ په غيب
پوهېدو!! عائشې ﹽ دغو غلطو او د قرآن خالف افكارو او
باورونو د ترديد لپاره مسروق ﹽ ته پورتنۍ خبري كړې،
د هغې د ويناوو معنى دا ده چي رسول هللا ﹽ نه خپل رب په
خپلو سترگو ليدلى ،نه له قرآن پرته داسي وحي شته چي
له خلكو ئې پټه ساتلې وي او نه پر غيب پوهېدو.
په دې اړه له علي ﹽ هم پوښتنه شوې او ورته ويل
شوي :آيا د رسول هللا ﹽ په اهل بيت كي له تا يا بل چا
سره له قرآن پرته بل كتاب (ليكنه) هم شته؟ د پوښتني
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موخه دا وه چي آيا رسول هللا ﹽ ته داسي وحي هم شوې چي
تا يا كوم بل خاص كس ته ئې ويلې وي او په قرآن كي د
هغې يادونه نه وي شوې؟ روايت داسي دئ:
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له ابو جحيفه روايت دئ چي وايي :علي ﹽ ته مي وويل:
آيا كوم خاص كتاب درسره شته؟ وئې ويل :نه؛ مگر د هللا
كتاب ،او هغه پوهه چي يوه مسلمان سړي ته په برخه
كېږي او هغه څه چي په دې پاڼي كي دي ،وايي :ورته ومي
ويل :نو په دې پاڼي كي څه دي؟ وئې ويل :د ديت حكم ،د
اسير آزادول او دا چي مسلمان د كافر په بدل كي نه
وژل كېږي.






    
 
 
   





 
اې خلكو! پر تاسو د هللا (پېرزو شوى) نعمت ياد كړئ،
آيا له هللا پرته بل كوم خالق شته چي تاسو ته له
آسمان او زمكي روزي دركوي؟ له ده پرته بل معبود
نشته ،نو له كومه دوكه كېږئ؟
( -)3په دې مبارك آيت كي خلكو ته ويل شوي چي د خپل
منعم رب نعمتونه په ياد ولرئ ،پاس ئې كوئ ،دې ته مو
پام وي چي كوم رزق له آسمان يا زمكي دركول كېږي نو
له هللا تعالى پرته بل داسي خالق نشته چي د هغوى په
دركولو كي څه ونډه او برخه ولري ،نه له آسمان د
باران او واوري په ورولو كي او نه له زمكي د دانې او
مېوې په راټوكولو كي له هللا تعالى پرته بل څوك څه ونډه
لري ،آيا له هللا پرته بل كوم خالق شته چي تاسو ته له
آسمان او زمكي روزي دركوي؟ له ده پرته بل معبود
نشته ،نو سره له دې څنگه او ولي دوكه كېږئ؟!!
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ً چي تر تا وړاندي
او كه تا تكذيب كړي نو يقينا
پيغمبران تكذيب شوي ،او كارونه د هللا لوري ته راجع
كېږي.
( -)4دلته رسول هللا ﹽ ته د يوې ډاډېيني او اطمئنان په
توگه ويل شوي چي كه نن د حق دښمنان ستا مخالفت كوي
او تا او ستا دعوت تكذيبوي نو تر تا وړاندي له نورو
پيغمبرانو سره هم دې ته ورته چلن شوى ،هغوى هم د
همدغو ځواكونو له لوري له مخالفت او تكذيب سره مخامخ
شوي ،بايد ډاډه او مطمئن وې چي د حق او باطل تر منځ
د تصادم او ټكر پايلي د بل چا له لوري نه بلكي يوازي
د هللا تعالى له لوري ټاكل كېږي ،ټول كارونه هغه ته
راجع كېږي او د پايلو پرېكړه ئې يوازي د ده له لوري
كېږي .پايله ئې نه د دښمنانو د مخالفت په څرنگوالي
پوري تړلې ده او نه د دوى په زور او ځواك پوري.















   



   
















  
  
ً چي د هللا وعده رښتينې ده ،نو نه دي
اې خلكو! يقينا
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دنيوي ژوند تاسو غولوي او نه د هللا په اړه هغه
ً چي شيطان ستاسو دښمن دئ
غولوونكى (شيطان) ،يقينا
نو دښمن ئې وبولئ ،هغه خو خپله ډله يوازي دې ته
بلي چي د دوزخيانو په ډلي كي وي ،هغه چي كفر ئې
كړى سخت عذاب به د دوى (په برخه) وي ،او هغه چي
ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي د دوى به
بخښنه او ستر اجر (په برخه) وي.
( -)1-1خلكو ته ويل شوي :د هللا وعده رښتينې ده ،حتما
ً
به په خپل ټاكلي وخت تحقق مومي ،نو نه دي دنيوي ژوند
تاسو د هللا تعالى او د هغه د وعدو په اړه وغولوي او نه
دا غولوونكى شيطان ،په دې دي پوه وئ چي شيطان ستاسو
دښمن دئ ،د دښمن په سترگه ورته وگورئ ،د هغه خوښه او
هڅه دا ده چي خپله ډله د دوزخيانو په صف كي ودروي،
بلنه ئې د هغو كارونو په لوري ده چي په دوزخ منتج
كېږي .غواړي چي تاسو د كفر الر غوره كړئ ،څوك چي كافر
شي سخت عذاب به ئې په برخه شي ،او هغه چي ايمان
راوړي او نېك عملونه وكړي بخښنه او ستر اجر به ئې په
برخه شي.





   
    








    
  
آيا هغه چي خپل بد عمل ورته مزين كړى شوى او ښكلى
ً چي هللا هغه څوك بې الري كوي چي
ورته ښكاري ،نو يقينا
دى ئې غواړي او د هغه الرښوونه كوي چي دى ئې
غواړي ،نو ستا خپل ځان دي پر دوى د حسرت له كبله
ً چي هللا په هغه څه ښه پوه دئ
له منځه نه ځي ،يقينا
چي دوى ئې كوي.
( -)1دلته رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي د هغو خلكو د
مخالفتونو په اړه زياته اندېښنه او د ايمان نه
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راوړولو له كبله ئې حسرت مه كوه چي شيطان هغوى ته
خپل بد عملونه مزين كړي او ښكلي ورته ښكاري ،د دوى
هدايت او الروركتوب د هغو الهي سننو مطابق دي چي
تغيير او بدلون نه مومي ،هللا تعالى هغه چا ته د هدايت
توفيق وركوي چي د هدايت وړتيا ولري او هغه څوك په
تيارو كي پرېږدي چي د رڼا لوري ته د تلو تلوسه نه
لري ،نه ستا تلوسه او تلوار گټه وررسوي او نه حسرت
او افسوس .ځيني خلك په تيارو كي داسي ډوب شي چي نه
يوازي د خپلو بدو عملونو په بدوالي د پوهېدو توان او
توفيق له السه وركړي بلكي خپل بد عملونه ،گنده اخالق،
خرافي افكار ،غلط عقائد او كركجني ويناوي ورته ښه او
ښكلي ښكاري ،د دوى د هدايت په اړه نه د زړه سواند
داعي هڅي څه نتيجه وركوي او نه د حكيم مبلغ وعظ او
نصيحت.
دا مبارك آيت يو ځل بيا موږ ته وايي چي رسول هللا ﹽ
د خلكو د هدايت په اړه دومره تلوسه درلوده او په
جهل ،شرك او كفر كي د دوى پاته كېدا دومره ځورولو چي
نږدې وه د ده په سختي بېماري او مړيني منتج شي.
ً چي هللا په هغه څه
د آيت په پاى كي دا وينا (يقينا
ښه پوه دئ چي دوى ئې كوي) دوه مطلبه افاده كوي -1 :هللا
تعالى د دوى عملونو ته په پام سره دا پرېكړه كوي چي
په سمي الري د تلو توفيق وركړي او كه د كفر په تيارو
كي د دوى د پاته كېدو پرېكړه وكړي او د رڼا په لوري
د تلو توفيق ورنه كړي -2 ،ته خپل مأموريت تر سره
كړه ،د دوى د مخالفتونو پروا مه كوه ،دا هللا تعالى ته
پرېږده چي له دوى سره څه وكړي ،هللا تعالى ښه پوهېږي چي
دوى څه كوي او د كومي سزا وړ دي.




  










  
او هللا هغه ذات دئ چي بادونه ئې راولېږل چي ورېځي
خوځوي ،نو د مړه ټاټوبي په لور مو بوتلې ،بيا مو
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زمكه د هغې له مړيني وروسته پرې راژوندۍ كړه،
خورېدا (بياژوندون) به همداسي وي.
( -)9په دې مبارك آيت كي د خلكو هدايت او الرښوونه او
په يوې ټولني كي د دعوت اغېز له دې سره تشبيه شوي چي
پر وچ او سپېره ډاگ د پسرلي گټور باران وورېږي ،د
زمكي له زړه تازه بوټي راوټوكېږي او په همدې سره له
هغه سپېره ډاگ ښېرازه او سمسور ورشو جوړ شي ،وايي :هللا
تعالى هغه ذات دئ چي بادونه رالېږي او په دې سره
ورېځي خوځوي ،دا ورېځي د مړه ټاټوبي په لور بيايي،
په دې ورېځ سره زمكه د هغې له مړيني وروسته راژوندۍ
كوي ،نشور (بياژوندون) به همداسي وي .كه څه هم د
قرآن په ځينو آيتونو كي د قيامت د ورځي بياژوندن د
(نشور) په نامه ياد شوى او هغه د مړې زمكي له
راژوندۍ كېدو سره تشبيه شوى ،خو دلته د آيت سياق و
سباق ته په پام سره نشور هغه معنوي ژوندون افاده كوي
چي د ايمان له كبله د خلكو په برخه كېږي ،قرآن كفر
له مرگ سره تشبيه كوي او ايمان له ژوندون سره ،دا
ځكه چي د كفر له كبله د انسان ټول مشاعر او عواطف
مري ،د ضمير او وجدان حساسيت ئې ځپل كېږي ،ايمان د
هغه ټولو انساني مشاعرو ته ځال وربخښي ،ويښ ضمير او
حساس وجدان ورپه برخه كوي ،دلته د بحث موضوع د قيامت
بياژوندون نه بلكي هغه معنوي ژوندون دئ چي د هدايت
له كبله د يوه انسان او ټولني په برخه كېږي ،په
مخكنيو آيتونو كي له يوې خوا داسي څوك انځور شوى چي
د خپلو بدو او كركجنو كړنو بدوالى او گنده والى نشي
احساسولى او له بلي خوا هغه څوك چي د نورو د بدو
كړنو له كبله دومره ځورېږي چي نږدې ده غمونه او
انديښنې ئې له پښو وغورځوي!! دلته رسول هللا ﹽ ته
اطمئنان وركړى شوى چي انديښنې پرېږده ،هللا تعالى به په
دغي شرك ځپلې او جهل وهلې مړې ټولني كي ستا د دعوت
په طفيل ځالندي څېرې او د ژونديو زړونو او حساس ضمير
خاوندان را پيدا كړي .همغسي لكه چي په يوه باران سره
سپېره ډاگ په سمسور ورشو بدلوي.
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څوك چي عزت غواړي نو (پوه دي شي چي) عزت ټول له هللا
سره دئ ،د ده لوري ته پاكه وينا بر درومي او نېك
عمل ته لوړوالى وركوي ،او هغه چي بدي كړني د
تدبير په توگه كاروي سخت عذاب ئې په برخه دئ ،او
د دوى مكر شنډېدونكى دئ.
( -)10په دې مبارك آيت كي ويل شوي :څوك چي عزت غواړي
بايد متوجه وي چي عزت يوازي د هللا تعالى په خوا كي
موندلى شي ،په بل ځاى كي عزت نشي ترالسه كولى ،د عزت
وركړه د ده له لوري وي ،دا ځكه چي عزت په بشپړه توگه
له هللا تعالى سره دئ .د عزت اصلي اسباب دوه دي :پاكه
وينا او صالح عمل ،يوازي په دې سره انسان كولى شي د
عزت لوړو څوكو ته ورسېږي ،دا ځكه چي پاكه وينا د هللا
تعالى په لوري لوړه درومي او نېك عمل ته لوړوالى
وركوي ،نو رفعت ،لوړوالى او عزت يوازي له دغي الري
ترالسه كېدى شي ،څوك چي غواړي له نورو الرو عزت ترالسه
كړي ،بدي كړني او ناروا تگالري د تدبير په توگه كاروي
چي له دې الري عزت ته ورسېږي هغه دي پوه وي چي د عزت
پر ځاى به ئې شديد الهي عذاب په برخه شي او تدبيرونه
به ئې شنډ او بې حاصله شي .دلته د (والعمل
ُ الصالحُ
ُه) دوه د اعتناء وړ ژباړي كېدى شي -1 :هللا تعالى
يرفع
صالح عمل ته لوړوالى وركوي او  -2صالح عمل مؤمن بنده
ته رفعت او لوړوالى وركوي .په دې دواړو كي لومړۍ
ژباړه مناسبه برېښي.
په دې سره هغو وگړو ته الرښوونه شوې چي د عزت په
لټه كي په غلطو الرو درومي ،دوى ته ويل شوي :تاسو عزت
ته د رسېدو په موخه داسي الري غوره كړې چي هيڅكله په
عزت نه منتهي كېږي ،څه چي تاسو له هللا تعالى لري كوي
له عزت او سرلوړۍ مو هم محروموي ،د هللا تعالى په لوري
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تلو سره په حقيقت كي د عزت او شرف په لوري درومئ.
يعني له هللا تعالى د بخښني په غوښتلو او د هللا په لوري
رجوع سره به نه يوازي د آسمان او زمكي د بركتونو
دروازې ستاسو پر مخ پرانيستى شي ،هللا تعالى به ستاسو
اموال او اوالد درزيات كړي او ستاسو ممد به ئې
وگرځوي ،بلكي عزت او سر لوړۍ ته به ورسېږئ .نو تاسو
ولي د هغه عزت او وقار هيله نه كوئ چې اصلي مالك ئې
هللا تعالى دئ او پرېكړه ئې د ده له لوري كېږي؟!! ولي
له غير الهي الرو عزت ته د رسېدو هيله كوئ؟ !









   
    








    





  
او هللا تاسو له خاوري پيدا كړئ ،بيا له نطفې ،بيا
ئې جوړه جوړه كړئ ،نه كومه ښځينه څه حمل كوي او
نه ئې زېږوي مگر د ده له علم سره سم ،او نه د كوم
عمروال عمر ورزياتېږي او نه ئې عمر كمېږي مگر دا
چي په كتاب كي (ثبت) دي او دا كار هللا ته آسان دئ.
( -)44د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 هللا تعالى انسانان له خاوري پيدا كړي ،يعني د انسان
د پيدايښت لومړۍ ماده او لومړى حالت خاوره ده ،له
خاوري هغه توكي جوړېږي چي د انسان د مور او پالر په
بدن كي هغه نطفه ترې جوړه شي چي له يوځاى كېدو ئې د
انسان پيدايښت د يوې مختلطي نطفې په توگه پيل شي.
 د انسان د پيدايښت دوهم پړاو او حالت هغه دئ چي د
يوې مختلطي نطفې بڼه غوره كړي.
 دې نطفې ته يا د يوه نارينه انسان بڼه او جوړښت
وركړى شي يا د ښځينه ،په دې توگه انسانان جوړه جوړه
پيدا كېږي.
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 نه كومه ښځينه څه په خپل رحم كي حمل كوي او نه ئې
زېږوي مگر د هللا تعالى له علم سره سم ،په دوه تعبيره:
 -1هللا تعالى پوهېږي چي دا ښځينه انسان او حيوان په
خپل رحم كي څه ساتلي او څه زېږوي -2 ،دا د نوي مخلوق
جوړښت او زېږېدا د هغه حكيمانه منصوبې له مخي ترسره
كېږي چي عليم رب وضع كړې .دوهم تعبير له مضمون سره
زيات مناسبت لري او له ورپسې فقرې سره اړخ لگوي.
 د چا د عمر زياتېدا او لږېدا د هغو سننو او
ضوابطو مطابق ترسره كېږي چي هللا تعالى له وړاندي وضع
كړي او د مقدراتو په كتاب كي ئې ليكلي ،په دې كي هيڅ
بدلون نه راځي.
 هللا تعالى ته دا كار آسان دئ چي د هر مخلوق مقدرات
له وړاندي وضع كړي او په هغوى كي د هرراز تغيير او
بدلون مخه ونيسي.
كه دې مبارك آيت ته لږ ځير شئ نو يو بل مهم مطلب
هم په ډېر صراحت او وضاحت سره ترې معلومېږي او هغه
دا چي د انسان لومړۍ جوړه له يوې نطفې جوړه شوې،
دلته هللا تعالى فرمايي چي تاسو مو لومړى له خاوري ،بيا
له يوې نطفې پيدا كړئ او بيا مو جوړه جوړه پيدا كړئ،
يعني د انسان پيدايښت لومړى له خاوري د يوې نطفې په
بڼه كي پيل شوى او بيا ئې د زوج زوج پيدا كېدو لړۍ
پيل شوې .له دې مبارك آيت څو خبري په ډېر وضاحت سره
معلومېږي:
 د انسان د پيدايښت لومړۍ ماده خاوره ده.
 له خاوري د ده نطفه جوړه شوې.
 بيا له دغي نطفې د ده جوړه پيدا شوې .يعني هغه
(واحد نفس) دغه له خاوري جوړه شوې نطفه وه چي له هغې
ئې د ده (زوج او جوړه) پيدا كړه او بيا له دغي جوړې
د ده د نسل د پيدا كېدو لړۍ پيل شوې.
د دې مبارك آيت له دغه قاطع او صريح بيان سره سره
چي څوك په دې خبري كي شك كوي چي د آدم عليه السالم
پيدايښت له نطفې پيل شوى او گمان يا ادعاء كوي چي
لومړى د آدم ﹽ مجسمه جوړه شوې بيا روح په كي پو كړى
شو ،هغه به په قرآن باور نلري او د هللا تعالى د قول په
مقابل كي به د بل چا قول ته اعتبار وركوي!! څوك چي

فاطر
312
د قرآن پلوشې
له دې پرته بله رأيه وړاندي كوي د قرآن له دې څرگند
آيت سره مخالفت كوي.

  
   





















  
دا دوه سمندرونه سره برابر نه دي :دا يو خوږ،
تنده ماتوونكى او څښاك ئې خوندور ،او دا بل
مالگين او تريو ،او له هر يوه تازه غوښه خورئ او
هغه گاڼه راباسئ چي پر تن كوئ ئې ،او كښتۍ په كي
گورې چي څيروونكې دي د دې لپاره چي فضل ئې ولټوئ
او چي شكر وكړئ.
( -)12دلته د انسان پام هغو دريابونو او سمندرونو ته
اړول شوى چي تر منځ ئې ژور توپيرونه شته ،يو ئې خوږ،
تنده ماتوونكى او څښاك ئې خوندور ،او بل ئې مالگين
او تريو ،له هر يوه د ډول ډول كبانو تازه غوښه خورئ
او هغه غمي راباسئ چي ځان ته گاڼې ترې جوړوئ ،او
كښتۍ گورې چي په سيندونو او سمندرونو كي داسي توندي
او تېزي درومي چي د اوبو څپې څيري او وړاندي ځي ،هللا
تعالى دا ټول فرصتونه او امكانات د دې لپاره تاسو ته
مهيا كړي چي د الهي نعمتونو او د خپل رب د فضل په
لټولو او ترالسه كولو كي ستاسو مرسته وكړي او دا د دې
لپاره چي د خپل منعم رب د نعمتونو شكر پرځاى كړئ.
دلته د دې موضوع وضاحت هم ضروري برېښي چي يوه ډله
ادعاء كوي :په قرآن كي ټول احكام نه دي راغلي ،ځيني
احكام داسي دي چي يوازي ئې په احاديثو كي موندلى شو،
د دې ادعاء د اثبات لپاره وايي :په قرآن كي يوازي
هغه غوښه حالله گڼل شوې چي د ذبحي پر مهال ئې د هللا
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تعالى نوم ياد شي ،خو كب (ماهي) بې له ذبحي حالل دئ،
د دې استثناء بنسټ د قرآن كوم آيت نه بلكي د پيغمبر
عليه السالم حديث دئ ،په ډېر زور شور سره وايي:
راوښيئ د قرآن كوم آيت دا استثناء جائز گڼي؟!! دوى
ته په ځواب كي وايو :په قرآن كي دا استثناء شته خو
څه وكړو چي تاسو نه يئ ورته متوجه شوي! قرآن كب
ً) يعني تازه غوښي په نامه ياد
ً طريا
(ماهي) د (لحما
كړى او دا ښيي چي ماهي د تازه او پاكي غوښي حكم لري،
پيغمبر عليه السالم د قرآن دغي وينا ته په پام سره
ويلي چي ماهي له ذبحي پرته حالل دئ.









  
















   
   
  
   






   
شپه په ورځ كي ننباسي او ورځ په شپې كي ننباسي او
لمر او سپوږمۍ ئې درته مسخر كړي چي هر يو ئې د
ټاكلې نېټې مطابق درومي ،دا ستاسو هغه رب دئ چي
واكمني د ده ده ،او هغه چي له ده پرته ئې دربلئ د
كجوري د زړي كوم پوستكى هم په واك كي نه لري ،كه
ئې دروبلئ نو ستاسو بلنه نه اوري او كه ئې واوري
درته منلى ئې نشي ،او د قيامت په ورځ به ستاسو د
شرك په اړه انكار كوي ،او د كوم باخبره په څېر به
دي خبر نه كړي.

فاطر
314
د قرآن پلوشې
( -)13چا ته د رزق او روزي وركړه او د چا د عزت او
سرلوړۍ پرېكړه د هغه مالك الملك هللا له لوري كېږي چي
شپه او ورځ د هغه په اراده ځي راځي ،لكه څنگه چي شپه
په ورځ كي ننباسي او ورځ په شپې كي ،او لمر او
سپوږمۍ د هغه له حكم سره سم خوځي او په خپل خپل وخت
راخېژي او پرېوځي او په دې كار كي له هللا تعالى پرته
هيڅوك هيڅ ډول ونډه او اغېز نه لري همداسي د رزق او
عزت پرېكړه يوازي د هغه له لوري وي .هغه چي لمر او
سپوږمۍ ئې داسي درته مسخر كړي چي هر يو ئې له ټاكلې
نېټې سره سم ځي راځي ،همدا ستاسو هغه رب دئ چي د ټول
عالم واكمني په بشپړه توگه د هغه په الس كي ده ،او له
ده پرته چي هر څوك مرستي ته دربلئ او د خپلو حاجتونو
ترسره كولو طمع ترې لرئ په دې خور او پراخ عالم كي د
كجوري د زړي كوم پوستكى هم په واك كي نه لري ،كه ئې
ً وائې وري
دروبلئ نو ستاسو بلنه نه اوري او كه احيانا
نه مو حاجت ترسره كولى شي او نه مو دعاء منلى شي ،د
قيامت په ورځ به ستاسو د شرك په اړه انكار كوي ،د
دوى له ډلي چي د چا په اړه دا گمان كوئ چي په غيب
پوه دئ او ستاسو له برخليك خبر دئ او له راتلونكو
ناخوالو مو ژغورلى شي هغوى له هيڅ څه خبر نه دي او
په هيڅ څه مو نشي خبرولى ،د هيڅ باخبره په څېر به
تاسو له كومي راتلونكې پېښي خبر نه كړي.
په دې مبارك آيت كي موږ ته الرښوونه شوې چي له هللا
تعالى پرته نه بل څوك د لمانځني وړ دئ او نه د
استعانت او مرستي غوښتلو وړ ،يوازي له هغه ذات مرسته
وغواړئ چي شپه په ورځ كي ننباسي او ورځ په شپه كي،
او دواړه له داسي ځواكمني او دقيقي قاعدې سره سم چي
هيڅ بدلون نه مومي ،هغه ذات چي لمر او سپوږمۍ ئې
مسخر كړي ،هر يوه ته ئې معين مدار ټاكلى چي دغه مدار
په معين وقت كي پلي كوي ،هر يو د داسي ټاكلي اجل او
نېټې په مراعات مكلف دئ چي نه يوه شېبه ترې وړاندي
كېدى شي او نه وروسته كېدى ،همدغه هللا ستاسو رب دئ چي
پاچايي او ټولواكي د ده ده او څوك چي له ده پرته بل
څوك مرستي ته بلي او د هغه عبادت كوي هغه د خرما د
زړي د پوستكي خاوند هم نه دئ.
گورئ چي هره و رځ څو شېبې په هغه كي تفاوت راځي،
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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
كله شپه وي او كله ورځ ،اوس دلته ورځ ده خو دا ده
ورو ورو شپه راروانه ده او د ورځي ځاى شپې ته خالي
كېږي ،يا شپه كله اوږده شي او ورځ را لنډه شي ،كله
گورو چي ورځ اوږده شي ،شپه لنډه شي .دا د شپې او
ورځي يو په بل كي داخلېدل ،د هللا جل شأنه كار دئ ،دا
هللا جل شأنه دئ چي شپه په ورځ كي داخلوي او ورځ په شپه
كي .ووايئ :څوك دئ چي دا كارونه كوي؟ شپه په ورځ كي
داخلوي؟ ورځ په شپه كي داخلوي ،لمر او سپوږمۍ ئې
مسخر كړي او هر يو په خپل مدار كي له معيني نېټې سره
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
په اراده تر سره كېږي او موږ گورو چي دا د هغه د
سلطنت ،سيطرې او تسلط مظاهر دي ،همغه ستاسو رب دئ.
او له هغه پرته چي څوك مرستي ته دربلئ او د هغه
عبادت كوئ حتى د خرما د زړي د پوستكي خاوند هم نه
دئ .دومره لږ څه هم د دوى په واك كي نه دي ،هيڅ څه
هغوى ته نه دي سپارل شوي ،د هيڅ شي واك او اختيار نه
لري ،كوم څه چي له هللا تعالى پرته مرستي ته دربلئ او د
هغه عبادت او لمانځنه كوئ ،په دې عالم كي هيڅ واك او
اختيار نه دئ وركړى شوى ،وښيئ؛ د كوم څه مالك دي،
چېري د هغوى اراده حاكمه ده او څه كولى شي؟

  


















   
اې خلكو! تاسو هللا ته حاجتمن يئ او هللا ستايلى غني
دئ ،كه وغواړي تاسو به له منځه يوسي او نوى مخلوق
به رامنځته كړي ،او دا هللا ته گران (كار) نه دئ.
( -)11-11په دې مبارك آيت كي خلكو ته الرښوونه شوې چي
په هر څه كي هللا تعالى ته اړ يئ ،هم په خپل پيدايښت كي
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او هم په خپل رزق او روزي كي ،او هللا تعالى نه يوازي
له دې عيب منزه دئ چي په كوم څه كي چا ته اړ وي بلكي
په ذات او صفاتو كي د ټولو ستاينو وړ دئ ،كه وغواړي
ټول انسانان به له منځه يوسي او د دوى پر ځاى به نوى
مخلوق پيدا كړي ،نه د دوى له منځه وړل هللا تعالى ته
گران كار دئ او نه د بل مخلوق پيدايښت.





    




    



















 
او هيڅ په شا كوونكى د بل بار نه په شا كوي ،او
كه كوم دروند بار شوى (كس) د خپل بار وړلو لپاره
(چا ته) بلنه وركړي نو څه به ترې په شا نه كړى شي
ً چي ته يوازي
كه څه هم د خپلوۍ خاوند وي ،يقينا
هغو ته خبردارى وركوې چي له نه ليدو سره سره له
خپل رب وېرېږي او لمونځ قائموي ،او چا چي پاكيزگي
غوره كړه نو يوازي د ځان په گټه پاكيزگي غوره
كوي ،بيا د هللا په لوري بېرته گرځېدا ده.
( -)11په دې مبارك آيت كي ويل شوي:
 د قيامت په ورځ به هر څوك د خپلو گناهونو پېټى پر
خپلو اوږو وړي ،هيڅوك به نشي كولى له بل سره په دې
اړه څه مرسته وكړي او پېټى ئې ورسپك كړي ،كه د كوم
گنهگار د گناهونو پېټى دومره دروند وي چي له وړلو ئې
عاجز او د بل مرستي ته اړ وي او له نورو مرسته
وغواړي هيڅوك به ئې مرسته نشي كولى ،هيڅوك به ئې
پېټى نشي ورسپكولى ،كه څه هم د هغه نږدې خپلوان وي.
 رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي ته يوازي هغو ته
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خبردارى وركوې چي له نه ليدو سره سره له خپل رب
وېرېږي او لمونځ قائموي ،يعني ستا انذار يوازي هغو
ته گټه رسوي چي دغه دوه ځانگړتياوي لري :په غائبانه
توگه له خپل رب وېرېږي ،او خپل رب لمانځي او خپلي
اړيكي ورسره ټينگوي.
 څوك چي د تزكيې الر غوره كړي ،له گنده افكارو،
گنده اخالقو ،ناولو كړنو او كركجنو تگالرو ځان لري
ساتي او پاكيزگي غوره كوي نو گټه ئې ده ته رسي ،هم
په دنيا كي او هم هغه مهال چي د هللا په لوري ستون شي،
د ټولو بېرته گرځېدا د هللا تعالى په لوري ده.
























    




   
  
نه ړوند او سترگور سره برابرېدى شي او نه تيارې
او رڼا ،او نه سيورى او (د غرمې) تودوخه ،او نه
ً چي هللا هغه
ژوندي سره برابرېدى شي او نه مړي ،يقينا
چا ته اورول كوي چي دى ئې غواړي ،او ته هغو ته چي
په قبرونو كي دي اوروونكى نه يې ،ته يوازي يو
خبردارى وركوونكى يې.
( -)23-19دا مبارك آيتونه رسول هللا ﹽ او د ده له الري
هر داعي ته الرښوونه كوي چي له هر مخاطب د ملگرتيا او
له حق سره د توافق طمع او توقع مه كوئ ،ځيني مخاطبين
د جهل ،بد ذهن ،مړ ضمير ،ځپل شوو عواطفو او مشاعرو
له پلوه داسي پړاو ته رسېدلي وي چي يا ړندو ته ورته
وي يا هغو ته چي په تيارو كي پراته وي او يا په
قبرونو كي پرتو مړو ته ،دوى د حق او باطل تر منځ
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تفكيك نشي كولى ،د سمي او كږې الري له پېژندو عاجز
وي ،د ښې او بدي وينا په توپير نه پوهېږي ،د دوى د
مخالفت او ايمان نه راوړلو له كبله مه مأيوس كېږئ،
لكه څنگه چي ړوند او سترگور ،تيارې او رڼا ،سيورى او
د غرمې تودوخه ،مړي او ژوندي نشي سره برابرېدى،
همداراز هغه چي د ايمان راوړلو استعداد په كي ځپل
شوى ،ضمير ئې مړ او د وجدان حساسيت ئې خفه شوى د هغه
چا په څېر نشي كېدى چي د حق پېژندلو او ايمان راوړلو
وړتيا لري ،ضمير ئې ويښ او انساني مشاعر او عواطف ئې
ژوندي او حساس دي ،له هغه چا د حق وينا اورېدلو او
منلو طمع مه كوئ چي مړو ته ورته دي ،هغه چي د الهي
سننو له مخي دا وړتيا نه لري چي هللا تعالى د حق وينا
اورېدلو توفيق وركړي ،هللا تعالى هغه چا ته له حق سره د
ملتيا او له حقپالو سره د ملگرتيا توفيق وركوي چي د
الهي مشيت له مخي د دې وړتيا ولري ،لكه څنگه چي ته
هغو ته كومه خبره نشې اورولى چي په قبرونو كي دي
همداراز هغه كافران هم ستا د دعوت له اورېدلو او
منلو محروم دي چي له معنوي پلوه په قبرونو كي پرتو
مړو ته ورته دي.
رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي ستا دنده دا ده چي خلك د
كفر له بدو پايلو ووېروې ،ته يوازي يو خبردارى
وركوونكى يې ،د دوى د هدايت او عدم هدايت پرېكړه د هللا
تعالى له لوري او د خاصو الهي سننو مطابق كېږي.
دې ته مو بايد پام وي چي په دغو مباركو آيتونو كي
رسول هللاﹽ ته ويل شوي چي ته مړو او هغو ته چي په
قبرونو كي دي خبره نشې اورولى ،يعني نه يوازي دا چي
مړي خبره نه اوري او داسي دي لكه كاڼه او گونگيان؛
بلكي كه هڅه وكړې چي څه ورواوروې نو هڅه به دي څه
نتيجه نه لري .د مړو د عدم سماع او نه اورېدلو په
اړه د دې آيت حكم ډېر صريح او قاطع دئ ،هيڅ تأويل نه
مني ،په هيڅ بلي معنى ئې نشو تعبيرولى ،هره هغه وينا
له دې آيت سره په بشړه توگه تعارض لري چي وايي :مړي
خبري اوري!! پوښتنه راوالړېږي چي د هغو رواياتوپه اړه
به څه وايو چي ادعاء كوي :مړي خبري اوري!! دې پوښتني
ته يوازي يو ځواب ويلى شو او هغه دا چي يا به قرآن
منو يا دغه روايات ،كه پر قرآن ايمان لرو او هغه د هللا
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تعالى كتاب گڼو نو هره هغه وينا به لري غورځوو چي له
قرآن سره تعارض او تضاد لري او د قرآن خالف خبره كوي،
ً د اعتبار او اعتناء وړ نه دي چي
هغه روايات قطعا
وايي :مړي خبري اوري ،دا روايات نه يوازي له دې پلوه
د اعتناء وړ نه دي چي د قرآن خالف وينا كوي بلكي د
سند له پلوه هم د اعتبار وړ نه دي ،كه د دغو رواياتو
په اسنادو كي غور وكړئ وبه گورئ چي ځيني ئې په صحابه
وو كي يوازي يو راوي لري او ځيني ئې په تابعينو او
تبع تابعينو كي هم يو يو راوي ،داسي غريب روايت چي
نه يوازي په قرآن كي كوم شاهد ورته نه مومو بلكي د
قرآن له څو څرگندو آيتونو سره تعارض لري او هغه خبره
كوي چي د عائشې ﹽ په څېر په قرآن او حديث پوه
شخصيتونه ئې ردوي هيڅكله د اعتبار وړ نشو گڼلى ،دا د
ټولو محدثينو ،محققينو او فقهاوو اتفاقي وينا ده چي
د يوه روايت د اعتبار لپاره لومړى شرط دا دئ چي له
قرآن سره تعارض ونه لري ،غريب روايات يوازي هغه مهال
د اعتبار وړ گڼلى شو چي په قرآن كي كوم شاهد ورته
ومومو .پر قرآن د ايمان تقاضاء دا ده چي داسي غريب
روايات په درناوي سره يوې خوا ته كېږدو چي له قرآن
سره اړخ نه لگوي؛ نه پرې استناد وكړو او نه ئې بل ته
ووايو.





    
    
   

















 
ً يو زېرى وركوونكى او
ً چي ته مو حقيقتا
يقينا
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خبردارى وركوونكى لېږلى يې ،هيڅ داسي امت نشته چي
كوم نذير نه وي په كي تېر شوى ،او كه تا تكذيب
ً چي هغو هم تكذيب كړل چي تر دوى
كړي نو يقينا
وړاندي ول ،په داسي حال كي چي پيغمبرانو ئې
څرگندي نښي ،صحيفې او روښانه كتابونه وروړل ،بيا
مي هغه ونيول چي كفر ئې كړى وو ،نو (وگوره) چي
زما انكار او عذاب څنگه وو!!
( -)21-24په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ﷼ ته ويل
شوي:
ً يو
 په دې كي هيڅ شك نشته چي هللا تعالى ته حقيقتا
زېرى وركوونكى او خبردارى وركوونكى لېږلى يې.
 دا لومړى ځل نه دئ چي هللا تعالى كوم قوم ته پيغمبر
لېږي او هغوى د هللا رسول تكذيبوي ،تر دې وړاندي هيڅ
داسي امت نه دئ تېر شوى چي د هللا تعالى له لوري كوم
پيغمبر نه وي ورلېږل شوى او خلكو همداسي معامله نه
وي ورسره كړې.
ً چي هغو هم مخكني
 كه دا خلك تا تكذيب كړي نو يقينا
پيغمبران تكذيب كړل چي تر دوى وړاندي ول ،په داسي
حال كي چي پيغمبرانو ئې څرگندي نښي ،صحيفې او روښانه
كتابونه وروړل.
 هللا تعالى د حق هغه مخالفين په خپل عذاب اخته كړي
چي د كفر او انكار الر ئې غوره كړې وه او د پيغمبرانو
مخالفت ئې كړى.
 تاريخ ته رجوع وكړه او وگوره چي پر منكرينو د هللا
تعالى له لوري نازل شوي عذابونه څنگه ول او د
پيغمبرانو مخالفين له كوم بدمرغه برخليك سره مخامخ
شوي!!
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آيا نه گورې چي هللا له آسمان اوبه وروي او په دې
سره داسي مېوې راباسو چي رنگونه ئې ډول ډول دي،
او له غرونو ځيني ئې سپيني او سرې گاري دي چي
رنگونه ئې ډول ډول دي او ځيني ئې تك تور ،او
همداسي د خلكو ،خزنده وو او څارويو رنگونه ډول
ً چي له هللا يوازي د ده پوه بندگان
ډول دي ،يقينا
ً چي هللا بخښونكى عزتمن دئ.
وېرېږي ،يقينا
( -)21-21په دې مباركو آيتونو كي د توحيد اړوند څو
عميق او مضبوط دالئل وړاندي شوي ،په دې كي قرآن خپل
مخاطب ته وايي :آيا نه گورې چي هللا تعالى له آسمان
اوبه وروي او بيا په دغو اوبو سره له زمكي داسي ډول
ډول مېوې راباسي چي رنگونه ئې مختلف او بېل بېل دي،
دا د زمكي او آسمان تر منځ ژور تنسيق او همغږي د چا
په اراده رامنځته شوې؟ دا كوم خالق ذات دئ چي له
خاوري خوندوري رنگيني مېوې جوړوي ،هغه هم نه يو ډول
مېوه او په يوه رنگ كي بلكي ډول ډول مېوې چي هم په
خوند كي ژور توپيرونه لري ،هم په شكل او بڼي كي او
هم په رنگ كي؟ دا خو هر عقلمن ناظر ته په جگ غږ
وايي :د دغو خوندورو ،رنگينو او ښكلو مېوو پيدايښت
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
اوبو ډول ډول مېوې راوټوكوه ،دواړو ته ئې الرښوونه
ك ړې چي د انسان په خدمت كي اوسئ او د ده اړتياوي
پوره كړئ!! دا په زرگونو ډوله خوندوري مېوې چي نه
يوازي د نوع ،شكل ،رنگ ،خوند ،جوړښت ،تركيب ،بوى،
ذائقې  ...له پلوه ژور توپيرونه لري بلكي د انسان

فاطر
312
د قرآن پلوشې
ډول ډول غذائي اړتياوو ته ځواب وايي ،انسان ئې له
رنگ ،شكل ،بوي او ذائقې خوند اخلي ،په يوه نوع مېوې
كي يوه له بلي دومره توپيرونه لري چي هر انسان پرې
پوهېدى شي ،آيا دا نه ښيي چي د عالم د ټولو مخلوقاتو
تر شا د يوه داسي حكيم خالق رب نامرئي الس لگيا دئ چي
نه غواړي يو مخلوق او مصنوع ئې له هره پلوه بل ته
ورته وي ،په هر يوه كي بايد د ده د خالقيت او حكمت
بېل بېل اړخونه راڅرگند شي ،د عالم ټول مخلوقات بايد
د ده د ب ې انتهاء علم ،حكمت او خالقيت مظاهر زموږ په
وړاندي انځور كړي؟!! كه دا عالم يوې فابريكې ته ورته
وى او خالق رب ئې نه درلودى نو هيڅكه به د دومره بې
شمېره تنوع ،بې انتهاء ښايست او ژور تنسيق شاهد نه
وو ،لكه څنگه چي يوه فابريكه له يو ډول خامو توكو
يوازي يو ډول يا په ډېر پرمخ تللي حالت كي څو ډوله
شيان جوړولى شي نو د آسمان له اوبو او د زمكي له
خاوري به يوازي څو محدود ډوله شيان پيدا كېدل او هغه
هم په بشپړه توگه يو بل ته ورته ،خو دا دئ گورو چي
خبره كامالً بل ډول ده ،له دې زمكي دومره ډول ډول مېوې
پيدا كېږي چي انسان ئې هم له شمېرلو عاجز دئ او هم
له توصيف!! دا تنوع چي د حكيم خالق ذات د بې انتهاء
قدرت يو څرگند مظهر دئ يوازي په مېوو كي نه بلكي د
عالم په هري برخي كي تر سترگو كېږي ،په غرونو كي
سپيني او سرې گاري گورئ چي رنگونه ئې ډول ډول دي،
داسي گاري هم گورئ چي رنگ ئې تك تور دئ ،نه يوازي د
رنگ له پلوه يوه له بلي توپيرونه لري بلكي د تركيب
له پلوه هم د دوى تر منځ ژور او پراخ توپيرونه شته،
همداسي د خلكو ،خزنده وو او څارويو رنگونه ډول ډول
دي ،د انسان له پيدايښت بيا تر نن پوري داسي دوه
انسانان نه دي پيدا شوي چي له هره پلوه په بشپړه
توگه سره ورته وي ،او د رنگ ،شكل ،جوړښت ،استعدادونو
او ځواكونو له پلوه توپيرونه ونه لري!! دا پراخه
تنوع هر سترگور او عقلمن انسان ته څه وايي؟ د دې
تنوع د خالق په اړه موږ ته څه الرښوونه كوي؟!! يقينا
ً
چي د علم خاوندان نه يوازي دا د رب العالمين د قدرت
څر گند مظاهر گڼي او همدغي تنوع ته په پام سره پر رب
العالمين ايمان راوړي بلكي دا (علم) او (ايمان) په
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دوى كي د خپل رب په وړاندي د قصور داسي احساس
راوالړوي چي زړونه ئې رېږدوي ،همغسي لكه چي هللا تعالى
فرمايي :له هللا يوازي د ده پوه بندگان وېرېږي .هو؛ د
هللا تعالى په اړه ښه معرفت او د هغه ښه پېژندنه په
انسان كي خشوع راپيدا كوي ،څوك چي تر نورو زيات پوه
او عالم وي هغه به تر نورو زيات له خپل رب وېرېږي ،د
ده په وړاندي به ځان قاصر بنده گڼي او خپل الهي
مسئوليت به تر هغه څه ډېر ډېر لوړ گڼي چي كړي ئې دي
يا ئې كوي .دا آيت موږ ته حقيقي (عالم) راښيي ،وايي:
عالم هغه دئ چي له هللا تعالى ډېر وېرېږي؛ نه هغه چي
ډېر كتابونه ئې لوستلي ،عالم هغه نه دئ چي ځان يا
نور ئې په لويو لويو او اوږدو القابو ستايي ،عالم
هغه دئ چي په وينا ،كړنو او څېرې كي ئې له هللا تعالى د
وېري آثار له ورايه برېښي .عالم هغه دئ چي په عالم
كي د ځواكمن او عزتمن رب د قدرت ،حكمت او عظمت مظاهر
د دوى په زړونو كي وېره راوالړوي او خپل قصور ته په
پام سره د هغه مغفرت او بخښني ته طمع ساتي ،او په دې
ً هللا تعالى بخښونكى عزتمن دئ.
باور وي چي يقينا












  





   
   
ً هغه چي د هللا كتاب لولي او لمونځ قائموي او
يقينا
له هغه څه په پټه او څرگنده توگه انفاق كوي چي
موږ ورروزي كړي؛ د داسي تجارت هيله لري چي هيڅكله
نه تباه كېږي .تر څو دوى ته خپله بدله په بشپړه
ً چي هغه
توگه وركړي او خپل فضل الورزيات كړي ،يقينا
شكور بخښونكى دئ.
( -)30-29دلته د هغو كسانو څو ځانگړتياوي بيان شوې
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 بشپړ اجر،چي هللا تعالى د دوى د كړنو قدرونه كوي
، زياتي پېرزويني پرې كوي او گناهونه ئې بخښي،وركوي
 لمونځ، د هللا تعالى كتاب لولي:د دوى ځانگړتياوي دا دي
قائموي او له هغه څه چي هللا تعالى وركړي په پټه او
 دوى په حقيقت كي داسي تجارت،څرگنده توگه انفاق كوي
كوي چي يقيني گټي او حاصل ته ئې طمع او هيله لري او
 دا له هغه رب سره يوې گټوري.هيڅكله نه تباه كېږي
تجارتي معاملې ته ورته تجارت دئ چي له شكور او
 هغه چي د خپل صالح بنده،بخښونكي رب سره ترسره كېږي
.د كړنو قدر كوي او قصور ئې بخښي



   








  





  





  


    



  







  
   













   

311پلوشې
د قرآن
فاطر





   
او له كتاب مو چي څه تا ته وحي كړي هغه حق دئ؛ د
ً چي هللا د
هغه تصديقوونكى چي تر ده وړاندي وو ،يقينا
خپلو بندگانو په اړه باخبر ليدونكى دئ .بيا مو دا
كتاب خپلو هغو بندگانو ته په ميراث وركړ چي موږ
غوره كړي ،نو له دوى ځيني پر خپل ځان ظالم ،ځيني
ئې منځالرى او ځيني ئې د ښېگڼو په لور تلوار
كوونكى دي ،همدا ستر فضيلت دئ ،تلپاتي جنتونه چي
دوى به ورننوځي په داسي حال كي چي هلته به د سرو
زرو او مرغلرو په السونديو سينگار كړى شي او جامې
به ئې ورېښمني وي ،او وايي به :ستايني ټولي هغه هللا
ً چي
ته دي چي اندېښنې ئې له موږ ختمي كړې ،يقينا
زموږ رب شكور بخښونكى دئ .هغه چي موږ ئې د خپل
فضل له امله په تلپاته هستوگنځي كي مېشت كړو په
داسي حال كي چي نه په كي ستوماني رارسي او نه په
كي ستړيا رارسي.
( -)31-31د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :كوم كتاب چي تا ته دركړى
شوى رښتينى كتاب دئ ،ټول هغه الهي كتابونه تصديقوي
چي تر ده وړاندي نازل شوي.
 هللا تعالى خبير او بصير دئ ،هم د خپلو بندگانو له
ظاهر او باطن خبر دئ او هم ئې كړني گوري.
 هللا تعالى دا كتاب خپلو هغو بندگانو ته په ميراث
وركړى چي د همدې لپاره ئې غوره كړي ،د دوى ځيني پر
خپل ځان ظالم ،ځيني ئې منځالري او ځيني ئې د ښېگڼو په
لور تلوار كوونكي دي ،همدا ستر فضيلت دئ ،يعني د دې
كتاب وارثين په دريو ډلو وېشل شوي:
 ځيني ئې د ايمان او نېك عمل تر څنگ خطاگاني او
گناهونه هم لري ،كله كله له سمي الري كاږه شوي او په
دې توگه ئې پر خپل ځان ظلم كړى او په الهي عذاب ئې
اخته كړى.
 ځيني ئې منځ الري دي ،د منځنۍ درجې وگړي دي ،كه څه
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هم له سمي الري ښي او كيڼ لوري ته نه دي كاږه شوي خو
هغه لوړي پوړي ته نه دي رسېدلي چي د لومړۍ درجې
برياليو په ډلي كي محسوب شي.
 ځيني ئې د ښېگڼو په لورو تلوار كوونكي دي ،تر
ټولو وړاندي او له اخالقي ،فكري او معنوي پلوه لوړو
پوړو ته رسېدلي.
 د كتاب دا وارثين به له هغي الهي محاسبې وروسته
تلپاتو جنتونو ته ننوځي چي د قيامت په ورځ به ترسره
كېږي ،له هري ډلي سره د دوى كړنو ته په پام سره
مناسبه محاسبه ،په داسي حال كي چي هلته به د سرو زرو
او مرغلرو په السونديو سينگار كړى شي او جامې به ئې
ورېښمني وي.
 په جنت كي به د دغو جنتيانو وينا دا وي :ستايني
ټولي هغه هللا ته دي چي زموږ اندېښنې ئې له منځه يووړې،
ً چي زموږ رب شكور بخښونكى دئ ،د خپلو بندگانو د
يقينا
نېكو كړنو قدرونه كوي او له گناه او قصور ئې تېرېږي،
موږ ئې د خپل فضل له امله په تلپاته هستوگنځي كي
مېشت كړو په داسي حال كي چي نه په كي ستوماني رارسي
او نه په كي ستړيا رارسي .موږ د خپلو عملونو له كبله
د دې وړ نه وو چي داسي جنتونه راپه برخه شي ،زموږ رب
د خپل پراخ فضل له مخي دې مقام ته راورسولو ،زموږ
گناهونه ئې وبخښل او زموږ د وړو وړو عملونو ئې زياته
قدرونه وكړه.
دې ته مو پام وي چي درنو مفسرينو د دغو آيتونو په
اړه بېل بېل تعبيرونه وړاندي كړي ،ځينو د رازي او
زمخشري په شمول ويلي چي د آيت دغه فقره (
 )  يوازي

(
فقرې
مخكنۍ
 ) ته راجع ده او مطلب ئې دا
دئ چي همدا د ښېگڼو په لوري تلوار كوونكي د هللا تعالى
له ستر فضل برخمن شوي او همدا دوى به جنت ته ننوځي،
خو دا تعبير ضعيف دئ ،دا فقره يوازي مخكنۍ ته نشي
راجع كېدى ،د آيت ټول مخكني مضمون ته راجع ده ،په
ځانگړې توگه د آيت لومړۍ برخي ته چي وايي( :
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 )   همدا
خپلو غوره كړو بندگانو ته كتاب په وراثت وركول د هللا
تعالى ستر فضل دئ ،دلته فضل د فضيلت په معنى نه بلكي
د وركړي او عطاء په معنى راغلى ،له بلي خوا جنت ته
يوازي سابق بالخيرات نه ننوځي بلكي د مؤمنانو دوه
نوري ډلي هم له مناسبي محاسبې وروسته ننوځي ،نو ځكه
په يقين سره ويلى شو چي غوره او دقيق تعبير پورتنى
دئ ،په دې اړه په يوه روايت كي داسي راغلي:
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ښېگڼو كي ئې تلوار كړى هغه كسان دي چي جنت ته به له
حساب پرته ننوځي ،او هغه چي منځالري ول له هغوى سره
به آسان حساب كېږي ،او هغه چي پر خپل ځان ئې ظلم كړى
هغوى به د محشر ټوله موده متوقف ساتل كېږي ،بيا همدا
دوى دي چي هللا تعالى به ئې له خپل رحمت سره مخامخ كړي
او همدا دوى دي چي وايي به :ستايني ټولي هغه هللا ته دي
ً چي زموږ رب
چي اندېښنې ئې له موږ ختمي كړې ،يقينا
شكور بخښونكى دئ .هغه چي موږ ئې د خپل فضل له امله
په تلپاته هستوگنځي كي مېشت كړو په داسي حال كي چي
نه په كي ستوماني رارسي او نه په كي ستړيا رارسي.
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او هغه چي كفر ئې كړى دوى ته د دوزخ اور دئ ،نه
به د دوى په اړه داسي پرېكړه كېږي چي ومري او نه
به د هغه كوم عذاب ترې كمېږي ،همداسي هر ناسپاس
ته سزا وركوو ،په داسي حال كي چي دوى به په هغه
كي چيغي وهي :اې زموږ ربه! ومو باسه چي نېك عمل
وكړو ،له هغه عمل متفاوت چي موږ كولو ،آيا تاسو
ته مو دومره عمر نه وو دركړى چي هغه څوك په كي
پند اخيستى شي چي پند قبلوي ،او نذير هم درغلى
وو ،نو وڅكئ چي ظالمانو ته هيڅ مرستندوى نشته.
( -)31-31په دې مباركو آيتونو كي د كافرانو وضعيت په
دوزخ كي داسي انځور شوى :هغه چي كفر ئې كړى د دوزخ
اور به ئې په برخه شي ،نه به د دوى په اړه دا پرېكړه
كېږي چي ومري او نه به د دوزخ له ډول ډول عذابونو
كوم عذاب ترې كمېږي ،هللا تعالى به دا سزا هر ناسپاس
انسان ته وركوي ،په دوزخ كي به چيغي وهي :اې زموږ
ربه! ترې ومو باسه چي نېك عمل وكړو ،له هغه عملونو
متفاوت چي موږ كولو ،دوى ته به په ځواب كي وويل شي:
آيا تاسو ته مو دومره عمر نه وو دركړى چي د هر پند
اخيستونكي لپاره كافي وو ،او د دې فرصت تر څنگ نذير
هم درغلى وو ،نو اوس د خپل كفر سزا وڅكئ ،ظالمانو ته
هيڅ مرستندوى نشته.
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ً چي هللا د آسمانونو او زمكي په غيبو پوه دئ،
يقينا
ً چي هغه د سينو په شته وو ښه پوه دئ ،دى
يقينا
همغه ذات دئ چي تاسو ئې په زمكي كي خليفه
وگرځولئ ،نو څوك چي كفر وكړي نو د خپل كفر بده
پايله به ئې په برخه وي ،او د كافرانو كفر د خپل
رب په وړاندي له غضب پرته بل څه نه ورته زياتوي،
او كافرانو ته د دوى كفر له تاوان پرته بل څه نه
زياتوي.
( -)39-31په دې مباركو آيتونو كي موږ ته الرښوونه شوې
چي د آسمانونو او زمكي هيڅ څه له هللا تعالى پټ نه دي،
په ټولو شيانو پوه دئ ،د انسانانو د سينو په پټو
اسرارو هم ښه پوه دئ ،د هللا تعالى په اراده د زمكي
خالفت انسان ته وسپارل شو ،نو څوك چي د كفر الر غوره
كړي د خپل كفر بده پايله به ئې په برخه وي ،د
كافرانو كفر د خپل رب په وړاندي له غضب پرته بل څه
نه ورته زياتوي ،او د دوى كفر له تاوان پرته بل څه
نه ورته زياتوي.
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ووايه :آيا پام مو دئ چي ستاسو هغو شركاوو چي له
هللا پرته ئې دربلئ راوښيئ چي د زمكي څه ئې پيدا كړي
او يا ئې په آسمانونو كي څه شركت په برخه دئ ،يا
مو كوم كتاب وركړى چي له مخي ئې پر كوم څرگند
دليل (متمسك) دي ،نه؛ بلكي ظالمان يو له بل سره
له دوكې پرته د بل څه وعده نه كوي.
( -)40په دې مبارك آيت كي د شرك د نفي لپاره څو
مضبوط دالئل ويل شوي:
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :له مشركانو وپوښته چي ستاسو
هغو معبودانو چي له هللا پرته ئې لمانځئ او مرسته ترې
غواړئ د زمكي څه ئې پيدا كړي او يا ئې په آسمانونو
كي څه شركت په برخه دئ ،د آسمانونو په كوم څه كي له
هللا تعالى سره شريك دي ،د زمكي د كوم څه په پيدايښت كي
څه ونډه لري او د آسمان كوم څه د دوى په واك كي دي،
د آسمانونو او زمكي كوم څه تاسو ته دركولى او يا له
تاسو سپمولى شي؟!!
 آيا د شرك لپاره كوم نقلي دليل لرئ؟ داسي كوم
آسماني كتاب موندلى شئ چي شرك توجيه كړي او كوم دليل
او برهان په الس دركړي؟!
 دا مشركين د خپل شرك لپاره نه كوم عقلي دليل لري
او نه نقلي دليل ،نه په آسمان او زمكي كي داسي څه په
گوته كولى شي چي شرك توجيه كړي او نه داسي الهي كتاب
ښودلى شي چي د مشركينو لپاره مستمسك شي ،د دوى د شرك
اصلي وجه دا ده چي يو د بل له لوري دوكه شوى ،ټگمارو
مذهبي مشرانو د دوى ناپوهان او جاهالن غولولي.
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ً چي هللا آسمانونه او زمكه له دې تموي چي زوال
يقينا
ومومي ،او كه زائل شي نو له ده وروسته داسي څوك
ً چي هغه بخښونكى حليم
نشته چي تم ئې كړي ،يقينا
دئ.
( -)41دا مبارك آيت وايي چي آسمانونه او زمكه د هللا
تعالى په واك كي دي ،هغه ئې اداره كوي او د زوال مخه
ئې نيسي ،كه هغه وغواړي چي آسمان او زمكه زائل شي نو
په ټول عالم كي به له ده پرته داسي څوك ونه مومئ چي
تم ئې كړي او د زوال مخه ئې ونيسي ،خو هللا تعالى حليم
او بخښونكى دئ  ،له خپلو بندگانو سره د دوى د كړنو او
چلن له مخي معامله نه كوي ،بلكي د (حلم) او (غفران:
بخښني) له مخي معامله كوي ،كه داسي نه وى نو د دوى د
عصيان او بغاوت له كبله به ئې دا آسمانونه پرې
رانسكور كړي وو او زمكه به ئې زائل كړې وه.

  






    














  











    
   

او په خپلو كلكو قسمونو سره ئې لوړه وكړه چي كه
كوم پيغمبر ورته راشي نو د نورو امتونو تر هر يوه
به زيات هدايت شوي وو ،خو كله چي نذير ورغى نو له
نفرت (تېښتي) پرته ئې بل څه ورزيات نه كړل .په
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زمكي كي د لويي غوښتني او بد تدبير په توگه ،په
داسي حال كي چي بد تدبير له خپل خاوند پرته په بل
چا نه پرېوځي ،نو آيا دوى د مخكنيو له سنت پرته
بل څه ته انتظار لري؟ په داسي حال كي چي هيڅكله
به د هللا د سننو لپاره هيڅ تبديلي ونه مومې او
هېڅكله به د هللا د سننو لپاره هيڅ تحويل (تغيير)
ونه مومې.
( -)43-42دوى د رسول هللا ﹽ تر بعثت وړاندي كلك كلك
قسمونه كول چي كه كوم پيغمبر ورته راشي نو تر ټولو
نورو امتونو به زيات هدايت او په سمي الر تلو ته چمتو
شوي وو ،خو كله چي پيغمبر ورته راغى دې راتگ په دوى
كي يوازي يو شى زيات كړ چي له حق تېښته ده ،د دې
تېښتي موخه هم لويي غوښتنه او د بدو تدبيرونو له الري
ناولو اهدافو او اغراضو ته رسېدل وو ،په داسي حال كي
چي بد تدبيرونه له خپل خاوند پرته په بل چا نه
پرېوځي ،د بدو تدبيرونو تاوان تر نورو زيات او
وړاندي خ پل خاوند ته رسي ،دا ثابت الهي سنت دئ چي په
مخكنيو كي تېر شوى او مصداق ئې د تاريخ په اوږدو كي
په وار وار ليدل شوى ،نو آيا دوى د مخكنيو له سنت
پرته بل څه ته انتظار لري؟ په داسي حال كي چي هيڅكله
به د هللا تعالى د سننو لپاره هيڅ تبديلي ونه مومې او
هېڅكله به د هللا تعالى د سننو لپاره هيڅ تحويل او
تغيير ونه مومې .الهي سنن ثابت او تغيير نه منونكي
دي ،نه ئې څوك په خپلو ناوړو تدبيرونو سره بدلولى شي
او نه كوم تغيير په كي راوستلى شي.
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آيا په زمكي كي نه دي گرځېدلي چي ليدلي ئې وى د
هغو پايله څنگه وه چي تر دوى وړاندي ول او د ځواك
له پلوه (تر دوى) ډېر پياوړي ،او هللا داسي نه وو چي
په آسمانونو كي ئې كوم شى عاجز كړى شي او نه هم
ً چي هغه توانمن پوه دئ ،او كه هللا
په زمكي كي ،يقينا
خلك د هغه څه له كبله مؤاخذه كولى چي دوى كړي نو
(د زمكي) پر شا به ئې هيڅ خزنده نه وو پرېښى ،خو
دوى تر ټاكلې نېټې ځنډوي ،نو كله چي د دوى اجل
(ټاكلې نېټه) راورسېږي نو هللا (هغه مهال) له كوم شك
پرته د خپلو بندگانو په اړه ښه ليدونكى وي.
( -)41-44د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 آيا دا د حق دښمنان او د پيغمبر له ملتيا
تښتېدونكي په زمكي كي نه دي گرځېدلي او د تېر تاريخ
پاڼي ئې نه دي اړولې چي ليدلي ئې وى د هغو پايله
څنگه وه چي تر دوى وړاندي ول ،هغه چي د ځواك له پلوه
تر دوى ډېر پياوړي او ځواكمن ول ،هغه چي په الهي
عذاب اخته شوي ،نه خپل زور او ځواك له دې عذاب
ژغورلي او نه ئې مكر او تدبير ،نه ئې په آسمانونو كي
داسي څوك موندلى وو چي په مرسته ئې د هللا تعالى پرېكړي
و ځنډوي او د الهي عذاب مخه ونيسي او نه په زمكي كي؟
د دوى كلكي نيوني او د الهي عذاب په وړاندي د دوى د
زور ،ځواك او تدبير شنډېدا وښوده چي هللا تعالى هم قدير
او توانمن دئ او هم عليم او پوه ،د هر چا له حال خبر
دئ ،پوهېږي چي څوك د كومي سزا مستحق دئ ،څنگه او كله
سزا وركړي ،نه د چا تدبيرونه د عليم خداى په وړاندي
تم كېدى شي او نه د چا زور او ځواك د قدير خداى په
وړاندي څه اغېز درلودى شي.
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 كه هللا تعالى غوښتى چي خلك د هغو گناهونو له كبله
مؤاخذه كړي چي دوى كړي نو د زمكي پر سر به ئې هيڅ
خزنده نه وو پرېښى ،خو هللا تعالى د خپل پراخ رحمت او
بې سارې پېرزويني له امله دوى ته مهلت او فرصت وركوي
او تر ټاكلې نېټې ئې ځنډوي ،د حق مخالفين دي دا مهلت
ُرصت نه غولوي ،دا دي د خپل زور ،ځواك او
او ف
تدبيرونو حاصل او نتيجه نه گڼي ،په دې دي پوه وي چي
دا مهلت پاى لري ،نه بدلېدونكى پاى ،وخيم او دردناك
پاى ،كله چي دا پاى او د دوى لپاره ټاكلې نېټه
راورسېږي نو هللا هغه مهال ښه پوهېږي چي له دوى سره څه
وكړي ،د كومي سزا وړ دي ،دا ځكه چي هللا تعالى د خپلو
بندگانو په اړه ښه ليدونكي دئ.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

يس
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (يس) دئ ،د سورې په سر كي د
(ياء او سين) دوه توري د هغې نوم گرځول شوى ،دري
اتيا آيتونه لري ،د آيتونو فواصل ئې د دوهم آيت
(حكيم) او د شپږم آيت (غفلون) ته ورته دي ،ځيني
آيتونه ئې لنډ لنډ دي او د ځينو اوږدوالى ئې متوسط
او هغو سورتونو ته ورته دئ چي د مكي دور په منځنيو
كلونو كي نازل شوي.د سورې له متن معلومېږي چي هغه
مهال له رسول هللا ﹽ سره د قريشو مخالفت زيات او تشديد
شوى وو او مسلمانان ئې گواښل چي كه له خپل دعوت الس
وانه خلي له دردناك عذاب سره به مخامخ شي.
لكه څنگه چي دا سوره په دوو مقطعاتو حروفو پيل
شوې د سورې محوري مضامين هم دوه دي :رسالت او معاد،
ټوله سوره د همدغو دواړو اساسي موضوعاتو پر محور
څرخي .د سورې په پيل كي ويل شوي :دا له حكمتونو ډك
قرآن شهادت وركوي چي حامل ئې د هللا تعالى پيغمبر دئ؛
دا ځكه چي له يوه پيغمبر پرته بل څوك داسي له
حكمتونو ډك كتاب نه شي راوړلى .قرآن د داسي شاهد په
توگه وړاندي شوى چي څو خبري ترې ثابتېږي -1 :رسول هللا
ﹽ د هللا تعالى پيغمبر دئ -2 ،الر ئې سمه او مستقيمه ده،
 -3د مهربان عزتمن ذات له لوري رالېږل شوى .يعني د
قرآن له ځالندو الرښوونو په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي
دا الرښود كتاب د مهربان عزتمن ذات له لوري رالېږل
شوى.
ورپسې ويل شوي :د رسول هللا ﹽ دنده د هغو وگړو انذار
او خبردارى وركول دي چي نه په دوى كي كوم پيغمبر
مبعوث شوى او نه د دوى په څو پېړيو مخكنيو كي ،بيا د
هغو وگړو د ايمان نه راوړلو ځيني اسباب ښودل شوي چي
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د مخالفت الر ئې غوره كړې ،وايي :دوى ته غلط عقائد او
باورونه له پالر نيكه په ميراث پاته شوي ،نه په دوى
كي كوم الرښود پيغمبر تېر شوى او نه ئې په پلرونو كي،
غافل او جاهل پاته شوي ،د دوى د اكثريت په اړه دا
وينا صدق كوي چي له حقائقو بې خبر او غافل دي نو ځكه
ايمان نه راوړي ،د دوى بدو افكارو او اخالقو ،جاهالنه
غرور او كبر داسي بڼه غوره كړې لكه چي د دوى د غاړو
پرېړ پرېړ زنځيرونه وي او د دوى سرونه ئې نېغ ساتلي
او الندي كتلو ته ئې نه پرېږدي ،حالت ئې داسي دئ لكه
چي تر مخ ئې هم خنډونه وي او څو گامه آخوا نشي ليدلى
او تر شا ئې هم خنډونه وي او نه پوهېږي آخوا څه تېر
شوي ،نه له ماضي پند اخلي او نه مستقبل ته پام او
اعنتاء لري ،هغه پړاو ته رسېدلي چي د ايمان راوړلو
استعداد او وړتيا ئې په بشپړه توگه ځپل شوي نو ځكه
ايمان نه راوړي.
بيا رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :ته يوازي هغه څوك انذار
كولى شې چي د پند متابعت وكړي او له رحمن رب په غياب
كي ووېرېږي ،دوى ته د بخښني او غوره رزق زېرى وركړه.
ورپسې د رسول هللا ﹽ د دعوت په وړاندي د قريشو
غبرگون د يوې داسي سيمي له غبرگون سره تشبيه شوى چي
لومړى دوه پيغمبران ورغلل او هغوى دواړه تكذيب كړل،
بيا د دواړو مرستي ته درېيم هم ولېږل شو چي د سيمي
استوگنو ته ئې وويل :موږ په يقيني توگه ستاسو لوري
ته د هللا تعالى لخوا لېږل شوي استازي يو ،هغوى ورته
وويل :تاسو خو زموږ په څېر بني آدمان يئ ،له موږ مو
په هيڅ څه كي كوم توپير نشته ،نه هللا تعالى تاسو د
استازو په توگه لېږلي يئ او نه ئې ستاسو په الس كوم
پيغام لېږلى ،تاسو دروغ وايئ ،تاسو ځان ته د بدمرغۍ
سبب بولو ،كه له خپلو خبرو الس وانه خلئ نو هرو مرو
ً به له موږ دردوونكى عذاب
مو رجم كوو او حتما
درورسېږي ،پيغمبرانو په ځواب كي ورته وويل :د بدمرغۍ
اسباب مو په خپله له تاسو سره دي ،آيا موږ له دې
كبله په رجم او دردناك عذاب گواښئ چي نصيحت درته
كوو؟ آيا سمه ده چي هغه كسان په دردناك عذاب وگواښئ
چي تاسو ته پند دركوي؟ اصلي خبره دا ده چي تاسو په
خپل چلن كي تل تېرى او اسراف كوئ ،زموږ په خالف ستاسو
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دا گواښونه هم له همدې اسراف راټوكېدلي .د اتلسم آيت
له وروستۍ فقرې معلومېږي چي دا مباركه سوره هغه مهال
نازله شوې چي قريشو هم د رسول هللا ﹽ په خالف دې ته ورته
دريځ غوره كړى وو او رسول هللا ﹽ او د ده ياران ئې
گواښل چي له خپل دعوت الس واخلي كه نه نو له دردناك
عذاب سره به مخامخ شي.
بيا ويل شوي :د ښار له لري څنډي يو سړى په داسي
حال كي راغى چي تلوار ئې كولو او وئې ويل :اې زما
قومه! د دغو پيغمبرانو متابعت وكړئ ،د هغو متابعت
وكړئ چي له تاسو د هيڅ بدلې طمع نه لري ،مخلص او بې
غرضه ناصحان دي ،په سمه الر روان دي او هدايت ئې په
برخه شوى ،ستاسو ئې خوښه خو زه به ولي او د كوم دليل
له مخي د هغه ذات عبادت نه كوم چي زه ئې پيدا كړى يم
او تاسو هم په پاى كي د هغه لوري ته ورگرځول كېږئ ،د
دې مؤمن بنده په ويناوو كي ټولي هغه اساسي خبري
راغلې چي رسول هللا ﹽ د دې آيتونو د نزول پر مهال قريشو
ته كولې .دا د پيغمبرانو زړه ور مدافع مؤمن د
مخالفينو له لوري شهيد شو .له شهادت سره سم هغه ته
وويل شول چي جنت ته داخل شه ،دې مؤمن شهيد له ځان
سره دا هيله يووړه چي ويل ئې :كاش زما قوم په هغه څه
پوهېدلى چي له كبله ئې زما رب بخښنه راته وكړه او له
معززينو ئې وگرځولم ،د ده مشرك قوم داسي هالك شو لكه
د اور لمبې چي مړې شي او په سړو ايرو بدلي شي ،دې ته
څه اړتيا نه وه چي د دوى د هالكت لپاره له آسمانه كوم
لښكر ولېږل شي ،بس يوه تونده چيغه كافي وه چي هر څه
پرې رانسكور كړي او له منځه ئې يوسي.
د قصې په پاى كي ويل شوي :واى افسوس پر هغو خلكو
چي كله كوم پيغمبر ورغلى نو پر ده او د ده پر وينا
ئې ملنډي وهلې دي او له بد برخليك سره مخامخ شوي!!
بيا قرآن خپل مخاطبين هغو الهي نعمتونو ته متوجه
كوي چي هللا تعالى د دوى په برخه كړي ،هغه نعمتونه چي
په وركړي كي ئې له هللا تعالى پرته هيڅوك هبڅ ډول ونډه
نه لري ،لكه دا چي مړه زمكه ژوندۍ كړي ،سپيره او وچ
ډاگونه ئې ،وچ شوي بوټي او فصلونه ئې ،هغه وني چي د
ژمي يخني وهلې دي او پاڼي ئې رژېدلې ،دا ټول بېرته
راژوندي كوي ،مېوې ،دانې او بوټي راټوكوي ،ټول ئې
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داسي جوړ كړي چي د انسان لپاره د خوراك توكي شي ،په
هغې كي ئې د كجورو او انگورو بڼونه پيدا كړل ،په هغې
كي ئې چينې وبهولې ،دا ډول ډول خوندوري مېوې او هغه
څه چي تاسو ترې ډول ډول خواړه جوړوئ چا پيدا كړي؟!!
د دغو بې شمېره نعمتونو تقاضاء خو دا وه چي تاسو د
خپل مهربان منعم رب د پراخو نعمتونو شكر پر ځاى كړى
وئ ،آيا عجيبه نه ده چي تاسو شكر نه كوئ؟!
بيا د قرآن يو ستر علمي اعجاز زموږ په وړاندي
ځلېږي ،وايي :هللا تعالى ټول جوړه جوړه مخلوقات پيدا
كړي ،كه دا له زمكي راټوكېدونكي بوټي او وني دي ،كه
انسانان دي او كه ډېر نور هغه مخلوقات چي خلك ئې نه
پېژني ،د قرآن د وينا له مخي د عالم هر څه جوړه جوړه
پيدا شوي ،او دا هغه څه دي چي ساينس په شلمي پېړۍ كي
پرې پوه شو.
بيا ويل شوي :د عالم ټول اشياء او اجزاء محكوم او
مقهور دي او د عالم ټول تحوالت د معينو ضوابطو او
سننو سره سم تر سره كېږي ،هيڅ څه له خپل حد تېرى نشي
كولى ،په خپل وخت كي راځي ،په خپل ځاى كي راځي .شپه
او ورځ د طبيعت دوه حالته دي او لمر ،سپوږمۍ د 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
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
عالم كي راځي د ا هم د معينو سننو او ضوابطو سره سم،
يو په بل باندي سبقت نشي كولى ،آيا دا دليل د دې
خبري د ثبوت لپاره كفايت نه كوي چي دا هر څه يو مالك
ټولواك اداره كوي ،او هر څه د هغه مالك هللا د ارادې په
وړاندي محكوم او مقهور دي؟
بيا د انسان پام د هللا تعالى يوې بلي پېرزويني ته
اړول شوى :هللا تعالى انسان ته د كشتۍ جوړولو استعداد
وركړى ،په طبيعت كي ئې داسي سنن اېښي چي له انسان
سره د كشتۍ په جوړولو كي مرسته كوي او داسي توكي ئې
پيدا كړي چي انسان كولى شي له هغوى په استفادې سره
كشتۍ جوړه كړي ،اوبه ئې داسي جوړي كړې چي ځيني توكي
پر خپل سر وړي او له ډوبولو ئې ډډه كوي ،انسان ته ئې
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د داسي كښتيو جوړولو استعداد او توفيق وركړ چي د بحر
اوبه څيري او وړاندي درومي ،له همدغو كښتيو په
استفادې سره له يوې سيمي بلي ته ځي.
ورپسې په  41آيت سره د سورې دوهمه برخه پيل شوې،
په دې برخي كي د بحث دوهمه موضوع څېړل شوې ،د قيامت
په اړه د منكرينو غلطي انگېرني او له دې انگېرنو
راوالړ شوي غلطي كړنالري او تگالري څېړل شوې ،د دوى
اعتراضاتو او پوښتنو ته مضبوط ځوابونه ويل شوي ،دا
لړۍ د سورې تر پايه دوام كوي.
په سر كي ويل شوي :پر قيامت د عدم باور لومړۍ
نتيجه دا ده چي منكرين ئې د سپېڅلو اهدافو لپاره
مالي قربانۍ او له مظلومانو او حاجتمنو سره مرستي ته
نه چمتو كېږي او كومه توجيه نه ورته مومي ،نه يوازي
د قربانۍ جذبه او له همنوع سره زړه سوى ئې ځپي بلكي
دا كار ورته ناسم او د عقل خالف برېښي ،بيا د قيامت
ناڅاپي راتگ او د كافرانو د انگېرنو او تصوراتو خالف
راتگ او هغه مهال د منكرينو بد حالت داسي انځور شوى
چي قيامت به ناڅاپي راشي ،داسي چي په شپېلۍ كي به پو
كړى شي او په همدې سره به دوى له خپلو قبرونو راپاڅي
او د خپل رب په لور به ځغلي ،اوس خو دوى قيامت لري
گڼي او په راتلو كي ئې ځنډ داسي تعبيروي چي قيامت
نشته ،خو هغه ورځ به وايي :افسوس پر موږ؛ چا له خوبه
راپاڅولو؟ له خپلي مړيني تر قيامت پوري اوږده موده
به داسي گڼي لكه د خوب څو شېبې ،هغه مهال به دوى په
خپله وايي :دا همغه څه دي چي رحمن رب ئې وعده كړې وه
او پيغمبرانو رښتيا ويلي وو ،همغه مهال به ټول د هللا
تعالى په وړاندي د محاسبې لپاره حاضر كړى شي ،نه به
پر چا كوم ظلم كېږي او نه به له هغه څه پرته سزا
وركول كېږي چي كول ئې.
بيا د جنتيانو حالت داسي انځور شوى :جنتونه به ئې
په برخه شي ،د خوښيو په جامو كي به پټ او له خوښيو
ډكو مشغولتياوو كي به بوخت وي ،د جنت د ونو سيوري كي
پر تختونو ناست او تكيه به ئې وهلې وي ،ډول ډول مېوې
به ئې مخي ته پرتې وي او هر هغه څه به ئې په برخه وي
چي د دوى زړه ئې غواړي ،د مهربان رب د وينا مطابق به
ئې په سالم سره استقبال كېږي.
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او په مقابل كي ئې د دوزخيانو حالت به داسي وي :دوى
ته به وويل شي :اې مجرمانو! له نورو بېل شئ ،اې د
آدم بچيانو! آيا فرمان مي نه وو درلېږلى چي د شيطان
ً چي هغه ستاسو څرگند دښمن دئ؟
بندگي مه كوئ؛ يقينا
آيا تاسو ته مي نه وو ويلي چي يوازي زما عبادت وكړئ
چي همدا يوازينۍ مستقيمه الر ده؟ آيا نه مي وو درته
ويلي چي شيطان ستاسو ډېر نسلونه بې الري كړل؟
د قيامت په ورځ او د الهي محاسبې په يوه ځانگړي
پړاو كي به هللا تعالى د كافرانو پر خولو مهر ولگوي ،د
څه ويلو توان به ترې سلب شي ،السونه به ئې له هللا تعالى
سره خبري كوي او پښې به ئې د دوى پر مخكنيو كړنو
گواهي وركوي.
بيا د مخالفينو دا تبليغات رد شوي چي ويل به ئې:
محمد (ﹽ) يو پياوړى شاعر او ليكوال دئ او د ده كتاب
(قرآن) د شعر كتاب دئ ،هللا تعالى د دوى په ځواب كي
فرمايي :موږ چي څه ورښودلي هغه شعر نه دئ او د ده
شأن تر دې ډېر لوړ دئ چي يو شاعر وي ،د ده له لوري
چي تاسو ته څه وړاندي شوي دا خو له ځانگړي پند او
څرگندوونكي قرآن پرته بل څه نه دي.
بيا قرآن خپل مخاطبين هغو الهي پېرزوينو او
نعمتونو ته متوجه كوي چي د څارويو په بڼي كي د
انسانانو په برخه شوي؛ فرمايي :آيا دې ته ئې پام نه
دئ كړى چي هللا تعالى هغه څاروي ورته پيدا كړي چي په
خپل الس ئې داسي جوړ كړي چي دوى ته مسخر او رام وي ،د
دوي په خدمت كي وي او د دوى گڼ شمېر اړتياوي رفع
كړي.
ورپسې د مشركينو او د دوى د جعلي معبودانو په اړه
ويل شوي :مشركينو له هللا تعالى پرته داسي معبودان ځان
ته غوره كړي چي گمان كوي هغوى به ئې خپلو موخو ته په
رسېدو كي يا په خپله مرسته وكړي او يا به هللا تعالى د
هغوى په طفيل او سپارښتنه د دوى حاجتونه ترسره كړي،
حال دا چي هغوى نه يوازي د دوى مرسته او مالتړ نشي
كولى بلكي دوى په خپله د هغوى لپاره چمتو شوى لښكر
وي.
بيا رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي د مخالفينو د
معاندانه تبليغاتو له كبله مه غمجن كېږه ،هللا تعالى د
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دوى په پټو او څرگندو تبليغاتو او توطئو او په دې چي
څنگه ئې شنډ او بې اغېزه كړي ښه پوهېږي.
بيا دغه كافر او مشرك انسان چي له هللا تعالى پرته
نور معبودان لمانځي او له بيا ژوندون انكار كوي دې
ته متوجه كوي چي هللا تعالى له يوې نطفې پيدا كړى ،هغه
ځاى ته ئ ې رسولى چي له خپلي تگالري او دريځ دفاع كولى
شي ،خو هغه خپل زور ځواك د حق او حقيقت په ضد كاروي،
حتى د خپل رب په ضد استدالل كوي او وايي :څوك به دا
هډوكي په داسي حال كي بياراژوندي كوي چي وراسته شوي
وي ،رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي دې منكر انسان ته ووايي:
 .1همغه ذات به ئې بياراژوندي كوي چي په لومړي ځل ئې
پيدا كړل،
 .2همغه ذات به ئې بياراپيدا كوي چي په هر ډول
پيدايښت ښه پوه دئ،
 .3همغه ذات به ئې بياراژوندي كوي چي تاسو ته ئې له
شنې وني داسي اور پيدا كړ چي ترې بلول كوئ،
 .4آيا هغه چي آسمانونه او زمكه ئې پيدا كړي پر دي
قادر نه دئ چي دوى ته ورته انسانان پيدا كړي؟!
 .1كله چي هللا تعالى د كوم كار اراده وكړي نو يوازي
همدا اراده او دا حكم كافي دئ چي ووايي :وشه ،او هغه
كار له كوم ځنډ پرته ترسره كېږي.
د سورې په پاى كي او د يوې جامع او ښكلې تتمې په
توگه ويل شوي :نو سپېڅلتيا هغه ذات ته ده چي د هر څه
واك د ده په الس كي دئ او د هغه لوري ته ورگرځول
كېږئ .يعني هر څه د ده په اختيار كي او د هغه د
ارادې په وړاندي مقهور دي ،په پاى كي د خپل رب په
لوري درومي ،تاسو هم د نورو شيانو په څېر د خپل ژوند
په پاى كي د خپل رب خوا ته درومئ.
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ً يو له
ى س ،قسم په باحكمته قرآن چي ته يقينا
پيغمبرانو يې ،پر مستقيمي الري ،د مهربان عزتمن
ذات (له لوري) الندي لېږنه.
( -)1-1د دې مباركو آيتونو الرښووني دادي:
 دلته پر قرآن لوړه شوې او ورپسې د دې قسم د ځواب
ً چي ته يو له پيغمبرانو يې،
په توگه ويل شوي :يقينا
پر مستقيمي الري ،د مهربان عزتمن ذات له لوري الندي
لېږنه .بايد وگورو چي د دې قسم او د هغه د ځواب تر
منځ تړاو څنگه دئ ،آيا مطلب ئې دا دئ چي هللا تعالى د
دې لپاره د قرآن پر عظمت لوړه كړې چي مخاطب مطمئن
كړي چي له كوم شك او ترديد پرته رسول هللا ﹽ د هللا تعالى
استازى او پيغمبر دئ؟ او كه ئې مطلب دا دئ چي دا له
حكمتونو ډك قرآن شهادت وركوي چي حامل ئې د هللا تعالى
پيغمبر دئ؛ دا ځكه چي له يوه پيغمبر پرته بل څوك
داسي له حكمتونو ډك كتاب نه شي راوړلى؟ د دې پوښتنو
ځواب دا دئ :د قسم اصلي معنى دا ده چي په دې سره قسم
كوونكى هغه څه د خپلي مدعا لپاره د شاهد په توگه
وړاندي كوي چي قسم ئې پرې خوړلى ،پر هللا تعالى د قسم
معنى دا ده چي قسم كوونكى هللا تعالى پر خپلي مدعاء
شاهد نيسي او وايي :هللا تعالى شاهد دئ چي زما وينا
رښتيا ده .د قرآن ټول قسمونه دې ته ورته دي او په
ټولو كي مقسم به (هغه څه چي قسم پرې ياد شوى) د شاهد
په توگه وړاندي شوى ،دلته هم قرآن د داسي شاهد په
توگه وړاندي شوى چي څو خبري ترې ثابتېږي -1 :رسول هللا
ﹽ د هللا تعالى پيغمبر دئ -2 ،الر ئې سمه او مستقيمه ده،
 -3د مهربان عزتمن ذات له لوري رالېږل شوى.
 دې ته مو پام وي چي مسلمان ته له هللا تعالى پرته په
بل څه لوړه كول حرام دي ،كه څه هم هغه د قرآن او
كعبې په څېر يو سپېڅلى شى وي ،دا ځكه چي نه قرآن د
چا د مدعاء لپاره شاهد كېدى شي او نه كعبه ،داسي قسم
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هم له ادبي پلوه ناسم دئ او هم له شرعي پلوه ناجائز،
قسم د يوه شي پر عظمت د لوړي كولو په معنى نه دئ كه
داسي وى نو پر داسي سپېڅلو شيانو به قسم جائز وو ،خو
قسم په عامه توگه او په قرآن كي په خاصه توگه د دې
لپاره وي چي مقسم به د شاهد په توگه وړاندي شي داسي
لكه په پورتني قسم كي چي قرآن د وروستيو دريو مدعاوو
د اثبات لپاره د شاهد په توگه وړاندي شوى .بايد
وگورو چي قرآن څنگه د دغو مدعاوو د اثبات شهادت
وركوي .حقيقت دا دئ چي قرآن د رسول هللا ﹽ ستره معجزه
ده ،دومره ستره چي د هيڅ پيغمبر هيڅ معجزه نشي ورسره
برابرېدى ،دا د موسى ﹽ تر عصاء او يد بيضاء ،او د
عيسى ﹽ د مړي له ژوندي كولو او د ړوند تر روغولو
ډېره ډېره لو ړه او ستره معجزه ده ،د مخكنيو
پيغمبرانو معجزې داسي وې لكه د دوى رسالت ،د هغوى د
دعوت ساحه او موده محدوده وه ،معجزې ئې هم د هغو
كسانو لپاره وې چي په خپلو سترگو ئې ليدلې ،يوازي
دوى ئې پرې قانع كولى شو ،نه ئې د خپلي زمانې هغه
خلك قانع كولى شو چي دا معجزې ئې په خپلو سترگو نه
وې ليدلې او نه د دوى تر رحلت وروسته وگړي ،د عيسى ﹽ
د هغو سترو سترو معجزو په ليدلو سره د گوتو په شمېر
خلكو پرې ايمان راوړ ،د خپل ښار خلكو ئې نه يوازي
ايمان رانه وړ بلكي د هغوى د مخالفتونو او تورونو له
كبله مجبور شو سيمه پرېږدي!! د رسول هللا ﹽ دعوت عام
دئ ،ټوله نړۍ او ټول خلك احتوى كوي ،تر قيامت پوري
دوام لري ،د ده معجزه هم بايد د ده د دعوت او رسالت
په څېر پراخ ابعاد ولري او اغېز ئې تلپاتى وي ،قرآن
دغسي يوه ستره او تلپاتې معجزه ده ،هللا تعالى هغو خلكو
ته چي ويل به ئې :ولي محمد (ﹽ) ته هغه معجزې نه دي
وركړى شوې چي مخكنيو پيغمبرانو ته وركړى شوې وې ،دا
ځواب وركړى :رسول هللا ﹽ ته هغه ډول معجزې ځكه نه دي
وركړى شوې چي مخكنيو خلكو پرې ايمان رانه وړ ،آيا
تاسو به په داسي معجزو قانع شوي وئ؛ سره له دې چي
ستاسو پلرونو ونه منلې؟!! آيا دا قرآن د معجزې په
توگه كافي نه دئ؟!! لكه چي فرمايي:
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العنكبوت54-51 :

او وئې ويل :ولي د خپل رب له لوري څرگندي نښي نه دي
پرې نازلي شوې؟ ووايه :يقينا چي نښي خو له هللا سره دي،
او زه يوازي يو څرگند نذير يم ،آيا دا ورته كفايت نه
كوي چي موږ پر تا هغه كتاب نازل كړى چي پر دوى لوستل
كېږي ،يقينا چي په دې كي د ايمان راوړونكو وگړو
لپاره حتما رحمت او ذكر دئ.
دا آيتونه وايي :چا چي له حق سره د مخالفت پرېكړه
كړې وي؛ نه په دالئلو قانع كېږي او نه په معجزو ،دا
دئ گورئ چي د قريشو په وړاندي د رسول هللا ﹽ په څېر ستر
شخصيت والړ دئ ،د هللا تعالى لوري ته بلنه وركوي ،د قرآن
په څېر له معجزو ډك كتاب ورته وړاندي شوى ،خو هغوى
نه يوازي له ايمان راوړو ډډه كوي بلكي له رسول هللا ﹽ د
داسي خارق العاده معجزو غوښتنه كوي چي د دوى شيطان
پرې قانع شي ،وايي :ولي د ده د رب له لوري څرگندي
نښي نه دي پرې نازلي شوې؟ ولي داسي معجزې نه دي
وركړى شوې چي مخكنيو پيغمبرانو ته وركړى شوې وې؟
رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي د دوى په ځواب كي ووايي:
يقينا چي نښي له هللا سره دي ،او زه يوازي يو څرگند
نذير يم ،له ما سره نه معجزې شته او نه ئې د ښودلو
واك ،زه فقط يو نذير يم چي د كفر ،شرك ،ظلم او فساد
له بدو پايلو تاسو ته خبردارى دركوم .د دوى د غلطي
غوښتني په ځواب كي فرمايي :آيا د دوى د قناعت لپاره
دا له اعجازونو ډك كتاب چي ته ئې پرې لولې كفايت نه
كوي؟!! يقينا چي په دې كي د ايمان راوړونكو وگړو
لپاره حتما (رحمت) او (ذكر) دئ ،هغه چي د ايمان
راوړو استعداد او وړتيا ئې نه ده ځپل شوې هغوى به
هرومرو دا كتاب د هللا تعالى يوه لويه پېرزوينه گڼي او
له هغه به پند اخلي.
همداراز فرمايي:
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القصص41 :
نو كله چي زموږ له لوري حق ورغى وئې ويل :ولي ده ته
هم موسى ته د وركړى شوو (معجزو) په څېر (معجزې) نه
دي وركړى شوې؟! آيا تر دې د مخه په هغه څه كافران
نشول چي موسى ته وركړى شوي وو؟ وئې ويل :دوه كوډي
(سحر) چي يو د بل مالتړ كوي ،او وئې ويل :موږ له هر
يوه انكار كوونكي يو.
دا دئ گورئ چي قريشو له رسول هللا ﹽ داسي معجزې
غوښتلې چي موسى ﹽ ته وركړى شوې وې ،د دوى په ځواب كي
ويل شوي :آيا د موسى عليه السالم له ټولو معجزو سره
سره له ده او معجزو ئې انكار ونه شو؟ ستاسو پلرونو د
هغه معجزو ته د سحر په سترگه وكتل او تاسو د محمد
عليه السالم دعوت ته ،دواړه مو كوډي او سحر او يو د
بل موئيد وگڼل.
قرآن د هللا تعالى له لوري نازل شوى كتاب دئ ،د دې
ادعاء اثبات لپاره يوازي دا كافي ده چي د اسالم
دښمنانو په تېرو څوارلسو پېړيو كي په ټول قرآن كي يو
داسي مورد ونه شو موندلى چي له علمي او عقلي پلوه د
اعتراض وړ وي او د علم او عقل خالف خبره ئې كړې وي!!
نه يوازي دا بلكي د قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي داسي
حقائقو ته اشاره شوې چي انسان ډېر وروسته او د زياتو
علمي تحقيقاتو او څېړنو په نتيجه كي پرې پوه شوى ،د
هغو آيتونو شمېر سلگونو ته رسېږي چي هر يو ئې ستر
علمي اعجاز دئ ،داسي حقائق ئې په گوته كړي چي انسان
په نولسمي ،شلمي او حتى يوويشتمي پېړۍ كي پرې پوه
شوى ،ما د (ساينس او د قرآن علمي اعجاز) په نامه
كتاب كي نږدې دوه سوه داسي آيتونه راغونډ او تشريح
كړي چي هر يو ئې له علمي پلوه داسي ستره معجزه ده چي
د هيڅ پيغمبر معجزه برابري نشي ورسره كولى .هر هغه
څوك چي ضمير او وجدان ئې نه وي مړ شوى ،انساني مشاعر

311پلوشې
د قرآن
يس
د ايمان راوړلو
او عواطف ئې له منځه نه وي تللي،
استعداد ئې په بشپړه توگه نه وي ځپل شوى ،د دې
آيتونو د هر يوه په ليدلو سره به په قطعي توگه دې
ً د داسي ذات كتاب دئ چي
نتيجې ته رسېږي چي قرآن حتما
د عالم پر ټولو اسرارو پوه دئ ،دا د يوه عادي انسان
وينا نه شي كېدى ،هيڅ انسان كه هر څومره نابغه وي په
داسي حقائقو پنځلس پېړۍ وړاندي نه شو پوهېدى چي
ساينس او ساينسپوهان له ډېرو ژورو او پر له پسې
تحقيقاتو او څېړنو وروسته دا دئ اوس په شلمي او
يوويشتمي پېړۍ كي پرې پوه شول .ما او زما د پېړۍ
همزولو رسول هللا ﹽ نه دئ ليدلى ،د ده داسي معجزه مو نه
ده ليدلې چي مخكنيو پيغمبرانو ﹽ ته وركړى شوې وې،
قرآن وايي چي ده ته دا ډول معجزې نه وې وركړى شوې،
خو د قرآن او د قرآن دغو آيتونو ته په پام سره پر
رسول هللا ﹽ د هللا تعالى د يوه رښتيني پيغمبر په توگه
ايمان لرو او د زړه سلول سلول مو گواهي وركوي چي دا
قرآن د هللا تعالى كتاب دئ او رسول هللا ﹽ د هغه پيغمبر،
هيڅ انسان نشي كولى د قرآن په څېر له حكمتونو او
اعجازونو ډك كتاب وړاندي كړي ،د دې اعتقاد او باور
لپاره دومره مضبوط دالئل لرو چي زړه او دماغ مو په
بشپړه توگه پرې قانع شوى ،د زړه په هيڅ گوښې كي مو
هيڅ شك او تردد ته هيڅ مجال نه دئ پاته .كه داسي
معجزه هم وگورو چي مخكنيو انبياوو ته وركړى شوې وې
نو زموږ په ايمان كي به هيڅ تغيير رانشي.
 همــداراز دا آيتونــه وايــي :د رســول هللا ﹽ تگــالره
مستقيمه ده ،د ده له شخصيت او تگالري معلومېږي چـي دى
د هللا تعالى رسول دئ ،هر انسان او شخصيت ئـې لـه خپلـي
كړنالري او تگالري معلومېدى شي ،د هر انسان تگالره مـوږ
ته وايي چي رحماني ده كه شيطاني ،د حق په لوري تمايل
لري او كه د باطل په لوري ،بنسټ ئې پر حـق او عـدالت
والړ دئ كه پر ظلم او باطل ،رسول هللا ﹽ ته چي پـه قـرآن
كي كومه فكري ،اخالقي او عملي تگالره ترسيم شوې؛ پر حق
او عدالت والړه تگالره ده ،كوږوالى په كي نشـته ،د حـق
او عدالت خالف خبره پكي نشته ،د عقل او علم خالف وينـا
ـالره د
په كي نشته ،له هر څه ئـې معلـومېږي چـي دا تگـ
داسي رحمن رب له لوري ورته ترسيم شوې چـي پـر انسـان
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زيات مهربان او رؤف دئ ،په دې تگالري كـي داسـي مـورد
نشو موندلى چي د اعتراض وړ وي ،داسـي چـي لـه حـق او
عدالت ښي يـا كـيڼ لـوري تـه د انحـراف كومـه وړه او
معمولي نښه په كي تر سترگو شي.
د قرآن له ځالندو الرښوونو په ډېر وضاحت سره
معلومېږي چي دا الرښود كتاب د مهربان عزتمن ذات له
ً چي هر هغه څوك به هرومرو دا
لوري رالېږل شوى .يقينا
كتاب د هللا تعالى يوه لويه پېرزوينه گڼي او له هغه به
په مستقيمي الر د
پند اخلي چي د حق په لټه كي وي،
تلو تلوسه لري او د ايمان راوړو استعداد او وړتيا ئې
نه وي ځپل شوې .د قرآن له ويناوو معلومېږي چي دا
الرښود كتاب د عزتمن مهربان رب له لوري نازل شوى ،په
قرآن كي د انسان په اړه د دې رحمن رب د پراخ رحمت او
پېرزويني مظاهر له ورايه ځلېږي ،عزت ته د رسېدو
څرگنده الر ئې د انسان په وړاندي ترسيم كړې.

   
  
    
   













   









  





تر څو هغه وگړي انذار كړې چي پلرونه ئې نه دي
ً چي دا وينا د
انذار شوي نو ځكه غافل دي ،يقينا
دوى پر ډېريو محققه (رښتينې) شوې نو ځكه ايمان نه
ً چي موږ د دوى په غاړو كي داسي
راوړي ،يقينا
زنځيرونه اچولي چي تر زنو پوري (رسېدلي) دي نو
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ځكه دوى سر نېغ نيونكي دي ،او موږ هم د دوى تر مخ
ځانگړي خنډونه گرځولي او هم د دوى تر شا ځانگړي
خنډونه ،نو دوى مو داسي پوښلي چي ليدل نشي كولى،
او پر دوى برابره ده چي انذار ئې كړې يا ئې انذار
نه كړې؛ (هيڅكله) ايمان نه راوړي.
( -)10-1په دې مباركو آيتونو كي له يوې خوا د رسول هللا
ﹽ د بعثت دې اړخ ته اشاره شوې چي دنده ئې د هغو وگړو
انذار او خبردارى وركول دي چي نه په دوى كي كوم
پيغمبر مبعوث شوى او نه د دوى په څو پېړيو مخكنيو
كي ،له بلي خوا د هغو وگړو د ايمان نه راوړلو ځيني
اسباب ښودل شوي چي د مخالفت الر ئې غوره كړې ،وايي:
دوى ته غلط عقائد او باورونه له پالر نيكه په ميراث
پاته شوي ،نه په دوى كي كوم الرښود پيغمبر تېر شوى او
نه ئې په پلرونو كي ،غافل او جاهل پاته شوي ،د دوى د
اكثريت په اړه دا وينا صدق كوي چي له حقائقو بې خبره
او غافل دي نو ځكه ايمان نه راوړي ،د دوى بدو افكارو
او اخالقو ،جاهالنه غرور او كبر داسي بڼه غوره كړې لكه
چي د دوى د غاړو پرېړ پرېړ زنځيرونه ترې جوړ شوي وي
او د دوى سرونه ئې نېغ ساتلي او الندي كتلو ته ئې نه
پرېږدي ،حالت ئې داسي دئ لكه چي تر مخ ئې هم خنډونه
وي او څو گامه آخوا نشي ليدلى او تر شا ئې هم خنډونه
وي او نه پوهېږي آخوا څه تېر شوي ،نه له ماضي پند
اخلي او نه مستقبل ته پام او اعتناء لري ،داسي لكه
چي پر سترگو ئې پردې وي ،د جهل او تعصب تورو پردو د
دوى سترگي پوښلې دي ،د حقائقو له ليدلو عاجز شوي ،د
دوى په اړه انذار او عدم انذار څه توپير نه لري ،پر
دوى كوم اغېز نه كوي او كومه گټه نه وررسوي ،هغه
پړاو ته رسېدلي چي د ايمان راوړلو استعداد او وړتيا
ئې په بشپړه توگه ځپل شوي نو ځكه ايمان نه راوړي.
دې ته مو بايد پام وي چي دلته :
خنډ،
او
بند
:
زنځيرونه،
 :دوى مو پوښلي؛ په مجازي معنى
راغلي ،هيڅ يو ئې په حقيقي معنى او د جسمي زنځير،
خنډ او پردې په معنى نه دئ راغلى ،د دوى پر سترگو د
جهل او تعصب توري پردې پرتې دي ،په جهل وهلي او شرك

يس
390
د قرآن پلوشې
ځپلي ماحول كي نښتي دي ،نه له ماضي د پند اخيستلو
وړتيا لري او نه له تيارو د وتلو او د روښانه مستقبل
په لوري د تللو استعداد ،كبر او بې ځايه غرور د دوى
سرونه داسي لوړ ساتلي چي د حق په وړاندي سر ټيټولو
ته ئې نه پرېږدي.

   

















   



 
ً چي ته يوازي هغه څوك انذار كولى شې چي د
يقينا
پند متابعت وكړي او له رحمن رب په غياب كي
ووېرېږي ،نو هغه ته د ځانگړې بخښني او ځانگړي
ً چي موږ مړي راژوندي
غوره رزق زېرى وركړه ،يقينا
كوو او هغه څه ليكو چي دوى وړاندي كړي او د
گامونو نښي ئې هم ،او هر څه مو په يوه څرگند
پرانيستي كتاب كي درج كړي.
( -)12-11دلته رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :ته يوازي هغه
څوك انذار كولى شې چي د پند متابعت وكړي او له رحمن
رب په غياب كي ووېرېږي ،داسي وگړو ته د ځانگړې بخښني
او ځانگړي غوره رزق زېرى وركړه ،هللا تعالى به هغوى ته
بخښنه كوي او په دنيا او آخرت كي به غوره رزق ورپه
برخه كوي .دې ته دي پام وي چي هللا تعالى مړي راژوندي
كوي ،همداسي به د هغو خلكو مړه زړونه هم راژوندي كوي
چي د كفر له كبله د دوى عواطف او مشاعر مړه شوي ،په
ايمان سره به دغه مړه زړونه راژوندي كړي ،خو د هللا
تعالى معامله له خپلو بندگانو سره د دوى د كړنو له
مخي وي ،دا انتظام ئې كړى چي د هر يوه وړاندي او
وروسته عملونه او آثار او نتائج په دقيقه توگه او په
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 د،ليكلې بڼه ثبت او په پرانيستي كتاب كي درج شي
همدې كتاب له مخي له هر انسان سره مناسبه معامله
.كوي


























   




   



  










    






   
    
  
او د هغو كليوالو مثال ورته تېر كړه چي پيغمبران
 هغه مهال چي دوه مو ورولېږل خو دوى تكذيب،ورغلل
: نو وئې ويل،كړل نو په درېيم مو د دوى مالتړ وكړ
،ً چي موږ ستاسو لوري ته لېږل شوي استازي يو
يقينا
 تاسو خو له دې پرته بل څه نه يئ چي زموږ:وئې ويل
 او رحمن رب هيڅ څه نه دي،په څېر بني آدمان يئ
 تاسو له دې پرته بل څه نه يئ چي دروغ،لېږلي
 زموږ رب ښه پوهېږي چي موږ په: وئې ويل،وايئ
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يقيني توگه ستاسو لوري ته لېږل شوي استازي يو ،او
پر موږ له څرگند ابالغ پرته بل څه (ذمه والي)
ً چي تاسو ځان ته د بدمرغۍ
نشته ،وئې ويل :يقينا
ً مو رجم كوو او
سبب بولو ،كه ډډه ونه كړئ حتما
ً به له موږ دردوونكى عذاب درورسېږي ،وئې ويل:
حتما
بدمرغي مو په خپله له تاسو سره ده ،آيا سره له دې
چي پند دركړى شي ،نه؛ بلكي تاسو مسرف وگړي يئ.
( -)19-13په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته
الرښوونه شوې چي خپلو مخاطبينو ته د هغو وگړو مثال
وړاندي كړي چي پيغمبران ورغلل ،لومړى دوه ورولېږل
شول خو هغوى دواړه تكذيب كړل ،بيا د دواړو مرستي ته
درېيم هم ولېږل شو چي د سيمي استوگنو ته ئې وويل:
موږ په يقيني توگه ستاسو لوري ته د هللا تعالى لخوا
لېږل شوي استازي يو ،هغوى ورته وويل :تاسو خو زموږ
په څېر بني آدمان يئ ،له موږ مو په هيڅ څه كي كوم
توپير نشته ،نه هللا تعالى تاسو د استازو په توگه لېږلي
يئ او نه ئې ستاسو په الس كوم پيغام لېږلى ،تاسو له
دې پرته بل څه نه يئ چي دروغ وايئ ،پيغمبرانو ورته
وويل :زموږ رب ښه پوهېږي چي موږ په يقيني توگه ستاسو
لوري ته لېږل شوي استازي يو ،دنده مو يوازي دا ده چي
د هللا تعالى پيغام په بشپړ امانت او په واضح توگه تاسو
ته ورسوو ،هغوى ورته وويل :تاسو ځان ته د بدمرغۍ سبب
بولو ،كه له خپلو خبرو الس وانه خلئ نو هرو مرو مو
ً به له موږ دردوونكى عذاب درورسېږي،
رجم كوو او حتما
پيغمبرانو په ځواب كي ورته وويل :د بدمرغۍ اسباب مو
په خپله له تاسو سره دي ،ستاسو كفر ،شرك ،ظلم ،فساد
او گناهونه د بدمرغۍ اصلي اسباب دي ،آيا موږ له دې
كبله په رجم او دردناك عذاب گواښئ چي نصيحت درته
كوو؟ آيا سمه ده چي هغه كسان په دردناك عذاب وگواښئ
چي تاسو ته پند دركوي؟ اصلي خبره دا ده چي تاسو په
خپل چلن كي تل تېرى او اسراف كوئ ،زموږ په خالف ستاسو
دا گواښونه هم له همدې اسراف راټوكېدلي.
د اتلسم آيت له وروستۍ فقرې معلومېږي چي دا
مباركه سوره هغه مهال نازله شوې چي قريشو هم د رسول
هللا ﹽ په خالف دې ته ورته دريځ غوره كړى وو او رسول هللا ﹽ
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او د ده ياران ئې گواښل چي له خپل دعوت الس واخلي كه
نه نو له دردناك عذاب سره به مخامخ شي.




  





   
   
    
  
   



   














  
او د ښار له لري څنډي يو داسي سړى راغى چي تلوار
ئې كولو؛ وئې ويل :اې زما قومه! د دغو پيغمبرانو
متابعت وكړئ ،د هغو متابعت وكړئ چي كومه بدله نه
درنه غواړي او دوى هدايت شوي دي .او څه راباندي
شوي چي د هغه ذات عبادت ونه كړم چي زه ئې پيدا
كړى يم او د هغه لوري ته ورگرځول كېږئ ،آيا له ده
پرته داسي معبودان ونيسم چي كه رحمن رب د كوم
تاوان اراده راته وكړي نه د دوى شفاعت كوم څه
ً چي
رانه دفع كولى شي او نه مي ژغورلى شي ،يقينا
زه به هغه مهال په څرگندي تېروتني كي يم ،نو له
ما ئې واورئ چي ما په يقيني توگه ستاسو پر رب
ايمان راوړى.
( -)21-20دلته
شوې چي د ښار
راغى چي تلوار
دغو پيغمبرانو

د هغه تاريخي پېښي دې اړخ ته اشاره
له لري څنډي يو سړى په داسي حال كي
ئې كولو او وئې ويل :اې زما قومه! د
متابعت وكړئ ،د هغو متابعت وكړئ چي له
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تاسو د هيڅ بدلې طمع نه لري ،مخلص او بې غرضه ناصحان
دي ،په سمه الر روان دي او هدايت ئې په برخه شوى،
ستاسو ئې خوښه خو زه به ولي او د كوم دليل له مخي د
هغه ذات عبادت نه كوم چي زه ئې پيدا كړى يم او تاسو
هم په پاى كي د هغه لوري ته ورگرځول كېږئ ،آيا له هللا
تعالى پرته داسي معبودان غوره كړم چي كه رحمن رب د
كوم تاوان اراده راته وكړي نو د دوى شفاعت نه كوم څه
ً چي زه
رانه دفع كولى شي او نه مي ژغورلى شي ،يقينا
به هغه مهال په څرگندي تېروتني كي يم ،نو له ما ئې
واورئ چي ما په يقيني توگه ستاسو پر رب ايمان راوړى.
د دې مؤمن انسان په دې زړه راښكونكو ويناوو كي څو
مهم مطالب ځلېږي :پيغمبران ئې په څو موجزو جملو كي
په ډېره دقيقه توگه معرفي كړي ،وايي :له خلكو نه
مادي طمع لري او نه معنوي ،نه شكرانې او نذرانې ترې
غوا ړي او نه د ستايني ،تقدير او تمجيد طمع او د دوى
لويي منل او غاړه ورته اېښودل ،هدايت ئې په برخه
شوى ،په سمه الر روان دي او خلكو ته په سمي الر د تلو
بلنه وركوي ،دا په حقيقت كي د يوه صالح او رښتيني
داعي اساسي ځانگړتياوي دي ،په همدې سره يو مخلص داعي
له ټگمار او دوكه مار مبلغ بېلولى شو ،د پيغمبرانو
له معرفي وروسته وايي :ستاسو ئې خوښه خو زه به ولي
او د كوم دليل له مخي د هغه ذات عبادت نه كوم چي زه
ئې پيدا كړى يم او تاسو هم په پاى كي د هغه لوري ته
ورگرځول كېږئ ،ولي به د هللا تعالى پر ځاى داسي جعلي
معبودان لمانځم چي نه زما په پيدايښت كي څه ونډه لري
او نه مي برخليك د هغوى په واك كي دئ ،يعني هغه هم
پر هللا تعالى خپل پوخ او پر دالئلو والړ ايمان اعالن كړ
او هم پر آخرت ،قوم ته ئې ويلي :كه وغواړئ يا ونه
غواړئ د خپل رب لوري ته تلونكي يئ ،آيا له هللا تعالى
پرته داسي معبودان غوره كړم چي كه رحمن رب د كوم
تاوان اراده راته وكړي نو د دوى شفاعت نه كوم څه
رانه دفع كولى شي او نه مي ژغورلى شي ،تاسو په دې
باور يئ چي دا جعلي معبودان د هللا تعالى په وړاندي
ستاسو سپارښتنه او شفاعت كوي ،دوى هللا تعالى ته ستاسو
په اړه سپارښتني كوي چي حاجتونه مو ترسره كړي ،حال
دا چي د دوى سپارښتني او شفاعت نه كومه گټه رسولى شي
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او نه كوم ضرر دفع كولى شي ،كه زه داسي جعلي معبودان
غوره ك ړم او له هغوى كومه طمع ولرم نو سخته غلطي به
مي كړې وي او له سمي الري به كوږ شوى يم ،نو تاسو ته
په جگ ږغ وايم :ښه ئې واورئ چي ما ال له وړاندي ستاسو
پر حقيقي رب ايمان راوړى.
د دې مؤمن بنده په ويناوو كي ټولي هغه اساسي خبري
راغلې چي رسول هللا ﹽ د دې آيتونو د نزول پر مهال قريشو
ته كولې.








   







   







    
   













 
(ورته) وويل شول :دې جنت ته ننوځه ،وئې ويل :كاش
زما قوم په هغه څه پوهېدلى چي له كبله ئې زما رب
بخښنه راته وكړه او له معززينو ئې وگرځولم ،او له
ده وروسته مو نه د ده پر قوم له آسمانه كوم لښكر
ولېږلو او نه ئې لېږونكي وو ،دا خو له يوې توندي
چيغي پرته بل څه نه وو چي له كبله ئې همغه مهال
سړې ايرې شول ،واى افسوس پر دغو بندگانو ،هيڅ
پيغمبر نه دئ ورغلى مگر دا چي پر هغه ئې استهزاء
كړې!!
( -)30-21په دې مباركو آيتونو كي څو مهمي الرښووني
زموږ په وړاندي ځلېږي:
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 دا د پيغمبرانو زړه ور مدافع مؤمن د مخالفينو له
لوري شهيد شو .له شهادت سره سم هغه ته وويل شول چي
جنت ته داخل شه ،له دې څو خبري معلومېږي -1 :د شهيد
او جنت ته د ده د فوري ننوتلو تر منځ نه خنډ شته او
نه ځنډ ،له حق د دفاع په الر كي شهادت جنت ته د
داخلېدو سند دئ -2 ،د برزخ ژوند حق دئ ،د قيامت د
ورځي تر محاسبې وړاندي جنت ته يو ډول ننوتل شته ،له
له دغه څرگند آيت د انكار
دې حقيقته انكار د قرآن
په معنى دئ .په دې اړه دا روايت ډېر وضاحت كوي چي
وايي:
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چي د هللا په الر كي شهيدان شوي ،بلكي دوى ژوندي دي او د
خپل رب خوا ته روزي وركول كېږي) ،وئې ويل :موږ په دې
اړه پوښتنه كړې ده نو وئې ويل" :د دوى ارواح به د
شنو مرغانو په كالبوت كي وي ،داسي قناديل به ئې وي
چي تر عرش الندي به راځوړند وي ،د جنت هر ځاى ته چي
وغواړي ځي به او بېرته به دغو قنديلونو ته ستنېږي،
يو ځل به هللا تعالى هغوى ته په يوه ډول څرگند شي او
وبه وايي :آيا كوم څه مو زړه غواړي؟ وبه وايي :زړه
به مو نور څه وغواړي په داسي حال كي چي د جنت هر ځاى
ته چي وغواړو درومو؟!! درې ځلي به همداسي وكړي نو
كله چي وگوري موږ نه پرېښودل كېږو او بيا بيا به
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پوښتل كېږو نو وبه وايي :اې زموږ ربه! غواړو زموږ
ارواح زموږ جسدونو ته وگرځول شي چي يو ځل بيا ستا په
الر كي ووژل شو! كله چي د دوى حالت داسي وليدلى شي چي
هيڅ څه ته حاجت نه لري نو پرې به ښودى شي.
له دې روايت دغه خبري معلومېږي -1 :شهيدان به تر
قيامت وړاندي جنت ته تللى شي -2 ،د دوى ارواح ته به
نوى كالبوت وركړى شي -3 ،استوگنځى به ئې تر عرش الندي
وي -4 ،له دې پرته به بله هيله او آرمان نه لري چي
ارواح ئې مخكني جسد ته وگرځول شي او بيا د هللا تعالى
په الر كي وجنگېږي.
 دې مؤمن شهيد له ځان سره دا هيله يووړه چي ويل
ئې :كاش زما قوم په هغه څه پوهېدلى چي له كبله ئې
زما رب بخښنه راته وكړه او له معززينو ئې وگرځولم،
يعني پر هللا تعالى او آخرت ايمان ،د پيغمبرانو ملتيا،
له حق د دفاع په الر كي له مرگ وېره نه درلودل ،د
همدغو له كبله هللا تعالى زما گناهونه راوبخښل او په
جنت كي ئې دا لوړ مقام راپه برخه كړ.
 د ده مشرك قوم داسي هالك شو لكه د اور لمبې چي مړې
شي او په سړو ايرو بدلي شي ،دې ته څه اړتيا نه وه چي
د دوى د هالكت لپاره له آسمانه كوم لښكر ولېږل شي ،بس
يوه تونده چيغه كافي وه چي هر څه پرې رانسكور كړي او
له منځه ئې يوسي.
 واى افسوس پر هغو خلكو چي كله كوم پيغمبر ورغلى
نو پر ده او د ده پر وينا ئې ملنډي وهلې دي او له
همدې كبله له بد برخليك سره مخامخ شوي!!







  
    



 
آيا دې ته ئې پام نه دئ كړى چي تر دوى وړاندي مو
څومره نسلونه داسي هالك كړل چي د دوى په لوري
بېرته نه راستنېږي او هر يو به ئې زموږ په وړاندي
غونډ حاضر كړى شوي وي.
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( -)32-31آيا د پيغمبرانـو ﹽ د دعـوت مخـالفينو هغـو
تاريخي پېښو ته پام نه دئ كړى چي په ترڅ كـي ئـې گـڼ
شمېر هغه سركښ قومونه په شديد الهي عذاب اخته شوي چي
د دوى په څېر او د دوى اسالف ول ،جرړي ئـې داسـي قطـع
شوې او ټغر ئې داسي د تل لپاره ټول شو چي نه د دوى د
ـذيب او
بيا راستنېدو څه امكان شته او نـه د دوى د تهـ
تمدن د اعادې امكان ،ټول د هللا تعالى په لور تللي او د
ده په وړاندي به راغونډ او حاضر كړى شي .د رسـول هللا ﹽ
ـالفين
مغرور دښمنان او په خپل زور ځواك دوكه شـوي مخـ
دي پوه شي چي دوى ته هم دغسي برخليك منتظر دئ.





















  
   
   

او دوى ته دا مړه زمكه يوه څرگنده نښه ده چي موږ
ژوندۍ كړه او له هغې مو هغه دانه راوايستله چي
دوى ئې خوري ،او په هغې كي مو د كجورو او انگورو
بڼونه پيدا كړل او په هغې كي مو چينې وبهولې،
ترڅو ئې مېوه او هغه څه وخوري چي دوى په خپلو
السونو جوړ كړي ،نو آيا شكر نه كوي؟!
هغو الهي نعمتونو
په برخه كړي ،هغه
تعالى پرته هيڅوك
ئې پام نه دئ كړى

( -)31-33دلته قرآن خپل مخاطبين
ته متوجه كوي چي هللا تعالى د دوى
نعمتونه چي په وركړي كي ئې له هللا
هيڅ ډول ونډه نه لري ،آيا دې ته
چي دا مړه زمكه ،سپيره او وچ ډاگونه ئې ،وچ شوي بوټي
او فصلونه ئې ،هغه وني چي د ژمي يخني وهلې دي او
پاڼي ئې رژېدلې ،دا ټول په پسرلي كي څوك بېرته
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راژوندي كوي؟ دا مېوې ،دانې او بوټي د چا په اراده
راټوكېږي ،چا داسي جوړ كړي چي د انسان لپاره د خوراك
توكي شي؟!! چا په هغې كي د كجورو او انگورو بڼونه
پيدا كړل؟! چا په هغې كي چينې وبهولې ،دا ډول ډول
خوندوري مېوې او هغه څه چي تاسو ترې ډول ډول خواړه
جوړوئ چا پيدا كړي؟!! د دغو بې شمېره نعمتونو تقاضاء
خو دا وه چي تاسو د خپل مهربان منعم رب د پراخو
نعمتونو شكر پر ځاى كړى وئ ،آيا عجيبه نه ده چي تاسو
شكر نه كوئ؟!













 
سپېڅلتيا هغه ذات ته چي ټول جوړه جوړه (مخلوقات)
ئې پيدا كړل ،له هغه څه هم چي زمكه ئې راټوكوي او
د دوى له خپلو ځانونو هم او له هغه څه هم چي نه
پرې پوهېږي.
( -)31په دې مبارك آيت كي د قرآن يو ستر علمي اعجاز
زموږ په وړاندي ځلېږي ،دا آيت وايي :هللا تعالى ټول
جوړه جوړه مخلوقات پيدا كړي كه دا له زمكي
راټوكېدونكي بوټي او وني دي ،كه انسانان دي او كه
ډېر نور هغه مخلوقات چي خلك ئې نه پېژني ،د قرآن د
وينا له مخي د عالم هر څه جوړه جوړه پيدا شوي ،د
قرآن په نورو آيتونو كي هم دې مطلب ته اشاره شوې او
ويل شوي چي نه يوازي د زمكي نباتات زوج زوج يعني
جوړه جوړه (نارينه او ښځينه) پيدا شوي بلكي هللا تعالى
هر څه جوړه جوړه پيدا كړي ،دې آيت ته ځير شئ:
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طه14-13 :

(هللا) هغه (ذات دئ) چي زمكه ئې تاسو ته زانگو گرځولې
او په هغې كي ئې الري درته پرانيستې دي ،او له آسمانه
ئې اوبه راوورولې او په دې سره ئې د ډول ډول بوټو
جوړې جوړې راوايستلې ،تاسو ئې هم وخورئ او خپل څاروي
ً چي په دې كي عقلمنو ته څرگندي نښي
هم وڅروئ ،يقينا
دي.
گورئ چي دلته قرآن يو ځل بيا وايي چي بوټي او
نباتات مو جوړه جوړه پيدا كړي ،يعني نر او ښځه ،د
قرآن له نظره انسان ،حيوان او ټول ژوي او د عالم هر
څه جوړه جوړه پيدا شوي ،په دې حقيقت انسانان تر شلمي
پېړۍ پوري نه پوهېدل ،هيچا دا گمان نه كولو چي بوټي
به د انسانانو په څېر جوړه جوړه وي او نر ښځه به
لري ،او د دوى دانې او مېوې به د داسي گردونو له يو
ځاى كېدا جوړېږي چي ځيني ئې نارينه خصوصيات لري او
ځيني ئې ښځينه ،له ډېرو علمي څېړنو او تحقيقاتو
وروسته په دې حقيقت پوه شول ،لكه څنگه چي قرآن وايي
هللا تعالى د هري مېوې دوه گونې جوړه پيدا كړې ،نن علم
او ساينس همدا خبره كوي ،تر دې وروستيو پوري هيڅوك
په دې نه پوهېدو چي د ژوو او حيواناتو په څېر په
نباتاتو (ونو او بوټو) كي هم نر او ښځه شته او مېوه
د نر او ښځي د نطفو له يو ځاى كېدو راپيدا كېږي ،دا
نارينه او ښځينه نطفې ئې په گالنو او نورو برخو كي
وي ،د دوى القاح يا د بادونو په واسطه تر سره كېږي
او يا د موچيو په څېر حشراتو په واسطه ،د مختلفو
نباتاتو او ونو گالن د تذكير او تأنيث له پلوه درې
ډوله وي :مذكر ،مؤنث ،او خنثى چي په هغوى كي هم د
نارينتوب خصلت وي او هم ښځينه خصلت ،د دواړو له
القاح څخه مېوه رامنځته كېږي .د مثال په توگه د خرما
وني چي مذكر او مؤنث لري او د جوار په يوه بوټي كي
دواړه ډوله راپيدا كېږي .كه تاسو د قرآن دا وينا د
ً چي دا به د
كوم ساينس پوه مخي ته كېږدئ نو يقينا
قرآن يو ستر علمي اعجاز گڼي.
قرآن د طبيعت د ټولو توكو تر منځ (زوجيت) د كمال
او دوام باعث گڼي .دا دقيقه نظريه د هغه بې بنسټه او
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غلط تصور كامالً خالف ده چي د كمونستانو ماتريالستي
فلسفه ئې د تكامل د عواملو په اړه وړاندي كوي ،هغوى
(تضاد) او د متضادو توكو ترمنځ دائمي (نزاع) د تكامل
وسيله گڼي!! دا په داسي حال كي چي ټول عالم د
(ازواج) او جوړه جوړه توكو مجموعه ده ،همغسي لكه چي
قرآن وايي ،د دې خور عالم په هيڅ برخي كي د تضاد او
عدم زوجيت بېلگه نه شو موندلى ،د عالم په هري برخي
كي د دې حقيقت شاهد يو چي تكامل د ازواج او جوړو
ترمنځ د گډ كار او ژور تنسيق نتيجه ده ،په حيواناتو
او نباتاتو كي په څرگنده گورو چي يو ئې څه د
(وركولو) لپاره لري او بل ئې د (اخيستلو) لپاره ،د
يوه وركول يوه اړتيا وي او د بل اخيستل ،همدغه احساس
يو بل ته نږدې كړي ،يو د بل نقص او اړتيا ته ځواب
وايي او ضرورت ئې رفع كوي ،همدا د دواړو ترمنځ د
راكړي وركړي رابطه او تنسيق د نوي موجود د پيدايښت
باعث شي او د دغي (جوړې او زوج) د نسل دوام او بقاء
ميسر او ممكن كړي .د طبيعت په عناصرو كي هم گورو چي
دوه توكي يوازي هغه وخت يو له بل سره تركيب كېدى شي
او نوى او ځوان توكى رامنځته كولى شي چي يو ئې د بل
ِل وي ،يو ئې د وركړي لپاره كوم اضافي شى ولري او
مكم
بل ئې د اخيستو لپاره تش ځاى ،دا دواړه يو بل ته الس
ِل شي ،يو ئې د بل بار
وركړي ،سره يو شي ،يو د بل مكم
په اوږو واخلي او بل ئې د خپلي جوړې تشه ډكه كړي او
په همدې سره نوى تركيب رامنځته كړي ،د عالم ټول
مركبات همداسي جوړ شوي ،د (تضاد) نظريه په بشپړه
توگه واهي او بې بنسټه ده او په عالم كي د تكامل د
عواملو له توجيه سخت عاجز او ناتوانه او د هيڅ څه د
تكامل د څرنگوالي په اړه صدق نه كوي.
د قرآن په يوه بل آيت كي دا ستر حقيقت په دغو
الفاظو راغلى:
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الرعد3 :



او دى همغه ذات دئ چي زمكه ئې خوره كړه او په هغې كي
ئې غرونه او نهرونه جوړ كړل ،او په هغې كي ئې د هري
مېوې دوه گونې جوړه پيدا كړه ،شپه پر ورځ راكاږي،
ً چي په دې كي د تفكر كوونكو وگړو لپاره نښي دي.
يقينا
قرآن دلته د هللا تعالى د ډول ډول نعمتونو د بيانولو
په لړ كي وايي چي هللا تعالى هغه ذات دئ چي زمكه ئې
خوره كړه ،په هغې كي ئې غرونه او نهرونه جوړ كړل ،په
هغې كي ئې د هري مېوې دوه گونې جوړه پيدا كړه او شپه
پر ورځ راكاږي.
تاسو پوهېږئ چي زمكه داسي جوړه شوې چي ځيني برخي
ئې آواري دي او ځيني ئې لوړي او غرونه ،د زمكي دا
جوړښت د دې سبب شوى چي هم نهرونه ،چينې او كاريزونه
په كي وبهېږي او آواري زمكي خړوبي كړي او هم داسي
بېلي بېلي سيمي او موسمي حاالت په كي راپيدا شي چي د
راز راز بوټو او ونو د ټوكېدو او ودي لپاره ضروري
دي ،كه زمكه داسي نه وى نو نه به نهرونه بهېدل او نه
به بېل بېل موسمونه ول او نه رنگ رنگ بوټي او وني.
دا وني او بوټي نه يوازي بېل بېل انواع دي او د رنگ
او بڼي له پلوه په خپلو كي ژور توپيرونه لري بلكي هر
نوع ئې داسي جوړه جوړه پيدا شوي چي ځيني ئې نارينه
خصوصيات لري او ځيني ئې ښځينه ،دا ډول ډول مېوې د
همدغه زوجيت نتيجه او ثمره ده.
تاسو پوهېږئ چي ماترياليستان وايي ماده ازلي او
ابدي ده خو قرآن وايي پيدا شوې او له منځه تلونكې
ده ،نن ساينس همدا د قرآن خبره كوي ،كمونيستان دا
عالم د اضدادو مجوعه گڼي او قرآن ئې د ازواجو
مجموعه ،ساينس په دې اړه هم د قرآن وينا تأييدوي،
دوى په تدريجي تكامل باور لري ،موږ په بشپړ او كامل
پيدايښت له لومړۍ ورځي ،دوى له خالق انكار كوي ،حال
دا چي د عالم هر څه د خالق په شته والي شهادت وركوي،
دوى په تصادف باور لري او قرآن او علم تصادف منتفي
گڼي.
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او دوى ته يوه څرگنده نښه شپه ده چي ورځ ترې
راباسو چي له كبله ئې دوى هغه مهال په تياره كي
شي ،او لمر په خپل مستقر او تمځاى كي درومي ،دا د
پوه ځواكمن ذات مقدره ټاكنه ده ،او سپوږمۍ ته مو
منازل ټاكلي تر هغه چي د كجوري د وچي زړې څانگي
په څېر شي ،نه لمر ته ښايي چي سپوږمۍ الندي كړي او
نه شپه پر ورځ وړاندي كېدونكې ده ،او هر يو په
خپل خپل فلك كي المبي (په فضاء كي درومي).
( -)40-31دا مبارك آيتونه څو ستر ستر علمي اعجاز
زموږ مخي ته ږدي:
 ورځ د شپې په پرتله داسي ده لكه د يوه شي له پاسه
د هغه پوستكى ،شپه هغه مهال رامنځته كېږي چي د ورځي
د رڼا دا روڼ پوښ ورو ورو ترې وايستل شي ،شپه او
تياره د زمكي اصلي حالت دئ ،زمكه تياره ده ،له ځانه
رڼا نه لري ،د لمر رڼا ئې روښانه كوي ،رڼا كول ئې
داسي دي لكه چي د نور پرده ورو ورو پرې غوړېږي او
تياره كېدا ئې داسي لكه دا د رڼا پرده چي ورو ورو
ترې لري كېږي ،د شپې او ورځي په اړه د قرآن دا علمي
تعبير دومره دقيق او په زړه پورى دئ چي په اهميت او
ارزښت ئې هغه څوك ښه پوهېږي چي د شپې ورځي د تلو
راتلو حالت د فضاء له لوړو وگوري ،هلته انسان ته
څرگندېږي چي رڼا د زمكي له يوې برخي بلي ته په داسي
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بڼي كي وځي لكه له يوه تور رنگي شي چي سپينه رڼه
پرده ورو ورو ايستل كېږي.
 لمر د حركت ثابت او ټاكلى مدار لري او دا هغه
حقيقت دئ چي انسان په شلمي پېړۍ كي پرې پوه شو .قرآن
دې مدار ته د مستقر او فلك نوم وركړى ،وايي لمر
درومي خو په يوه ثابت مستقر او مدار كي ،او دا هغه
علمي حقيقت دئ چي ساينس اوس پرې پوه شوى.
 سپوږمۍ د حركت ټاكلي پړاوونه لري ،په هر پړاو كي
موږ ته په يوې بڼي كي راښكاري ،د نرۍ سپيني گاري په
څېر راڅرگنده شي ،ورو ورو ستره شي ،بشپړه شي ،بيا
ورو ورو وړېږي ،تر هغه چي له سترگو پټه شي .په 39
آيت كي د سپوږمۍ لپاره د (عرجون القديم) الفاظ كارول
شوي ،عرجون القديم زړي وچي څانگي ته وايي ،د سپوږمۍ
لپاره دا الفاظ كارول ډېر عجيب برېښي ،په سطحي او
ظاهري نظر خو دا مطلب ترې اخيستل كېږي چي سپوږمۍ د
مياشتي په آخري شپو كي د خرما د وچي څانگي په څېر
نرۍ شي ،خو ولي دا مطلب په نورو الفاظو سره نه دئ
بيان شوى؟ د دې پوښتني ځواب د هغو څېړنو په نتائجو
كي ترالسه كولى شئ چي سپوږمۍ ته د انسان له ختلو
وروسته ترالسه شول ،كله چي انسان د سپوږمۍ پر سر كوز
شو ،ډبري ئې زمكي ته راكوزي كړې ،د سپوږمۍ د ډبرو د
تركيب په اړه ئې تحقيقات وكړل ،د سپوږمۍ ډېري برخي
ئې له نظره تېرې كړې ،ورته معلومه شوه چي په سپوږمۍ
كي نه اوكسيجن شته ،نه اوبه ،نه نباتات او نه ژوي،
تر دې وړاندي ئې داسي انگېرله چي ښايي د سپوږمۍ
جوړښت او د سطحي او فضاء د موادو او غازاتو تركيب به
ئې زمكي ته ورته وي ،خو هلته ئې حاالت د خپلو انگېرنو
او انتظار خالف وموندل ،د مزيدو تحقيقاتو په ترڅ كي
دا هم ورته ثابته شوې چي سپوږمۍ له سره او په ابتداء
كي داسي نه وه ،په لومړيو كي ئې اوبه درلودې خو ورو
ُره
ورو ئې دا اوبه له السه وركړې دي او اوس يوه داسي ك
ده چي نه د ژوند آثار په كي تر سترگو كېږي او نه د
اوبو!! لكه هغه څانگه چي وچه شوې وي هم ئې خپل
لوندوالى له السه وركړى وي او هم د ژوند نښي او
آثار!! ما ته ووايئ :آيا د سپوږمۍ په اړه د قرآن دا
علمي وينا يو ستر علمي اعجاز نه دئ.
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 لمر د سپوږمۍ د جذبولو ،له خپل ځانگړي مداره د
هغې د ايستلو فرصت نه ترالسه كوي ،يو د بل په مدار كي
نه ننوځي ،هر يو په خپل مسير كي خوځېږي ،د دوى ترمنځ
ټكر او تصادم نه راځي ،په دې وسيع كائنات كي دا بې
شمېره اجرام ،هر يو په يوه معين مدار كي خوځېږي ،يو
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،
نه لمر له خپل ټاكلي مدار او مستقر بل لوري ته
خوځېدلى شي او د سپوږمۍ په مدار كي داخليدلى شي او
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
ذرې په اندازه د تجاوز او تېري توان نه لري ،دا څنگه
او د چا د ارادې په وړاندي محكوم او مقهور دي؟
گورئ چي لمر ،زرگونه كاله په پرله پسې او منظمه
توگه ،له يوه ځايه طلوع كوي او په يوه ځاى كي غروب
ً پلي كوي او له هغه
ً او كرها
كوي!! دغه معين مسير طوعا
يوه خوا بله خوا د انحراف قدرت نه لري ،دا څوك اداره
كوي؟ دا په وسيع آسمان كي د ستورو ترمنځ ټكر او
تصادم ولې نه راځي؟ ولې يو د بل مسير ته نه داخلېږي؟
دا هر يو په خپل خپل مسير كي څوك اداره كوي؟ د دې تر
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
په خپل معين مدار كي خوځېږي او يو انچ ،له هغه يوه
او بل لوري ته انحراف نشي كولى؟!
همدا راز شپه او ورځ خپل هغه حد پېژني چي ورته
ټاكل شوى ،له هغه تېرى نشي كولى ،نه اوږدېږي او نه
هم لنډېږي ،يوه له بلي سبقت نه كوي چي د شپې پر ځاى
ورځ راشي يا د ورځي پر ځاى شپه راشي او يوه له بلي
سبقت وكړي ،بلكي هره يوه خپل حد پېژني او په خپل وخت
كي راځي.
په دغي مقدمې سره دوو حقائقو ته اشاره شوې :لومړى
دا چي د عالم ټول اشياء او اجزاء محكوم او مقهور دي
او دا چي تحوالت د معينو ضوابطو او سننو سره سم تر
سره كېږي ،له خپلو حدودو تېرى نشي كولى ،په خپل وخت
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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
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
عالم كي راځي دا هم د معينو سننو او ضوابطو سره سم،
يو په بل باندي سبقت نشي كولى ،آيا دا دليل د دې
خبري د ثبوت لپاره كفايت نه كوي چي دا هر څه يو مالك
ټولواك اداره كوي ،او هر څه د هغه مالك هللا د ارادې په
وړاندي محكوم او مقهور دي؟







  



   




    




   
او دوي ته يوه څرگنده نښه دا ده چي د دوى اوالد مو
په ډكي كشتۍ كي سپاره كړل ،او دې ته ورته هغه څه
مو ورته پيدا كړي چي پرې سپرېږي ،او كه وغواړو
غرق به ئې كړو نو بيا به ئې نه چيغي اورېدونكى وي
او نه به وژغورل شي ،مگر زموږ له لوري كومه
پېرزوينه او تر يوه وخته څه متاع.
( -)11-14په دې مباركو آيتونو كي څو الرښووني شوې:
 هللا تعالى انسان ته د كشتۍ جوړولو استعداد وركړى،
په طبيعت كي ئې داسي سنن اېښي چي له انسان سره د
كشتۍ په جوړولو كي مرسته كوي او داسي توكي ئې پيدا
كړي چي انسان كولى شي له هغوى په استفادې سره كشتۍ
جوړه كړي ،اوبه ئې داسي جوړي كړې چي ځيني توكي پر
خپل سر وړي او له ډوبولو ئې ډډه كوي ،انسان ته ئې د
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داسي كښتيو جوړولو استعداد او توفيق وركړ چي د بحر
اوبه څيري او مخكي درومي ،له همدغو كښتيو په استفادې
سره له يوې سيمي بلي ته ځي ،تجارتي اموال وړي راوړي،
نن په دې يويشتمي پېړۍ كي د انسان د انتقاالتو تر
ټولو مهمه ،ارزانه او خوندي ذريعه همدا كشتۍ دي،
ً چي په دې سره هللا تعالى خپل ستر فضل د انسان په
يقينا
برخه كړى.
 هللا تعالى انسان ته د كشتۍ په څېر د نورو داسي
وسائلو جوړولو استعداد او توفيق وركړى چي له يوه ځاى
بل ته د دوى تگ ممكن او آسان كړي .ټول هغه وسائل چي
انسان تر نن پوري د حمل و نقل لپاره جوړ كړي او يا
له دې وروسته به ئې جوړوي د دې آيتونو مظهر او مصداق
گڼل كېږي.

كه هللا تعالى وغواړي غرق به ئې كړي نو بيا به

نه داسي څوك مومي چي د دوى چيغي واوري او نه داسي
څوك چي دوى وژغوري ،مگر دا چي هللا تعالى په خپله
وغواړي پرې ورحمېږي او تر يوې مودې مهلت وركړي او
له خپلو نعمتونو ئې تر يوه وخته برخمن كړي ،يعني
نه دا امكانات په دائمي توگه او له كوم بدلون
پرته د دوى په واك كي دي او نه دا فرصتونه دائمي
دي ،هللا تعالى د خپل پراخ رحمت له امله دوى ته فرصت
وركوي او دا تسهيالت ئې دوى ته برابر كړي.
ځينو درنو مفسرينو د دې آيت (
   
 )  د (
 ) فقرې ته په

پام سره ويلي دي چي مراد ئې د نوح ﹽ كشتۍ ده ،خو دې
ته اړ شوي چي د ( )په اړه له تكلف
ډك تأويل وكړي او ووايي چي د ذرية كلمه د اضدادو
كلماتو له ډلي ده ،هم ئې پر پلرونو اطالق كېدى شي او
هم پر اوالد ،خو دا تعبير په څو دالئلو ضعيف دئ -1 :د
قرآن په هيڅ ځاى كي ذرية د پلرونو په معنى نه ده
راغلې -2 .له وروستي آيت سره اړخ نه لگوي ،ځكه هغه د
سپرلۍ د وسائلو عموميت افاده كوي او وايي( :دې ته
ورته هغه څه مو ورته پيدا كړي چي پرې سپرېږي)؛  -3تر
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دې وړاندي او وروسته د نوځ ﹽ يادونه نه ده شوې ،دا
كشتۍ نوح ﹽ ته منسوبول بې دليله انتساب دئ.
غوره تعبير دا دئ چي دلته د كشتيو او انسانانو
نويو نسلونو ته اشاره شوې ،لكه څنگه چي د انسانانو
نسلونه زياتېږي د كشتيو ډولونه هم زياتېږي ،پر زړو
كشتيو نوي نوي او پرمخ تللي ډولونه ئې اضافه كېږي.

   




















او كله چي ورته وويل شي :له هغه څه ووېرېږئ چي
ستاسو مخي ته دي او له هغه څه هم چي تر شا مو دي،
تر څو رحم درباندي وشي ،او د خپل رب له آيتونو
هيڅ آيت نه ورځي مگر دا چي دوى ترې انكار كوي.
( -)11-15د دې مباركو آيتونو په مطلب پوهېدل لږ دقت
غواړي ،دلته ويل شوي چي كله كافرانو ته وويل شي :له
هغه څه ووېرېږئ چي ستاسو مخي ته دي او له هغه څه هم
چي تر شا مو دي ،تر څو رحم درباندي وشي ،بايد وگورو
د دوى پام څه ته اړول شوى او له څه
چي په دې سره
وېري ته بلل شوي!! الفاظ عام دي ،كه د آيت سياق و
سباق ته توجه ونه كړو نو اطالق ئې په ډېرو شيانو كېدى
شي ،خو كه لږ ځير شو گورو چي تر دې دوه آيته وروسته
ويل شوي :متى هذا الوعد إن كنتم صادقين :كه رښتيني
يئ ووايئ چي دا وعده به كله وي؟ له دې په ډېر وضاحت
او صراحت سره معلومېږي چي له (مابين ايديكم) د قيامت
ورځ او له (ما خلفكم) هغه الهي عذابونه مراد دي چي
پر مخنكيو باغي ولسونو نازل شوي.
ورپسې ويل شوي :دوى ته چي د خپل رب له لوري هر
آيت او هره څرگنده نښه ورشي انكار ترې كوي ،په هيڅ
دليل نه قانع كېږي چي د دوى كړني او تگالري د الهي
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عذاب سبب او موجب دي.
په دې آيت سره د سورې دوهمه برخه پيل كېږي ،په دې
برخي كي د بحث دوهمه موضوع څېړل شوې ،د قيامت په اړه
د منكرينو غلطي انگېرني او له دې انگېرنو راوالړي شوې
غلطي كړنالري او تگالري څېړل شوې ،د دوى اعتراضاتو او
پوښتنو ته مضبوط ځوابونه ويل شوي ،دا لړۍ د سورې تر
پايه دوام كوي.

   




  
   



    
   
   
   












  
او كله چي ورته وويل شي :له هغه څه ئې انفاق كړئ
چي هللا درروزي كړي ،هغه چي كفر ئې كړى هغو ته چي
ايمان ئې راوړى وايي :آيا هغه چا ته خواړه وركړو
چي كه هللا غوښتى په خپله به ئې خواړه وركړي وو؟!
تاسو نه يئ مگر په څرگندي تېروتني كي ،كه رښتيني
يئ ووايئ چي دا وعده به كله وي؟ (دوى خو) له يوې
داسي لوړي چيغي پرته د بل څه انتظار نه لري چي
دوى به ونيسي ،په داسي حال كي چي په شخړو به بوخت
وي ،نو نه به وصيت كولى شي او نه به خپلي كورنۍ
ته ستنېدى شي.
( -)10-41دا آيتونه موږ ته وايي :پر قيامت د عدم
باور لومړۍ نتيجه دا ده چي منكرين ئې د سپېڅلو
اهدافو لپاره مالي قربانۍ او له مظلومانو او حاجتمنو

يس
410
د قرآن پلوشې
سره مرستي ته نه چمتو كېږي او د داسي انفاق لپاره
كومه توجيه نه مومي ،نه يوازي د قربانۍ جذبه او له
همنوع سره زړه سوى ئې ځپي بلكي دا كار ورته ناسم او
د عقل خالف برېښي ،دا آيت په دې اړه وايي :كله چي
مؤمنان دوى ته ووايي :له هغه څه ئې انفاق كړئ چي هللا
درروزي كړي ،ورته وايي :آيا هغه چا ته خواړه وركړو
چي كه هللا غوښتى په خپله به ئې خواړه وركړي وو؟! دا
ستاسو تېروتنه ده چي له موږ داسي مطالبه لرئ ،چا ته
چي خداى څه نه دي وركړي موږ ئې ولي وركړو؟!! قيامت
او له بندگانو سره الهي محاسبه نشته ،كه په دې اړه
ستاسو ادعاء حقيقت لري نو ووايئ چي دا وعده به كله
ترسره كېږي؟ ولي ډېر ناصحان راغلي او خلكو ته ئې
ويلي چي قيامت راتلونكى دئ او هللا تعالى له خپلو
بندگانو سره محاسبه كوي خو نه قيامت راغى او نه دا
محاسبه ترسره شوه؟!! د دوى په ځواب كي ويل شوي :دوى
خو له يوې داسي لوړي چيغي پرته د بل څه انتظار نه
لري چي ناڅاپي به ئې ونيسي ،په داسي حال كي چي په
خپلو كي به په ورځنيو شخړو بوخت وي ،داسي ناڅاپي به
پرې راشي چي نه به د وصيت كولو مجال ترالسه كړي او نه
به خپلي كورنۍ ته د ستنېدو مجال.

   
   










   
  















    
  
او په شپېلۍ كي به پو كړى شي چي په نتيجه كي به
ئې دوى له خپلو قبرونو د خپل رب په لور ځغلي،
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وايي به :واى افسوس پر موږ؛ چا له خپلو خوب
ځايونو راپاڅولو؟ دا همغه څه دي چي رحمن رب ئې
وعده كړې وه او پيغمبرانو رښتيا ويلي وو ،دا خو
به له يوې توندي چيغي پرته بل څه نه وي چي له
كبله به ئې همغه مهال ټول زموږ په وړاندي حاضر
كړى شوي وي ،نو په دې ورځ به نه پر چا كوم ظلم
كېږي او نه به له هغه څه پرته سزا دركول كېږي چي
تاسو كول.
( -)51-54په دې مباركو آيتونوو كوي د قياموت ناڅواپي
راتگ او د كافرانو د انگېرنو او تصوراتو خالف راتگ او
هغه مهال د منكرينو حالت داسي انځور شوى:
 قيامت به ناڅاپي راشي ،داسي چي په شپېلۍ كي به پو
كړى شي او په همدې سره به دوى له خپلو قبرونو راپاڅي
او د خپل رب په لور به ځغلي ،همغسي لكه چي په پسورلي
كي د تالندي له يوه ږغ سره د باران ورېدل پيل شوي او
همدا باران د دې باعث شي چي تر خواورو النودي د بوټوو
ووكېږي ،د
وي راوټو
وه زمكو
ووځېږي ،وده وك وړي او لو
زړي وخو
قيامت په ورځ به د دوى بياژوندون همداسي وي.
 اوس خو دوى قيامت لري گڼي او په راتلو كي ئې ځنوډ
داسي تعبيروي چي قيامت نشته ،خو هغوه ورځ بوه وايوي:
افسوس پر موږ؛ چا له خوبه راپاڅولو؟ له خپلوي مړينوي
تر قيامت پوري اوږده موده به داسي گڼي لكه د خوب څوو
شېبې ،هغه مهال به دوى په خپله هم وايي :دا همغه څوه
دي چي رحمن رب ئې وعده كوړې وه او پيغمبرانوو رښوتيا
ويلي وو ،همغه څه چي موږ ترې انكار كولو ،په خپلـه د
قيامت صحنه بـه هـم دوى تـه همـدا خبـره كـوي او لـه
مؤمنانو به د خپلي پوښتني په ځواب كي هم همـدا ځـواب
اوري.
همغه مهال به ټول د هللا تعالى په وړاندي د محاسـبې

لپاره حاضر كړى شي ،نه به پر چا كوم ظلم كېږي او نـه
به له هغه څه پرته سزا وركول كېږي چي كول ئې.
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ً چي جنتيان به دغه ورځ خوښ خوښ په ځانگړو
يقينا
 دوى او مېرمني به ئې په،مشغولتياوو كي بوخت وي
 هلته،سيورو كي پر تختونو (ناست) تكيه وهونكي وي
به ډول ډول مېوې او هر هغه څه د دوى په برخه وي
 د رحمن رب له لوري يوه، يو سالم،چي غواړي ئې
.وينا
: دلته د جنتيانو حالت داسي انځور شوى-)11-11(
 د خوښيو په جامو كي به پټ،جنتونه به ئې په برخه شي
 د جنت د،او له خوښيو ډكو مشغولتياوو كي به بوخت وي
،ونو سيوري كي پر تختونو ناست او تكيه به ئې وهلې وي
ډول ډول مېوې به ئې مخي ته پرتې وي او هر هغه څه به
 د مهربان رب د،ئې په برخه وي چي د دوى زړه ئې غواړي
.وينا مطابق به ئې په سالم سره استقبال كېږي
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فرمان مي نه وو درلېږلى چي د شيطان بندگي مه كوئ؛
ً چي هغه ستاسو څرگند دښمن دئ؟ او زما عبادت
يقينا
ً چي ستاسو ډېر
وكړئ ،همدا مستقيمه الر ده ،او يقينا
نسلونه ئې بې الري كړل آيا تعقل مو نه كولو ،همدا
هغه دوزخ دئ چي وعده ئې دركول كېده ،نن د هغه كفر
له كبله ورننوځئ چي تاسو كولو.
( -)14-19دلته د قيامت په ورځ د دوزخيانو حالت په دې
توگه انځور شوى :دوى ته به وويل شي :اې مجرمانو! له
نورو بېل شئ ،اې د آدم بچيانو! آيا فرمان مي نه وو
ً چي هغه
درلېږلى چي د شيطان بندگي مه كوئ؛ يقينا
ستاسو څرگند دښمن دئ؟ آيا تاسو ته مي نه وو ويلي چي
يوازي زما عبادت وكړئ چي همدا يوازينۍ مستقيمه الر
ده؟ آيا نه مي وو درته ويلي چي شيطان ستاسو ډېر
نسلونه بې الري كړل؟ ولي مو په دې اړه تعقل نه كولو؟
دا همغه دوزخ دئ چي وعده ئې دركول كېده او تاسو دا
وعده دروغجنه گڼله او د هغې له منلو مو انكار كولو،
نن د خپل كفر له كبله ورننوځئ.











   
  


   
  





 
په دغه ورځ به د دوى پر خولو مهر ولگوو او د دوى
السونه به له موږ سره خبري كوي او پښې به ئې پر
هغو كړنو گواهي وركوي چي دوى كولې ،او كه وغواړو
پر سترگو به ئې ړوندوالى راولو نو د الري لټه به
كوي خو څنگه به ئې ويني ،او كه وغواړو پر خپل خپل
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ځاى به ئې داسي مسخ كړو چي په نتيجه كي به ئې نه
وړاندي تللى شي او نه وروسته ستنېدلى شي.
( -)17-15د قيامت په ورځ او د الهي محاسبې په يوه
ځانگړي پړاو كي به هللا تعالى د كافرانو پر خولو مهر
ولگوي ،د څه ويلو توان به ترې سلب شي ،السونه به ئې
له هللا تعالى سره خبري كوي او پښې به ئې د دوى پر
مخكنيو كړنو گواهي وركوي .كه هللا تعالى وغواړي نو نن
او په همدې دنيا كي به د دوى سترگي ړندې كړي ،داسي
ړندې چي د سترگو هيڅ نښه هم پاتې نشي ،بيا به دوى د
الري لټه كوي خو له موندلو او ليدلو به ئې عاجز وي،
خو هللا تعالى د خپل پراخ رحم له امله له هغو كافرانو
هم د سترگو دا نعمت بېرته نه اخلي چي د حق په اړه ئې
چلن داسي دئ لكه د ړندو ،دوى خو د عدالت له مخي د دې
وړ دي چي هللا تعالى د سترگو دا نعمت بېرته ترې واخلي،
خو مهربان رب داسي نه كوي ،او د دوى د كفر او عصيان
سره سره پرېږدي چي دا سترگي د دوى په خدمت كي وي او
د الري په موندلو كي د دوى مرسته وكړي ،كه هللا تعالى
غوښتلى نو دوى به ئې داسي پر خپل خپل ځاى مسخ كړي ول
چي په نتيجه كي به ئې نه وړاندي تللى شول او نه
وروسته ستنېدلى  ،خو مهربان رب داسي نه كوي ،د وړاندي
او وروسته تلو راتلو توفيق نه ترې سلبوي.
قرآن وايي چي د انسان هر څه ،هره وينا او هر عمل،
د زړه هره خبره ،اراده او نيت ثبت كېږي او د قيامت
په ورځ به ده ته په ليكلې او مجسمه بڼه كي وروښودل
شي ،د الهي محاسبې په ورځ به د زمكي تر څنگ د انسان
سترگي ،غوږونه ،الس او پښې او پوستكى هم د ده په
عملونو شهادت وركوي ،لكه چي فرمايي:
    
  













    







فصلت 20ـ21
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تر هغه چي (اور ته) نږدې ورشي ،غوږونه ،سترگي او
پوستكي به ئې پر عملونو شهادت وركوي .او خپلو
پوستكو ته به وايي :ولې زموږ په ضد شهادت وركوئ؟
ورته وايي به :هغه هللا په خبرو راوستي يو چي هر څه
ئې په خبرو راوستي او هغه په اول ځل پيدا كړئ او
د هغه لوري ته ورگرځول كېږئ.
دا آيتونه ښيي چي د انسان السونه ،پښې او پوستكى
او د زمكي هر څه به هغه ورځ شهادت وركوي .د قرآن دغو
آيتونو ته هم ځير شئ:










    
   




الزلزال1-1 :

كله چي دا زمكه په خپلي لړزېدا سره ولړزي ،او دا
زمكه خپل درانه راوباسي ،او انسان ووايي چي څه
پرې شوي؟ په دې ورځ به خپل اخبار بيانوي .دا ځكه
چي ستا رب به ورته وحي كړې وي.
بايد وگورو چي څه به په دې ورځ د انسان د
حيرانتيا سبب شي؟! د زمكي كوم حركت به دى په حيرت كي
واچوي او دې ته به ئې مجبور كړي چي ووايي :په دې
زمكي څه شوي؟ آيا د زمكي هيبتناكه زلزله به ئې حيران
كړي؟ يا له قبرونو د انسانانو راپاڅېدا او يا د
انسان په خالف د زمكي شهادت؟
په لږ دقت سره په دې خبري پوهېدى شو چي په دې آيت
كي ښودل شوى حيرت به نه خو د زمكي د سختي زلزلې په
وجه وي ،ځكه چي دا زلزله به مخكي او له قبرونو د
انسانانو له راپاڅېدو د مخه وي او نه به له قبرونو د
انسانانو د راوتو په سبب وي ،ځكه چي دوى په خپلو
سترگو له قبرونو خپل راوتل نه گوري او نه پرې
پوهېږي ،داسي لكه چي له ميندو خپل راپيدا كېدا نه
گوري او نه وروسته ور په ياد وي .دا هم سمه نه ده چي
ووايو ځيني به د ځينو نورو بياراپاڅېدا گوري ،ځكه د
دې خبري لپاره هم څه دليل نشته .د يس د سورې  12آيت
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ښيي چي د آخرت منكران به له راژوندي كېدو وروسته يو
له بله پوښتنه كوي چي موږ چا له خپلو خوب ځايونو
راپاڅولو؟ من بعثنا من مرقدنا؟ دا آيت ښيي چي د
قيامت په ورځ به انسانان په دې نه پوهېږي چي څنگه
بياراژوندي شوي.
له دې ټولو معلومېږي چي د انسان د حيرت سبب به د
زمكي هغه شهادت وي چي د انسانانو د كړو وړو په اړه
به ئې وركوي.
ابوهريره رضى هللا عنه روايت كوي چي پيغمبر عليه
السالم دا آيت (يومئذ تحدث أخبارها) تالوت كړ او وئې
فرمايل :آيا پوهېږئ چي زمكه به كوم اخبار بيانوي؟
صحابه وو وويل :هللا او رسول ئې ښه پوهېږي ،پيغمبر عليه
السالم وفرمايل :د زمكي اخبار بيانول هغه شهادت دئ چي
زمكه به ئې د بندگانو د هغو عملونو په اړه وركوي چي
د زمكي پر سر ئې كړي ،وايي به :په فالنۍ ورځ ئې فالنى
فالنى كار وكړ ،دا د زمكي اخبار دي چي هغه به ئې
بيانوي.
عن أبي هريرة قال :قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه
اآلية "يومئذ تحدث أخبارها" قال "أتدرون ما أخبارها؟"
قالوا هللا ورسوله أعلم .قال "فإن أخبارها" أن تشهد على
كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا
وكذا يوم كذا فهذه أخبارها" رواه النسائي
عن رب يعة الجرشي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
تحفظوا من األرض فإنها أمكم وإنه ليس من أحد عامل
رواه الطبراني
عليها خيرا أو شرا إال وهي مخبرة.
له ربيعة الجرشي رضي هللا عنه روايت شوى چي پيغمبر عليه
السالم وفرمايل :له زمكي سره په خپل چلن كي احتياط
كوئ ،ځكه چي زمكه ستاسو مولد او بنسټ دئ (چي ترې
پيدا شوي يئ) او هيڅ داسي عمل كوونكى نشته چي د زمكي
پر سر ئې ژوند كړى وي او دا دي د ده په ښه او بد عمل
شهادت ورنكړي.
د على رضي هللا عنه په اړه راځي چي كله به ئې د بيت
المال اموال په مستحقينو ووېشل او هغه به ئې تش كړ
نو دوه ركعته لمونځ به ئې هملته اداء كړل او بيت
المال ته به ئې په خپل خطاب كي وويل :ته شاهد يې چي
ما په حقه ډك او په حقه تش كړې (يعني نه مي څه حرام
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مال دركي واچاوو او نه مي ستا كوم څه په حرامه الر
مصرف كړ).
پيغمبر عليه السالم فرمايي( :چي كله د لمانځه وخت
راورسېږي په لوړ غږ آذان وكړئ ،د غرونو او زمكي څه
چي ئې واوري د قيامت په ورځ به شهادت وركوي.
دغه زمكه چي ته ئې مړه او بې حسه گڼې او په بې
باكۍ سره ئې پر سر گناهونه كوې ،د قيامت په ورځ به
ستا ټول ښه او بد عملونه بيان كړي.
ما ته ووايئ 1400 :كاله مخكي به د دې وينا په اړه
د مخالفينو عكس العمل څنگه وو چي د انسان السونه به
خبري كوي ،پښې او پوستكى به ئې شهادت وركوي ،زمكه به
خپل ټول اخبار بيان كړي؟ آيا په دې خبري به ئې په
خپلو كي ډېر ډېر نه وي خندلي او په ټوكو ټوكو به يوه
بل ته نه وي ويلي چي دا دئ محمد (عليه السالم) دا
ادعاء هم وكړه چي دا مړه زمكه به په خبرو راشي او د
انسان په ښه او بد عمل به شهادت وركوي؟!! خو راشئ د
قرآن دا وينا نن يوه داسي ساينس پوه ته وكړئ چي د
علمي څېړنو په نتيجه كي دا ورته معلومه شوې چي د
انسان پوستكى ،د زمكي سطح او فضاء د انسان هر هر غږ
او هر هر حركت ثبتوي ،هغه ساينس پوه چي نن په ډېر
قاطعيت سره وايي :د انسان د غږ او خوځښت څپې د زمكي
په سطح او فضاء كي داسي ثبت كېږي چي د تل لپاره دوام
كوي او زرگونه كاله وروسته هم كولى شو دا امواج او
اثرات په پرمختللو وسائلو كشف او ترالسه كړو .كه دغه
ساينس پوه ته ووايئ چي قرآن څوارلس پېړۍ مخكي دا
خبره كړې ،عكسل العمل به ئې څه وي؟ آيا كېدى شي له
ً له داسي مرجع
دې پرته بل څه ووايي چي قرآن حتما
راغلى چي په ټولو اسرارو پوه دئ؟
ستا ژبه او شونډي ،ستا ستونى او حنجره چي ستا د
تكلم وسائل دي او په دې سره د خپل زړه خبري بيانوې،
ټول له دغو خاورو جوړ شوي ،همدا خاوره ده چي ستا د
ژبي ،شونډانو او حنجرې ماليكولونه ترې جوړ شوي او د
ما في الضمير په بيانولو كي ستا مرسته كوي ،د قيامت
په ورځ به په خپلواكه او مستقله توگه په خبرو راشي
او شهادت به وركوي.
ولي به زمكه په هغه ورځ خپل اسرار راباسي ،ټولي
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خبري به بيانوي او هر هغه څه به په ډاگه كوي چي د دې
پر سر تېر شوي؟ دا ځكه چي هللا تعالى ورته وحي كړې چي
نن هر څه ثبت او د قيامت په ورځ ئې بيان كړه.
د (يوحى) په ځاى د ( اوحى) د صيغې راوړل ښيي چي
زمكي ته له مخكي (الهام) شوى چي ټول جريانات به
ثبتوي او د قيامت په ورځ به ئې بيانوي ،يعني زمكه دا
اوس اوس د ټولو جرياناتو شاهده او ناظره ده ،هر څه
احساسوي ،حفظ كوي ئې او د قيامت په ورځ به ئې د
انسان مخي ته ږدي.









 
چا ته چي عمر وركوو بېرته ئې
رانسكوروو ،نو آيا تعقل نه كوي؟!

په

خلقت

كي

( -)11دا آيت د مخكني مضمون په ارتباط وايي :هللا تعالى
چي چا ته عمر وركوي بېرته ئې په خلقت كي نسكوروي،
زوړوالى پرې راځي او ځواكونه او استعدادونه ئې ورو
ورو كمزوري او ضعيف كېږي او په پاى كي له منځه ځي،
نو ولي تعقل نه كوي او دا وېره نه لري چي هللا تعالى
له دوى ټول شته ځواكونه او استعدادونه بېرته واخلي،
نه ئې سترگي الر وروښيي او نه ئې پښې په تگ كي مرسته
ورسره وكړي؟!
موږ په خپلو سترگو گورو چي هر عمر لرونكى په زوال
او زړښت محكومېږي ،له يوې نېټې ئې ژوند پيل شي ،د
كمال خاص پړاو ته ورسېږي ،د عمر په تېرېدو سره د
زوال په لور درومي او په پاى كي مري ،د چا په اراده
چي هر څه د زوړوالي او كهولت قاعدې محكوم دئ او د
خپلي ځوانۍ نشاط ورو ورو له السه وركوي هغه ذات كولى
شي نن له انسان د ده ځواكونه او استعدادونه سلب كړي
او د قيامت په ورځ په خپلو غړو د ده تسلط له منځه
يوسي ،غړي ئې د ده خالف شهادت وركړي.
لكه څنگه چي قرآن وايي د دې عالم هر مخلوق خاص
عمر لري او د عمر په پاى كي زوال مومي ،نن ساينس او
علم او ساينس پوهان همدا خبره كوي ،وايي :هر څه
زړېږي او زوال مومي ،د كهولت عامه قاعده چي وايي :هر
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څه په زوړوالي او فنا باندي محكوم دئ ،نن دا د
ساينسي علومو يو عام او اساسي بنسټ دئ ،خلقو ډېر
شيان ابدي او تلپاتي گڼل ،خو نن علم په دې پوهېږي چي
د كهولت قاعده يوه عامه حاكمه قاعده ده ،د عالم هر
څه د دې په وړاندي محكوم دي ،هر څه د كهولت او
زوړوالي په لور درومي ،قرآن عظيم الشأن فرمايي :لكه
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.




    








   
  
او نه موږ شعر ورښودلى او نه له ده سره ښايي ،دا
خو له ځانگړي پند او څرگندوونكي قرآن پرته بل څه
نه دي ،ترڅو هغه انذار كړي چي ژوندى وي او د
كافرانو په اړه هغه وينا محققه شي.
( -)10-19د حق دښمنانو به د قرآن ښكلي او اغېزناك
تركيب ته په پام سره ويل :محمد (ﹽ) يو پياوړى شاعر
او ليكوال دئ او د ده كتاب (قرآن) د شعر كتاب دئ ،هللا
تعالى د دوى په ځواب كې فرمايي :نه موږ شعر ورښودلى
او نه له ده سره ښايي ،موږ چي څه ورښودلي هغه شعر نه
دئ او د ده شأن تر دې ډېر لوړ دئ چي يو شاعر وي ،د
ده له لوري چي تاسو ته څه وړاندي شوي دا خو له
ځانگړي پند او څرگندوونكي قرآن پرته بل څه نه دي ،په
دې كي تاسو ته پند دركړى شوى او حقائق درته څرگند
كړى شوي ،موخه ئې دا ده چي د ژونديو زړونو خاوندان
انذار كړي او د كافرانو په اړه حجت بشپړ شي ،يعني
قرآن د بااحساسه وگړو لپاره پند دئ او د كافرانو
لپاره نهائي حجت.
ً د دښمنانو دا تور
دې ته مو پام وي چي قرآن مكررا
رد كړى چي رسول هللا ﹽ ته ئې د يوه شاعر خطاب كړى ،دا
نه د دې لپاره چي قرآن هر شاعر ته په سپكه سترگه
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گوري ،بلكي په دې سره مخالفينو ته ويل شوي :ستاسو دا
قضاوت ظالمانه او د عقل او منطق خالف قضاوت دئ چي رسول
هللا ﹽ ته د يوه شاعر په سترگه گورئ ،نه د يوه پيغمبر په
سترگه ،د قرآن لوړ او اغېزناك ادبي تركيب داسي تعبيروئ
چي گواكي دا د كوم شاعر د ادبي سليقې او استعداد
زېږنده دئ!! خو تاسو راشئ د خپلي ټولني شعراء او د دوى
اشعار ،افكار او اطوار د رسول هللا ﹽ له لوړ معنوي او
اخالقي شخصيت ،او د ده له افكارو او افعالو سره او له
هغه عظيم الشأن قرآن سره مقايسه كړئ چي د ده په الس
تاسو ته وړاندي شوى .قرآن شعر او شاعران په دوو ډلو
وېشي:
 -1بد شعر او خراب شاعر چي دا ئې ځانگړتياوي گڼي:
الر وركي او بدكاران به دى او د ده شعر خوښوي ،د
ده شعر به د دوى په محفلونو كي زمزمه كېږي ،دى به د
هغوى ملگرى ومومې او هغوى به د ده مالتړي او مينه
وال.
د ده د اشعارو له مخي به په دې پوه نه شې چي د ده
هدف څه دئ؟ خپل مخاطب څه ته بلي؟ بس هغه چوتكي ته
ورته دئ چي كله په يوې څانگي كښېني او كله په بلي،
اللهانده ،كله په يوې درې سر شي او كله په بل ناو ،د
ده په شعرونو كي به واضح او سپېڅلى پيغام ونه مومې،
بس غواړي خپل مخاطب راضي كړي ،له هغه څه ترالسه كړي،
كه نور هيڅ نه وي نو يو شاباسى خو ئې په برخه شي!!
هسي د بې مقصده ويناوو او خوشو خبرو گوډى وي ،په
رگونو كي ئې د عمل كولو جوهر نه وي ،د خبرو د ميدان
اتل وي خو د عمل د ميدان مال ماتى او شل ،هغه څه وايي
چي نه ئې د كولو اراده لري او نه ئې همت!
 -2قرآن د شاعرانو له مخكنۍ ډلي هغه شاعر مستثنى كوي
چي ځانگړتياوي ئې دا وي:
د ايمان خاوند وي ،شعر ئې له ايمان راخوټېدلى او
د ايمان په خدمت كي ،هغه چي د ده د هر شعر په هري
مصرع كي به د ايمان نښي وگورې.
د عمل د ميدان مېړنى وي ،عمل ئې نېك وي ،تر دې د
مخه چي شاعر وي يو صالح انسان وي ،داسي نه دئ چي په
عمل پاڼي كي ئې له شعر پرته بل څه نشته ،د ژوند ټوله
پانگه ئې يوازي څو اشعار دي ،ټول عمر ،وختونه او
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استعدادونه ئې د دغي پانگي په ترالسه كولو كي ضايع
كړي ،بلكي هغه يوازي د فراغت وختونه د شعر ليكلو او
ويلو ته مختص كړي.
تل ئې هللا تعالى په ياد وي ،ژبه ئې د هللا په ياد
لمده ،زړه ئې د هللا په ياد دربېږي ،شعر ئې له ذاكر زړه
راخوټېدلى ،په خپلو اشعارو كي خداى ډېر يادوي ،كه
څوك ستايي نو هغه خداى دئ ،كه له چا سره د ميني
اظهار كوي هغه خداى دئ ،كه له چا طمع يا وېره لري نو
هغه يوازي خداى دئ ،خداى پالي ،خداى لمانځي ،له خداي
مرسته غواړي ،د هللا په لوري بلنه وركوي.
مبارز او مجاهد شاعر دئ ،له مظلومانو دفاع كوي،
له ظالمانو د غچ اخيستلو لپاره مال تړي او په خپلو
انقالبي او ظالم ځپونكو اشعارو سره د ظالمانو پر سر
كلك كلك مرگوني گوزارونه كوي ،د ظالمانو په ضد پاڅون
ته بلنه وركوي او د مظلومانو دردونه منعكس كوي.
په دې مباركو آيتونو كي د قرآن هر مؤمن مخاطب ته
دا الرښوونه شوې چي د ښكلي شعر او د قدرمن ،دروند او
هدفمن شاعر د تشخيص او پېژندو په اړه بايد دا دقيق
الهي معيار په پام كي ولري او هر شعر او شاعر په دغي
تلي وتلي؛ هغه شاعر ته د يوه مؤمن او متعهد شاعر په
سترگه وگوري چي دغه ځانگړتياوي ولري ،د شعر هغه
ديوان لري وغورځوي چي د لوړو معنوي ارزښتونو په خدمت
كي نه وي ،هغه خو تر پښو الندي كړي او اورته ئې
وغورځوي چي د گنده ميني او عشق خبري كوي ،ساقي ،مى
او ساغر ستايي ،د خپل گاونډي د لور او خور سور شال،
تور خال ،زلفي ،شونډي او د كميس د لمني نوم په خوله
اخلي ،په اشعارو كي ئې نه د حق مالتړ وي او نه د باطل
غندنه ،نه د مظلوم ملگرتيا او نه د ظالم مخالفت .د
هغه چا ديوان چي يا پاچايان او يا د هغوى رنگين
رنگين دربارونه او محفلونه ستايي!!
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آيا دې ته ئې پام نه دئ كړى چي موږ هغه څاروي
ورته پيدا كړي چي زموږ السونو جوړ كړي او دوى ئې
خاوندان دي ،او دوى ته مو رام كړي نو ځيني ئې د
دوى سورلۍ دي او له ځينو ئې خوراك كوي ،او په
هغوى كي دوى ته ځيني گټي او څښاكونه دي ،نو آيا
شكر نه كوي؟!!
( -)13-11دلته قرآن خپل مخاطبين هغو الهي پېرزوينو
او نعمتونو ته متوجه كوي چي د څارويو په بڼي كي د
انسانانو په برخه شوي؛ فرمايي :آيا دې ته ئې پام نه
دئ كړى چي هللا تعالى هغه څاروي ورته پيدا كړي چي په
خپل الس ئې داسي جوړ كړي چي دوى ته مسخر او رام وي ،د
دوي په خدمت كي وي او د دوى گڼ شمېر اړتياوي رفع
كړي ،ځيني ئې د دوى سورلۍ دي ،د ځينو غوښه خوري ،له
شيدو ئې گڼ شمېر خوندور او گټور خواړه لكه مستې،
پېروى ،تروې ،كوچ او پنير جوړوي ،له پوستكي ،وړيو او
هډوكو ئې گټه اخلي ،خپل بارونه پرې انتقالوي ،او
ډېري نوري گټي تري اخلي ،آسونه ،كچري او خره ئې پيدا
كړل چي پرې سپاره شئ ،تاسو ته تابع او رام او سپرېدو
ته مو چمتو ،داسي ئې پيدا كړي چي له ښايست ئې خوند
اخلئ ،رنگونه ئې ښايسته ،جوړښت ئې ښكلى او حركات ئې
په زړه پوري .ستاسو د سورلۍ لپاره ئې ډېر نور داسي
شيان پيدا كړي چي ال تر اوسه ئې تاسو نه پېژنئ ،ډېر
نور داسي څاروي شته چي ستاسو په سيمي كي نه تر سترگو
كېږي او تاسو نه دي ليدلي ،همداراز د داسي وسائلو
جوړولو امكانات ئې په دې عالم كي اېښي چي ورو ورو به
ئې جوړول زده كړئ ،د سورلۍ او حمل و نقل ټول هغه
وسائل په دې لړ كي راځي چي انسانانو تر نن پوري جوړ
كړي او يا له دې وروسته به ئې جوړ كړي .آيا عجيبه نه
ده چي انسان د دغو نعمتونو شكر ونه كړي او د خپل
منعم رب پاس ونه ساتي؟!!
َ
َ
ً :له
نعما
ِين
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َم
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َا أْ
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دې ته مو بايد پام وي چي (ِّ
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هغو څارويو چي زموږ السونو جوړ كړي) معنى دا نه ده چي
هللا تعالى د انسان په څېر السونه لري او كوم څه د انسان
په څېر په خپل الس جوړوي ،ځيني كمعقله او كمعلمه دا
آيت همداسي تعبيروي ،حال دا چي دا تعبير د همدې سورې
د همدې برخي له  12آيت سره په بشپړه توگه تعارض لري،
 
ځكه هلته ويل شوي:




  
ً چي د ده كار له دې
 :  يقينا

پرته بل څه نه دئ چي كله د كوم څه اراده وكړي نو
ورته وايي :وشه ،نو هغه (له ځنډه پرته ترسره) كېږي!!
هللا تعالى نه په ذات كي مخلوقاتو ته ورته دئ ،نه په
صفاتو كي او نه په افعالو كي ،نه د انسان په څېر
جوارح او غړي لري او نه د انسان په څېر كوم كار په
خپل الس كوي ،يوازي امر او اراده ئې كافي ده چي يو
كار له ځنډ پرته ترسره شي .د ټولو امورو د تدبير او
ترسره كېدو لپاره يوازي د هللا تعالى اراده كافي ده ،د
شيانو پيدايښت ،مرگ ،ژوند ،ساتنه ،پالنه ،تدبير،
وركړه ،تمليك ،اخيستل ،امساك ،بطش ،دا ټول د هللا تعالى
ُن په حكم ترسره كېږي.
په ارادې سره او د ك

   


   
   
 
له هللا پرته ئې داسي معبودان ونيول چي ښايي (په دې
سره به) د دوى مالتړ وشي( ،نه يوازي) مالتړ ئې نشي
كولى (بلكي) دوى په خپله د هغوى لپاره چمتو شوى
لښكر وي.
( -)75-71دا مبارك آيتونه د مشركينو او د دوى د جعلي
معبودانو په اړه وايي :مشركينو له هللا تعالى پرته داسي
معبودان ځان ته غوره كړي چي گمان كوي هغوى به ئې
خپلو موخو ته په رسېدو كي يا په خپله مرسته وكړي او
يا به هللا تعالى د هغوى په طفيل او سپارښتنه د دوى
حاجتونه ترسره كړي ،حال دا چي هغوى نه يوازي د دوى
مرسته او مالتړ نشي كولى بلكي دوى په خپله د هغوى
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لپاره چمتو شوى لښكر وي ،داسي چي همدا دروغجن
معبودان دوى د خپلو غرضونو لپاره د مطيع لښكر په
توگه كاروي .معبودان ئې نه يوازي دوى ته كومه گټه
نشي رسولى بلكي په خپله د خپلو غولېدلو جاهلو بندگان
مرستو ته سترگي په الر وي ،شكرانې او نذرانې ترې اخلي
او د خپلو گټو لپاره ئې استعمالوي ،دوى ورته تبليغات
كوي ،كرامتونه ورته ثابتوي ،د ځان په څېر جاهالن د
هغوى لمانځني ته بلي ،له هغوى دفاع كوي او د هغوى
لپاره له حقپالو سره جنگېږي ،كه دا لښكر نه وي نو د
هغوى خدايي نه چلېږي.

    




 
ً چي موږ
نو د دوى وينا دي تا غمجن نه كړي ،يقينا
په هغه څه هم پوهېږو چي دوى ئې پټوي او په هغه څه
هم چي دوى ئې څرگندوي.
( -)71دلته رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي د مخالفينو د
معاندانه تبليغاتو له كبله مه غمجن كېږه ،هللا تعالى د
دوى په پټو او څرگندو تبليغاتو او توطئو او په دې چي
څنگه ئې شنډ او بې اغيزه كړي ښه پوهېږي.
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آيا دغه انسان دې ته پام نه دئ كړى چي موږ له يوې
نطفې پيدا كړى ،او بيا دى څرگند جگړاوو شو ،او
زموږ لپاره ئې متل تېر كړ په داسي حال كي چي خپل
پيدايښت ئې هېر كړى ،وئې ويل :څوك به دا هډوكي په
داسي حال كي راژوندي كړي چي وراسته شوي وي،
ووايه :همغه ذات به ئې راژوندي كړي چي په لومړي
ځل ئې پيدا كړل ،او هغه په هر ډول پيدايښت ښه پوه
دئ ،همغه چي تاسو ته ئې له شنې وني داسي اور پيدا
كړ چي ترې بلول كوئ ،آيا هغه چي آسمانونه او زمكه
ئې پيدا كړي پر دي قادر نه دئ چي دوى ته ورته
پيدا كړي؟! ولي نه؛ هغه ډېر پوه غوره پيدا كوونكى
ً چي د ده كار له دې پرته بل څه نه دئ چي
دئ ،يقينا
كله د كوم څه اراده وكړي نو ورته وايي :وشه ،نو
هغه (له ځنډه پرته ترسره) كېږي!! نو سپېڅلتيا هغه
ذات ته ده چي د هر څه ټولواكي د هغه په الس كي ده
او د هغه لوري ته ورگرځول كېږئ.
( -)13-11د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 آيا دغه كافر او مشرك انسان چي له هللا تعالى پرته
نور معبودان لمانځي او له بيا ژوندون انكار كوي دې
ته متوجه نه دئ چي هللا تعالى له يوې نطفې پيدا كړى،
هغه ځاى ته ئ ې رسولى چي له خپلي تگالري او دريځ دفاع
كولى شي ،په شخړو الس پوري كولى شي ،خو هغه خپل زور
ځواك د حق او حقيقت په ضد كاروي ،حتى د خپل رب په ضد
استدالل كوي او وايي :څوك به دا هډوكي په داسي حال كي
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بياراژوندي كوي چي وراسته شوي وي ،دا خبره په داسي
حال كي كوي چي خپل پيدايښت ئې هېر كړى .قريشو له هغي
ورځي چي رسول هللا ﹽ پر آخرت ايمان ته وبلل او ورته وئې
ويل :دا عالم د پاى يوه ثابته نېټه لري ،قيامت به
راځي ،د نړۍ دا موجود نظام به متالشي كېږي ،بله دنيا
به له بلي زمكي او آسمان سره راپيدا كېږي ،ټول
انسانان به بيا راژوندي كېږي ،ټول به د هللا په لوري
درومي او د خپلو عملونو له ثواب او عقاب سره به
مخامخ كېږ ي ،قريشو به كله په حيرت او تعجب سره او
كله په تمسخر او ملنډو سره يوه له بله پوښتل :آيا
اورېدلي مو دي چې ستاسو دا ملگرى څه وايي؟!! آيا دا
خبره د منلو ده چي له مرگه وروسته او پس له هغه چي
هډوكي مو وراسته او په خاورو بدل شي بېرته به
راژوندي كېږو؟!! كه دا خبره رښتيا وي نو زمونږ له
پلرونو او نيكونو څخه خو كوم څوك بايد تراوسه
راژوندى شوى وى!!
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي دې منكر انسان ته ووايي:
 .1همغه ذات به ئې بياراژوندي كوي چي په لومړي ځل ئې
پيدا كړل ،څوك چي يو شى په لومړي ځل او له مخكني
مثال پرته پيدا كولى شي ولي ئې له بيا پيداكولو عاجز
گڼئ؟! دوهم ځل پيدايښت خو تر لومړي ځل ډېر آسان وي!!
 .2همغه ذات به ئې بياراپيدا كوي چي په هر ډول
پيدايښت ښه پوه دئ ،ډول ډول مخلوقات ئې پيدا كړي ،د
دې دومره زياتو او بې شمېره مخلوقاتو خالق څنگه د
انسان له بياپيدا كولو عاجز گڼئ؟!!
 .3همغه ذات به ئې بياراژوندي كوي چي تاسو ته ئې له
شنې وني داسي اور پيدا كړ چي ترې بلول كوئ ،چا چي په
سړې شنې وني كي د تودوخي پيدا كولو استعداد اېښى،
انسان ته ئې دا توان وركړى چي د اور بلولو په اړه
ترې كار واخلي او تودوخه ترې ترالسه كړي ،همغه به مړي
بيا راژوندي كوي ،تاسو ښه پوهېږئ چي تودوخه او حرارت
د ژوندون اساسي تومنه ده ،يو ژوى تر هغه ژوندى وي چي
په وجود كي ئې تودوخه او انرژي پيدا كېږي ،په كومه
شېبه چي د هغه په وجود كي د حرارتي انرژي توليد
متوقف شي مري ،كه انسان دا د هللا تعالى يو مخلوق؛ كولى
شي له شنې سړې وني تودوخه ترالسه كړي ولي د ده خالق رب
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له دې عاجز گڼئ چي له مړې سړې خاوري ژوندون
راوټوكوي؟!! آيا هره شېبه له خاوري د ډول ډول ژوو
پيدايښت په خپلو سترگو نه گورئ؟!!
آيا هغه چي آسمانونه او زمكه ئې پيدا كړي پر دي

قادر نه دئ چي دوى ته ورته انسانان پيدا كړي؟! ولي
نه؛ هغه ډېر پوه غوره پيدا كوونكى دئ .د ده د (علم)
او (خالقيت) څر گند مظاهر د عالم هر لوري ته ،په هر
گام كي او هره شېبه گورو.
ً چي د هللا تعالى كار داسي دئ چي كله د كوم څه
 يقينا
اراده وكړي نو ورته وايي :وشه او هغه له ځنډ پرته
كېږي.
 نو سپېڅلتيا هغه ذات ته ده چي د هر څه واك د ده
په الس كي دئ او د هغه لوري ته ورگرځول كېږئ .هغه ذات
چي د هر څه واگي د ده په الس كي دي ،په عالم كي
واكمني ،سلطنت او سيطره د ده په واك كي دي ،د ټولو
شيانو ساتنه او پالنه كوي ،د ټولو امورو تدبير ئې په
الس كي دئ ،هغه له هر عيب منزه او له هرنقص او ضعف
لوړ دئ .هر څه د هغه په اختيار كي او د هغه د ارادې
په وړاندي مقهور دي ،په پاى كي د خپل رب په لوري
درومي ،تاسو هم د نورو شيانو په څېر د خپل ژوند په
پاى كي د خپل رب خوا ته درومئ.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الصفت
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (الصفت) دئ ،د سورې له
لومړي آيت اخيستل شوى112 ،آيتونه لري ،د لومړيو
ً) ته ورته
څلورو آيتونو فواصل ئې د لومړي آيت (صفا
دي ،له پنځم آيت تر يولسم آيت پوري (مشارق) ته ورته
دي ،له دې وروسته د ټولو نورو آيتونو فواصل ئې د
دولسم آيت (يسخرون) ،او د پنځلسم آيت (مبين) ته ورته
دي ،آيتونه ئې لنډ لنډ او هغو سورتونو ته ورته دي چي
د مكي دور په لومړيو كي نازل شوي.
د سورې له متن معلومېږي چي دا سوره د مكي دور په
لومړيو كي او هغه مهال نازله شوې چي د مسلمانانو او
قريشو تر منځ د جدي بحثونو لړۍ پيل شوې وه خو خبره د
مسلمانانو گواښلو او تعذيب ته نه وه رسېدلې او د
مسلمانانو او قريشو د ناستي والړي لړۍ هم پاى ته نه
وه رسېدلې ،د سورې په يوې برخي كي د هغه جنتي يادونه
شوې چي له يوه دوزخي سره ئې په دنيا كي ناسته والړه
درلوده ،په جنت كي به دا لټه وكړي چي د هغه له
برخليك او حال خبر شي ،د دوزخ په تل كي به ئې ومومي
او ورته وبه وايي :قسم په خداى چي نږدې وه ما په
دوزخ كي وغورځوې ،او كه زما د رب فضل او پېرزوينه نه
وى نو زه به هم په دوزخ كي له حاضر كړى شوو سره وم.
له دې معلومېږي چي دا سوره په دغسي يوه ماحول كي
نازله شوې.
كه د سورې مضامينو ته ځير شو نو ډېر ژر به راته
جوته شي چي ټول اساسي مطالب ئې د سورې په آخري اوو
آيتونو كي راغلي ،آيتونه دا دي:
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نو آيا زموږ د عذاب په اړه تلوار كوي ،خو كله چي د
دوى پر سيمي پرېوځي هغه مهال به د دغو گواښل شوو
سباوون ډېر بدغونى وي ،نو تر يوه وخته مخ ترې واړوه،
او وئې گوره چي دوى به هم ډېر ژر وگوري ،سپېڅلتيا
ستا رب ته ده ،د عزت خاوند رب ،له هغه څه چي دوى ئې
بيانوي ،او پر پيغمبرانو دي سالم وي په داسي حال كي
چي ستايني ټولي د عالمونو رب ته دي.
تاسو به وگورئ چي دا وروستي اوه آيتونه داسي دي
چي د سورې د ټولو اساسي مطالبو خالصه زموږ په وړاندي
ږدي ،پر هللا تعالى ايمان ،پر آخرت باور او په دې اړه د
پيغمبرانو ﹽ دعوت او د دې دعوت پايلي د سورې د بحث
اساسي موضوعات دي چي خالصه ئې په همدغو آخري اوو
آيتونو كي راغلي.
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په يوه صف كي ليكه كېدونكو قسم ،بيا په ځانگړي
رټلو سره رټونكو قسم ،بيا د ذكر لپاره په پر له
پسې راتلونكو قسم ،بي شكه چي ستاسو رب يو دئ،
هماغه د آسمانونو ،زمكي او د هرهغه څه رب چي د
دوى دواړو تر منځ دي او د ټولو ختيځونو رب.
( -)5-4د دې مباركو آيتونو په معنى د ښه پوهېدو
لپاره بايد دا مطالب په پام كي ولرو:
 دلته د (مقسم به :هغه څه چي لوړه پرې شوې) درې
صفات ذكر شوي :الصافات :صف تړونكي ،الزاجرات :رټونكي
او التاليات :پر له پسې راتلونكي .د دې الفاظو اطالق
په ډېرو شيانو كېدى شي ،خو په دې پوهېدل چي دلته د
هر يوه دقيقه معنى څه ده او د څه لپاره كارول شوى،
دا بايد د لغت په كتابونو كي نه بلكي په خپله په
قرآن كي ،په دغو آيتونو او په همدې سوره كي ولټوو.
 د دوو وروستنيو آيتونو په سر كي د (فاء) توري دا
مطلب په گوته كوي چي دا دواړه له مخكني سره تړلي دي
او په ټولو كي د يوه شي په اړه خبره روانه ده ،يعني
الصافات ،الزاجرات او التاليات د يوه شي درې حالتونه
او صفات دي.
 دا شيان بايد د قرآن د نورو قسمونو په څېر هر
مخاطب ته څرگند شيان وي او دا ادعاء ثابته كړي چي
ستاسو رب يو دئ ،د آسمانونو ،زمكي او پدوى كي د هرڅه
رب دئ.
 د قرآن په څو آيتونو كي ستوري د رټونكو په نامه
ياد شوي.
 په قرآن كي د سپوږمۍ په هكله ويل شوي چي دا ورپسې
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راتلونكې ده ،په شپه كي د لمر له پرېوتو وروسته
راڅرگنده شي ،ستوري هم د سپوږمۍ په څېر په شپه كي
ورو ورو او يو په بل پسي راڅرگندېږي.
 د ستورو په ليدو سره انسان د دې عالم په عظمت او
ستروالي پوهېږي ،د ورځي لخوا انسان يوازي خپله زمكه
او په آسمان كي لمر گوري ،خو چي شپه شي او ستوري
راڅرگند شي نو هلته په دې پوه شي چي دا عالم څومره
ستر او خور دئ ،همدا ستوري ده ته خپل رب ورپه ياد
كړي ،په حقيقت كي ستوري د هللا تعالى د يادولو سبب
كېږي .د المرسالت په سوره كي بادونه د (الملقيات
ذكرا) په صيغه سره د هللا تعالى د ذكر القاء كوونكي گڼل
شوي او دلته ستوري د هللا تعالى د ذكر موجب.
 كه په دې عالم كي سترگي وغړوو او دا ولټوو چي په
يوه ليكه كي ليكه كېدونكي ،رټونكي او پر له پسې
راتلونكي به څه وي ،نو ستوري مو مخي ته ودرېږي ،له
ستورو پرته داسي شى نه شو موندلي چي د دغو صفاتو
مصداق وي ،د شپې لخوا په آسمان كي يوه لويه ليكه
گورو چي د ستورو او ستور ليكو (كهكشانونو) مجموعه ده
او د آسمان ټول ستوري په حقيقت كي د همدې لويي ليكي
اجزاء دي ،زمونږ زمكه ،لمر او شمسي نظام هم د دغي
ليكي اجزاء دي .همداراز د آسمان په يوه او بله گوښه
كي د شهاب ثاقب په واسطه د رټلو صحنې گورو ،او دا هم
گورو چي ستوري ورو ورو رابرسيره كېږي ،ځيني د تيارې
له زياتېدو سره سم راڅرگندېږي او ځيني نور د شپې په
سر كي نه وي وروسته راپورته شي.
 له قسمونو او ځواب وروسته دوه آيتونه داسي راغلي
چي په ډېر وضاحت سره ښيي چي په لومړنيو آيتونو كي
ستورو ته اشاره شوې :آيتونه دا دي:


إ


   
   

دا مونږ يو چي د دنيا آسمان مو په ستورو ښايسته كړى
او له هر متمرد شيطان د ساتني په توگه (مو گمارلي).
په آيت كي د رب المشارق فقره هم ښيي چي دلته د
ټولو ستورو مشارقو ته اشاره شوې ،ټول له شرق طلوع
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كوي او په غرب كي پرېوځي.
له دغو ټولو خبرو په ډاگه معلومېږي چي په لومړيو
دريو آيتونو كي د ستورو دريو صفاتو ته اشاره شوې.
دغه د آسمان بې شمېره ستوري چي په يوې عظيمي ليكي
كي تنظيم شوي ،هر يو ئې په خپل مدار او فلك كي په
منظم طور خوځي ،طلوع او غروب ئې منظم ،نه يوه شېبه
وروسته مخكي كېږي او نه يو له بل سره تصادم كوي ،دا
شهادت وركوي چي د زمكي او آسمانونو رب يو دئ .دا
استدالل قرآن په بل ځاى كي هم كوي او وايي :كه په
زمكه او آسمان كي له يوه هللا پرته متعدد خدايان وى نو
ً دواړه تباه كېدل او دا موجود نظم متالشي كېدو او
حتما
تباهي خورېده .نظم ،يووالى ،له تصادم او ټكر مخنيوى،
هرڅه په خپل خپل ځاى كي ساتل او خپل خپل كار ترې
اخيستل دا ثابتوي چي دا هرڅه د واحد ځواكمن ذات په
اداره كي دي.
د ستورو په اړه د قرآن دا بيان نه يوازي د عالم
يو دقيق انځور زموږ په وړاندي ږدي بلكي د قرآن يو
ستر علمي اعجاز څرگندوي ،ستور پېژاندي له ډېرو دقيقو
او علمي څېړنو وروسته او د قوي ټلسكوپونو په مرسته
دې نتيجې ته ورسېدل چي د عالم ټول ستوري او ستور
ليكي په يوې ستري ليكي كي د يوه صف په څېر واقع شوي،
دا د ستورو همغه صف او ليكه ده چي د شپې له لوري تته
او د دوړو يوې ليكي ته ورته تر سترگو كېږي ،دا دوړي
په حقيقت كي ستوري او ستور ليكي دي چي د لري والي له
كبله د سپينو دوړو په توگه معلومېږي .د عالم ټول
اجرام او ستوري په همدې ليكي كي راغونډ شوي ،موږ ته
چي له ليكي بهر كوم ستوري ښكاري دا زموږ د ستور ليكي
اړوند ستوري دي چي تر نورو موږ ته رانږدې دي او له
همدې كبله موږ ته له هغي لويي ليكي بهر برېښي ،په
حقيقت كي دا هم د همدې ليكي اړوند ستوري دي .آيا دا
د قرآن يو ستر علمي اعجاز نه دئ چي ټول ستوري په يوه
صف كي په ليكه شوي گڼي؟!! همغسي لكه چي د دې سورې په

راغلي:
كي
آيت
لومړي
 :په يوه صف كي ليكه كېدونكو قسم!!!
بايد متوجه وو چي په تفسيرونو كي د دغو قسمونو په
اړه د ډېرو مختلفو آراوو شاهد يو ،دومره چي كه ئې
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ټول وڅېړو نو د لوستونكو حوصله به ورته تنگه شي،
ډ ېرى آراء داسي دي چي يا په يادولو نه ارزي يا د هغه
په تأييد كي نه له قرآن كوم شاهد وړاندي شوى او نه
له صحيح االسنادو رواياتو ،كه څه هم اختالف په خپله
پدې داللت كوي چي پدې هكله موثق روايت نشته ،خو په
ځينو تفسيرونو كي پداسي رواياتو استناد گورو چي نورو
هغه ضعيف گڼلي .د اختالف يوه وجه دا ده چي ځينو
(التاليات) د تالوت كوونكو په معنى تعبير كړې ،حال دا
چي دلته د (پر له پسې راتلونكو) معنى افاده كوي ،لكه
َا
ِذ
ِإ
مر
لق
څنگه چي د الشمس د سورې په دوهم آيت كي و
َاْ
ََ
ها :قسم په دې سپوږمۍ چي ورپسې شي ،د (تال) لفظ
َ
تَالَ
ترشا راتگ افاده كوي .ځينو (الصافات ،الزاجرات او
التاليات) د فرشتو بېل بېل ټولگي گڼلي!! دا تعبير له
يوې خوا د قسمونو په اړه د قرآن له عام اسلوب سره
تعارض لري ،ځكه قرآن تل په مشهود او څرگندو شيانو
استشهاد كوي او د خپلي مدعاء د اثبات لپاره ئې د
شاهد په توگه وړاندي كوي ،مالئكي د استشهاد لپاره نشي
وړاندي كېدى ،آيا څوك كولى شي يو غائب شى د بل غائب
شي او د خپلي داسي مدعاء د اثبات لپاره د شاهد په
توگه وړاندي كړي چي مخاطب ئې نه مني او دليل ترې
غواړي؟!! له بلي خوا قرآن وايي چي فرشتې ښځينه او
نارينه نه لري ،د دوى لپاره معموالً د تذكير صيغې
كاروي ،لكه دا آيت:



   







   


الزمر11 :
په دې آيت كي د مالئكو لپاره د (حافات) پر ځاى د
(حافين) صيغه راغلې چې د جمع مذكر صيغه ده .حال دا
چي الصافات ،الزاجرات او التاليات د جمع مؤنث صيغې
دي ،په فرشتو ئې اطالق نه شي كېدى ،په عربي كي په
(الف) او (تاء) سره يا حقيقي مؤنث جمع كېږي او يا د
غيرذوى العقول صفت ،نو په يقين سره ويلى شو چي د
الصافات د سورې قسمونه او دې ته ورته قسمونه په
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مالئكو نه شو حمل كولى.
كه د دې قسمونو په اړه دا ټول مختلف آراء او
تعبيرونه يو د بل څنگ ته كېږدئ او قضاوت وكړئ نو دا
به ډېر ژر او په آسانۍ درته جوته شي چي ترټولو دقيق
او په قرآن مستند تفسير همدا پورتنى تفسير دئ.













    



    












ً چي دا مونږ يو چي د دنيا آسمان مو په ستورو
يقنيا
ښايسته كړى او له هر متمرد شيطان د ساتني په توگه
(مو گمارلي) .مالء اعلى ته غوږ نشي نيولى ،او له
هر لوري ويشتل كېږي ،د شړلو په موخه ،په داسي حال
كي چي دوى ته دائمي عذاب دئ ،خو كه كوم څه اختطاف
كړي نو شهاب ثاقب (تېزه شعله) ورپسې شي.
( -)10-1په دې مباركو آيتونو كي دا الرښووني ځلېږي:
 زمكي ته نږدې آسمان په ستورو ښايسته كړى شوى ،له
دې وينا جوته كېږي چي ټول ستوري تر الندني او زمكي ته
نږدې آسمان الندي دي.
 شيطانان نشي كولى لوړ پوړو فرشتو ته نږدې شي او د
دوى خبرو ته غوږ ونيسي ،ستوري د دوى د بر تللو
مخنيوى كوي ،كه د بر تللو او غوږ نيولو هڅه وكړي نو
له هر لوري ويشتل كېږي ،په دې سره څو اساسي مطالبو
ته اشاره شوې :د كاهنانو او نجوميانو دا ادعاء له
بنسټه رد شوې چي وايي :د پېريانو له الري د غيب خبري
ترالسه كوي ،گواكي هغوى د آسمان په لوري لوړ درومي ،د
فرشتو خپلمنځي خبري اوري ،له راتلونكو پېښو خبرېږي،
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او خپلو ملگرو كاهنانو ته اطالع وركوي ،نو ځكه دوى
توانېدى شي چي خلك په خپل برخليك خبر كړي او ورته
ووايي چي له كومو پېښو سره به مخامخ شي ،كه شكرانې
او نذرانې وركړي نو له خطر او ضرر به د خوندي پاته
كېدو مرسته ورسره وكړي!! په دې وينا سره د دوى دغه
غولوونكې ادعاگاني او دروغجني خبري رد شوې .دلته ويل
شوي چي دا ستوري د هر متمرد شيطان رټونكي دي او د
دوى د بر تللو مخنيوى كوي ،نو ځكه مالء اعلى ته غوږ
ً كوم يو ئې بر والړ شي او
نشي نيولى ،او كه احيانا
كوم څه اختطاف كړي نو ځالنده سوزوونكې لمبه ورپسې شي.
دي ته مو بايد پام وي چي نن ساينسپوهان او ستور
پېژاندي د فضاء په اړه همدغه خبره كوي چي قرآن
څوارلس پېړۍ وړاندي كړې او وايي :آسمان ته د بر تللو
په وړاندي تر ټولو ستر خنډ هغه شهاب ثاقب دي چي له
هر لوري راپرېوځي ،سرعت او حرارت ئې دومره زيات وي
چي هر څه ايرې كوي ،په طبيعت كي داسي ماده نشته چي د
هغوى په وړاندي مقاومت وكولى شي.
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نو وئې پوښته چي آيا دوى د پيدايښت له پلوه مضبوط
دي او كه هغه څه چي موږ پيدا كړي ،موږ خو دوى له
سرښناكي خټي پيدا كړي .نه؛ بلكي ته حيرانتيا ښيې
او دوى تمسخر كوي ،او كله چي پند وركړى شي پند نه
اخلي ،او كه كومه څرگنده نښه وگوري نو مسخرې پرې
كوي ،او وايي :دا خو له څرگند جادو پرته بل څه
نه دئ ،آيا كله چي ومرو او خاوري او هډوكي شو آيا
بيا به هم موږ بېرته راپاڅول كېږو؟ او زموږ
لومړني پلرونه هم؟! ووايه :هو؛ او په داسي حال كي
ً چي دا به
چي تاسو به سركوزي او ذليل وئ ،يقينا
يوازي يوه تونده چيغه وي چي بيا به دوى هغه مهال
(هر څه) گوري ،او وايي به :افسوس پر موږ! دا همغه
د جزاء ورځ ده ،دا همغه د پرېكړي ورځ ده چي تاسو
تكذيبوله.
( -)20-11د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي مخالفين وپوښته :آيا دوى
د پيدايښت له پلوه مضبوط دي او كه هغه څه چي موږ
پيدا كړي ،موږ خو دوى له سرښناكي خټي پيدا كړي .يعني
هغه وگړي چي له هللا تعالى او له بياژوندون انكار كوي
ودي وايي چي د دوى پيدايښت د دې پراخ عالم د پيدايښت
په پرتله څنگه تعبيروي ،د كوم يوه پيدايښت شديد،
مضبوط او پيدا كوونكي ته ئې گران گڼي ،د ټول عالم
پيدايښت كه د انسان بيا پيدايښت ،د هغه انسان
پيدايښت چي هللا تعالى له سرښناكي خټي پيدا كړى؟!!
 نه؛ له شكه پرته چي خبره هغسي نه ده چي دوى ئې
ان گېري ،بلكي حقيقت دا دئ چي ته د خپل رب د عظمت او
قدرت او د هغه عالم او مخلوقاتو د پراخوالي په اړه
حيرانتيا ښيې چي ستا رب پيدا كړي؛ خو دوى تمسخر كوي،
او كله چي پند وركړى شي پند نه اخلي ،او كه كومه
څرگنده نښه وگوري نو مسخرې پرې كوي ،او وايي :دا خو
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له څرگند جادو پرته بل څه نه دئ ،آيا كله چي ومرو
او خاوري او هډوكي شو آيا بيا به هم موږ بېرته
راپاڅول كېږو؟ او زموږ لومړني پلرونه هم؟!
 دوى ته ووايه :هو؛ تاسو به هم بيا راژوندي كېږئ
او ستاسو پلرونه هم ،په داسي حال كي چي تاسو به
سركوزي او ذليل وئ.
 د دوى بياراژوندي كول به داسي په آسانۍ ترسره شي
چي يوازي په يوې توندي چيغي سره به دا لړۍ پيل شي او
په همدې سره به له قبرونو راپاڅي او هغه مهال به دوى
هر څه د خپلو غلطو انگېرنو خالف وگوري ،هغه مهال به
وايي :افسوس پر موږ! دا همغه د جزاء ورځ ده ،دوى به
په خپله هم يو بل ته وايي او له هري لوري به هم ورته
ويل كېږي :دا همغه د پرېكړي ورځ ده چي تاسو
تكذيبوله.
 په يوې توندي چيغي سره د دوى راژوندي كول به داسي
وي لكه په دنيا كي چي د تالندي په توندي چيغي سره له
زمكي د بوټو د راټوكېدا لړۍ پيل كېږي ،تالنده د
باران راتگ اعالن كړي او په همدې باران سره د مړې
زمكي بياژوندۍ كېدا پيل شي او ډول ډول ژوندي بوټي
راوټوكېږي.
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هغه راغونډ كړئ چي ظلم ئې كړى وو او د دوى جوړې
هم او هغه هم چي دوى له هللا پرته لمانځل؛ او د دوزخ
الري ته ئې سم كړئ ،او وئې دروئ چي پوښتل كېدونكي
دي ،څه درباندي شوي چي يو د بل مرسته نه شئ كولى؟
نه؛ بلكي دوى به دغه ورځ د تسليمولو غوښتونكي وي،
او ځيني به ځينو نورو ته مخ اړوي په داسي حال كي
چي يو به بل پوښتي؛ وايي به :دا تاسو وئ چي موږ
ته به له يمينه راتلئ ،وبه وايي :نه؛ بلكي تاسو
په خپله ايمان راوړونكي نه وئ ،او موږ پر تاسو
كومه سلطه نه درلوده ،بلكي تاسو په خپله سركښ
وگړي وئ ،نو ځكه پر موږ (ټولو) د خپل رب وينا
ً چي موږ ئې هرو مرو (د خوند)
محققه شوه ،يقينا
ً چي موږ همغسي بې الري كړئ چي په
څكونكي يو ،يقينا
خپله بې الري شوي وو.
( -)32-23دا مبارك آيتونه د قيامت په ورځ د دوزخيانو
حالت داسي انځوروي:
 هللا تعالى به د دوى په اړه امر وكړي چي :ټول هغه
وگړي راغونډ كړئ چي ظلم ئې كړى وو؛ له خپلو جوړو او
هغو سره چي دوى له هللا پرته لمانځل؛ له جوړو يا د دوى
مېرمني مراد دي ،يا ئې ملگري او يا هغه چي د دوى په
څېر ول.
 بيا به امر وكړي چي د دوزخ الري ته ئې سم كړئ ،د
الري په اوږدو كي به د دوى د ودرولو امر وكړي او وبه
فرمايي :وئې دروئ چي پوښتل كېدونكي دي ،دا پوښتنه به
ترې وشي چي ولي يو د بل مرسته نه شئ كولى ،دوى به نه
يوازي يو د بل مرسته نشي كولى بلكي هر يو به د بل
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تسليمول غواړي ،ځيني به ځينو نورو ته په داسي حال كي
مخ اړوي چي ترې پوښتي به او ورته وايي به :آيا دا
تاسو نه وئ چي تل به موږ ته له يمينه راتلئ ،د يمين
بېلو بېلو معانيو ته په پام سره به د دوى مطلب يا دا
وي چي تاسو ځواكمن او زورور وئ ،د زور او ځواك له
اړخه به راتلئ او موږ به مو په غلطو الرو تلو ته اړ
كولو ،يا دا چي موږ ته به راتلئ او قسمونه به مو
خوړل چي ستاسو وينا سمه ده ،يا دا چي له دې لوري به
راتلئ چي گواكي زموږ خير او ښېگڼه غواړئ او زموږ
خواخوږي يئ او سمه الر را ښيئ ،يا دا چي له ښي لوري
به موږ ته په وار وار راتلئ او په غلطو الرو تلو ته
به مو هڅولو .مشران به ئې ورته وايي :داسي نه وه؛
بلكي تاسو په خپله ايمان راوړونكي نه وئ ،موږ پر
تاسو كومه سلطه نه درلوده ،بلكي تاسو په خپله سركښ
وگړي وئ ،نو ځكه نن پر موږ ټولو د خپل رب وينا محققه
شوه ،موږ د هللا تعالى له پرېكړي سره سم د عذاب وړ وگڼل
شوو نو اوس به ئې هرو مرو د خوند څكونكي يو ،هو؛ موږ
همغسي بې الري كړئ چي په خپله بې الري شوي وو .داسي خو
نه وه چي موږ په يوه الر روان وو او تاسو مو په بله
سر كړي يئ ،نه؛ تاسو مو په هغي الر بېولي يئ چي په
خپله پرې روان وو.
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نو دوى به په دغه ورځ په عذاب كي سره گډ وي،
ً چي موږ له مجرمينو سره همداسي كوو ،دوى
يقنيا
داسي ول چي كله به ورته وويل شو :له هللا پرته بل
معبود نشته؛ نو تكبر به ئې كولو ،او ويل به ئې:
آيا موږ د يوه مجنون شاعر لپاره د خپلو معبودانو
پرېښودونكي شو ،داسي نه ده؛ بلكي حق ئې وروړ او
ً چي تاسو د
ټول پيغمبران ئې تصديق كړل ،يقينا
دردناك عذاب څكونكي يئ ،او له هغه پرته چي كول مو
د بل څه سزا نه دركول كېږي.

( -)22-23دا مبارك آيتونه وايي:
 د دوزخيانو مشران او كشران به په دغه ورځ په عذاب
كي سره گډ وي.
 له مجرمينو سره د هللا تعالى معامله همداسي ده.
 دوى په دنيا كي داسي ول چي كله به ورته وويل شو:
له هللا پرته بل معبود نشته؛ نو تكبر به ئې كولو ،او
ويل به ئې :آيا كېدى شي موږ د يوه مجنون شاعر لپاره
د خپلو معبودانو پرېښودونكي شو؟!!
 داسي نه ده؛ بلكي رسول هللا ﹽ دوى ته حق وروړ او ټول
پيغمبران ئې تصديق كړل ،خو دوى له حق سره نه پخال
كېدونكې دښمني درلوده او له ټولو پيغمبرانو سره ئې د
مخالفت الر غوره كړې وه نو ځكه ئې د رسول هللا ﹽ په ضد
دا دريځ غوره كړى وو.
ً چي اوس او د هللا تعالى د محاسبې له مخي تاسو
 يقينا
د دردناك عذاب مستحق يئ ،اوس به ئې خوند وڅكئ.
 د خپلو كړنو مطابق سزا به دركول كېږي.
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مگر د هللا مخلص بندگان ،دوى ته به ټاكلى غوره رزق
وي؛ مېوې ،او دوى به عزتمن كړى شوي وي ،له
نعمتونو ډكو جنتونو كي ،پر تختونو يو بل ته
مخامخ ،پر دوى به د ځانگړې چينې د شرابو جامونه
راچورلي ،تك سپين او څښونكو ته خوندور ،نه به په
هغه كي كوم خرابوالى وي او نه به ترې بې سده
كېږي ،خوا ته به ئې داسي د نظر لنډوونكې د (ښكلو)
غټو غټو سترگو والي وي لكه چي پوښلې هگۍ وي.
( -)49-40دلته د جنتيانو حالت د دوزخيانو په پرتله
داسي انځور شوى:
 د هللا مخلص بندگان به له هغه څه خوندي وي چي
دوزخيان به ورسره مخامخ وي.
 د هللا تعالى له لوري غوره شوى معلوم رزق به ئې په
برخه وي ،دا به د جنت مېوې وي.
 د عزتمنو په توگه به ئې درناوى كېږي.
 له نعمتونو ډكو جنتونو كي به اوسي.
 پر تختونو به يو بل ته مخامخ ناست وي.
 د ځانگړې چينې له شرابو ډك جامونه به ئې شاوخوا
چورلي ،تك سپين او څښونكو ته خوندور ،نه به په هغه
كي كوم خرابوالى وي او نه به ترې بې سده كېږي ،نه به
ئې په بوى او خوند كي د دنيا د شرابو په څېر كومه
ستونزه وي ،نه به كوم تاوان اړوي او نه به په بې سده
كېدا منتج كېږي.
 خوا ته به ئې د نظر لنډوونكې د (ښكلو) غټو غټو
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سترگو والي وي ،داسي ښكلې لكه چي پوښلې هگۍ وي .دلته
د جنتيانو دا جوړې په دې صفتونو يادي شوې :سترگي ئې
ښكلې غټي غټي ،د نظر لنډوونكې يعنې حياناكي او له
خپل مېړه پرته بل ته له كتلو ډډه كوونكې ،داسي لكه
بيض مكنون :پوښلې هگۍ ،په دې اړه څو وضاحتونه ضروري
برېښي -1 :آيا په بيض مكنون سره د دوى د سترگو گاټي
(بيضه) او د هغوى لوى والى تشبيه شوى كه دوى په
خپله؟ په دې اړه بېل بېل تعبيرونه شوي خو غوره تعبير
دا دئ چي د سترگو گاټي ئې او په ځانگړې توگه د گاټي
سپينه برخه ورسره تشبيه شوې ،د سترگو گاټي وړې سپيني
هگۍ ته ورته وي ،موږ ئې د بيضه په نامه يادوو ،د
انسان په مخ كي تر ټولو ښايسته عضو همدا سترگي دي ،د
سترگو اندازه ،د سپين او تور تر منځ ئې دقيق تناسب،
باڼوگان او وروځي ،او د سترگي حركات په مجموع كي د
ښايست له پلوه داسي امتيازي مقام لري چي هيڅ عضو
ورسره برابري نشي كولى .د تشبيه له پلوه د (بيض) او
(مكنون) اطالق يوازي په سترگي كېدى شي ،ځكه د سترگي
سپين گاټي داسي دي چي په باڼوگانو او د سترگو په
پورتنۍ او الندينۍ پردو كي پټ وي ،دا دواړه د بدن په
اړه صدق نه كوي ،نه د بدن رنگ هگۍ ته ورته وي او نه
ئې پټېدا -2 ،آيا دا جوړې د جنتيانو انساني مېرمني
دي كه كوم بل مخلوق؟ ځواب دا دئ چي دا به د دوى خپلي
مېرمني وي ،ځكه تر دې وړاندي د دوزخيانو د مېرمنو
يادونه شوې چي له دوى سره به يو ځاى په دوزخ كي وي.
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نو ځيني (جنتيان) به ځينو نورو ته مخ كړي په داسي
حال كي چي يو به بل پوښتي ،د دوى يو ويونكى به
ووايي :زه خو داسي وم چي يو ملگرى مي وو ،ويل به
ئې :آيا ته له باور كوونكو يې؟ ،آيا كله چي ومرو
او خاوري او هډوكي شو آيا موږ به محاسبه او
مجازات كېدونكي يو ،وبه وايي :آيا تاسو اطالع
موندونكي يئ ،نو نظر به واچوي او د دوزخ په منځ
كي به ئې وگوري ،وبه وايي :قسم په خداى چي نږدې
وه ما (په دوزخ كي) وغورځوې ،او كه زما د رب فضل
او پېرزوينه نه وى نو زه به هم (په دوزخ كي) له
حاضر كړى شوو سره وم .نو آيا داسي نه ده چي اوس
مړه كېدونكي نه يو ،مگر زموږ همغه لومړنۍ مړينه؟
ً چي همدا ستره
آيا موږ عذاب كېدونكي يو؟ يقينا
بريا ده ،نو عمل كوونكي دي د داسي بريا لپاره عمل
وكړي چي دې ته ورته وي.
( -)11-10دلته د جنتيانو د دوو ډلو تر منځ د يوې
ليدني او د يوه له لوري نورو ته د يوه دوزخي ملگري
په اړه د وينا په ارتباط داسي راغلي :ځيني جنتيان به
ځينو نورو ته په داسي حال كي مخ كړي چي يو به بل
پوښتي ،يو به ئې ووايي :زه په دنيا كي داسي وم چي يو
ملگرى مي وو او ما ته به ئې ويل :آيا ته له باور
كوونكو يې؟ ،آيا كله چي ومرو او خاوري او هډوكي شو
بېرته به راژوندي كېږو او د خپلو كړنو له كبله به
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محاسبه او مجازات كېږو؟ ،وبه وايي :آيا غواړئ چي د
هغه له حالته خبر شئ او وگورئ چي چېري دئ؟ نو نظر به
واچوي او د دوزخ په تل كي به ئې ومومي ،دا جنتي به
هغه ته ووايي :قسم په خداى چي نږدې وه ما هم د ځان
په څېر په دوزخ كي وغورځوې ،كه زما د رب فضل او
پېرزوينه نه وى نو زه به هم اوس له نورو دوزخيانو
سره يوځاى په دوزخ كي حاضر كړى شوى وم ،نو آيا اوس
له همغه لومړنۍ مړيني پرته بيا مړه كېدونكي يو؟ آيا
ً چي
له كوم عذاب او كړاو سره مخامخېدونكي يو؟ يقينا
همدا ستره بريا ده ،نو عمل كوونكي دي د داسي بريا
لپاره عمل وكړي چي دې ته ورته وي.
په دې اړه څو خبري په پام كي ولرئ:
 دا كس به د جنتيانو د دوهمي كچي له ډلي وي ،داسي
كس چي په دنيا كي ئې له داسي خلكو سره هم څه نا څه
روابط او ناسته والړه وه چي خپلو باورونو او كړنو
دوزخ ته رسولي.
 له دې معلومېږي چي دا سوره هغه مهال نازله شوې چي
د مسلمانو او كافرانو تر منځ اړيكي ال په بشپړه توگه
نه وې شلېدلې او خبره څرگندي دښمنۍ او مخالفت ته نه
وه رسېدلې .د دې مضمون په ترڅ كي مسلمانانو ته ويل
شوي چي له داسي ملگرو همدا اوس ځان لري وساتئ كه نه
نو كېدى شي له ځان سره مو دوزخ ته بوځي.
 دا جنتي به خپل يو ملگرى په جنت كي ونه مومي،
نورو جنتيانو ته به ووايي :راشئ هغه ولټوو ،ډېر ژر
به ئې د دوزخ په تل كي ومومي ،دلته لږ توقف په كار
دئ ،بايد په دې خبري غور وكړو چي يو جنتي به څنگه په
دې توانېږي چي يو دوزخي د ملياردونو انسانانو په منځ
كي تشخيص كړي ،د دوزخ په تل كي ئې ومومي او بيا له
هغه سره خبري پيل كړي ،سره له هغه لري واټن چي د دوى
دواړو په منځ كي به وي او سره له دې چي د دوى له
بېلوالي بيا تر هغه نېټې چي يو جنت ته او بل دوزخ ته
تللى اوږده موده تېره شوې؟!! دا داسي وگڼئ لكه څوك
چي نن خپل كوم ملگرى زموږ په شمسي نظام يا ستورليكي
كي ولټوي او د سترگو په رپ كي ئې په يوه لري ستوري
كي ومومي!! او د زمكي له سر له هغه سره داسي خبري
وكړي چي هم ئې غږ اوري او هم ئې شكل گوري!! له دې
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معلومېږي چي هلته به د انسان حواس د نن په څېر محدود
او كمزوري نه وي بلكي داسي به وي لكه چي په دغو
آيتونو كي انځور شوي.
له دې او دې ته ورته آيتونو په ډېر وضاحت سره
معلومېږي چي په جنت كي به نه د انسان حواس اوسني
حواس وي او نه ئې د درك ساحه دومره محدوده لكه نن،
هم به ئې لري ليد ډېر پراخ وي او هم حواس دومره حساس
چي له داسي جنت سره ښايي ،قرآن د دغه حقيقت د
بيانولو لپاره د هغه جنتي مكالمه له هغه دوزخي سره
زموږ په وړاندي ږدي ،هغه په دنيا كي له يوه دوزخي
سره پېژندل ،هغه ئې د غولولو هڅه كوله خو دى د هللا
تعالى په فضل تري خوندي پاته شوى وو ،په جنت كي به
ورپه ياد شي ،زړه به ئې وغواړي چي له حاله ئې خبر
شي ،خپلو ملگرو ته به ووايي زما داسي يو دوست وو،
راشئ وگورو چي هغه چېري دئ ،په يوه نظر سره به هغه د
ټولو دوزخيانو له منځه د دوزخ په يوې كندي كي ومومي
او له جنته به پرې غږ كړي ،كه لږ ځير شو او دا په
پام كي ولرو چي د آدم ﹽ له پيدايښت بيا د قيامت تر
ورځي به څومره انسانان په زمكي كي پيدا شوي وي؟ آيا
دا اوس چي موږ پر زمكه گرځو ،هر قدم چي اخلو د څو
انسانانو پر خاوره شوو ككرو به پښه ږدو ،تر قيامت
پوري به د دوى شمېر څومره شوى وي ،څومره به په جنت
كي وي او څومره په دوزخ كي ،د دوزخونو او جنتونو تر
منځ به واټن څومره وي؟ يو انسان څنگه توانېږي له
دومره واټن د دومره كسانو تر منځ يو ملگرى په يوه
نظر پيدا كړي؟!! آيا پوهېږئ چي په داسي خبرو به يو
مهال د اسالم مخالفينو څومره ملنډي وهلې وي او هغه به
ئې دروغجني او د حقيقت خالف او له مبالغو ډكي گڼلې
وي؟!! خو دا دئ نن د افغانستان له يوه لري پراته كلي
يو كس د يوه وړوكي مبايل په مرسته د نړۍ په لري گوټ
كي له خپل دوست سره داسي خبري كوي چي هم ئې غږ اوري
او هم ئې مخ گوري!! دا نن د يوه قوي او ستر ټلسكوپ
خوا ته ناست ستور پېژاندى د ستور ليكي په لري اړخ كي
يو ستورى گوري او وايي :دا ستورى زموږ له زمكي په
دومره واټن كي پروت دئ ،حجم ئې زموږ د زمكي په پرتله
دومره ځله زيات دئ!! آيا د قرآن دا وينا داسي نه ده
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چي د ساينس د نني معيارونو له مستوى هم وړاندي ده؟!!
آيا دا د قرآن يو ستر علمي اعجاز نه دئ؟!!


























  
   
   













   
   
  

آيا دا د مېلمستيا په توگه غوره دئ كه د زقوم
ً چي هغه مو د ظالمانو لپاره فتنه
ونه ،يقينا
گرځولې ،دا داسي ونه ده چي د دوزخ په تل كي
راټوكېږي ،وږي ئې داسي دي لكه د شيطانانو سرونه،
نو دوى به ترې خوراك كوي ،او له همدې به د (خپلو)
ً دوى ته پر هغې د
خېټو ډكوونكي وي ،بيا به حتما
ً د
تودو اوبو گډونه وي ،بيا به ئې گرځېدا حتما
ً چي دوى خپل
دوزخ د اور كندي په لوري وي ،يقينا
پلرونه تېروتي موندلي ول ،نو د هغوى پر پلونو
ً چي تر دوى وړاندي ډېرى
ځغلېدونكي ول ،او يقينا
لومړني بې الري شوي ول.
( -)11-12دلته قرآن د خپل مخاطب په وړاندي دا پوښتنه
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ږدي :په دغو دواړو كي كوم حالت غوره دئ ،د جنتيانو
كه د دوزخيانو ،هغه چي په جنت كي به د مېلمنو په
توگه اوسي او كه هغه چي خوراك به ئې د زقوم له
زهرجني او ترخې وني وي؟! هغه چي هللا تعالى د ظالمانو
لپاره د فتنې او آزمويني سبب او د عذاب وسيله
گرځول ې ،دا داسي ونه ده چي د دوزخ په تل كي
راټوكېږي ،وږي ئې داسي دي لكه د شيطانانو سرونه ،نو
دوى به ترې خوراك كوي ،او له همدې به خپلي خېټي
ډكوي ،كله چي تږي او څښاك ته اړ شي نو ايشېدلې اوبه
به ئې په برخه شي ،همدا به له زقوم سره گډوي ،بېرته
به د اور كندي ته ستنېږي .له دې بد برخليك سره د
مخامخېدو ستره وجه دا وه چي دوى خپل پلرونه تېروتي
موندلي ول خو سره له دې ئې نه يوازي په پټو سترگو د
هغوى تقليد كولو بلكي د هغوى پر پلونو ځغلېدل ،دا په
داسي حال كي چي تر دوى وړاندي ډېرى لومړني بې الري
شوي ول.
دلته دوه پوښتني بايد ځواب شي :د زقوم ونه څنگه د
دوزخيانو لپاره فتنه ده؟ د دوزخ په تل كي ،هلته چي
ډبري او انسانان په كي سوزي د زقوم بوټى او ونه څنگه
راټوكېږي؟ د دې دواړو پوښتنو ځوابونه دا دي :په قرآن
كي كله فتنه د آزمويني په معنى راځي او كله د عذاب
په معنى ،د زقوم ونه له يوې خوا د دوزخيانو لپاره د
تعذيب وسيله ده ،او له بله پلوه يوه آزموينه ،په
دنيا كي آزموينه او په آخرت كي عذاب ،په آخرت كي د
عذاب اړخ ئې كامالً واضح دئ خو په دنيا كي د آزمويني
اړخ ئې لږ وضاحت غواړي ،قرآن په خپله د دې وضاحت
كوي ،كله چي د زقوم د وني او د دوزخ په تل كي د هغې
د راټوكېدا يادونه وشوه نو مخالفينو ستره غوغا جوړه
كړه او په هر مجلس كي ئې په ټوكو ټوكو او مسخرو سره
ويل :دا محمد (ﹽ) ادعاء كوي چي د زقوم ونه به د دوزخ
په سره اور كي راټوكېږي!! په اور كي خو بوټي او وني
سوزي؛ څنگه ومنو چي د دوزخ په څېر تېز او سخت اور كي
به وني راټوكېږي؟!! د قرآن د وينا له مخي دوى د رسول
هللا ﹽ په څو ويناوو تر ټولو زيات تبليغات وكړل چي په
قرآن كي ئې په دې توگه يادونه شوې:
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ً چي ستا رب پر دغو
او كله چي مو درته وويل :يقينا
خلكو احاطه كړې ،او هغه رؤيا (خوب) چي تا ته مو
دروښود؛ هغه مو فقط د خلكو لپاره يوه آزموينه
گرځولې ،او په قرآن كي (ياده شوې) هغه لعنت شوې ونه
او وېروو ئې ،نو (دغو خبرو) يوازي د دوى ستر طغيان
الزيات كړ.
د دې آيت په څلورو فقرو كي داسي څلورو خبرو ته
گوته نيول شوې چي د مخالفينو عناد ،دښمني او طغيان
ئې الزيات كړ.
لومړۍ خبره ئې د قرآن دا وينا وه چي هللا تعالى پر
خلكو احاطه كړې ،داسي څه نشي كولى چي هللا تعالى ئې د
كولو توان او توفيق ورنه كړي ،مخالفينو ويل :موږ خو
په خپلي شاوخوا كي داسي څوك نه گورو چي موږ ئې احاطه
كړي يو!! موږ خو ډېر داسي څه كوو چي ته وايې هللا تعالى
ئې نه خوښوي ،ستا د رب احاطه چېري ده؟
دوهمه خبره د رسول هللا ﹽ هغه رؤيا وه چي د اسراء او
معراج په نامه ياده شوه ،خلكو ته دا رؤيا يوه
آزموينه وه ،ځينو ته ئې منل گران وو ،ځينو هغه له
ځانه جوړه شوې قصه وگڼله ،ځينو د تبليغاتو لپاره
وكاروله او ويل به ئې دا دئ دا پيغمبر اوس ادعاء كوي
چي په يوه شپه كي تر مسجداالقصى پورى تللى ،د ټولو
پيغمبرانو عليهم السالم امامت ئې كړى ،تر اوم آسمان
پوري رسېدلى ،په هر آسمان كي ئې يو يو پيغمبر ليدلى،
جنت او دوزخ ئې په خپلو سترگو ليدلي او...
درېيمه خبره د قرآن دا وينا وه چي د دوزخيانو
خوراك به د زقوم هغه تريخ بوټى وي چي د دوزخ په تل
كي به راټوكېږي ،او كافرانو وويل :آيا د اور په منځ
كي هغه هم د دوزخ د تېز اور په منځ كي؛ ونه راشنه
كېدى شي؟!!
څلورمه خبره د قرآن دا وينا وه چي هللا تعالى به ستا
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د دښمنانو د تنبيه لپاره داسي څه وكړي چي دوى پرې
ووېروي ،مخالفينو وويل :دا تنبيه او تهديد ولي
ځنډېدلى ،ولي د دومره كلونو له تېرېدو وروسته هم دا
گواښونه ترسره نشول؟
د زقوم په اړه د دوى د اعتراض ساده او لنډ ځواب
دا دئ :په دوزخ كي به دوزخيان هم سوزي او هم به
ژوندي وي ،خو نه به ئې ژوند داسي وي لكه د دنيا ژوند
او نه به ئې سوزېدا داسي وي لكه په دنيا كي سوزېدا،
د دوزخ اور د دنيا له اور سره مه تشبيه كوئ ،په هغه
اور كي به هم انسان سوزى او هم به ژوندى پاته كېږي،
په كوم اور كي چي انسان ژوندى پاته كېدى شي بوټي هم
راټوكېدى شي .دا خبره كه د قرآن لومړنيو مخاطبينو ته
د ملنډو او خندا وړ برېښېده ،خو نن نه يوازي
ساينسپوهان ورسره موافق دي بلكي عادي خلك ئې هم
بېلگي په خپلو سترگو گوري ،ما نږدې پنځه ويشت كاله
وړاندي او هغه مهال چي د ليزر او مايكرو ويو په څېر
وړانگو د پخولو او سوزولو په موخه كار اخيستل پيل
شوي وو؛ په كويټ كي د يوه شيخ په پخلنځي كي د پخلي
داسي لوښى وليد چي له رابړ جوړ شوى وو ،په څو دقيقو
كي ئې غوښه پخولى شوه ،په داسي حال كي چي نه د اور
لمبه تر سترگو كېده او نه به لوښى تودېدو!! كه داسي
اور شته چي غوښه پخوي خو د پخلي رابړي لوښى نه
سوزوي ،نو ولي د دوزخ د داسي اور په اړه شك كوې او
هغه د نه منلو وړ گڼې چي د انسان پوستكى به سوزوي خو
د ده په مړيني او وژلو به نه منتج كېږي ،ډبري به په
كي سوزي خو زقوم به په كي راټوكېږي!! ستا ئې خوښه؛
خو موږ د قرآن دې وينا ته د يوه ستر علمي اعجاز په
ً كه د قرآن دا وينا د شلمي پېړۍ
سترگه گورو ،يقينا
يوه منصف ساينسپوه په وړاندي كېږدو او ترې وپوښتو:
آيا داسي اور هم شته چي يو شى سوزوي او پخوي او د
هغه لوښى روغ رمټ پرېږدي؟! نو پوهېږې چي ځواب به ئې
څه وي؟ ځواب به ئې دا وي :هو؛ داسي اور شته او موږ
اوس په ډېرو مواردو كي ترې استفاده كوو!! د هغو ئې
خوښه چي عالم او اسرارو ته ئې د يوه كمعقله ماشوم په
سترگه گوري او پر داسي ژورو ويناوو ئې سر نه خالصېږي
او ملنډي پرې وهي ،موږ په دې باور يو چي د دوزخ اور
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نه يوازي دغه پورتنۍ ځانگړتيا لري بلكي هغه به
دوزخيان له څېرې او په نوم پېژني ،د ځان لوري ته به
ئې بلي ،كله چي انسانان د هغه خوا ته تېرېږي نو د
سوزېدو وړ دوزخيان به له نورو راباسي او په خپلو سرو
منگولو كي به ئې نيسي!! او دا هغه څه دي چي قرآن
ويلي!!
دې ته مو هم بايد پام وي چي د دې آيتونو له فحوى په
دوزخيان وږي او تږي شي
وضاحت سره معلومېږي چي كله
نو د زقوم خوړلو او اېښېدلو اوبو د څښلو لپاره به د
دوزخ ځانگړي ځاى ته بېول كېږي او له خوراك څښاك
وروسته به بېرته خپل خپل ځاى ته ستنېږي( ،
:    

ً د دوزخ د اور كندي په لوري
بيا به ئې گرځېدا حتما
وي) له دې په وضاحت سره معلومېږي چي په دوزخ كي
به د دوى د اوسېدا ځاى بېل وي او د زقوم د
راټوكېدا ځاى بېل.



   
  




 
ً چي په دوى كي مو گواښونكي (انبياء)
او يقينا
ولېږل ،نو وگوره چي د انذار شوو پايله څنگه وه ،د
هللا د مخلصو بندگانو په استثناء.
( -)14-12دا مبارك آيتونه وايي :هللا تعالى له خپل لوري
خلكو ته داسي خبردارى وركوونكي او گواښونكي لېږلي چي
دوى د كفر ،شرك ،ظلم او فساد له بدو پايلو ووېروي ،د
تاريخ پاڼي وا ړوه او وگوره چي له هغو خلكو سره څه
شوي چي پيغمبران ورغلي ،چا چي د دوى انذار ته اعتناء
نه ده كړې له څنگه برخليك سره مخامخ شوى او له مخلصو
او صالح بندگانو سره څه شوي .په راتلونكو آيتونو كي
د دې وينا څو عملي تاريخي بېلگي زموږ په وړاندي
ځلېږي.
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ً چي نوح موږ ته غږ كړ په داسي حال كي چي
او يقينا
غوره اجابت كوونكي يو ،او دى او د ده اهل مو له
ستر كړاو وژغورل ،او د ده اوالد مو باقي پاتي شوي
وگرځول ،او د ده په اړه مو په وروستنيو كي (دا
وينا) پرېښوده چي په ټولو عالمونو كي دي پر نوح
ً چي موږ نېكانو ته همداسي بدله
سالمونه وي ،يقينا
ً چي هغه زما د مؤمنو بندگانو له ډلي
وركوو ،يقينا
وو ،بيا مو هغه نور غرق كړل.
( -)10-11لومړۍ بېلگه ئې نوح ﹽ او د ده ټبر او ملگري
دي ،دوى د خپل قوم له كلك مخالفت سره مخامخ ول ،دعوت
او مبارزه ئې اوږده شوه ،د ستونزمني اوږدې مبارزې په
نتيجه كي د گوتو په شمېر كسانو ايمان راوړ ،دې ته اړ
شو چي خپل رب ته دعاء وكړي او پر خپل عجز ،بې وسي او
ناكامي اعتراف وكړي او له هللا تعالى وغواړي چي د ده او
قوم تر منځ وروستۍ پرېكړه وكړي ،هللا تعالى د ده دعاء
قبوله كړه ،همغسي لكه چي په دې آيتونو كي راغلي :نوح
موږ ته غږ كړ په داسي حال كي چي غوره اجابت كوونكي
يو ،او دى او د ده اهل مو له ستر كړاو وژغورل ،او د
ده اوالد مو باقي پاتي شوي وگرځول ،او د ده په اړه مو
په وروستنيو كي (دا وينا) پرېښوده چي په ټولو
ً چي موږ
عالمونو كي دي پر نوح سالمونه وي ،يقينا
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ً چي هغه زما د
نېكانو ته همداسي بدله وركوو .يقينا
مؤمنو بندگانو له ډلي وو ،بيا مو هغه نور غرق كړل.
يعني دى او اهل ئې (ټبر او پلويان ئې) له هغه ستر
كړاو وژغورل شول ،مخالفين ئې د ستر طوفان په څپو كي
غرق شول ،له دوى پرته نه بل څوك په هغي سيمي او د ده
په قوم كي ژوندى پاته شو او نه ئې نسل ،د هغوى جرړي
وختې او ټغر ئې د تل لپاره ټول شو .كه څه هم ځينو
درنو مفسرينو داسي انگېرلې چي گواكي له نوح ﹽ وروسته
يوازي د ده اوالد پاته شوى ،خو دا تعبير د قرآن له
نورو ويناوو سره تعارض لري ،قرآن د نوح ﹽ د قصې په
ترڅ كي وايي چي له ده سره پر خپل ټبر سربېره نور
مؤمنان هم په كشتۍ كي سپاره شوي او په نورو ځايونو
كي دا وضاحت هم كوي چي د ده پر قوم عالوه نور خلك هم
په زمكي كي اوسېدل ،لكه د هود د سورې  41آيت چي
وايي:




   





   
 :   وويل شول :اې نوح!

زما له لوري له سالمتيا او هغو بركتونو سره كوز شه چي
پر تا او هغه ډلو (نازل شوى) دئ چي له تاسره دي .او
ځيني ډلي داسي دي چي (د دنيا له متاع به ئې) برخمن
كړو بيا به زموږ په دردوونكي عذاب اخته شي.
هغه طوفان داسي نه وو چي د زمكي د سر ټول ولسونه
او ژوي ئې له منځه وړي ،دا د بايبل غلطه ادعاء ده،
تفصيل ئې د هود سورې د څلوېښتم آيت او تر هغه وړاندي
څو آيتونو په تفسير كي وگورئ.
دلته ويل شوي چي هللا تعالى نه يوازي نوح ﹽ او د ده
ملگري وژغورل او د دوى نسل ئې باقي پرېښود بلكي دا
پرېكړه ئې وكړه چي له دوى وروسته به په ټول عالم كي
پر ده سالمونه لېږل كېږي ،يعني نېك نوم به ترې پاته
شي او خلك به دعاگاني ورته كوي .دا د هللا تعالى دائمي
او نه بدلېدونكى سنت دئ ،د دې سنت له مخي نېكانو ته
ً چي هغه زما د مؤمنو
تل همداسي بدله وركوي .يقينا
بندگانو له ډلي وو ،له مؤمنانو سره د هللا تعالى وعده
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 او د دوى له،ً ژغوري
 هغوى به حتما،همداسي ده
مخالفينو سره به همغه څه كوي چي د نوح ﹽ له مخالفينو
 بيا مو: هللا تعالى د هغوى په اړه فرمايي،سره ئې وكړل
.هغه نور غرق كړل




   
   
   



   







   
    









    
   



  







   
ً د ده د تابعانو له ډلي
ً چي ابراهيم حتما
او يقينا
، هغه مهال چي خپل رب ته له روغ زړه سره راغى،وو
 دا:هغه مهال چي خپل پالر او خپل قوم ته ئې وويل
 آيا له هللا پرته جعلي او،څه دي چي تاسو ئې لمانحئ
دروغجن معبودان غواړئ؟ نو د رب العالمين په اړه
مو څه گمان دئ؟ بيا ئې په ستورو كي په يوه نظر
 نو،ً چي زه ناروغ يم
 يقينا: بيا ئې وويل،سره وكتل
په داسي حال كي ئې مخونه ترې واړول چي تر شا
 نو د دوى معبودانو ته پټ پټ ورغى او،كېدونكي ول
 آيا (څه) نه خورئ؟!! څه درباندي:(ورته) وئې ويل
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شوي چي خبري نه كوئ؟! نو د ښي الس په گوزار سره ئې
مضبوط گوزار پرې وكړ ،نو په منډه منډه ئې د ده
لوري ته مخه كړه ،وئې ويل :آيا هغه څه لمانځئ چي
په خپله مو تراشلي؟ په داسي حال كي چي هللا هم تاسو
پيدا كړي يئ او هم هغه څه چي تاسو ئې جوړوئ.
( -)91-13د دې مباركو آيتونو په معنى د ښه پوهېدو
لپاره دا مطالب په پام كي ولرئ:
 دلته ابراهيم ﹽ د خپل جد نوح ﹽ په الر د تلونكو په
توگه ياد شوى ،داسي لكه چي دى په خپله او د ده دعوت
د نوح ﹽ د دعوت د اغېزو او تسلسل يوه بېلگه وي ،په
ځانگړې توگه په دوو مواردو كي -1 :هغه مهال چي خپل
رب ته له روغ زړه سره راغى -2 ،او هغه مهال چي خپل
پالر او خپل قوم ته ئې وويل :دا څه دي چي تاسو ئې
لمانحئ؟ آيا له هللا پرته جعلي او دروغجن معبودان
غواړئ؟ نو د رب العالمين په اړه مو څه گمان دئ؟
 ورپسې ويل شوي چي ابراهيم ﹽ ستورو ته ځير شو او
ً چي زه ناروغ يم ،دلته بايد لږ توقف
وئې ويل :يقينا
وكړو او وگورو چي ستورو ته د كتلو او د دې وينا تر
منځ څه تړاو دئ چي زه ناروغ يم؟! متأسفانه ځينو داسي
انگېرلې چي گواكي ابراهيم ﹽ ستورو ته په كتلو سره
خلكو ته داسي ښودلې چي د ستورو له وضعيت راته جوته
شوه چي زه ناروغ يم!! عجيبه ده! ډېره عجيبه! څنگه د
ابراهيم ﹽ په څېر ستر موحد ته داسي غلطه خبره
منسوبوي ،د ستورو ئې د انسان له روغتيا ،ناروغۍ،
مرگ ،ژوند او برخليك سره څه؟!! آيا هغه دې ته اړ وو
چي د ستورو د حالت په استناد خلك پر خپلي ناروغۍ
باوري كړي چي مېلې ته له تلو ئې معذور وگڼي؟! آيا
څوك د خپلي ناروغۍ د اثبات لپاره داسي وينا كوي؟!
حقيقت دا دئ چي د دې دواړو خبرو تر منځ هيڅ داسي
تړاو نشته چي دوى ئې انگېري ،ستورو ته نظر كول كامالً
مستقله موضوع ده او تفصيل ئې په قرآن كي راغلى ،قرآن
وايي چي هغه ستورو ،سپوږمۍ او لمر ته وكتل او خلكو
ته ئې د هر يوه په اړه وويل :آيا دا او دا زما رب
كېدى شي ،حال دا چي پرېوځي ،زه پرېوتونكي د رب په
توگه نه منم .او د مريضي عذر وړاندي كول په بشپړه
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توگه بېله موضوع ده .د قرآن له وينا معلومېږي چي
ابراهيم ﹽ د ستورو په اړه له خپل استدالل او د پالر له
لوري په شړلو او رجم كولو د ده له گواښلو وروسته
بتان به نسكوروي ،دا كار به هغه
پرېكړه كړې چي دا ُ
ورځ كوي چي خلك د كلني جشن لپاره له ښار بهر وځي او
معبد تش پاته كېږي ،د پاته كېدو لپاره به دا بهانه
وړاندي كوي چي ناروغ دئ ،بهانه ئې هم د حقيقت خالف او
دروغجنه نه وه ،څه ناروغي ئې درلوده ،همداسي ئې
وكړل ،د ناروغۍ او ستورو ته د كتلو تر منځ تړاو دغسي
دئ نه هغسي چي دوى انگېرلې .هغه چي گمان كوي دا



آيتونه
دواړه








  د فاء په توري سره وصل شوي نو ځكه
ستورو ته د كتلو او ناروغتيا تر منځ دا تړاو دئ چي
نجوميانو به همداسي كول او د ستورو له مخي به ئې
ً چي
خلكو ته د دوى د ناروغتيا خبر وركولو ،دوى يقينا
ستره اشتباه كوي ،د آيتونو دقيقه ژباړه دا ده :بيا
ئې په ستورو كي په يوه نظر سره وكتل ،بيا ئې وويل:
ً چي زه ناروغ يم.
يقينا
كه د سورې د آيتونو تركيب ته لږ ځير شئ نو ډېر ژر
به درته جوته شي چي دلته موضوعات په ډېر مجمل طور
وړاندي شوي ،هره وړه فقره د يوه بشپړ تفصيلي مضمون
پر ځاى راغلې ،د اجمال او اختصار په خاطر د آيتونو
او فقرو تر منځ ډېر څه پرېښودل شوي .دا هم ډېره
عجيبه خبره ده چي ځينو د يوه داسي ډېر ضعيف او بې
اعتباره روايت په استناد ويلي چي گواكي ابراهيم ﹽ په
خپل ژوند كي درې درواغ ويلي چي يو ئې د ده همدا وينا
وه چي قوم ته ئې وويل :زه ناروغ يم ،گواكي دى اصالً
ناروغ نه وو ،په دروغو ئې خلكو ته دا خبره كړې ،په
دې سره ئې غوښتل خلك قانع كړي چي مېلې ته له تلو ئې
معذور وگڼي!! نه پوهېږم چا دوى ته ويلي چي ابراهيم ﹽ
هغه مهال هيڅ بيماري نه درلوده او خبره ئې په بشپړه
توگه د حقيقت خالف وه؟!! ولي د يوه داسي بې اعتباره
او كمزوري روايت له كبله چي له سر ترپايه غلط دئ؛ د
ابراهيم ﹽ په څېر صادق او رښتينى پيغمبر ته د دروغ
ويلو نسبت كوي؟!! كه ده دروغ ويلى نو هغه مهال به ئې
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د بتانو له ماتولو انكار كړى وو چي ټول قوم د ده د
وژلو او په اور كي د اچولو پرېكړه كوله!! ده خو د
انكار پر ځاى دوى سخت وغندل چي ولي د داسي څه عبادت
كوي چي نه گټه وررسولى شي او نه تاوان ترې دفع كولى
شي ،دا دئ له خپل ځان ئې دفاع ونكړى شوه ،ماتوونكى
نشي درښودلى ،كه نه منئ وئې پوښتئ چي چا مات كړئ!! د
دې تفصيل په حكمة البارئ او د االنبياء د سورې د 63
آيت په تفسير كي وگورئ.
خلك ترې والړل ،معبد تخليه شو ،ابراهيم ﹽ ته مناسب
فرصت په الس ورغى ،معبد ته ننوت ،د بتانو خوا ته په
داسي حال كي ورغى چي هيچا ونه ليد ،د دوى دروغجنو
معبودانو ته ئې مخ كړ او د اهانت په توگه ئې ورته
وويل :ولي څه نه خورئ؟!! معلومېږي چي خلكو د بتانو
خوا ته رنگ رنگ خواړه د شكرانو او نذرانو په توگه
اېښي وو ،پوښتنه ترې كوي :څه درباندي شوي چي خبري نه
كوئ؟! نو د ښي الس په گوزار سره ئې مضبوط گوزار پرې
وكړ ،ټول ئې مات مات كړل ،تبر ئې د لوى بت په غاړي
كي ځوړند كړ او له معبد ووت.
دلته دا برخه پرېښودل شوې چي خلك له مېلې راستانه
شول ،معبد ته ننوتل ،بتان ئې نسكور او مات مات
وموندل ،پوښتنه ئې وكړه چي دا كار چا كړى ،ځواب
وركړى شو چي د ابراهيم په نامه يو ځوان دوى په بد
ً هغه كړى وي ،نو ځكه په
نامه يادوي ،دا كار به حتما
منډه منډه د ده لوري ته ورغلل ،بيا د قصې ډېره برخه
پرېښودل شوې او د ابراهيم ﹽ دا وينا راغلې چي خلكو
ته ئې وويل :آيا هغه څه لمانځئ چي په خپله مو
تراشلي؟ په داسي حال كي چي هللا هم تاسو پيدا كړي يئ او
هم هغه څه چي تاسو ئې جوړوئ .د ابراهيم ﹽ دا وروستۍ
وينا په حقيقت كي د ده د هغي مخكنۍ وينا شرح ده چي

خپل پالر او خپل قوم ته ئې وويل :دا څه دي چي تاسو
ئې لمانځئ ،آيا له هللا پرته جعلي او دروغجن معبودان
غواړئ؟ نو د رب العالمين په اړه مو څه گمان دئ؟
دلته

ئې

همغه

خبره

په

دې

الفاظو

كړې:





   
 ،په دې دواړو آيتونو كي د بتانو يادونه په
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دوو صيغو شوې :په لومړي كي په (ما تنحتون) سره او په
بتان چي تاسو
دوهم كي په (ما تعملون) سره ،يعني هغه ُ
بتان چي تاسو ئې په خپل
ئې په خپل الس تراشئ او هغه ُ
الس جوړوئ.
دې ته مو پام وي چي د دې مباركي سورې دغه آيت او
د التكوير د سورې آخري آيت  







  هغه دوه آيتونه دي چي

هم په تفسيرونو كي د هغوى رنگ رنگ تأويلونه شوي او
هم د بېلو بېلو مذهبي فرقو له لوري د هغوى په اړه له
شخړو او منازعاتو ډك ښه ډېر النجمن بحثونه ،حتى ويلى
شو چي ځينو مذهبي فرقو دغه آيتونه د خپل اعتقادي
مشرب او مسلك بنسټ گرځولى ،قدريه ،جبريه ،ماتريديه،
معتزله ،اشاعره ،شيعه او اهل سنت و جماعت  ...د دې
آيتونو په اړه ځانته ځانته تعبيرونه او تأويلونه
لري ،هري ډلي د دې آيتونو په استناد او په رڼا كي دې
پوښتنو ته د ځواب موندلو هڅه كړې چي آيا انسان د
اختيار خاوند دئ كه مجبور ،د انسان د (افعالو) خالق
هللا تعالى دئ كه په خپله انسان؟ دى د خپلو عملونو
موجد او اصلي باعث دئ كه يوازي مكتسب؟ آيا له دوو
الرو د يوې د انتخاب او پر هغې د تلو واك او اختيار
وركړى شوى او كه په داسي الر تلو ته اړ دئ چي له
وړاندي ورته ترسيم شوې؟ آيا د ده په مقدراتو كي ټول
هغه عملونه چي دى ئې سرته رسوي له وړاندي او د ده تر
پيدايښت مخكي درج شوي او كه كولى شي په خپله خوښه
عمل وكړي؟ كه د خپل تقدير په وړاندي په بشپړه توگه
محكوم او مقهور وي او هيڅ څه په خپله خوښه او اراده
نشي كولى ولي د خپلو كړنو له كبله مجازات كېږي؟ په
دې اړه څو عرائض لرم:

 دا بحث له دې مبارك آيت سره هيڅ تړاو نه لري،
له دې آيت او په دې ځاى كي دا موضوع راايستل په
حقيقت كي د بحث له اصلي موضوع انحراف او په غلط
لوري تگ سره مترادف كار دئ ،دا آيت په دې ارتباط
بتان لمانځئ چي په خپل الس مو
راغلى چي ولي هغه ُ
تراشلي ،ولي د رب العالمين پر ځاى هغه څه لمانځئ
چي تاسو په خپل الس جوړ كړي ،نه يوازي ستاسو په
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پيدايښت كي څه ونډه نه لري بلكي تاسو دوى پيدا
كړي او جوړ كړي؟!! د بحث موضوع دا نه ده چي انسان
په خپلو كړو وړو كي څومره اغېز او استقالل لري.
 له چا سره چي د قرآن د ځالندي رڼا يوه تته شمع
هم وي او د قرآن له الرښوونو ئې لږ څه هم په برخه
شوې وي په دې پوهېږي چي د قرآن له نظره انسان
محكوم او مجبور نه دئ پيدا شوى ،بلكي د خپلي الري
په انتخاب كي آزاد دئ ،له كفر او ايمان يو په
خپله خوښه انتخابوي ،انتخاب د ده له لوري دئ او
إذن او توفيق د هللا له لوري.
 انسان د خپل فعل فاعل ،د خپل كسب كاسب او د
خپل عمل عامل دئ ،د فعل او عمل لپاره د فاعل،
كاسب او عامل په ځاى د خالق يا موجد لفظ كارول له
هيڅ پلوه د توجيه وړ نه دئ ،فعل او عمل (شى) نه
دئ چي د خلق اطالق پرې وشي او موجد ورته په گوته
شي ،چا چي د لومړي ځل لپاره دا بحث پيل كړى او د
(فعل او عمل) لپاره ئې د (خلق) لفظ كارولى همدا د
الصافات د سورې له دغه  91مبارك آيت ئې غلطه
انتباه اخيستې ،آيت وايي:
َ *
ُون
مل
تع
َكُمْ و
َق
َهللا خَل
و
َُّ
ما َ
َْ
ََ
دوى دا آيت داسي ژباړي :او هللا هم تاسو پيدا كړي يئ او
هم ستاسو عملونه! يعني دا تاسو نه يئ چي خپل عملونه
ترسره كوئ بلكي ستاسو عملونه هم د هللا تعالى له لوري
پيدا كېږي!! د خپلو عملونو پرېكړه تاسو نه كوئ؛ هللا
تعالى ئې كوي!!
د دغي ژباړي او استدالل په هكله بايد ووايو:
 دا ژباړه ناسمه او د آيت د مراد او مقصد خالف ده.
راشئ د دې آيت الفاظو ته لږ ځير شو او وگورو چي د
آيت دقيقه او سمه ترجمه كومه ده؟ دا په اصل كي د
ابراهيم عليه السالم د هغي جامع وينا يوه برخه ده چي
خپل مشرك قوم ته ئې كړې ،په صحيح ترجمې او معنى ئې
په هغه صورت كي سم پوهېدى شو چي دا آيت او ترې مخكنى
يو ځاى په پام كي ونيسو ،د دواړو آيتونو ترتيب داسي
دئ:
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الصافات91-91 :
وئې ويل :آيا د هغه څه عبادت كوئ چي تاسو ئې (په
خپله) تراشئ؟ حال دا چي هللا تعالى هم تاسو پيدا كړي يئ
او هم هغه څه چي تاسو ئې جوړوئ.
بتان د ماتنحتون په نامه ياد
په مخكني آيت كي د دوى ُ
شوي او په وروستني آيت كي همدا (ماتنحتون) د
(ماتعملون) په صيغه راغلي ،يعني هللا تعالى هم تاسو
پيدا كړي يئ او هم هغه بتان چي تاسو په خپل الس جوړ
كړي.
دلته (ما تعملون) داسي دئ لكه په الندنيو آيتونو
كي چي راغلي:
 
 








يس11 :


آيا دې ته ئې پام نه دئ كړى چي موږ هغه څاروي
ورته پيدا كړل چي زموږ السونو جوړ كړي او اوس ئې دوى
خاوندان دي.
او يا دا آيت:












يس35 :
ترڅو ئې مېوه او هغه څه وخوري چي دوى په خپلو السونو
جوړ كړي ،نو آيا شكر نه كوي؟!
ما
َ ) دا الفاظ (و
ُون
مل
تع
َكُمْ و
َق
َهللا خَل
َُّ
و
نو د دې آيت (
ما َ
ََ
َْ
ََ
َ ) داسي تعبيرول چي هللا تعالى د انسان عملونه
ُون
مل
تع
َ
َْ
پيدا كوي ،غلط تعبير دئ ،له دې آيت دا انتباه اخيستل
چي انسان په خپل عمل كي هيڅ راز استقالل نه لري ډېره
بې بنسټه انتباه ده.
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 يو بنيان ورته جوړ كړئ او د لمبه ناك:وئې ويل
 نو د ده په اړه ئې د،اور په كندي كي ئې وغورځوئ
يوه تدبير اراده وكړه خو موږ دوى په خپله الندي
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شوي كړل .او وئې ويل :زه خو د خپل رب په لوري
ً الر راوښيي،
تلونكى يم ،يقين لرم چي هغه به حتما
اې زما ربه! د صالحينو له ډلي ئې راپه برخه كړې،
نو د يوه صبرناك زلمي زېرى مو وركړ ،نو چي كله له
ده سره د سعي (عمر) ته ورسېدو ،وئې ويل :اې گرانه
زويه! په خوب كي وينم چي تا ذبح كوم ،وگوره چي
ستا رأيه څه ده؟ هغه وويل :پالر جانه! په كوم كار
چي گمارل شوى يې هغه ترسره كړه ،كه خداى كول ما
به د صبر كوونكو له ډلي ومومې ،كله چي دواړه (خپل
رب ته) تسليم شول او هغه ئې پړمخي پرې ايست او غږ
مو ورته وكړ چي اې ابراهيمه! بې شكه چي تا خپل
خوب رښتيا كړ ،موږ خو نېكانو ته داسي بدله وركوو،
ً چي دا څرگنده ابتالء او آزموينه وه او لويه
يقينا
قرباني مو په بدل كي وركړه او د ده په اړه مو په
وروستنيو كي دا (خبره) پرېښوده چي پر ابراهيم دي
سالمونه وي ،همدا راز نېكانو ته بدله وركوو ،يقينا
ً
چي هغه زموږ د مؤمنو بندگانو له ډلي دئ.
( -)111-91په دې مباركو آيتونو كي د ابراهيم ﹽ د قصې
دا برخي مومو:
 قوم د ده د وژلو او په سره اور كي د اچولو پرېكړه
وكړه ،غوښتل ئې د ده د تعذيب وېروونكې صحنه ټول خلك
په خپلو سترگو وگوري او په دې سره ټول هغه خلك
ووېروي چې د نمرود او نمروديانو له دين د بغاوت الر
غوره كوي او د ابراهيم ﹽ په الر د تلو هوډ كوي ،د
لمبه ناك اور ژوره كنده ئې ورته جوړه كړه ،خلكو ته
ئې وويل چي د كندي په كيندلو او د اور لپاره د لرگيو
د راغونډولو په سپېڅلي كار كي برخه واخلي ،او په دې
توگه د خپلو معبودانو رضاء ترالسه كړي ،د آيت له فحوى
معلومېږي چي د ابراهيم ﹽ د سوزولو لپاره هم كوم
بنيان جو ړ شوى او هم جحيم يعني د سره اور كنده ،ښايي
له بنيان به مراد داسي څلى وي چي ابراهيم ﹽ به ئې د
هغه له سر د منجنيق په وسيله په اور كي اچولى وي.
ځكه دا آيت وايي :وئې ويل :يو بنيان ورته جوړ كړئ
او د اور په كندي كي ئې وغورځوئ ،يعني بنيان بېل ځاى
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وو او جحيم بېل ځاى ،د دوى تدبير معكوسه نتيجه
وركړه ،خپل مراد ته په رسېدو كي پاتي راغلل ،ابراهيم
ﹽ له هغه اور روغ رمټ ووت ،په دې سره ټولو خلكو ته د
ابراهيم ﹽ د الري حقانيت او د نمروديانو د مذهب بطالن
ثابت شو.
 ابراهيم ﹽ له عراق د هجرت پرېكړه وكړه او وئې
ويل :زه خو د خپل رب په لوري تلونكى يم ،يقين لرم چي
ً الر راوښيي.
هغه به حتما
 ډېر كلونه وروسته او هغه مهال چي ابراهيم ﹽ سپين
ږيرى شوى وو؛ د زوى درلودو هيله ئې په زړه كي
راوټوكېده او په دې اړه ئې خپل رب ته په دې الفاظو
اې زما ربه! د صالحينو له ډلي ئې راپه
دعاء وكړه:
د ده
برخه كړې ،يعني يو صالح زوى راكړې ،هللا تعالى
دعاء اجابت كړه او د يوه صبرناك زلمي زېرى ئې وركړ.
 هغه مهال چي زوى ئې له ده سره د يو ځاى گرځېدو شو
او تنكى ځوان ترې جوړ شو؛ داسي خوب ئې وليد چي تعبير
ئې د هللا تعالى لپاره د خپل زوى ذبح كول وو ،نو خپل
يوازينى زوى اسمعيل ﹽ ته ئې وويل :گرانه زويه! په
خوب كي وينم چي تا ذبح كوم ،وگوره چي ستا رأيه څه
ده؟ هغه له ځنډ او تأمل پرته ورته وويل :پالر جانه!
په كوم كار چي گمارل شوى يې هغه ترسره كړه ،كه خداى
كول ما به د صبر كوونكو له ډلي ومومې .كله چي دواړه
د خپل رب پرېكړي ته تسليم شول ،پالر د خپل يوازيني
زوى قربانۍ ته او زوى د هللا تعالى لپاره شهادت ته چمتو
شول ،او هغه ئې د ذبح كولو لپاره پړمخي پرې ايست؛
دغه مهال د هللا تعالى له لوري پرې غږ شو چي اې
ابراهيمه! بې شكه چي تا خپل خوب رښتيا كړ ،موږ خو
نېكانو ته داسي بدله وركوو ،كومه بدله؟ په يوه ستر
ً چي دا څرگنده ابتالء
امتحان كي د بريا توفيق ،يقينا
او آزموينه وه او په هغې كي بريا د هللا تعالى له لوري
ستره بدله ،پر دې سربېره مو لويه قرباني په بدل كي
وركړه او د ده په اړه مو په وروستنيو كي دا خبره
پرېښوده چي پر ابراهيم دي سالمونه وي ،همدا راز
ً چي هغه زما د مؤمنو
نېكانو ته بدله وركوو ،يقينا
بندگانو له ډلي وو .دلته د بدلې څو نور موارد هم
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ښودل شوي چي يوه ئې لويه قرباني ده ،چي مراد ئې يا
هغه پسه دئ چي هللا تعالى د اسمعيل ﹽ پر ځاى د ده تر
چاړې الندي كړ او يا هغه قرباني چي د قيامت تر ورځي
پوري به ئې هر كال په لكونو مؤمنان په همدې ورځ او
په همغه ځاى كي چي اسمعيل ﹽ قرباني كېدو وړاندي كوي،
دلته دوهم تعبير له دې كبله دقيق برېښي چي په ورپسې
آيت كي ويل شوي :او د ده په اړه مو په وروستنيو كي
دا خبره پرېښوده چي پر ابراهيم دي سالمونه وي .په
وروستنيو كي د قربانۍ هغه دود هم د ابراهيم ﹽ په سنت
عمل كول دي.















  

او د اسحاق زېرى مو وركړ؛ د صالحينو له ډلي يو
نبي ،او پر ده او اسحاق مو بركت نازل كړ ،په داسي
حال كي چي له اوالد ئې څوك نېك او څوك په څرگنده
توگه پر خپل ځان ظلم كوونكى.
( -)113-112په دې مباركو آيتونو كي ابراهيم ﹽ ته د
نېكي بدلې څو نورو مواردو ته اشاره شوې -1 :د هللا
تعالى له لوري پر مخكني حليم زوى (اسمعيل ﹽ) سربېره
د بل زوى اسحاق ﹽ زېرى وركړ شو؛ چي هغه هم د صالحينو
له ډلي يو نبي وو -2 ،ده او اسحاق عليهما السالم ته
بركتونه ورپه برخه شول -3 ،هللا تعالى ډېر اوالدونه
وركړل ،په اوالد كي ئې گڼ شمېر پيغمبران مبعوث شول،
په داسي حال كي چي له اوالد ئې ځيني نېك او ځيني په
څرگنده توگه پر خپل ځان ظلم كوونكى ول.
د اسحاق ﹽ په اړه د قرآن وينا ډېره واضح ده او په
دې اړه بشپړ صراحت لري چي هغه تر مخكني زوى (اسمعيل
ﹽ) وروسته پيدا شوى ،لومړى ئې د اسمعيل ﹽ يادونه په


كړې:
الفاظو
دې
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 :  نو د يوه صبرناك زلمي زېرى مو
وركړ ،يعني په ځوانۍ كي د حلم (صبر او درايت) خاوند،
د قربانۍ يادونه هم د دغه صبرناك زوى په اړه كوي،
بيا د اسحاق ﹽ يادونه په دې الفاظو سره كوي:




 :   او د اسحاق

زېرى مو وركړ؛ د صالحينو له ډلي يو نبي ،د قرآن دا
وينا په بشپړ صراحت سره ښيي چي لومړى د يوه حليم زوى
زېرى وركړى شوى او بيا د قربانۍ له پېښي وروسته د
دوهم زوى چي اسحاق نومېدو او صالح نبي وو زېرى وركړى
شوى .كه څه هم دلته د لومړي زوى نوم نه دئ اخيستل
شوى او يوازي په څو ځانگړتياوو سره توصيف او معرفي
شوى ،په ځوانۍ كي حليم وو ،له پالر سره ئې وعده وكړه
چي ذبح كېدو ته چمتو دئ او خپله وعده ئې رښتينې كړه،
خو قرآن په نور ځايونو كي وضاحت كړى چي دا حليم زلمى
اسمعيل ﹽ وو ،تل ئې هغه مهال د ده نوم تر اسحاق ﹽ
وړاندي ياد كړى چي د ابراهيم ﹽ د اوالد يادونه كوي،
په يوه آيت كي ئې دى د صابر په صفت ستايلى او يو ځاى
ئې د صادق الوعد په صفت ،او دا په ډېر صراحت سره ښيي
چي دا حليم زلمى اسمعيل ﹽ وو.
او دا هغه خبره ده چي يهودان او د دوى سپېڅلي
كتابونه ئې نه مني ،د دوى د مذهب بنسټ پر دې غلطي
عقيدې اېښودل شوى چي اسحاق ﹽ د ابراهيم ﹽ يوازينى
اصلي مشر زوى دئ ،د نبوت مقام له ده دغه مشر زوى ته
په مېراث رسېدلى .دوى د هاجر ﹽ په اړه كركجنه ژبه
كاروي ،گواكي ابراهيم ﹽ هغه د سارا ﹽ په وينا له
كوره شړلې وه ،د هاجر ﹽ په اړه د دوى كركجن اظهارات
سړي ته د شيعه وو هغه اظهارات ورپه يادوي چي دوى د
عائشې ﹽ په اړه كړي!! راشئ وگورو چي بايبل په دې اړه
څه وايي.
بايبل ادعاء كوي چي اسحاق ﹽ د ابراهيم ﹽ هغه زوى
دئ چي د قربانۍ لپاره غوره شوى وو ،د قربانۍ ځاى ئې
په فلسطين كي گڼي ،دا مني چي اسمعيل ﹽ د ده مشر زوى
وو خو دا نه مني چي هغه د قربانۍ لپاره غوره شوى
وو!! دا په داسي حال كي چي په خپله اعتراف كوى چي ده
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ته ويل شوي وو :خپل يوازينى زوى دي قرباني كړه ،د
يوازيني زوى اطالق فقط په مشر زوى كېدى شي نه په كشر
زوى ،او هغه هم تر هغه چي بل ورور ئې پيدا شي ،د دې
خبري معنى خو دا ده چي دا يوازينى زوى اسمعيل ﹽ وو،
او اسحاق ﹽ هغه مهال پيدا شوى چي د اسمعيل ﹽ د
قربانۍ پېښه نږدې ديارلس څوارلس كاله وړاندي تېره
شوې وه!! يعني هغه نږدې ديارلس كاله تر ده مشر وو.
بايبل په دې اړه له داسي يوه څرگند حقيقت انكار
كوي چي د لمر په څېر روښانه دئ ،د ابراهيم عليه
السالم له زمانې او له هغي ورځي چي مباركه كعبه د ده
او اسمعيل عليهما السالم په السونو جوړه شوه ،تر نن
پوري په تېرو نږدې څلورو زرو كلونو كي په سلگونو
مليونو خلكو د دغي كعبې طواف كړى او دا لړۍ تر اوسه
روانه ده ،هر كال په مليونونو خلك د صفا او مروې تر
منځ د هاجر سعي رايادوي ،د اسمعيل عليه السالم د ذبحي
په ځاى كي هللا تعالى ته قرباني وړاندي كوي ،د اسمعيل
عليه السالم اوالد بني اسمعيل په مكې مكرمې او د هغې
شاوخوا سيمو كي مېشت دي ،بايبل دا ټول تاريخي شواهد
له پامه غورځولي او داسي بې بنسټه ادعاء ئې كړې چي د
ثبوت لپاره ئې هيڅ دليل نه شي وړاندي كولى ،كه
ابراهيم عليه السالم په بل ځاى كي كوم معبد جوړ كړى
وى او د خپل زوى د قرباني كولو مظاهره ئې په كوم بل
ځاى كي كړ ې وى نو نن به خلك هغه معبد ته تلل او په
هغه ځاى كي به ئې قرباني وړاندي كوله!!
بايبل تر دې عنوان (د ابراهيم امتحان) الندي
ليكلي( :څه وخت تېر شو ،خداى وغوښتل چي ابراهيم
امتحان كړي ،نو هغه ته ئې غږ كړ :اې ابراهيمه! خپل
يوازينى زوى يعني اسحاق چي ډېر درباندي گران دئ،
درسره روان كړه او د موريا سيمي ته والړ شه او هلته
ئې د هغه غره پر سر د سوزېدونكې هديې په توگه قرباني
كړه ،چي زه به ئې دروښيم ،ابراهيم سحر وختي پاڅېدو،
څه د سوند لرگي ئې د قربانۍ سوزولو لپاره په خره بار
كړل ،زوى او دوه نوكران ئې له ځان سره په همغه لوري
روان كړل او درې ورځي وروسته ئې هغه ځاى له لري
وليد ،نوكرانو ته ئې وويل :تاسو له خره سره دلته
پاتي شئ ،زه او زوى مي ځو چي هلته د خداى عبادت وكړو
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 ...لرگي ئې اسحاق ته ورپه شا كړل او په خپله ئې
چاړه او هغه څه واخيستل چي د قربانۍ لرگي به پرې
بلوي ... ،اسحاق پوښتنه ترې وكړه :موږ لرگي او اور
راسره لرو خو د قربانۍ ورى چېري دئ؟ ځواب ئې وركړ چي
خداى به د وري بندوبست وكړي!!  ...كله چي هغه ځاى ته
ورسېدل ،لرگي ئې پرې كېښودل او اسحاق ئې وتاړو او پر
لرگو ئې پرې باسو ... ،چاړه ئې اوچته كړه چي اسحاق
قرباني كړي ،په همدې وخت كي د خداى فرشتې له آسمانه
پرې غږ كړ :ابراهيمه ابراهيمه! چاړه پر زمكه كېږده
او زوى ته دي تاوان مه رسوه ،اوس پوه شوم چي د خداى
مطيع بنده يې ،دا ځكه چي يوازينى زوى دي ترې ونه
سپماوو!! )
دلته څو اعتراضات لرو:
 په دې وخت كي اسحاق عليه السالم د ابراهيم عليه
السالم يوازينى زوى نه وو ،د بايبل د اعتراف له مخي
اسمعيل عليه السالم تر ده وړاندي پيدا شوى وو .كه
فرشتې ورته ويلي وي چي يوازينى زوى دي له خدايه ونه
سپماوو نو دا بايد اسحاق نه بلكي اسمعيل عليه السالم
وي .ځكه د يوازيني زوى صيغه يوازي پر اسمعيل عليه
السالم صدق كولى شي .د مشر زوى په شته والي كي كشر
زوى ته يوازينى زوى نه شي ويل كېدى.
 د بايبل وينا داسي ده چي گواكي ابراهيم عليه
السالم خپلو نوكرانو ته رښتيا خبره ونه كړه ،د دې په
ځاى چي ووايي زوى مي قرباني كوم ورته وئې ويل :موږ
عبادت كوو او بېرته راځو!! اسحاق عليه السالم ئې هم
په حقيقت نه وو پوه كړى .معلومه نه ده چي هلته ئې په
زور راڅملولى او كه په خپله خوښه قربانۍ ته چمتو
شوى ،د بايبل له الفاظو خو داسي معلومېږي چي هغه ئې
په زور تړلى او د لرگيو له پاسه ئې څملولى!!
قرآن د بايبل دا ادعاگاني ردوي ،د اسمعيل عليه
السالم د قرباني كولو خبره كوي ،خو داسي چي ابراهيم
عليه السالم د خپل خوب او د ده د قرباني كولو خبره
ورته كړې او هغه په ځواب كي ورته ويلي :مهربانه
پالره! په څه چي هللا تعالى مأموره كړى يې هغه ترسره
كړه ،إن شاء هللا ما به صابر ومومې ،اسمعيل ئې له ځان
سره روان كړى ،د قربانۍ لپاره ئې پړمخي څملولى ،چاړه
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ئې په غاړه ورته اېښې ،خو چي سترگي ئې پرانيستې د
اسمعيل پر ځاى ئې پسه تر خپلي چاړې الندي موندلى!!
بايبل د ټولو تاريخي شواهدو خالف او د ابراهيم
عليه السالم په هكله د يوه ناروا او ظالمانه تور په
توگه ليكي چي ابراهيم عليه السالم خپله مېرمن هاجر د
ساره په وينا له كوره وشړله او هغه په بئر شبع كي
ځاى په ځاى شوه( :يوه ورځ ساره متوجه شوه چي د مصري
هاجر زوى اسمعيل اسحاق ځوروي ،نو ابراهيم ته ئې
وويل :دا وينځه او زوى ئې له كوره وباسه ،ځكه اسمعيل
به زما د زوى اسحاق ترڅنگ ستا وارث نه وي!! دې خبري
ابراهيم سخت وځوراوو ،ځكه چي اسمعيل هم د ده زوى وو،
خو خداى ورته وفرمايل :د خپل زوى او وينځي په اړه
اندېښنه مه كوه ،څه چي ساره ويلي همغسي وكړه!! نو
ابراهيم سحر وختي پاڅېدو ،ډوډۍ او د اوبو ډك ژى ئې د
هاجر پر اوږو كېښود او له زوى سره ئې يو ځاى له كوره
وايسته ،هاجر په بئر شبع كي اللهانده گرځېده ...كله
چي د مشك اوبه تمامي شوې ،خپل زوى ئې د بوټو الندي
پرېښود او دا سل گزه لري كښېناسته او له ځان سره ئې
وويل :نه غواړم د خپل زوى مرگ په خپلو سترگو وگورم
او په زوره زوره ئې وژړل ،دغه وخت خداى د ماشوم چيغو
ته متوجه شو او د خداى فرشتې هاجر ته غږ كړ :اې
هاجر! څه شوې  ،مه ژاړه! ځكه خداى ستا د ماشوم چيغي
اورېدلې دي ،ورشه هغه درواخله او په خپلي غېږ كي ئې
ونيسه ...بيا خداى د هاجر سترگي پرانستلې او هغې په
خپلي خوا كي چينه وليده ،مشك ئې ترې ډك كړ او خپل
زوى ته ئې اوبه وركړې ،خداى له اسمعيل سره وو ،هغه د
فاران په دشتي كي ستر شو او مور ئې يوه مصرۍ نجلۍ
ورته وكړه)...
دلته ډېري داسي خبري ترسترگو كېږي چي د حقيقت خالف
او د يوه ستر پيغمبر په اړه ستر تور او اتهام گڼل
كېږي:
 بايبل له يوې خوا ليكي چي دغه مهال اسمعيل عليه
السالم دومره وړوكى ماشوم وو چي مور په غېږ كي
گرځاوو ،د يوه بوټي سيوري الندي ئې څمالوو ،خو له بلي
خوا ليكي چي ساره متوجه شوه اسمعيل اسحاق ځوروي!!
پوښتنه كوو :آيا يو تى خور وړوكى ماشوم هم كولى شي
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بل ماشوم هومره وځوروي چي د ساره په څېر صبرناكه مور
ئې ونه شي زغملى او له ابراهيم عليه السالم وغواړي چي
دا او مور ئې له دې كوره وشړه؟!!
 ټول تاريخي شواهد په دې شهادت وركوي چي ابراهيم
عليه السالم ،د هللا تعالى په حكم ،خپله مېرمن هاجر رضي
هللا عنها او خپل زوى اسمعيل ﹽ د مكې په وادي كي پرېښي.
دلته د اسمعيل عليه السالم تر پښو الندي د زمزم چينه
راخوټېدلې او همدلته د ده له نسله د بني اسمعيل لويه
قبيله جوړه شوې.
 نه ابراهيم عليه السالم خپله مېرمن له كوره شړلې
ده او نه دا په بئر شبع كي ځاى په ځاى شوې او نه هغه
چينه په بئر شبع كي راخوټېدلې ،په دې هكله د بايبل
ادعاء په بشپړه توگه بې بنسټه او د تاريخي حقائقو
خالف ده .كه دا كار شوى وى نو اوس به خلكو د زمزم د
چينې په ځاى د بئر شبع چينې ته مخه كوله او هغې ته
به ئې دومره په درنه سترگه كتل چي زمزم ته گوري!!
 څنگه به د ابراهيم عليه السالم په څېر يو ستر
شخصيت ،د گڼ شمېر پيغمبرانو پالر او نيكه ،داسي د
عدالت او عاطفې خالف كار كوي چي خپله يوه مېرمن د بلي
د خوشحالولو لپاره په داسي حال كي له كوره وشړي چي
تى خور ماشوم ئې په غېږ كي دئ؟!!
 قرآن دا خبره له بنسټه ردوي او وايي چي ابراهيم
عليه السالم خپله مېرمن هاجر او زوى ئې اسمعيل عليه
السالم د مكې په بېديا كي هغه مهال پرېښودل چي هغه
ناو سپېره ډاگ وو او هېڅ بوټى په كي نه راټوكېدو.
 دا كار ئې د هللا تعالى په امر او په دې موخه كړى وو
چي دلته به څو كاله وروسته د هللا تعالى محترم كور (بيت
هللا) جوړوي.
 د دوى لپاره ئې د رزق او د دوى په لوري ئې د خلكو
د زړونو د راماتېدو دعاء وكړه .دا ځكه چي په هغي وچي
بېديا كي نه بل انسان اوسېدو او نه بوټي ،وني او
اوبه وې.
 مطمئن وو چي هللا تعالى به دا دعاء داسي قبلوي لكه
ده ته چي ئې په زړښت كي اوالد وركړ .د دعاء له الفاظو
معلومېږي چي اسمعيل تر اسحق مشر وو.
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 د دعاء په الفاظو كي د ده قوي عاطفه او د مېرمني
او زوى په نسبت د ده ژور زړه سوى او قوي مينه د
څپانده سيند په څېر انځور شوې .د دې دعاء په اورېدو
سره به د هر مهربان پالر له سترگو اوښكي بهېږي.
 كه څه هم د بايبل ليكوال هڅه كړې چي اسحاق
يوازينى زوى او د اسمعيل عليه السالم همزولى معرفي
كړي خو داسي الفاظ ئې كارولي چي له ده سره ئې د دې
ادعاء په اثبات كي مرسته نه ده كړې ،برعكس د ده له
اظهاراتو هم معلومېږي چي اسمعيل تر اسحاق مشر وو،
هغه الفاظ دا دي :كله چي هاجر حامله شوه  ...ساره د
دې چلند ونشو زغملى ،ابراهيم عليه السالم ته ئې شكايت
وكړ .اسمعيل اسحاق ځوراوو نو ځكه ساره له ابراهيم
عليه السالم وغوښتل چي دا له كوره وشړي .له دې الفاظو
خو معلومېږي چي اسمعيل عليه السالم تر اسحاق عليه
السالم مشر وو او د يوازيني زوى خطاب خو پر ده صدق
كوي نه پر اسحاق عليه السالم.
دې ته مو هم پام وي چي په مسلمانانو كي هم داسي
اشخاص شته او حتى په مفسرينو كي!! چي د بايبل د غلطو
اظهاراتو او ادعاگانو تر اغېز الندي او د قرآن د صريح
وينا خالف دا خبره كوي چي گواكي اسحاق ﹽ ذبيح دئ نه
اسمعيل ﹽ!! حتى ځينو صحابه وو او تابعينو ته دا رأيه
منسوب كړې!! زه نه پوهېږم پر دغو خلكو څه مصيبت نازل
شوى ،څنگه دقرآن صريح آيتونه له پامه غورځوي ،ولي دا
هڅه كوي چي د محرف بايبل غلطي ويناوي توجيه كړي كه
څه هم د دې توجيه لپاره قرآن داسي تأويل كړي چي
څرگند تحريف ته ورته وي!! قرآن تل د اسمعيل ﹽ نوم تر
اسحاق ﹽ وړاندي او د صابر او صادق الوعد په نامه ئې
ْل
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َ) ،او په دې سره هغي وعدې ته اشاره كوي
ِين
َ الصبر
من
كل ِّ
چي له خپل پالر سره ئې كړې وه او وفا ئې پرې وكړه،
هغه وعده چي پالر ته ئې ويلي وو :پالر جانه هغه څه تر
سره كړه چي د هللا تعالى له لوري پرې گمارل شوى يې إن
شاء هللا ما به صابر ومومې!! دې ته مو هم بايد پام وي
چي د قربانۍ دا ستره آزموينه هغه مهال الزياته گرانه
كېږي او ترسره كول ئې لوى زړه او ستر ايمان غواړي چي
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څوك د يوازيني زوى قرباني كولو ته وبلل شي ،ابراهيم
ﹽ په دغي ستري آزمويني آزمويل شوى وو ،تر هغه ئې بل
زوى نه درلود چي دا آزموينه ترسره شوه ،هللا تعالى له
دې وروسته د اسحاق ﹽ او په هغه پسي د يعقوب ﹽ زيرى
وركړ.
دا پوښتنه راوالړېږي چي هللا تعالى ولي او د كوم حكمت
له مخي ابراهيم ﹽ د يوازينى او مشر زوى په ذبح كولو
مأمور كړ او هغه هم نه د ويښي په حالت كي په كومي
وحي سره بلكي د يوې رؤيا له الري؟ د دې ځواب دا دئ:
په دې سره مؤمنانو ته الرښوونه شوې چي ستاسو جد
ابراهيم ﹽ د هللا تعالى د يوه داسي حكم د تعميل لپاره د
خپل زوى ذبح كولو ته چمتو شو چي د رؤيا او خوب له
الري ورته شوى ،زوى ئې اسمعيل ﹽ د خپل پالر د دغي رؤيا
له كبله دې ته چمتو شو چي پر غاړه ئې چاړه كېښودى شي
او ذبح شي ،خو هللا تعالى تاسو ته په خپل كتاب قرآن كي
په صريحو الفاظو حكم كړى چي د هللا په الر كي د سر او
مال قربانۍ ته چمتو اوسئ ،دا به عجيبه وي چي تاسو
ځان ابراهيم ﹽ ته منسوبوئ ،هغه د خپل ملت او مشرب جد
گڼئ ،د هغه په الر د تلو دعوى كوئ خو كله چي د هللا دين
له تاسو د قربانۍ غوښتنه وكړي ډډه كوئ!! ځيني مو
بهانې وړاندي كوي ،ځيني مو حيلې جوړوي او ځيني مو
تأويلونه كوي ،موخه ئې دا وي چي له دې قربانۍ وژغورل
شئ!!
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ً چي پر موسى او هارون مو لورېينه وكړه او
او يقينا
دوى دواړه او د دوى قوم مو له ستر كړاو وژغورل،
او د دوى مالتړ مو وكړ چي له كبله ئې همدا دوى
غالب ول ،او دوى دواړو ته مو همغه ښه بيانوونكى
كتاب وركړ ،او دواړو ته مو سمه الر وښوده ،او د
دواړو په اړه مو په وروستنيو كي (دا وينا)
ً چي
پرېښوده چي پر موسى او هارون دي سالم وي ،يقينا
ً چي دواړه
موږ نېكانو ته همداسي بدله وركوو ،يقينا
زموږ د مؤمنو بندگانو له ډلي ول.
هارون

( -)122-114د برياليو بله بېلگه موسى او
عليهما السالم دي چي دلته د دوى په اړه ويل شوي:
 هللا تعالى پر موسى او هارون عليهما السالم لويه
لورېينه وكړه ،دوى دواړه او د دوى قوم ئې له ستر
كړاو وژغورل ،د دښمن په وړاندي ئې د دوى مالتړ وكړ چي
له كبله ئې همدا دوى بريالي او برالسي شول.
 دوى ته ئې د تورات په څېر داسي كتاب وركړ چي هر
څه په كي بيان شوي وو ،هللا تعالى په سمي الر د تلو
توفيق وركړ.
 د دواړو په اړه ئې په وروستنيو كي دا وينا
پرېښوده چي پر موسى او هارون عليهما السالم دي سالمونه
وي.
 هللا تعالى ټولو نېكانو ته همداسي بدله وركوي ،څه چي
ئې له دوى سره كړي همداسي له هر نېك بنده سره كوي.
 دواړه د هللا تعالى د مؤمنو بندگانو له ډلي ول.
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او بې شكه چي الياس هم د دغو مرسلينو له ډلي وو،
كله چي ئې خپل قوم ته وويل :آيا ځان ساتنه نه
كوئ ،آيا بعل لمانځئ (مرسته ترې غواړئ) او تر
ټولو غوره خالق پرېږدئ ،هغه هللا چي هم ستاسو رب دئ
او هم ستاسو د لومړنيو پلرونو رب؟! نو هغه ئې
ً احضار شوي وي،
تكذيب كړ چي له كبله به ئې حتما
مگر د هللا مخلص بندگان ،او د ده په اړه مو په
وروستنيو كي (دا وينا) پرېښوده چي پر الياس دي
ً چي موږ نېكانو ته همداسي بدله
سالم وي ،يقينا
ً چي هغه زموږ د مؤمنو بندگانو له ډلي
وركوو ،يقينا
وو.
( -)132-123دلته د برياليو په ډله كي د الياس ﹽ
يادونه په دې توگه شوې:
ً چي الياس هم د دغو مرسلينو له ډلي وو ،هغه
 يقينا
مهال چي خپل قوم ته ئې وويل :آيا ځان ساتنه نه كوئ،
آيا بعل لمانځئ او مرسته ترې غواړئ او تر ټولو غوره
خالق پرېږدئ ،هغه هللا تعالى چي هم ستاسو رب دئ او هم
ستاسو د لومړنيو پلرونو رب؟!
ً احضار
 نو هغه ئې تكذيب كړ چي له كبله به ئې حتما
شوي وي.
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 له دې
بندگان ول.
 هللا تعالى د ده په اړه په وروستنيو كي دا وينا
پرېښوده چي پر الياس دي سالم وي.
 دا د هللا تعالى ثابت او دائمي سنت دئ چي نېكانو ته
همداسي بدله وركوي.
ً چي هغه د هللا تعالى د مؤمنو بندگانو له ډلي
 يقينا
وو.
بد
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او بې شكه چي لوط هم له دغو مرسلينو وو ،هغه مهال
چي دى او د ده ټول اهل مو وژغورل ،په وروسته پاتو
كي له يوې بوډۍ پرته ،بيا مو نور ويجاړ كړل ،او
ً چي تاسو سبا سبا او په شپه كي پرې تېرېږئ،
يقينا
نو آيا تعقل نه كوئ؟!
( -)131-133دلته د برياليو او ژغورل شوو بل مثال لوط
ﹽ او د ده ټبر دئ چي په اړه ئې داسي ويل شوي:
 بې شكه چي لوط هم له دغو مرسلينو وو ،هغه مهال چي
دى او د ده ټول اهل مو وژغورل ،په وروسته پاتو كي له
يوې بوډۍ پرته .يوازي د ده هغه مېرمن له دې ژغورني
او بريا محرومه شوه چي د ده له ملگرتيا ئې ډډه وكړه
او په وروسته پاتو كي پاتې شوه او د هغوى په برخليك
اخته شوه.
 بيا هللا تعالى پر نورو هر څه رانسكور كړل او د دوى
ورانه سيمه ئې د هر ليدونكي لپاره د پند او عبرت
وسيله وگرځوله ،قريش به د خپلو سفرونو په لړ كي د دې
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.وراني سيمي خوا ته سبا او ماښام تېرېدل
! آيا تعقل نه كوئ؟: دوى ته ويل شوي
















  







  




  





   



   






 كله چي،ً چي يونس هم له دغو پيغمبرانو وو
او يقينا
 پچه ئې ورسره واچوله.د ډكي كشتۍ په لور وتښتېدو
 نو كب په داسي حال كي تېر كړ چي.او دى پړ وخوت
 كه له تسبيح ويونكو،(د خپل ځان) مالمتوونكى وو
ځني نه وى نو تر هغي ورځي به د هغه په نس كي پاته
 نو په داسي حال كي.وو چي (خلك) بيا راپاڅول كېږي
 او د كدو،مو په لوڅ ډاگ وغورځاوو چي ناروغ وو
 او سلو زرو يا تر دې څه.بوټى مو پرې راشين كړ
 نو ايمان ئې،زياتو (خلكو) ته مو استازى لېږلى وو
.پرې راوړ او تر يوه وخته مو مهلت وركړ
 په دې مباركو آيتونو كي د يونس ﹽ په اړه-)141-139(
:ويل شوي
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 يونس هم له دغو پيغمبرانو وو چي بريا ئې په برخه
شوې او له كړاوونو ژغورل شوي.
 هغه مهال چي د ډكي كشتۍ په لور وتښتېدو ،د قوم له
مخالفتونو ستومانه شو ،خپل مأموريت ئې نيمگړى
پرېښود ،د تېښتي الر ئې غوره كړه او په كشتۍ كي سپور
شو.
 كشتۍ په ناڅاپي توگه له حادثې سره مخامخ شوه،
خبره د سورليو تر منځ پچي ته ورسېده ،انگېرنه ئې دا
وه چي په سورليو كي كوم كس داسي گناه كړې چي له كبله
ئې دا پېښه رامنځته شوې ،بايد د قرعې له الري دا كس
معلوم شي او له كشتۍ الندي وغورځول شي ،په نتيجه كي
ئې دى پړ وخوت او سمندر ته وغورځول شو .يا ښايي
سورليو به داسي انگېرلې وي چي د كشتۍ بار زيات دئ،
كه يو كس ترې كم نشي نو ټول به د طوفان له كبله
غرقېږي ،پرېكړه ئې كړې چي دا كس د قرعې له الري غوره
شي ،په قرعه كي د يونس ﹽ نوم راختلى.
 يوه كب په داسي حال كي تېر كړ چي ده خپل ځان
مالمتولو ،خپلي اشتباه ته متوجه شوى او پرې نادم وو.
 په همدې حالت كي ئې د خپل رب تسبيح ويله ،كه د
تسبيح ويونكو له ډلي نه وى نو د قيامت تر ورځي او تر
هغه به د كب په نس كي پاته وو چي خلك بيا راپاڅول
كېږي.
 د همدې تسبيح او ندامت له كبله هللا تعالى وژغورو،
او په داسي حال كي ئې د سمندر ساحل كي په لوڅ ډاگ
وغورځاوو چي د كب په گېډي كي د پاته كېدو له كبله
ناروغ وو.
 سيوري ته اړ وو ،هللا تعالى د كدو د بوټي سيورى ورپه
برخه كړ.
 دى سلو زرو يا تر دې څه زياتو خلكو ته د پيغمبر
په توگه لېږل شوى وو.
 خپل قوم ته له ستنېدو وروسته هغوى ايمان پرې راوړ
او هللا تعالى پر دوى نازلېدونكى عذاب تم كړ او تر يوه
وخته ئې مهلت وركړ.
لكه چي گورئ د يونس عليه السالم په قصې كي د هللا د الري
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مجاهدينو او دعوتگرانو ته يو ستر درس او الرښوونه
پرته ده ،دوى ته وايي :پام كوئ چي له ستونزو او
كړاوونو سره د مخامخېدو په سبب خپله مبارزه نيمگړې
پرېنږدئ ،د خلكو مخالفتونه بايد تاسو مأيوس نه كړي،
د خپل دعوت له پايلو او نتائجو مه مأيوسه كېږئ ،سنگر
مه پرېږدئ ،دا گمان مه كوئ چي د سنگر په پرېښودو سره
ستاسو ستونزي حل كېدى شي!! وگورئ يونس عليه السالم
مخكي له وخته خپل سنگر پرېښود ،له ولس او د دوى له
ايمان راوړلو مأيوس شو ،بلي سيمي ته ئې د تلو پرېكړه
وكړه ،نتيجه ئې دا شوه چي د كب په كومي كي پرېوځي!!
خو كله چي ده په خپلي اشتباه اعتراف وكړ نو له هغه
وژغورل شو ،له مؤمنانو سره د هللا تعالى
سخت مصيبت
معامله همداسي وي!!
څوك چي د يونس ﹽ دا قصه لولي نو څو پوښتني ئې ذهن
تخنوي:
 -1دلته ولي په استثنايي توگه د يونس ﹽ د قوم شمېر
په گوته شوى حال دا چي په ټول قرآن كي د بل هيڅ
پيغمبر د قوم شمېر نه دئ راغلى؟
 -2د كدو د بوټي د يادولو حكمت څه دئ؟
په تفسيرونو كي به د دې پوښتنو گڼ شمېر ځوابونه
ومومئ ،خو دقيق ځواب به هغه مهال ومومئ چي د يونس ﹽ
قصه په ب ايبل كي ولولئ ،هغه مهال به پوه شئ چي قرآن
په دې سره د بايبل غلطي ادعاگاني تصحيح كړې!! راشئ
دا قصه ولولو:
بايبل د (يونس) په نامه يو باب لري ،د دې باب په
مقدمه كي داسي راغلي :يونس نبي د خداى له لوري په دې
وگمارل شو چي د آشور پالزمېني نينوا ته والړ شي... ،
او خلك خداى ته راوبلي ،خو يونس له دې ډډه كوي ،دا
ځكه چي د هغه ځاى اوسېدونكي د اسرائيليانو دښمنان ول
او د يونس هيله دا وه چي خداى دوى مجازات كړي!!! نو
ځكه يونس نينوا ته د تلو په ځاى ترشيش ته روان شو،
 ...خو د دې سفر په دوران كي خداى داسي څه وكړل چي
دى نينوا ته په تلو مجبور شو!! د نينوا خلكو د خداى
د كالم په اورېدو سره توبه وكړه او خداى ته ئې رجوع
وكړه ،يونس له دې كار خفه شو او خداى ته ئې شكايت
وك ړ ،خو خداى ده ته وويل :بايد هغو خلكو ته ارزښت
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وركړې چي ما پيدا كړي ،ځكه خداى په خلكو كي توپير نه
كوي!!!
دغه مقدمه كافي ده چي د دې كتاب په ماهيت پوه شو او
ووايو چي له ځانه جوړ شوى جعلي كتاب دئ ،څنگه ممكن
ده چي هللا تعالى يو څوك د پيغمبر په توگه غوره كړي او
يوه قوم ته ئې په تلو مأمور كړي ،دى انكار وكړي او
په بل لوري روان شي؟! د بايبل د وينا معنى دا ده چي
د ده خداى په خپل انتخاب كي كمزورى دئ ،نه پوهېږي
څوك د رسالت لپاره غوره كړي!! په داسي چا الس ږدي چي
د ده خبره نه مني او د رسالت وړتيا او اهليت په كي
نشته!! د بايبل له منونكو پوښتنه كوم :تاسو نن او د
موسى او عيسى عليهما السالم له بعثت څو زره كاله
وروسته د تورات او انجيل له احكامو په دې خاطر
سرغ ړاوى نه كوئ چي دا احكام د خداى له لوري دي ،نو
هغه پيغمبر به څنگه د خداى له حكم سرغړاوى كوي چي
خداى په خپله غوره كړى او وحي ئې ورته كړې؟!!
بايبل ليكي :خداى يونس ته دا پيغام ولېږو :د
نينوا لوى ښار ته والړ شه او اوسېدونكو ته ئې ووايه
چي خداى داسي فرمايي :زه ستاسو له شرارتونو غافل نه
يم ،ډېر ژر به مو هالك كړم!!
كه پر هللا تعالى د ايمان په رڼا كي دې خبرو ته ځير
شو نو پوهېږو چي دا نه الهي پيغام كېدى شي او نه د
يوه پيغمبر رسالت ،داسي پيغامونه يوازي هغه څوك لېږي
چي له يوه قوم سره د جنگ اراده لري ،داسي پيغامونه د
هيټلر او موسوليني په څېر جالدانو ته منسوبول صحيح دي
خو هللا تعالى ته ئې انتساب لوى ظلم او ستر جسارت دئ،
هللا تعالى د خپل رحمت او پېرزويني په سبب او د خلكو د
هدايت لپاره پيغمبران لېږي ،د عذاب پرېكړه هغه وخت
كوي چي د خلكو د هدايت ټولي هڅي ناكامي شي ،ولس خپل
پيغمبر ته د رد ځواب وركړي ،اتمام حجت وشي ،نه د زړه
سواندو پيغمبرانو عليهم السالم مسلسل دعوت څه نتيجه
وركړي او نه ئې معجزې ،په دې وخت كي خلك په الهي
عذاب گواښل هم معقول كار دئ او هم عادالنه ،خو تر دې
وړاندي گواښل له مهربان رب سره نه ښايي!!
تاسو گورئ چي بايبل او يهودي پلويان ئې حتى دا نه
خوښوي چي د دوى خداى نورو قومونو ته پيغمبران ولېږي،
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يونس عليه السالم داسي معرفي كوي چي بل قوم ته ئې د
هدايت په ځاى د هالكت تلوسه درلوده ،د خپل خداى له
امره ئې له دې كبله سرغړاوى وكړ چي غوښتل ئې بابل
و ران شي او په اوسېدونكو ئې د خداى عذاب نازل شي ،د
خداى دا خبره ئې هم ونه منله چي زه د ټولو انسانانو
خداى يم ،په دوى كي توپير نه كوم ،زما بندگانو ته
ارزښت وركړه!!
بايبل ورپسې ليكي :يونس چي نه ئې غوښتل نينوا ته والړ
شي ،فيصله ئې وكړه چي له خداى ترشيش ته وتښتي!!...
په كشتۍ كي سور شو ...طوفان راغى ،نږدې وه كشتۍ غرقه
شي ...د دې لپاره پچه واچول شوه چي معلومه شي چا
خداى غصه كړى ...پچه د يونس په نامه وختله ،يونس ئې
سيند ته وغورځاوو ...ماهي له كومي تېر كړ ،درې ورځي
د ماهي په نس كي پاته شو ،يونس اوږده دعاء وكړه،
خداى ماهي ته امر وكړ چي يونس په ساحل كي وغورځوه او
ماهي همداسي وك ړل!! خداى بيا يونس ته وويل :نينوا ته
والړ شه او هغوى ته ووايه چي بد برخليك درته منتظر
دئ!! يونس اطاعت وكړ ،نينوا ته والړ ،چي لوى ښار وو،
له يوه سر تر بل سر ئې رسېدل درې ورځي مزل غوښت،
موعظه ئې پيل كړه ،وئې ويل چي له څلوېښتو ورځو
وروسته به ښار وران شي!! پاچا او ټول خلك ووېرېدل،
توبه ئې وكړه ...خداى هم پر دوى رحم وكړ او هغه بال
ئې دفع كړه!! خو يونس په دې كار سخت ناراضه او غصه
شو!!  ...خداى ته ئې وويل :ما ووژنه! تر دې ژوند مرگ
راته غوره دئ!! خداى ورته وويل :آيا دا سم كار دئ چي
ته د دې خلكو په ژغورني غصه شوى يې؟ يونس له ښاره
ووت چي وگوري څه پرې راځي ،ناست وو چي ناڅاپي خداى
يو بوټى راشين كړ ،په ده ئې خپلي پاڼي وغوړولې ،له
سيوري ئې خوښ شو ،خو سبا دا بوټى وچ شو ،يونس په دې
كار ډېر خفه شو...خداى ورته وويل :آيا د دې بوټي په
وچېدو خفه شوې؟ ده ځواب وركړ :هو! ...خداى ورته
وويل :ته د هغه بوټي لپاره خفه كېږي چي په يوه شپه
كي راپيدا شو او په بله شپه كي له منځه والړ ،سره له
دې چي تا ئې په راپيدا كېدو كي هيڅ زحمت نه وو
ايستلى ،نو آيا زما زړه دي د نينوا لپاره ونه سوزېږي
چي په هغه كي يوسل شل زره بې گناه ماشومان او ډېر
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حيوانات اوسېږي؟!!
په دې هكله څو عرائض لرم:
 د بايبل له ليكونكي پوښتنه كوم :دلته چي تا خداى
ته كومه وينا منسوب كړې ،يونس ته ئې ځواب وركړى او
هغه ته ئې ويلي :ته د هغه بوټي لپاره خفه كېږي چي په
يوه شپه كي راپيدا شو او په بله شپه كي له منځه والړ،
سره له دې چي تا ئې په راپيدا كېدو كي هيڅ زحمت نه
وو ايستلى ،نو آيا زما زړه دي د نينوا لپاره ونه
سوزېږي چي په هغه كي يوسل شل زره بې گناه ماشومان او
ډېر حيوانات اوسېږي؟!! دا ولي دلته خداى د يونس
غوښتنه نه مني ،د بابل خلكو ته د سزا په وركولو كي
تلوار نه كوي ،د دوى توبه ئې قبوله كړه او عذاب ئې
تم كړ؟ سره له دې چي دوى اسرائيليان نه دي او ستا په
وينا د خداى زامن نه دي!! دا وينا ستا د ټولو مخكنيو
ويناوو خالف ده او په ټولو تېرو كتابونو كي دا لومړى
او يوازينى وار دئ چي ته خپل خداى ته دا صفت
منسوبوې ،تر دې د مخه خو تا خپل خداى داسي انځور كړى
چي د عذابونو له نازلولو خوند اخلي ،له اسرائيليانو
پرته د نورو قومونو په وژلو ،شړلو او د دوى د كورونو
په ورانولو خوشحاله كېږي ،هغه پاچايان ئې نه دي
بخښلي چي پر نورو قومونو ئې رحم كړى او د دوى د
اسيرانو په وژلو كي ئې لټي كړې؟!! د هللا تعالى په اړه
ستا دا وينا سمه ده كه مخكنۍ؟ دا ولي دلته خداى د
يوه مهربان ذات په توگه معرفي كوې او نبي د يوه سخت
زړي انسان په توگه ،خو تر دې د مخه دي خداى سخت زړى
او غضبناك معرفي كاوو او نبي زړه سواند؟ فقط يوه وجه
په نظر راځي او هغه دا چي نبي بايد داسي انځور شي چي
د خپل قوم په اړه تعصب لري ،كه خداى د اسرائيليانو
په ضد د عذاب پرېكړه وكړي نو نبي ئې بايد مخنيوى
وكړي او كه د اسرائيليانو د دښمنانو په اړه د كومي
پېرزويني پرېكړه كوي نو نبي بايد داسي شديد اعتراض
وكړي چي خداى ته ووايي :د دې حالت تر ليدو خو دا
راته غوره ده چي زه مړ شم!!
كه د بايبل دا كتاب د پيغمبر عليه السالم له بعثت
وروسته ليكل شوى وي نو په يقين سره ويلى شو چي دا
قصه ئې له قرآن اخيستې او په هغې كي ئې كركجن تصرف
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او تحريف كړى او كه تر دې د مخه ليكل شوى وي نو قرآن
د هغې تصحيح كوي او حقيقت ئې په گوته كوي .د بايبل د
تدوين او په اوسنۍ بڼي كي د هغه د خپرولو واضح او
يقيني تاريخ نه دئ معلوم ،محققين وايي چي احتماالً له
شپږمي تر لسمي ميالدي پېړۍ كي دا كار شوى.
قرآن فرمايي چي يونس عليه السالم په داسي سيمي كي
مبعوث شوى وو چي د اوسېدونكو شمېر ئې سل زره يا څه
زيات وو .دا يوازينى مورد دئ چي قرآن د يوه قوم د
شمېر خبره كوي او هغه هم په دې توگه چي سل زره او يا
څه ترې زيات او دا د دې لپاره چي قرآن د تاريخ او
احصائيې كتاب نه دئ ،قانون او الرښود دئ او ښايي دا
هم د دې لپاره چي د بايبل د ادعاء پوچ والى په گوته
كړي ،د بايبل خبره له مبالغې ډكه ده ،دومره ښار چي
اوږدوالى يا سور ئې د دريو ورځو مزل په اندازه وي،
يعني نږدې پنځوس كيلومتره ،دا بايد د اوسني بغداد،
تهران او حتى د كراچۍ په اندازه پراخ وي او نفوس به
ئې هم نږدې لس مليونه او د ماشومانو شمېر به ئې يو
سل شل زره نه بلكي نږدې څلور مليونه وو ،په داسي ښار
كي به د يوه مسافر خبره څنگه په يوه ورځ كي د ټولو
ښاريانو حتى د پاچا غوږ ته رسېږي؟ هلته خو نه راډيو
وه او نه ټلويزيون!! څنگه به خلك د يوه ناآشنا مسافر
دا خبره مني چي په څلوېښتو ورځو كي به دا ښار وران
شي او بيا به ټول د پاچا په شمول توبه كوي؟!! عجيبه
ده چي ځينو درنو مفسرينو د قرآن اسلوب او په دې هكله
وضاحتونو ته پام نه دئ كړى او د قوم د شمېر په اړه
ئې ارقام وركړي ،چا يو لك شل زره ،چا يولك دېرش زره
او چا تر دې څه كم يا څه زيات ښودلى!! او ځيني بيا د
بايبل تر اغېز الندي تللي او نينوا ئې د يونس عليه
السالم د دعوت سيمه ښودلې!! حال دا چي په كار ده د
قرآن په الفاظو اكتفاء وكړو او داسي څه له خپل لوري
ونه وايو چي قرآن نه دي ويلي او نه ئې خوښوي .قرآن
دا نه خوښوي چي مخاطب ئې د شمېرو او ارقامو په بې
گټي بحثونو كي مصروف شي.
قرآن فرمايي چي يونس عليه السالم په قوم كي مېشت
وو ،ډېره موده ئې خلك د هللا تعالى لوري ته وبلل ،هغوى
پرې ايمان رانه ووړ ،ستومانه او غصه شو ،خپل مأموريت
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ئې نيمگړى پرېښود او له وخته مخكي له سنگر راكوز شو
او د تيښتي الر ئې غوره كړه ،هللا تعالى د دغي تېښتي په
سبب د سيند څپو ته وسپارو او د كب نس ته تېر شو ،خو
سيند ته د لوېدو په مهال ئې په خپلي اشتباه اعتراف
وكړ او په دې الفاظو سره ئې ندامت وښود:









   
    
    
  
    
  


االنبياء11-11 :
او هغه كب وال در په ياد كړه چي كله په غصې روان شو
او گمان ئې وكړ چي موږ به هيڅكله تنگي پرې رانه ولو،
نو په تيارو كي ئې غږ كړ :له تا پرته بل معبود نشته،
ً چي زه له ظالمانو څخه يم!!
سپېڅلتيا تا ته ده ،يقينا
نو د ده دعاء مو قبوله كړه او له غمه مو وژغورو او
مؤمنان همداسي ژغورو.
يعني يوازينى معبود ته يې ،زما په اړه ستا پرېكړه
عادالنه ده ،زه پرې قانع يم او اعتراض نه لرم ،اعتراف
كوم چي له ما تېرى شوى!!
هللا تعالى عفو ورته وكړه ،د كب له نسه روغ رمټ ووت،
خپل قوم ته ستون شو ،هغوى الهي عذاب د نازلېدو په
حال كي ليدلى وو ،ايمان ئې راووړ او هللا تعالى هغه
عذاب تم كړ او قرآن فرمايي چي دا يوازينى قوم دئ چي
د عذاب پرېكړه ئې معطله او مسترده شوه او دا ځكه چي
پيغمبر خپل مأموريت نه وو بشپړ كړى او اتمام حجت نه
وو شوى ،كه نه نو د هللا تعالى پرېكړي نه بدلېږي ،دا
پرېكړي هغسي نه دي لكه چي بايبل ئې د ژر ژر بدلېدو
ادعاء كوي!!
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يونس98 :







د يونس له قوم پرته بل داسي كلى نه دئ ليدل شوى چي د
عذاب له پرېكړي وروسته ئې ايمان راوړلو گټه وررسولې
وي ،خو كله چي دې قوم ايمان راووړ نو د سپكاوي عذاب
مو په دنيوي ژوند كي ترې لري كړ او تر يوه وخته مو
له خپلو پېرزوينو برخمن كړل.




































   
   



 
نو وئې پوښته چي آيا ستا د رب به لوڼي وي او د
دوى زامن؟ او آيا فرشتې مو ښځينه پيدا كړې په
داسي حال كي چي دوى شاهد ول؟ پام چي دا د دوى يو
درواغ دي چي وايي :هللا زېږول كړي او بې شكه چي دوى
ً دروغجن دي ،آيا لوڼو ته ئې پر زامنو غوره
حتما
والى وركړى؟ څه درباندي شوي؛ څنگه قضاوت كوئ؟ نو
آيا پند نه اخلئ؟ او آيا كوم څرگند برهان درسره
شته؟ نو خپل كتاب راوړئ كه رښتيني يئ.
( -)111-149په دې مباركو آيتونو كي د هللا تعالى په اړه
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د مشركينو ځينو غلطو باورونو او انگېرنو ته اشاره
شوې ،لكه دا چي ځينو فرشتې د هللا تعالى لوڼي گڼلې ،چا
يو او چا بل انسان د هغه زوى او ځاى ناستى گڼلى،
يهودو عزير ﹽ ته او مسيحيانو عيسى ﹽ ته د خداى د زوى
په سترگه وكتل ،ځينو پېريان په نسب او خپلوۍ كي خداى
ته منسوب كړل!! د دغو غلطو عقائدو ترديد د داسي
پوښتنو په ترڅ كي شوى چي له حيرت سره توأم دي،
فرمايي :نو وئې پوښته چي آيا ستا د رب به لوڼي وي او
د دوى زامن؟! آيا عجيبه نه ده چي تاسو ځان ته زامن
خوښوئ او هللا تعالى ته لوڼي؟!! آيا هغه مهال چي هللا
تعالى فرشتې پيدا كولې تاسو د صحنې شاهد وئ او په
خپلو سترگو مو ليدلي چي دوى مو ښځينه پيدا كړې؟! پام
چي دا د دوى يو درواغ دي چي وايي :هللا زېږول كړي او بې
ً دروغجن دي ،دوى ښه پوهېږي چي دا يوه
شكه چي دوى حتما
ً دروغ
دروغجنه ادعاء ده او هيڅ حقيقت نه لري خو عمدا
وايي ،هللا تعالى نه اوالد لري او نه ځاى ناستي .آيا
لوڼو ته ئې پر زامنو غوره والى وركړى؟ څه درباندي
شوي؟ څنگه قضاوت كوئ؟ نو آيا پند نه اخلئ؟ او آيا
كوم څرگند برهان درسره شته؟ نو خپل كتاب راوړئ كه
رښتيني يئ ،آيا په كوم الهي كتاب كي مو داسي كوم
دليل موندلى چي ستاسو دا ادعاگاني تأييد كړي؟ يعني د
دې غلطو ادعاگانو لپاره نه كوم عقلي دليل لرئ او نه
كوم علمي او نقلي دليل.

  










    






   
   





نسَبي اړيكه
او د ده او پېريانو تر منځ ئې يوه َ
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رامنځته كړه ،حال دا چي دا پېريان پوه شوي چي دوى
ً احضار كړى شوي وي ،هللا ته له هغه څه
به حتما
سپېڅلتيا ده چي دوى ئې بيانوي ،مگر د هللا مخلص
ً چي تاسو او هغه څه چي تاسو ئې
بندگان ،نو يقينا
لمانځئ د ده په اړه په فتنه كي اچوونكي نه يئ مگر
د هغه چا چي دوزخ ته ننوتونكى وي.
( -)113-111دلته د هغو مشركينو د وينا يادونه او
ترديد شوى چي پېريان هللا تعالى ته په خپلوۍ او قرابت
منسوبوي ،په دې اړه ويل شوي:
نسَبي
 دوى وايي :د هللا تعالى او پېريانو تر منځ يوه َ
اړيكه شته!! حال دا چي دا پېريان په خپله پوهېږي چي
نه يوازي له هللا تعالى سره كومه نسبي اړيكه نه لري
بلكي د هغو محكومو مخلوقاتو په ډلي كي دي چي د هللا
تعالى په وړاندي به د محاسبې او مجازات لپاره احضار
كړى شي .د دوى د دغي وينا دوه تعبيرونه شوي :يو دا
چي دوى وايي :د عالم چاري د دوو سيالو ذواتو له لوري
سمبالېږي ،يو ئې د خير كارونه كوي او بل ئې د شر ،يو
ئې يزدان او بل ئې اهريمن دئ ،يو ئې خداى او بل ئې
شيطان دئ ،دواړه له نسبي پلوه سره ورته دي ،عالم او
چاري ئې په خپلو منځونو كي سره وېشلي دي!! بل تعبير
ئې دا دئ چي دوى وايي :د خداى زامنو د انسانانو له
لوڼو سره جنسي نږدېكت كړى او له دې داسي نسل رامنځته
شوى چي دېوانو ته ورته وو ،همغه څه چي په بايبل كي
راغلي ،بايبل (د نوح طوفان) تر عنوان الندي ليكي:

(په دې وخت كي چي د زمكي پر سر د انسانانو شمېر
په زياتېدو وو ،د خداى زامن د انسانانو د ښايسته
لوڼو مجذوب شول (پرې مين شول) او هره يوه ئې چي
خوښه شوه خپله مېرمن ئې كړه ،په دې وخت كي خداى
وفرمايل :زما روح به د تل لپاره په انسانانو كي
نه پاتې كېږي ،ځكه هغه فاني كېدونكى او نفساني
مخلوق دئ ،نو يو سل شل كاله فرصت وركوم ،ترڅو
ځان اصالح كړي ،نو كله چي د خداى زامنو د
انسانانو له لوڼو سره نږدېكت وكړ ،د دېوانو په
څېر دنگ دنگ سړي ترې پيدا شول ،دا د مخكنۍ زمانې
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نوميالي او معروف باتوران دي ،كله چي خداى وليدل
چي انسانان په گناهونو كي غرق دي او تل د بدو
كارونو په لوري درومي د انسانانو په پيدا كولو
پښېمان او ناراض شو).
د بايبل د دې مسخره خبرو په اړه څو عرائض لرم:
داسي معلومېږي چي د بايبل ليكوال غوښتل د هغو
افسانوي شخصيتونو د پيدايښت د څرنگوالي لپاره يوه
توجيه جوړه كړي چي د بوډيو په نكلونو كي ياد شوي ،د
دېوانو په څېر ستر ستر او دنگ دنگ چي فيل به ئې په
يوې گوتي پورته كاوو او د بحر له تله به ئې نهنگ په
الس راايستو ،دا دئ بايبل دې پوښتني ته ځواب وركوي چي
دا دېوانو ته ورته معروف شخصيتونه څنگه پيدا شول؛ د
خداى زامنو د انسانانو ښايسته ښايسته لوڼي خپلي
مېرمني كړې ،د دوى له نږدېكته دا معروف پهلوانان
پيدا شول .ډېره عجيبه ده چي كوم انسان د داسي خبري
كولو جسارت كوي او تر دې هم ډېره د حيرانتيا خبره دا
ده چي كوم انسان داسي خوشې او مسخره خبره مني.
د بايبل ځينو مفسرينو بې ځايه هڅه كړې چي دا
الفاظ توجيه كړي او د خداى له زامنو د شيث ﹽ صالح
زامن جوړ كړي ،په حاشيه كي ئې ليكي( :ښايي د خداى له
زامنو مراد د شيث خداى پالونكي زامن وي ،دا ځكه چي د
خداى د زامنو اطالق په خداى پالونكو انسانانو هم
كېږي ،خو ځيني نور مفسرين په دې باور دي چي له دې
هغه فرشتې مراد دي چي د خداى له امره ئې سرغړونه
وكړه) خو هر څوك پوهېږي چي دا خوشې خبري او بې ځايه
هڅه ده ،د بايبل ليكوال په ډېر صراحت سره ويلي چي دا
د خداى زامن وو نه انسانان وو او نه هم فرشتې ،وايي:
د خداى زامنو د انسانانو لوڼي نكاح كړې ،د دوى له
وصلته نوى نسل پيدا شو ،جسد ئې دېوانو ته ورته خو
روح ئې د خداى روح!! خو خداى وفرمايل :زما روح به د
تل لپاره په انسانانو كي نه پاتې كېږي ،دا ځكه چي
انسان فاني او نفساني دئ ،يعني د انسانانو دا خدايي
نسل د تل لپاره دوام نه كوي ،د خداى روح به د تل
لپاره په انسانانو كي نه پاتې كېږي!! د همدې لپاره
اوس هغه دېوانو ته ورته مخكني انسانان نشته ،كه څوك
پوښتنه كوي چي اوس ولي داسي دېو صفته او دېو هيكله
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انسانان نشته ،د بايبل ليكوال ورته لنډ او آسانه
ځواب وركړى!! خداى ويلي وو چي زما روح به د تل لپاره
په انسانانو كي نه پاتې كېږي!!
نه پوهېږو د دې جملې (نو يو سل شل كاله فرصت
وركوم ،ترڅو ځان اصالح كړي) له مخكنيو سره څه ارتباط
دئ؟!! موږ ته ووايه :د بايبل خداى د خپلو زامنو په
كوم كار غصه شوى ،د انسانانو د لوڼو په نكاح كولو كه
د دېو هيكله انسانانو په پيدا كېدو؟ او ولي پوره يو
سل شل كاله فرصت؟
تاسو گورئ چي د بايبل خداى په دې نه پوهېدو هغه
انسان چي دى ئې پيدا كوي څنگه مخلوق به وي ،ښه
كارونه به كوي كه بد ،گناه ته به ئې ميالن زيات وي كه
نېكو كارونو ته؟ خو كله چي خداى وليدل چي انسانان په
گناهونو كي غرق دي او تل د بدو كارونو په لوري
درومي ،د انسانانو په پيدا كولو پښېمان او ناراض شو.
د بايبل جاهل او ظالم ليكونكى د دې پروا هم نه لري
چي د هللا تعالى په اړه داسي غلطي خبري وليكي!! بايبل د
دې عنوان په اومي جملې كي داسي ليكي :نو خداى
وفرمايل:زه هغه انسان د زمكي له سره محو كوم چي پيدا
مي كړ ،حتى حيوانات ،مرغان او خزندې هم له منځه وړم،
دا ځكه چي د دوى په پيداكولو متأسف يم!!
 قرآن د دغو كچه او كركجنو خبرو په رد كي فرمايي:
هللا تعالى ته له ټولو هغو غلطو ويناوو بشپړه سپېڅلتيا
ده چي دا مشركين ئې كوي ،هللا تعالى له هيڅ مخلوق سره
نسَبي اړيكي نه لري ،هيڅ مخلوق ئې د زوى او ځاى ناستي
َ
په توگه نه دئ نيولى.
 د هللا مخلص بندگان د مشركينو له غلطو باورونو،
ناسمو تگالرو او بد برخليك مستثنى او خوندي دي.
 دا مشركين او هغه څه چي دوى ئې لمانځي د هللا تعالى
په اړه هيڅوك په فتنه كي نشي اچولى او له سمي الري ئې
نشي منحرف كولى مگر هغه چي په خپله د خپلو غلطو
باورونو او ناسمو كړنو له كبله دوزخ ته ننوتونكى وي.
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او زموږ هيڅ يو داسي نه دئ چي ټاكلى مقام دي ونه
ً چي موږ صف صف كېدونكي يو ،او يقينا
لري ،او يقينا
ً
چي موږ تسبيح ويونكي يو.
( -)111-114دلته د مشركينو د غلطو ويناوو د ترديد
لپاره د فرشتو له قوله ويل شوي:
 زموږ هر يو ټاكلى مقام لري ،د هر يوه مقام او
منزلت د هللا تعالى له لوري ټاكل شوى.
 موږ د خپل رب په وړاندي د مطيع بندگانو په څېر صف
صف ودرېږو.
 موږ د هللا تعالى په تسبيح مشغول يو.





















 
ً چي دوى داسي ول چي ويل ئې :كه له موږ
او يقينا
ً د هللا مخلص
سره د مخكنيو كوم ذكر وى نو موږ به حتما
بندگان وو ،خو بيا ئې د هغه په اړه كفر وكړ ،نو
ً به پوه شي.
حتما
( -)110-111دوى به د رسول هللا ﹽ تر بعثت او د قرآن تر
نزول وړاندي ويل :كه موږ ته د مخكنيو امتونو په څېر
ً د هللا
كوم كتاب او پيغمبر راغلى وى نو موږ به حتما
مخلص بندگان شوي وو ،خو كله چي دا د پند او ذكر كتاب
د رسول هللا ﹽ په الس ورته راغى د هغه په اړه ئې كفر
ً او ډېر ژر به پوه شي چي دا كفر ئې له
وكړ ،نو حتما
كوم شوم برخليك سره مخامخ كوي!!
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ً چي زموږ وينا ال دمخه زموږ انبياوو
او يقينا
ً همدا دوى به
بندگانو په اړه تېره شوې چي يقينا
ً چي همدا زموږ لښكر غالب دئ.
بريالي وي او يقينا
( -)113-111دا مبارك آيتونه وايي :دا د انبياوو ﹽ په
اړه د هللا تعالى مخكنۍ ثابته او نه بدلېدونكې وينا او
دائمي سنت دئ چي همدا دوى به بريالي وي او د هللا د الري
د مؤمنو مجاهدينو لښكر به هرو مرو غالب او برالسى وي.

















  







 
نو تر يوه وخته مخ ترې واړوه ،او وئې گوره چي دوى
به هم ډېر ژر وگوري ،نو آيا زموږ د عذاب په اړه
تلوار كوي؟ خو كله چي د دوى پر سيمي پرېوځي هغه
مهال به د گواښل شوو سباوون ډېر بدغونى وي ،نو تر
يوه وخته مخ ترې واړوه ،او وئې گوره چي دوى به هم
ډېر ژر وگوري.
( -)119-114دلته رسول هللا ﹽ
 تر يوه وخته له دغو
اعتناء مه ورته كوه او پر
 وگوره چي هللا تعالى له
برخليك سره ئې مخامخ كوي.
 دوى به هم ډېر ژر وگوري چي د دوى د شرك او كفر
پايله څه ده ،په كوم لوري ئې بيايي او څه په الس
ته دا الرښووني شوې:
مخالفينو مخ واړوه ،خاصه
خپل حال ئې پرېږده.
دوى سره څه كوي او له كوم
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وركوي .دلته هغه څه ته اشاره شوې چي دوى به په دنيا
كي ورسره مخامخ شي.
 آيا په تلوار سره زموږ عذاب غواړي؟!؛ آيا وايي:
هغه عذاب چېري دئ چي پيغمبر مو پرې گواښي ،ولي تر
اوسه رانه غى ،د ده په څېر ډېرو نورو دې ته ورته
گواښونه كړي ولي ترسره نه شول؟! خو كله چي د دوى پر
غولي پرېوځي نو هغه ورځ به د دغو گواښل شوو سباوون
ډېر بدغونى وي.
 مكرر ورته ويل شوي چي وگوره هللا تعالى له دوى سره
څه كوي او له كوم برخليك سره ئې مخامخ كوي .دوى به
ً وگوري چي د دوى د شرك او كفر پايله څه ده او
هم حتما
څه په الس وركوي .دلته په آخرت كي د دوى د كفر او شرك
بدو پايلو ته اشاره شوې.















 
سپېڅلتيا ستا رب ته ده ،د عزت خاوند رب ،له هغه
څه چي دوى ئې بيانوي ،او پر پيغمبرانو دي سالم وي
په داسي حال كي چي ستايني ټولي د عالمونو رب ته
دي.
( -)112-110دا مبارك آيتونه چي د سورې د ټولو
موضوعاتو لپاره يوه جامع او ښايسته تتمه ده؛ وايي:
 سپېڅلتيا ستا رب ته ده ،له هر عيب او نقص منزه او
د عزت او عظمت خاوند رب ته ،له ټولو هغو عيبونو منزه
چي مشركان ئې هللا تعالى ته منسوبوي.
 پر پيغمبرانو دي سالم وي په داسي حال كي چي ستايني
ټولي د عالمونو رب ته دي.
 لكه چي گورئ دا وروستي اوه آيتونه داسي دي چي د
سورې د ټولو اساسي مطالبو خالصه زموږ په وړاندي ږدي،
پر هللا تعالى ايمان ،پر آخرت باور او په دې اړه د
پيغمبرانو ﹽ دعوت او د دې دعوت پايلي د سورې د بحث
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اساسي موضوعات دي چي خالصه ئې په همدغو آخري اوو
آيتونو كي راغلې.
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ص
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (ص) دئ ،د سورې لومړى حرف د
سورې د نوم په توگه غوره شوى 18 ،آيتونه لري ،د ډېرى
آيتونو فواصل ئې د لومړيو آيتونو شقاق ،مناص او كذاب
ته ورته دي ،د ځينو ئې النار او فجار ته ،د ځينو ئې
معرضون او يختصمون ته او د ځينو ئې مبين او طين ته
ورته دي ،لومړى آيت ئې له دې پلوه له ټولو بېل برېښي
خو كه غور وكړو دا آيت له دوهم سره داسي تړلى دئ لكه
چي دواړه يو آيت وي او په شقاق پاى ته رسېدلى ،د
آيتونو اوږدوالى ئې متوسط دئ او هغو سورتونو ته ورته
دئ چي د مكي دور په منځنۍ دورې كي نازل شوي.
كه د سورې مضامينو ته ځير شو نو ډېر ژر به راته
جوته شي چي د بحث اصلي موضوع ئې د قرآن دا اړخ
څرگندول دي چي خپل مخاطب ته اغېزمن پند او نصيحت
ډالۍ كوي ،تاسو به وگورئ چي دا سوره هغو سورتونو ته
ورته ده چي په يوه توري پيل شوې ،لكه څنگه چي دا
سوره په يوه توري پيل شوې د بحث اساسي مضمون او
موضوع ئې هم يوه ده ،كوم چي په لومړي آيت كي راغلى،
همدا د سور ې د مضامينو لپاره د عنوان حيثيت لري ،دا


وايي:
آيت
 :قسم پر دې د ذكر خاوند قرآن ،يعني
قرآن خپل مخاطب ته اغېزمن پندونه لري ،د دې پند
بېلگي به د دغي سورې په گڼ شمېر آيتونو كي وگورئ،
لكه څنگه چي همدا لومړى آيت د دې سورې د مضامينو
لپاره عنوان دئ همدا راز آخري دوه آيتونه ئې د ټولي
سورې ل پاره يوه جامع خالصه او تتمه ده ،او په هغوى كي
هم د قرآن دغه اړخ ته گوته نيول شوې ،آخري آيتونه دا




دي:
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 : دا خو د

ټولو عالميانو لپاره فقط يو اغېزمن پند دئ او د
ويناوو په حقيقت به ئې له لږ ځنډ وروسته هرومرو پوه
شئ .په دې اړه په نه ويشتم آيت كي هم راغلي :








 :  داسي مبارك كتاب چي موږ

ستا لوري ته لېږلى تر څو د هغه په آيتونو كي تدبر
وكړي او عقلمن ترې پند واخلي.
په دې سوره كي د (ذكر) لفظ ديارلس ځلي راغلى او
دا ښيي چي د دې سورې محوري موضوع همدا مطلب دئ چي
قرآن د ذكر او پند كتاب دئ.
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 نه؛ بلكي هغه په، قسم پر دې د ذكر خاوند قرآن،ص
 تر،(مزعوم) تكبر او اختالف كي دي چي كفر ئې كړى
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دوى وړاندي مو څومره نسلونه هالك كړل چي چيغي ئې
وختې خو هغه مهال د تېښتي هيڅ مجال نه وو ،او پر
دې ئې تعجب وكړ چي د دوى له منځه يو خبردارى
وركوونكى ورغى او كافرانو وويل :دا خو ستر دروغجن
كوډگر دئ ،آيا ټول معبودان ئې يو معبود گرځولى،
دا خو حيرانوونكې خبره ده!! مشران او سرداران ئې
روان شول او وئې ويل :ځئ او پرخپلو معبودانو صبر
وكړئ ،بې شكه چي همدا مطلوب كار دئ ،دا مو په دې
وروستني مذهب كي هم ندي اورېدلي ،دا له كذب او
افتراء پرته بل څه نه دي .آيا زموږ په منځ كي په
همدا ده دا ذكر نازل شوى ،نه؛ بلكي دوى زما د ذكر
په اړه په شك كي دي ،نه؛ بلكي تر اوسه ئې زما
عذاب نه دئ څكلى ،آيا ستا د ډېر عطا كوونكي عزتمن
رب د پېرزويني خزانې له دوى سره دي ،آيا د
آسمانونو او زمكي او هغه څه واك له دوى سره دئ چي
په دواړو كي دي( ،كه داسي وي) نو په دغو اسبابو
كي دي لوړ والړ شي .د لويو ډلو په پرتله يو وړوكى
شانته لښكر چي همدلته ماتېدونكى دئ.
( -)11-1د دې مباركو آيتونو په اړه دا خبري په پام
كي ولرئ:
 لكه څنگه چي دا سوره په يوه توري پيل شوې د سورې
اساسي مضمون هم يو دئ ،كوم چي په لومړي آيت كي
راغلى ،همدا د سورې د مضامينو لپاره د عنوان حيثيت
لري ،دا آيت وايي  :
 :قسم پر دې د ذكر خاوند قرآن ،يعني
قرآن خپل مخاطب ته اغېزمن پندونه لري ،د دې پند
بېلگي به د دغي سورې په راتلونكو آيتونو كي وگورئ،
كه څه هم ذي ذكر نوميالي او د شرف خاوند ته هم ويل
كېږي خو د دې سورې نه ويشتم او اوه اتيايم آيتونو ته
په پام سره دلته ذي ذكر د پند خاوند په معنى راغلى.
لكه څنگه چي همدا لومړى آيت د دې سورې د مضامينو
لپاره عنوان دئ همدا راز آخري دوه آيتونه ئې د ټولي
سورې لپاره يوه جامع خالصه او تتمه ده ،آخري آيتونه




دي:
دا
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ټولو عالميانو لپاره فقط يو اغېزمن پند دئ او د
ويناوو په حقيقت به ئې له لږ ځنډ وروسته هرومرو پوه
شئ .په دې اړه په نه ويشتم آيت كي هم راغلي:







 :   داسي

مبارك كتاب چي موږ ستا لوري ته لېږلى تر څو د هغه په
آيتونو كي تدبر وكړي او عقلمن ترې پند واخلي.
 په دې سوره كي د (ذكر) لفظ ديارلس ځلي راغلى او
دا ښيي چي د دې سورې محوري موضوع همدا مطلب دئ چي
قرآن د ذكر او پند كتاب دئ.
 دلته قرآن يو ځل بيا د يس د سورې په څېر د شاهد
په توگه وړاندي شوى خو ورپسې او په لوړي پسي متصل دا
نه دي ويل شوي چي دا قرآن د كومي مدعاء د اثبات
شهادت وركوي ،د قرآن په نورو دا ډول قسمونو كي تل د
قسم ځواب په قسم پسي متصل راځي او مخاطب پوهېږي چي د
لوړي موخه څه ده او د كومي وينا د اثبات لپاره شوې،
په دې ا ړه په تفسيرونو كي د پراخ اختالف شاهد يو ،گڼ
شمېر تعبيرونه او تأويلونه شوي ،ځيني وايي :همدا
دوهم آيت (بل الذين كفروا في عزة و شقاق) د قسم ځواب
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دا فقرې له قسمونو ډېري لري واقع شوي او تر منځ ئې
گڼ شمېر نور مطالب راغلي او په هيڅ توگه داسي نه
برېښي چي د قسم ځواب دي وي ،ځيني د قسم ځواب محذوف
بولي ،غوره او دقيق تعبير دا دئ چي دلته قرآن مقسم
به دئ او ذي الذكر ئې هم صفت دئ او هم د قسم ځواب،
يعني قرآن په خپله شهادت وركوي چي خپل مخاطب ته ئې
اغېزمن او گټور ذكر او پند په خپلي لمني كي راوړى،
له قرآن او د هغه له حامل سره د معاندينو د مخالفت
وجه دا نه ده چي گواكي قرآن د پند او ذكر له پلوه څه
كمى ،ابهام او ستونزه لري او د مخاطب د اقناع په اړه
ئې كافي دالئل او څرگندي الرښووني نه دي كړې ،بلكي وجه
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ئې د مخالفينو تكبر او عناد دئ ،دوى خپله لويي غواړي
او قرآن ئې له كبر او لويي منع كوي او مساوات او
عدالت ته ئې بلي ،دوى له حق او حقيقت سره عناد او
دښمني لري او تري تښتي او قرآن ئې حق ته بلي .نو د
دوى مزعوم تكبر او له حقيقت تېښته له قرآن او د هغه
له حامل او د هغه له الرښوونو او ذكر سره د كافرانو د
اختالف اصلي وجه ده .د دې تعبير په تأييد كي څو مضبوط
دالئل لرو -1 :دوهم آيت په (بل) سره پيل شوى او ښيي
چي د قسم او دې آيت تر منځ داسي څه شته چي د قسم
ځواب وي او هغه له كوم شك پرته فقط همدا د ذي الذكر
صفت دئ چي د قسم لپاره مقسم له (هغه څه چي د اثبات
لپاره ئې قسم خوړل شوى) دئ -2 .ټوله سوره پر دې محور
راڅرخي چي قرآن ذي الذكر كتاب دئ او مخاطب ته له
پندونو او نصحيتونو ډكي الرښووني لري -3 ،آخري دوه
آيتونه ښيي چي په دې سوره كي په همدې موضوع بحث شوى
چي قرآن ذي الذكر دئ ،هغه آيتونه دا دي :
    
   
 : دا خو د ټولو عالميانو لپاره فقط يو اغېزمن

پند دئ او د ويناوو په حقيقت به ئې له لږ ځنډ وروسته
هرومرو پوه شئ.
 دا يوازي دوى نه دي چي له الهي حق دين سره ئې د
دښمنۍ الر غوره كړې ،تر دوى وړاندي ډېرو نورو همداسي
كړي او په سخت الهي عذاب اخته شوي ،آيا دې ته ئې پام
نه دئ كړى چي تر دوى وړاندي څومره نسلونه د خپل كفر
او بغاوت له كبله هالك شوي ،كله چي الهي عذاب خپل وزر
پرې غوړولى نو چيغي ئې اوچتي شوې او د تېښتي په لټه
كي شوي خو نه ئې چيغي چا اورېدلې دي او نه ئې د
تېښتي هيڅ مجال ترالسه كړى.
 دوي پر دې تعجب كوي چي ولي د دوى له منځه يو
خبردارى وركوونكى ورغى او دغو كافرانو وويل :دا خو
ستر دروغجن كوډگر دئ ،ادعاء ئې دروغجنه ده چي د هللا
تعالى له لوري د پيغمبر په توگه لېږل شوى او قرآن د
هللا له لوري پرې نازل شوى ،كه د ده په ويناوو كي څه
اغېز دئ او پر خلكو اثر كوي او د هغوى په شخصيت كي
ژور بدلون راولي نو وجه ئې دا ده چي دى يو ماهر
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كوډگر دئ!!
 دوى ته تر ټولو زياته د قرآن دا وينا د منلو وړ
نه برېښي چي وايي :له هللا تعالى پرته بل معبود نشته،
دوى وايي :آيا ټول معبودان ئې يو معبود گرځولى ،دا
خو ډېره حيرانوونكې خبره ده!! آيا موږ به له پالر
نيكه راپاتي ټول سپېڅلي معبودان پرېږدو او يوازي هغه
معبود به منو چي دا ساحر موږ د هغه لمانځني ته
بلي؟!!
 لومړى مخالفت د دوى هغو قومي سردارانو او مذهبي
مشرانو پيل كړ چي د دغو جعلي معبودانو په طفيل مشرۍ
او سردارۍ ته رسېدلي ول ،هغوى حق ته شا كړه او روان
شول او خپلو خپلو پلويانو او تابعانو ته ئې وويل :ځئ
او پرخپلو معبودانو او خپل مذهب صبر وكړئ ،بې شكه چي
همدا مطلوب او غوره كار دئ ،هغه څه چي دا ساحر ئې
ادعاء كوي په هيڅ مذهب كي ئې نه مومو ،حتى په وروستي
مذهب كي نه دي راغلي او د دې مذهب له پلويانو مو نه
دي اورېدلي ،مطلب ئې دا وو چي مسيحيان هم نه وايي چي
يوازي يو هللا ولمانځئ ،هغوى هم د هللا تعالى تر څنگ مسيح
او مور ئې لمانځي!! د دې نوي دين داعي دروغجن دئ او
ادعاء ئې له كذب او افتراء پرته بل څه نه ده.
 هغوى خلكو ته وويل :آيا زموږ په منځ كي په همدا
ده دا ذكر نازل شوى ،هللا تعالى تر ده بل زيات مناسب كس
او د پيغمبرۍ وړ شخصيت ونه موندو؟!! دا ستر مذهبي
شيخان او د نوم او اعتبار خاوند قومي زعماء او مشران
ئې پرېښي او د ده په څېر يو امي او بې نوم او نښان
كس ئې غوره كړى!!.
 د دوى په ځواب كي ويل شوي :له پيغمبر سره د
مخالفت وجه او دليل دا نه دئ چي د هغه د شخصيت او
اهليت په اړه شكمن دي او د زعامت وړتيا په كي نه
گوري ،نه؛ بلكي مخالفت ئې له قرآن او د هغه له
الرښوونو سره دئ ،دوى هغه څه نشي منلي چي قرآن ئې پرې
گماري ،په شخصي او اجتماعي ژوند كي هغه حدود او
مقررات نه شي منلى چي قرآن ئې ورته ترسيموي ،د حق او
باطل ،عدل او ظلم ،روا او ناروا په اړه هغه معيارونه
نه قبلوي چي قرآن ئې د دوى په وړاندي ږدي.
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 په خپلو غلطو عقائدو او ناسمو او ظالمانه تگالرو د
دوى د ټينگار او له قرآن سره د دوى د مخالفت سبب دا
دئ چي ال له هغه الهي عذاب سره نه دي مخامخ شوي چي د
دوى د كفر ،شرك ،ظلم او فساد سزا ده ،هغه مهال به ئې
عقل سر ته راشي چي د الهي عذاب خوند وڅكي.
 آيا د الهي پېرزوينو وېش دوى ته سپارل شوى چي د
خپلي خوښي په شخصيتونو ئې ووېشي او له هغه چا ئې
وسپموي چي دوى ئې نه خوښوي؟!! آيا هللا تعالى د خپلو
پېرزوينو د خزانو كلياني دوى ته وركړې او دا اختيار
ئې دوى ته وركړى چي ستا د هغه رب پېرزويني د خپلي
خوښي مطابق ووېشي چي ډېر عطا كوونكى او عزتمن دئ،
هغه رب چي هر څه په خپله عطا كوي او هر چا ته د هر
څه په وركولو قادر دئ؟! د خپلو خزانو واك خو هغه څوك
بل ته سپاري چي د بل مرستي ته اړ وي او په يوازي
توگه ئې له وېشلو او عطا كولو عاجز وي!! آيا دوى ستا
(عزيز) او (وهاب) رب ته همدا عيب او نقص منسوبوي؟!!
 آيا د آسمانونو او زمكي او هغو شيانو واك له دوى
سره دئ چي په دغو دواړو كي دي؟ آيا په آسمانونو او
زمكي كي داسي څه ښودلى شي چي واك ئې د دوى په الس كي
وي ،د لمر په راختو او لوېدو كي ،د شپې او ورځي په
تلو او راتلو كي ،د باران او واوري په ورېدو كي ،د
دانې او مېوې په راټوكېدو كي ،او  ...څه ونډه لري،
په كوم څه كي له ټولواك رب العالمين سره شريك دي؟!
كه داسي وي نو بيا خو دي له خپلو وسائلو او ذرائعو
استفاده وكړي او د لوړ تللو مظاهره دي وكړي او خپل
توان او قدرت دي خلكو ته وښيي!!
 قريش هسي مغرور دي او ځان ورته ستر او ځواكمن
برېښي ،دوى په حقيقت كي د نورو لويو لويو ډلو په

پرتله يوه هغه وړوكي شانته لښكر ته ورته دي چي
ماته ئې حتمي ده ،همدلته به ماته خوري.
گورئ چي پيغمبر د يوه معبود لوري ته بلنه وركوي
او نور ټول معبودان باطل او مردود گڼي ،خلكو ته
وايي :خداى يو دئ ،د ټولو خداى دئ او تاسو ټول د هغه
په وړاندي برابر ياست ،هم د خدايانو تعدد مردود گڼي
او هم له دې تعدد راوالړ شوى طبقاتي نظام ،خو د شرك
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ځپلې ټولني سرداران ،چي د معبوانو تعدد دوى ته د
ټولني سرداري ورپه برخه كړې ،د يوه معبود پر ځاى د
متعددو خدايانو په وجود ټينگاركوي ،دوى له دين او
مذهب هم د طبقاتي نظام د توجيه وسيله او د بقاء او
دوام ذريعه جوړوي او خپلو پلويانو ته وايي :پرخپلو
سابقه ،له پالر نيكه راپاته معبوادانو صبر وكړئ!
پيغمبر پر توحيد او د يوه معبود پر عبادت اصرار كوي،
خو د شرك ځپلې ټولني سرداران او ساالران د شرك او
متعددو خدايانو شعار پورته كوي! پيغمبران عليهم
السالم توحيد د خلكو د نجات وسيله گڼي خو د كفر مشران
شرك د خپل قدرت د بقاء راز بولي.
د قرآنكريم له نظره د قريشو دا عقيده د شرك عقيده
ده او دې ته ورته هره عقيده د شرك عقيده .لدې شرك
سره نه د توحيد ادعاء د منلو وړ گڼي او نه پر خداى
ايمان او اعتقاد د اعتبار وړ .قرآن خلكو ته وايي :هللا
يو دئ ،داسي نده چي د څو خدايانو له جملې يو وي ،بلكي
احد او يوازينى دئ .هغه د ټولو رب دئ ،ور ئې د ټولو
په وړاندي برابر پرانيستى دئ ،د ده او بنده ترمنځ نه
فاصله شته او نه واسطه او وسيله ،هرڅوك مخامخ او له
واسطې او وسيلې پرته هغه ته رجوع كولى شي ،د هرچا
دعاء اوري ،هرچا ته د غاړي تر رگ زيات ورنږدې دئ،
شريك نه لري ،خپل ملك او واكمني ئې په شريكانو نده
وېشلې  .ستا د توحيد معنى دا ده چي له واحد خداى پرته
نه پر بل معبود باور ولرې او نه بل چا ته د دعاء او
حاجت الس اوږد كړې .كه قرآنكريم ته رجوع وكړئ نو دا
به درته څرگنده شي چي د پيغمبرانو عليهم السالم
ً د شرك خالف وه ،نه د الحاد او له خداى د
مبارزه اكثرا
انكار په خالف .د ملحدينو په نسبت ئې له مشركينو سره
زياته مقابله راغلې .د پيغمبرانو عليهم السالم اساسي
او ستر مشكل يا له هغو ټگمارانو سره وو چي له دين ئې
ځان ته دام او دكان جوړ كړى وو او يا له هغو
ديندارانو سره چي غولېدلي ول او د دغو ټگمارانو په
لومو كي نښتي ول ،هغه چي شرك ئې له ايمان سره خلط
كړى وو او دې ته تيار نه ول چي خپل جعلي معبودان
پرېږدي .د پيغمبرانو عليهم السالم مخالفينو به د هغوى
د توحيد پر بلنه دا اعتراض كاوو چي :آيا دوى راغلي
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چي موږ له نورو ټولو خدايانو الس واخلو او يوازي د
يوه خداى عبادت وكړو؟!! د پلرونو او نيكونو خدايان
پرېږدو ،اصنام يا بتان چي الهي دربار ته زموږ د تقرب
وسيله ده ،پرېږدو؟!! قرآنكريم په پورتنيو آيتونو كي
همدا حالت انځور كړى.
د دې آيتونو په اړه په ځينو تفسيرونو كي څو
روايتونه مومو چي كه څه هم په الفاظو كي ئې ځيني
توپيرونه شته خو د ټولو خالصه داسي ده :كله چي د رسول
هللا ﹽ تره ابوطالب له مړيني وړاندي ناروغ شو نو د
قريشو مشرانو په يوې غونډي كي پرېكړه وكړه چي ده ته
ورشي او ترې وغواړي چي د دوى او رسول هللا ﹽ تر منځ په
دي روغه جوړه وكړي چي هغه دي زموږ پر دين او
معبودانو نيوكي نه كوي او موږ به دى خپلي مخي ته
پرېږدو چي خپل رب څنگه چي غواړي وئې لمانځي ،داسي نه
چي هغه ومري او بيا موږ له محمد (ﹽ) سره داسي كوم
سخت چلن ته اړ شو چي ټول عرب مو پرې مالمت كړي او
ووايي :تر څو چي ابوطالب ژوندى وو نو د هغه لپاره ئې
د ده وراره ته څه نه ويل خو د ده له مړيني وروسته ئې
زياتى ورسره وكړ ،د دوى يو پنځه ويشت كسيز پالوى
ابوطالب ته ورغى ،لومړى ئې د معمول په څېر له رسول هللا
ﹽ خپل شكايتونه وكړل ،بيا ئې وويل :موږ ستا په
وړاندي د انصاف خبره كوو :ستا وراره دي موږ خپل دين
ته پرېږدي ،موږ به دى پر خپل دين پرېږدو ،دى چي كوم
معبود لمانځي موږ پرې اعتراض نه كوو ،خو دى به زموږ
د معبودانو مذمت نه كوي او دا هڅه به نه كوي چي موږ
خپل معبودان پرېږدو ،په همدې منصفانه شرط زموږ او ده
تر منځ روغه جوړه وكړه ،ابوطالب رسول هللا ﹽ وروغوښت او
ورته وئې ويل :ستا د قوم دا مشران راغلي او دا
وړانديز ئې كړى ،رسول هللا ﹽ هغه ته وويل :گرانه تره!
زه خو دوى داسي كلمې ته بلم چي كه ئې ومني نو ټول
عرب به ئې تابع شي او عجم به ورته تسليم ،كله چي
هغوى دا خبره واورېده نو وئې وويل :يوه نه بلكي لس
كلمې به ووايو ،ووايه چي هغه كلمه څه ده؟ رسول هللا ﹽ
وفرمايل :ال إله إال هللا ،د دې خبري په اورېدو سره ټول
له خپل خپل ځاى پورته شول او هغه خبري ئې وكړې او
روان شول چي په پورتنيو له پنځم تر اتم آيتونو كي
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راغلې :آيا ټول معبودان ئې يو معبود گرځولى ،دا خو
حيرانوونكې خبره ده!! مشران او سرداران ئې روان شول
او وئې ويل :ځئ او پرخپلو معبودانو صبر وكړئ ،بې شكه
چي همدا مطلوب او غوره كار دئ ،دا مو په دې وروستني
مذهب كي هم ندي اورېدلي ،دا له كذب او افتراء پرته
بل څه نه دي .آيا زموږ په منځ كي په همدا ده دا ذكر
نازل شوى؟!

   












    
   

تر دوى وړاندي د نوح قوم ،عاد ،د مېخونو خاوند
فرعون ،ثمود ،د لوط قوم او ايكه والو (انبياء)
تكذيب كړل ،دوى همغه لويي لويي ډلي دي چي هري يوې
ئې له دې پرته بل څه نه دي كړي چي پيغمبران ئې
َنه ترسره
تكذيب كړل چي په پايله كي ئې زما تعذيبو
شوه.
( -)14-12په دې مباركو آيتونو كي مغرور قريش د هغو
لويو قومونو تور برخليك ته متوجه كړى شوي چي تر دوى
وړاندي تېر شوي ،د دوى په څېر ئې پيغمبران تكذيب كړل
او په الهي عذاب اخته شول :د نوح قوم ،عاد ،د مېخونو
خاوند فرعون ،ثمود ،د لوط قوم او ايكه وال چي لويي
لويي ډلي وې او د انبياوو د تكذيب له كبله هللا تعالى
مجازات كړل.





    



   
   
او دا وگړي له يوې داسي توندي چيغي پرته بل څه ته
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 دا په.انتظار نه كوي چي هيڅ ځنډېدل به ئې نه وي
 اې زموږ ربه! د حساب تر:داسي حال كي چي دوى وايي
.ورځي وړاندي زموږ برخه راكړه
 دوى له: دلته د قريشو په اړه مزيد ويل شوي-)11-11(
يوې داسي توندي چيغي پرته بل څه ته انتظار نه كوي چي
 هيڅوك او هيڅ څه به ئې نشي،هيڅ ځنډېدل به ئې نه وي
 كه د قيامت او الهي محاسبې: دوى خو اوس وايي،ځنډولى
ادعاء رښتينې وي نو ولي موږ ته همدا نن د خپلو
 ستا د رب: پيغمبر ته وايي،عملونو سزا نه راكول كېږي
هغه عذاب چېري دئ چي موږ پرې گواښې؟!! خو كله چي
الهي عذاب خپل وزر پرې وغوړوي بيا به ئې د ځنډېدو
.هيله كوي خو هيله به ئې په هيڅ توگه نه تر سره كېږي
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په هغه څه صبر وكړه چي دوى ئې وايي او زموږ بنده
)داؤد در په ياد كړه چي د (پياوړو او هنرمندو
ً چي هغه (خداى ته ډېر ډېر
 يقينا،السونو خاوند وو
ً چي موږ غرونه
 يقينا،او بيا بيا) ورگرځېدونكى وو
ورسره رام كړي وو چي سهار او ماښام به ئې تسبيح
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ويله او مرغان ورته راغونډ كړى شوي ،ټول ورته
راگرځېدونكي ،د ده پاچايي مو ورته مضبوطه كړه،
حكمت او پرېكنده وينا مو ورپه برخه كړه ،او آيا د
هغو شخړه كوونكو خبر دررسېدلى چي له دېواله محراب
(د عبادت ځاى) ته واوښتل ،كله چي د داؤد محضر ته
داخل شول ،دى ترې ووېرېدو ،وئې ويل :مه وېرېږه!
موږ دوه مدعيان يو چي يوه پر بل تېرى كړى ،نو
زموږ تر منځ په حقه سره پرېكړه وكړه ،ظلم مه كوه
او د سمي الري الرښوونه راته وكړه ،دا زما ورور دئ
چي نه نوي مېږي لري او زما يوه مېږه ده ،نو ما ته
ئې وويل :دا هم ما ته وسپاره او په خبرو كي ئې
ً چي په خپلو
زور زياتى راسره وكړ ،وئې ويل :يقينا
مېږو سربېره ستا د مېږي په غوښتلو سره ئې ظلم
ً چي ډېرى شريكان يو پر بل
درباندي كړى او يقينا
تېرى كوي پرته له هغو چي ايمان ئې راوړى او نېك
عمله دي او دوى څومره لږ دي ،او داؤد گمان وكړ چي
موږ آزمويلى نو له خپل رب ئې بخښنه وغوښته ،په
سجده پرېوت او خداى ته ئې مخه كړه ،نو موږ دا
ً چي ده ته زموږ تقرب حاصل وو
ورته وبخښله او يقينا
ً چي ته مو په زمكي
او غوره پايله ،اې داؤده! يقينا
كي خليفه گمارلى يې ،نو د خلكو ترمنځ په حقه
پرېكړه كوه ،د هوى او هوس متابعت مه كوه چي د هللا
ً هغه چي د هللا له الري
له الري به دي تېرباسي ،يقينا
منحرف شي په دې سبب دوى ته سخت عذاب (ټاكل شوى)
دئ چي د حساب ورځ ئې هېره كړې.
( -)21-11د دغو مباركو آيتونو مهمي مهمي الرښووني دا
دي:
 رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي د داؤد عليه السالم په
څېر صبر وكړه ،له دې معلومېږي چي د داؤد ﹽ په ضد هم
ناروا او ظالمانه تبليغات شوي ،د دې كركجنو تبليغاتو
مفصل بابونه او د اتهاماتو اوږد فهرست په بايبل كي
موندلى شئ.
 پيغمبر ﹽ ته ويل شوي چي ته هم د دښمنانو د
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تبليغاتو پروا مه كوه او د خپل ديني ورور داؤد عليه
السالم په څېر صبر وكړه.
 داؤد عليه السالم د كمال خاوند وو ،د زغرو جوړولو
په صنعت كي پر ټولو برالسى وو او د دې ترڅنگ د هللا
تعالى منقاد او مطيع بنده وو.
 سبا او ماښام به د خداى په ذكر او د زبور په تالوت
مشغول وو او په خوږ غږ كي ئې دومره ستر اغېز وو چي
غرونو او مارغانو ورسره زمزمه كاوو.
 مضبوط حكومت ئې وو ،هللا تعالى ورته پوهه او حكمت
وركړى وو او د پېچلو شخړو او منازعاتو د عادالنه او
حكيمانه حل و فصل استعداد ئې ورپه برخه كړى وو.
 د دې عادالنه قضاوت يوه بېلگه ئې دا ده چي هللا تعالى
دوه فرشتې د دوو مدعيانو په بڼه كي ورولېږلې ،له
دېواله هغه ځاى ته ورواوښتلې چي داؤد عليه السالم به
په كي په تالوت او عبادت مصروف وو ،دى ووېرېدو ،هغوى
ورته وويل :مه وېرېږه ،موږ د يوې شخړي د حل و فصل
لپاره درته راغلي يو ،يوه ئې وويل :دا نه نوي مېږي
لري او زه يوه ،په زور سره غواړي دا هم رانه واخلي،
ته زموږ تر منځ عادالنه او سمه پرېكړه وكړه او سمه الر
راوښيه ،هغه له دې مخكي چي د دوهم كس دالئل واوري او
بيا فيصله وكړي ،د مدعي د دعوى له مخي ئې پرېكړه
وكړه او وئې ويل :ده درباندي تيرى كړى ،خو د دغي
خبري له كولو سره سم او متصل متوجه شو چي غلطي ئې
وكړه ،د عادالنه قضاوت تقاضاء دا وه چي د مدعى عليه
دالئل مي هم اورېدلي وى او بيا مي قضاوت كړى وى ،له هللا
تعالى ئې بخښنه وغوښته او په سجده پرېوت!!
 ورپسې ويل شوي چي هللا تعالى د دې اشتباه په اړه
بخښنه ورته وكړه ،د هللا تعالى مقرب بنده وو او غوره
پايله ئې ورپه برخه كړه.
ً چي ته مو په
 هغه ته ئې وويل :اې داؤده! يقينا
زمكي كي خليفه گمارلى يې ،نو د خلكو ترمنځ په حقه
پرېكړه كوه ،د هوى او هوس متابعت مه كوه چي د هللا له
ً هغه چي د هللا له الري كاږه شي
الري به دي تېرباسي ،يقينا
په دې سبب به ئې سخت عذاب په برخه شي چي د حساب ورځ
ئې هېره كړې ،يعنې د حساب ورځ ئې هېره كړې له همدې

ص 101
د قرآن پلوشې
كبله له سمي الري منحرف شوي او په الهي عذاب اخته
شوي.
 قرآن په دې وينا سره نه يوازي د داؤد عليه السالم
ستر شخصيت موږ ته معرفي كوي بلكي موږ ته د دې
الرښوونه هم كوي چي عادل او له هللا تعالى وېرېدونكى
قاضي بايد هغه وخت هم يوازي د مدعي د وينا له مخي
پرېكړه ونه كړي چي په سلو كي نه نوي ځان په حقه گڼي
او بل مالمت او پړ ثابتوي ،بايد په سړه سينه د بل
دالئل هم واوري او په پاى كي قضاوت وكړي.
 دې ته مو بايد پام چي د داؤد ﹽ په اړه دا وينا په
حقيقت كي د بايبل د هغي دروغجني ادعاء په رد كي
راغلې چي هغه ئې په دې تورن كړى چي گواكي نه نوي
مېرمني ئې درلودې او سلمه ئې هم وكړه ،خو دا سلمه د
يوه مخلص جنگيالي مېرمن وه ،ده د خپل قصر له بامه
هغه د خپل كور په تشناب كي بربنډه ليدلې وه او زړه
ئې پرې بايللى وو ،دا جنگيالى ئې د جنگ داسي كرښي ته
ولېږو چي ووژل شي او مېرمن ئې ده ته په الس ورشي!! ښه
به وي چي دا دروغجنه قصه په بايبل كي وگورو ،بايبل
تر دې عنوان (داؤد او بتشبع) الندي د داؤد عليه السالم
په اړه داسي ليكلي چي هغه د يوه دروند پيغمبر په
توگه نه بلكي (نعوذ باهلل) د يوه عياش پاچا په څېر
انځوروي او ليكي:
(يوه ورځ مازديگر داؤد په خپل قصر كي د بام سر ته
وخوت چي آزاده هوا تنفس كړي ،قدم ئې واهو چي ناڅاپه
ئې سترگي په يوې ښكلې ښځي ولگېدې چي لمبېده ،داؤد يو
څوك ولېږو چي پوښتنه وكړي دا ښځه څوك ده ،معلومه شوه
چي نوم ئې بتشبع او د اوريا مېرمن ده ،نو داؤد څو
كسان ورولېږل او دا ښځه ئې د ده قصر ته راوستله او
داؤد ورسره څمالست ...بتشبع ولمبېده ...او كور ته
والړه ...څه وخت وروسته پوه شوه چي حامله ده ،نو داؤد
ته ئې د دې خبري اطالع وركړه ...داؤد د ښځي مېړه
اوريا راوغوښت( ،دى د جن گ له ميدانه راستون شوى وو)،
داؤد د جنگ د وضعيت په اړه څه پوښتني ترې وكړې...
بيا ئې رخصت كړ او د ده له تلو وروسته ئې څه تحفې هم
كور ته ورولېږلې ...اوريا شپه د قصر په خوله كي له
ساتونكو سره تېره كړه ...داؤد خبر شو او دى ئې
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راوغوښت او ترې وئې پوښتل :ولي دي شپه په كور كي
تېره نه كړه؟  ...ده ورته وويل :فوځ د عهد له صندوق
سره په بېديا كي دئ زه څنگه كور ته والړ شم او شپه له
خپلي مېرمني سره تېره كړم!! داؤد ورته وويل :ډېر ښه!
نن شپه دلته پاته شه او سبا بېرته د جنگ ميدان ته
والړ شه ،داؤد دى ماښامني ته وبالو ،په شرابو ئې مست
كړ ،خو سره له دې كور ته د تلو په ځاى هملته پاته
شو ...سهار داؤد د يوآب په نامه خط وليكو او د اوريا
په الس ئې ورولېږو...په خط كي ئې ليكلي وو :كله چي
جگړه تونده شي اوريا لومړي خط ته ولېږه او يوازي ئې
پرېږده چي ووژل شي!!! يوآب همداسي وكړل او اوريا
ووژل شو!!  ...يوآب اطالع وركړه او ده په ځواب كي خبر
ورولېږو چي ستا له كاره راضي يم!! بتشبع د ماتم ورځي
تېري كړې ،بيا داؤد قصر ته راوسته او په نكاح ئې
كړه...خداى په دې كار ناراضه شو او ناتان نبي ئې
داؤد ته له دې پيغام سره ولېږو :په يوه ښار كي دوو
كسانو ژوند كاوو ،يو فقير وو او بل غني ،شتمن ډېر
څاروي درلودل او نېستمن يوازي يوه سېرلۍ درلوده...
يوه ورځ د شتمن كور ته مېلمه راغى خو ده د دې په ځاى
چي خپل كوم څاروى ورته حالل كړي د فقير سېرلۍ ئې ورته
حالله كړه...داؤد وويل :په خداى قسم چا چي دا كار كړى
وي بايد ووژل شي!! په دې وخت كي ناتان نبي ورته
وويل :هغه شتمن ته يې!!  ...تا اوريا وواژو او د ده
مېرمن دي ځان ته نكاح كړه ...نو زه به هم ستا په
مېرمنو همداسي حالت راولم ،د گاونډيو په الس كي به
پرېوځي او هغوى به په رڼا ورځ ورسره څملي ...داؤد
اعتراف وكړ ...ناتان ورته وويل :خداى هم ته وبخښلې
او د دې گناه په سبب به تا نه هالكوي خو ستا دا زوى
به ومري!! همداسي وشول ...ماشوم مړ شو ،خو بتشبع بيا
حامله شوه ،زوى ئې وزېږاوو او نوم ئې سليمان پرې
كېښود...
بايبل د ټولو پيغمبرانو ﹽ په اړه دې ته ورته
تورونه لگولي ،د پيغمبرانو عليهم السالم په اړه د
بايبل له دې تورونو او د هر يوه په ضد د داسي كركجني
ً او په دې
ژبي له كارولو معلومېږي چي دا كار عمدا
خاطر كوي چي د نورو پيغمبرانو عليهم السالم شخصيت
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داغجن كړي ،د خلكو پام او توجه له هغوى راوگرځوي او
په دې ئې قانع كړي چي يوازينى د منلو وړ شخصيت مسيح
عليه السالم دئ!! له دې پرته د بايبل د دې عمدي
تورونو او الزاماتو لپاره بله معقوله توجيه نه شو
موندلى .دا نن چي په مسلمانانو كي يوه ډله د پيغمبر
عليه السالم له نږدې يارانو او د ده په مباركو السونو
روزل شوو صحابه وو يوازي علي رضي هللا عنه او د ده درې
څلور ملگري تأييدوي او د نورو په اړه حتى د دې خبري
له كولو ډډه نه كوي چي وايي :هغوى ټول له اسالمه
واوښتل او منافق شول!! دوى هم د بايبل د ليكونكي په
بيمارۍ اخته شوي.
دلته د بايبل له ليكوال څو پوښتني لرو:
 د اوريا كور د داؤد عليه السالم له قصر په څومره
واټن كي وو؟ طبيعي ده چي د يوه عادي عسكر كور بايد د
پاچا له قصر ډېر لري وي ،كه دا كور نږدې وى نو داؤد
ً پېژاندو او له نورو به ئې دا
عليه السالم به حتما
پوښتنه نه كوله چي دا څوك دئ؟ نو داؤد څنگه وتوانېدو
چي د خپل قصر له بامه د اوريا د كور په حمام كي د ده
ښځه د لمبېدو په حال كي داسي وگوري چي ښكال ئې هم
ورته معلومه شي؟ د يوه انسان ښكال خو په سل گزه واټن
كي هم نه شي تشخيصېدى ،سل گزه خو به يوازي د قصر
دېوالونه له دې بامه لري وو!!
 د كوم پاچا چي عسكر دومره مذهبي جذبه لري چي د
جنگ له ميدانه راغلى خو خپل كور ته له تلو او له
خپلي مېرمني سره د شپې له تېرولو په دې خاطر ډډه كوي
چي د عهد صندوق د جنگ په ميدان كي او د ده ملگري په
سنگر كي د دښمن مقابله كوي!! نو د پاچا ديني او
مذهبي جذبه به څنگه او څومره لوړه او قوي وي؟ په كار
خو دا ده چي پاچا ئې لږ تر لږه د دغه عسكر په څېر
وي!! موږ ته خو قرآن داؤد عليه السالم د يوه ستر
عابد ،ذاكر ،مجاهد ،خداى پالونكي ،له هللا تعالى
وېرېدونكي او د بصيرت او كمال خاوند په توگه معرفي
كوي او پيغمبر عليه السالم ته فرمايي چي د دښمنانو د
ناروا تبلغياتو په مقابل كي د داؤد عليه السالم په
څېر صبر وكړه.
 د قرآن له وينا معلومېږي چي د داؤد عليه السالم په
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اړه په اصلي تورات كي همدا مطلب راغلى خو د بايبل
ظالم او دروغجن ليكوال يوه كركجنه ،ناروا او غلطه
قصه ترې جوړه كړې.
متأسفانه زموږ ځيني مفسرين هم د اسرائيلي رواياتو
تر اغېز الندي تللي او د قرآن د دغو مباركو آيتونو په
تفسير كي ئې د بايبل دا دروغجنه او بې بنسټه قصه
رانقل كړې ،او حتى ځينو له همدې قصې داسي روايات جوړ
كړي چي بې خبره خلك د حديث په سترگه ورته گوري ،په
داسي حال كي چي دلته په قضاوت كي د (عدالت) موضوع
څېړل كېږي ،فرشتې هم داؤد عليه السالم ته وايي چي
زموږ تر منځ سم او عادالنه قضاوت وكړه او هللا تعالى هم
ورته فرمايي چي د قضاوت په دوران كي د خپل هوس
متابعت مه كوه ،د خپلو احساساتو په حكم قضاوت مه
كوه ،د مدعي او مدعى عليه تر منځ عدالت مراعات كړه،
د يوه خبره دي واورېده بل ته هم موقع وركړه چي خپله
خبره وكړي ،داسي نه چي عدالت تر پښو الندي كړې ،په
قضاوت كي عجله وكړې او د شخړي د يوه لوري د وينا له
مخي پرېكړه وكړې ،دوى دا ټول صراحتونه له پامه
غورځولي او د بايبل قصې ته ئې اعتبار وركړى!! دا
مفسرين هغه دي چي بايبل ئې په دقت سره نه دئ لوستلى
او دې ته ئې توجه نه ده كړې چي قرآن د بايبل تأييد
او تصديق نه بلكي ترديد او تصحيح كوي ،بايبل هغه
انجيل او تورات نه دئ چي قرآن ئې تصديق كوي!! بايبل
په تورات او انجيل كي ژور او نه بخښونكى تحريف كړى،
په بايبل كي د دې الهي كتابونو ډېره لږه برخه هغه هم
په كچه الفاظو كي تر سترگو كېږي ،قرآن راغلى چي د دې
محرف كتاب ټولي دروغجني خبري بربنډي او حقائق خلكو
ته څرگند كړي ،په بايبل استناد او د قرآن د آيتونو
په تفسير كي د هغه مطالب رانقلول او دا هڅه كول چي
دواړه سره تلفيق شي لويه اشتباه ده!!
ما د بايبل هغه قصې په دقت سره لوستلې دي چي په
قرآن كي هم د هغوى يادونه شوې ،دې ته متوجه شوى يم
چي قرآن د بايبل هغه قصې رانقل كړې چي تصحيح ئې
ضروري وه ،بايبل په غلطي بڼي كي راوړې او قرآن هغه
تصحيح كړې ،ما په ټول قرآن كي يوه داسي قصه ونه
موندله چي له بايبل سره په بشپړه توگه ورته والى
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ولري او هغه ئې نه وي تصحيح كړې ،قرآن د آدم ﹽ ،نوح
ﹽ ،ابراهيم ﹽ ،لوط ﹽ ،اسحاق ﹽ ،يعقوب ﹽ ،موسى ﹽ،
او
ايوب ﹽ ،يوسف ﹽ ،يونس ﹽ ،داؤد ﹽ ،سليمان ﹽ
زكريا ﹽ ،قصې راوړې دي چي ټولي ئې د بايبل له قصو
سره نه يوازي ژور توپيرونه لري بلكي د دوى په اړه ئې
د بايبل قصې تصحيح كړې دي ،د داؤد ﹽ د قصې دغه برخه
هم په قرآن كي په داسي توگه راغلې چي د ده په اړه د
بايبل دروغجن تورونه ئې ترديد كړي ،بايبل ويلي چي
ناتان نبي د ده قصر ته ورغى او د يوه مالدار او
نيستمن قصه ئې ورته وكړه  ...قرآن وايي :دوه فرشتې د
مدعي او مدعى عليه په توگه له دېوال ورواوښتې ،محراب
ته ورغلې او د خپلي شخړي عادالنه پرېكړه ئې ترې
وغوښتله ،بايبل وايي :ده د اوريا په نامه يو مخلص
جنگيالى د جنگ جبهې ته په دې موخه لېږلى وو چي ووژل
شي او د ده مېرمن ځان ته نكاح كړي ،قرآن وايي :ده د
مدعي ادعاء واورېدله او وړاندي تر دې ئې پرېكړه وكړه
چي د مدعى عليه دالئل هم واوري ،ژر خپلي اشتباه ته
متوجه شو او له هللا تعالى ئې بخښنه وغوښته ،هغه كمعلمه
كسان چي محرف او له خرافاتو ډك بايبل ته د يوه
سپېڅلي كتاب په سترگه گوري همدا غلطي قصې رااخلي او
د قرآن آيتونه د هغوى په تأييد كي په تكلف سره
تأويلوي.











   











  



 
او موږ آسمان او زمكه او څه چي په دوى كي دي خوشي
او بېهوده نه دي پيدا كړي ،دا هسي د هغو كسانو
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گمان دئ چي كافران
لويه كنده ده .آيا
عملونه ئې كړي په
كړو ،آيا متقين به

شوي ،نو دغو كافرانو ته د اور
هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك
زمكي كي د فساد كوونكو په څېر
د فاجرانو په څېر كړو.

( -)21-21پر هللا تعالى ،آخرت او الهي محاسبې عدم ايمان
داسي دئ لكه چي څوك ووايي :آسمانونه او زمكه او څه
چي په دوى كي دي خوشي او بېهوده پيدا شوي ،د مؤمن او
كافر ،او متقي او فاجر تر منځ هيڅ توپير نشته ،د
انسان ځينو عملونو ته ښه او ځينو ته بد ويل ،ځيني
انسانان ښه او ځيني بد گڼل صحيح نه دي!! خو دا داسي
كچه وينا ده چي نه ئې د انسان عقل مني ،نه علم ورسره
توافق كوي او نه د عدل په تله صحيح خېژي ،دا له وهم
او گمان راټوكېدلې وينا ده ،دا د هغو كسانو گمان دئ
چي كافران شوي او له حقائقو انكار كوي ،موږ په آسمان
او زمكي كي خوشى او بېهوده توكى نه مومو ،په دنيا كي
د مجازات او مكافات څرگند مظاهر گورو ،موږ د خپل
ضمير او وجدان په هنداري كي ځيني څېرې ښكلې او ځالنده
وينو او ځيني سپېرې او كرغېړني ،ځيني انسانان راته
ښه او ځيني راته بد برېښي ،ځينو ته د متقي نوم وركوو
او ځيني د فاجر په نامه يادوو ،يو ستايو او بل غندو،
يو د مكافات وړ بولو او بل د مجازات ،هغه رب چي موږ
ته ئې دا وجدان راكړى او زموږ په ضمير كي ئې دا
معيارونه اېښي ،آيا هغه به د انسان د كړنو په اړه
قضاوت نه كوي؟!! آيا هللا تعالى به هغه انسان چي ايمان
ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي له هغو سره برابر گڼي
چي په زمكي كي فساد كوي؟! آيا هغه به متقين د
فاجرانو په څېر گڼي؟!! څومره ظالمانه او د عقل خالف
قضاوت؟ د عقل او عدل قضاوت خو دا دئ چي كافرانو ته د
دوى د ظلمونو او فسادونو له كبله د دوزخ اور د سزا
په بڼي كي وركړى شي.
حقيقت دا دئ چي كه په ټول عالم كي يو عيب او نقص
ترسترگو شي او څوك په دې وتوانېږي چي په دې پراخ
عالم كي كومه تشه او خأل او كوم اضافي يا بېهوده شى
په گوته كړي او دا ثابته كړى شي چي واقعي دا شى
بېهوده دئ نو له هللا تعالى د انكار لپاره همدا كافي
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دئ!! د قرآن وينا دا ده چي په ټول عالم كي خوشى او
بېهوده شى نشته ،په مقابل كي ئې بايبل سليمان عليه
السالم ته داسي اقوال منسوبوي چي د عالم هر څه خوشي
او بېهوده گڼي ،د داسي ناپړتو خبرو د كولو جسارت خو
يوازي هغه څوك كولى شي چي نه په هللا تعالى باور لري او
نه دا عالم او په هغه كي بدلونونه د يوه عليم او
حكيم خداى د تصرف نتيجه گڼي!! چا چي د يونان هغه
فلسفي افكار وړاندي كړل چي عالم بېهوده او بې هدفه
گڼي ،هغه ملحد او د هللا تعالى له شته والي منكر وو .خو
دا دئ د بايبل بې عقله ليكونكى همدا الحادي افكار
يوه پيغمبر ته منسوبوي او مذهبي رنگ وركوي!! د عالم
په اړه دغه انگېرنه چي بايبل ئې سليمان عليه السالم
ته منسوبوي يوازي د هغه چا انگېرنه كېدى شي چي يا
خداى نه مني ،يا دا عالم د ده ملك او دى ئې ټولواك
نه گڼي ،يا په دې باور وي چي د عالم هر څه په خپل سر
او له كومي خاصي منصوبې پرته د تصادف له مخي رامنځ
ته شوي او ټولي پېښي ئې تصادفي دي!! او دا نه يوازي
په هللا تعالى باندي له ايمان سره سخت تصادم كوي بلكي د
حقيقت خالف او دروغجني خبري دي ،هيڅوك نه شي كولى په
دې پراخ عالم كي يو بېهوده ،بې مقصده او خوشى شى په
گوته كړي!!
خداى منونكى انسان ټول موجودات د خپل رب د صفاتو
او افعالو مظهر گڼي او په دې عقيده وي چي هيڅ څه
بې هوده او عبث نه دئ پيدا شوى ،په دې خور عالم كي نه
څه خأل او تشه شته ،نه څه كموالى او زياتوالى ،نه
داسي كوم څه پاته دئ چي كموالى ئى احساس شي او نه
داسي څه چي اضافي او غيرضروري وگڼل شي ،هرڅه پوره او
په خپله اندازه پيدا شوي .موحد ته د دې عالم هر څه
ښايسته او بشپړ برېښي او هيڅ عيب په كي نه گوري او
كه ئې كوم عيب تر سترگو شي نو دا يا د خپل لنډ او
محدود فكر او نظر عيب گڼي او يا ئې د خپلي نامناسبي
معاملې او ناسمو كړو محصول عيب .تل د خداى ستاينه
كوي ،په هر حالت او هر صورت كي ،دى د دې خور عالم په
غېږ كي هره ښكال ،كمال او جمال د همدې ښكال ،كمال او
جمال د خالق ستايني ته هڅوي ،د هر بدلون او تحول تر
شا حكمتونه او مصلحتونه گوري ،كه له كوم نعمت برخمن
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شي هغه د خپل مهربان او منعم خداى وركړه او عنايت
گڼي او كه له كوم نقمت ،كړاو او ستونزي سره مخ شي
هغه د خپلو كړو عادالنه بدله او جزاء بولي .د ملحد او
كافر انسان عيب دا دئ چي خپله غلطي او د ده له غلطو
تصرفاتو راوالړي شوې ستونزي خداى ته راجع كوي ،د دې
پر ځاى چي د ظلم او بې عدالتۍ په ليدو سره ظالم
محكوم كړي خداى محكوموي ،د دې پر ځاى چي ووايي هللا
تعالى انسان ته د واك او اختيار په وركولو سره خپله
ستره پېرزوينه پر انسان كړې او په دې سره ئې انسان
ته پر ټولو مخلوقاتو شرف او فضيلت وركړى ،خو انسان
له دې واك او اختيار چي پر ټولو مخلوقاتو د ده د
فضيلت نښه او امتياز دئ ،غلطه استفاده كوي ،برعكس
خداى په هغه څه مالمتوي چي په كار ده د هغه په سبب ئې
د هللا تعالى ستاينه او مننه كولى!!
له هر ملحد هم او د بايبل له ليكونكي هم پوښتنه
كوم :ستا د بدن كوم غړى بېهوده او بې فايدې دئ،
سترگي ،غوږونه ،خوله ،ژبه ،غاښونه ،الس ،پښه ،گوتي،
نوكان ...؟ نور خو پرېږده دا د سترگو څو باڼوگان ،چي
ښايي تا ته بې فايدې وېښتان معلوم شي ،پرې كړه او
بيا په هينداري كي خپل مخ ته وگوره او قضاوت وكړه،
وروځي دي بېهوده وگڼه او وئې خرېيه  ...كه ستا په
وجود كي څو وېښتان هم ضروري وي او هر يو ئې خاصه
دنده لري او نشتوالى ئې هم ستا وجود او هم ستا ښايست
ته تاوان رسوي ،نو ته څنگه په ټول عالم د بېهوده حكم
كوې؟ تا ته خو په كار وه چي سليمان عليه السالم ته دي
داسي وينا منسوب كړې وى چي دا عالم موږ ته په جگ غږ
وايي :دا هر څه يوه عليم او خبير ذات پيدا كړي ،دلته
هر څه سم پيدا شوي ،دلته بېهوده شى نشته ،هغه ذات چي
دا عالم ئې پيدا كړى ،د هغه ساتنه او پالنه كوي ،په
هر څه او ټولو برخو كي ئې د رب (پالونكي) په حيث
تصرف كوي او د ربوبيت او پالني او روزني دا آثار او
مظاهر هري خوا ته په هرگام كي تر سترگو كېږي ،بې شكه
چي دا ذات د ټولو ستاينو وړ دئ ،له هر عيب منزه ،د
ده په اړه دا خبره كول چي بېهوده او عبث شيان ئې
پيدا كړي لوى ظلم او ستر جهالت دئ ،دا عالم او په
هغه كي دا بې شمېره توكي موږ دغه حقيقت ته هدايت كوي
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او په دغه اعتراف مو مجبوروي ،دا هري خوا ته تر
سترگو كېدونكې ښكال او ښايست ،كمال او جمال ،نظم او
دقت او دا چي گورئ هر څه سم پيدا شوي ،هر څه د خاص
مقصد لپاره پيدا شوي ،سمه پالنه او روزنه ئې كېږي،
هر يو ئې په ډېر دقت او ظرافت سره ،په ډېره غوره او
ښايسته بڼه كي پيدا شوى ،هر يو ئې د يوه مشخص هدف او
ځانگړې غايې د تحقق لپاره په كار گمارل شوى ،چي په
منظم او پرله پسې توگه او په كامل انهماك سره په خپل
خاص كار او د خپل ځانگړي مأموريت په ترسره كولو كي
شپه ورځ لگيا دئ ،په خپله او په خپل وجود سره ئې هم
يوه تشه ډكه كړې او په هغه څه هم چي د ده په كار او
هلو ځلو مرتب كېږي هم يوه تشه ډكوي او يوې اړتيا ته
ځواب وايي .په ټول خور وور عالم كي ،خوشى ،بې هدفه،
له اړتياوو زيات او له ضرورت كم څه نه شئ موندلى،
هغه ذات چي دا بې انتهاء پراخ عالم ئې له ټولو دغو
ښكالوو او ښېگڼو او له دې ژور او دقيق نظم سره پيدا
كړى ،د عالم پالنه او روزنه ئې په واك كي ده ،هره
ذره ئې ساتي او پالي ،رشد وركوي ،كمال ته ئې رسوي ،د
كمال په لوري د خوځېدو توفيق وركوي او له مخكي ټاكلې
نتيجې ورباندي مرتب كوي ،بې له شكه چي دا ذات د ټولو
ښېگڼو واجد او د ټولو ستاينو وړ دئ .د دې هستۍ هري
خوا ته چي مخ واړوم ،گورم چي هر څه له هيڅ پيل شي،
ورو ورو ستر شي ،د كمال په لوري وده وركړى شي ،د
خپلي ارتقاء او كمال آخرى پوړي ته ورسولى شي ،يو
ضروري او الزم كار ورباندي ترسره شي ،يو ضرورت
ورباندي رفع كړى شي ،يوه خأل ورباندي ډكه كړى شي ،بيا
ئې زوال پيل شي ،په زړښت او مرگ محكوم شي او ځاى ئې
بل نوي ،ځواكمن او وده موندونكي توكي ته خالي كړى
شي ،هرڅه ښه پيدا شوي او د واضح هدف او مقصد لپاره
پيدا شوي ،په پيدايښت كي ئې د (علم)( ،حكمت) او
(قدرت) څرگند آثار گورو .د دې مظاهرو تر شا ما ته د
ربوبيت او پالني يو نامرئي او ناڅرگند الس په نظر
راځي ،هماغه زما هللا دئ او هماغه د دې هستي هللا دئ .زه
نه يوازي په دې عالم كي د روزني او پالني يو نامرئي
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
ته خواره شيان ،هر يو بېل بېل هم او ټول په گډه هم،
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
لره دي .موږ د دې خور عالم په پراخي غېږ كي داسي شى
نه شو موندلى چي پيدايښت ئې بې مقصده او بې هدفه وي،
داسي شى نه شو په گوته كولى چي ځاى ئې خالي وي ،د دې
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
دقت سره د هغه ساتنه او پالنه تعبيرولى شو او نه په
دې عالم كي نظم ،ښايست او هدفمني تفسيرولى شو.








  
داسي مبارك كتاب چي موږ ستا لوري ته لېږلى تر څو
د هغه په آيتونو كي تدبر وكړي او عقلمن ترې پند
واخلي.
( -)29په دې مبارك آيت كي له يوې خوا د قرآن دا
ځانگړتياوي زموږ په وړاندي ځلېږي -1 :له بركتونو ډك
كتاب دئ -2 ،هللا تعالى رالېږلى -3 ،آيتونه ئې له موږ د
تدبر او غور غوښتنه كوي -1 ،عقلمن انسانان به پند ترې
اخلي ،له بلي خوا ښيي چي د سورې محوري موضوع د دغه
قرآن معرفي او پېژندل دي.
گورئ چي دا كتاب د عقلمنو لپاره راغلى ،تر څو په
هغه كي تدبر وكړي او پند ترې واخلي ،عقلمن ئې په
اهميت پوهېږي او پند ترې اخلي ،د عقلمنو عقل تخنوي
او تدبر ته ئې اړ كوي ،متأسفانه د هغه بې عقله معتقد
ئې په جامو كي ونغاړي ،په تاخچه كي ئې كېږدي اوكله
كله ئې د دې لپاره راكوز كړي چي قسم پرې ياد كړي او
يا د رخصتولو په وخت كي د هغه له الندي خپل زوى او
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ورور تېر كړي او ورته ووايي :دا قرآن دي حافظ او
ناصر شه ،دا قرآن دي وساته ،خو دا آيتونه موږ ته
وايي :دا كتاب د دې لپاره راغلى چي په هغه كي تدبر و
كړې او د عقل خاوندان له هغه پند و اخلي ،يعني د
تفكر ،تدبر او پند اخيستلو لپاره راغلى.



   
    
  


   







  







او پر داؤد مو سليمان ولوراوو ،غوره بنده ،يقينا
ً
چي هغه (خپل رب ته) ډېر ستنېدونكى وو ،هغه مهال
چي مازديگر تېز ځغاستي ښه آسونه ور وړاندي كړى
شول ،نو وئې ويل :د خپل رب د ذكر په سبب مي د
آسونو مينه غوره كړې ،تر څو چي (د دوړو) په حجاب
كي پټ شول( ،وئې ويل) بېرته ئې ما ته راوگرځوئ،
نو (د دوى) پر پښو او غاړو ئې الس راكاږو.
( -)33-30په دې مباركو آيتونو كي پر داؤد ﹽ يوه الهي
پېرزوينه او له جهاد او د جهاد له آسونو سره د
سليمان ﹽ مينه داسي انځور شوې:
ً چي
 پر داؤد مو سليمان ولوراوو ،غوره بنده ،يقينا
هغه خپل رب ته ډېر ستنېدونكى وو.
 د دې غوره والي او خپل رب ته د ستنېدو يوه څرگنده
بېلگه دا ښودل شوې :هغه وخت درپه ياد كړه چي سليمان
ﹽ ته مازديگر مهال تېز ځغاستي ښه آسونه وروړاندي كړى
شول ،نو وئې ويل :د خپل رب د ذكر په سبب مي د آسونو
مينه غوره كړې ،تر هغه ئې دوى ته كتل چي لري والړل او
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دوړو په حجاب كي ترې پټ شول ،نو وئې ويل:
د خپلو
بېرته ئې ما ته راوگرځوئ ،نو د دوى پر پښو او غاړو
ئې الس راكاږو .يعني هغه د هللا تعالى غوره او نېك بنده
وو ،تل ئې خداى ته مخه وه ،مجاهد وو او د هللا تعالى
لپاره ئې له ښو او گړنديو آسونو سره مينه وه ،د دوى
د ځغاستي تماشا به ئې كوله ،بيا بيا به ئې غوښتل چي
د ده مخي ته تېر شي ،د دوى په پښو او غاړو به ئې الس
راكاږو.
كه څه هم د دې مباركو آيتونو الفاظ ډېر واضح دي
او هر څوك چي په شفاف ذهن او صفا زړه ورته وگوري نو
همدا پورتنى مطلب به ترې اخلي ،خو متأسفانه ځينو
همدا څرگند آيتونه هم داسي غلط تعبير كړي چي قبيح
تحريف ته ورته دئ!! وايي :دلته د (توارت بالحجاب)
َلىَّ)
وها ع
معنى دا ده چي لمر په حجاب كي پټ شو ،د (ر
ُد َ
ِق
َطف
معنى دا ده چي لمر بېرته پر ما راوگرځوئ او د (ف
َ
ِ) معنى دا ده چي د آسونو پښې او
َاق
ْن
َ األَع
ِو
ِالسوق
مسحَا ب
َ
غاړي ئې پرې ك ړې او د (إنى احببت حب الخير عن ذكر
ربي) معنى دا ده چي ما پر ذكر او لمانځه آسونو ته
ترجيح وركړه نو ځكه ئې غاړي او پښې ورقطع كوم!!!
ډېره ډېره عجيبه او د حيرانتيا وړ ده!!
ما ته ووايئ :آيا ډېره عجيبه نه ده چي څوك په دې
وها
آيت كي (توارت بالحجاب) د لمر لوېدل گڼي او (ر
ُد َ
و
ق
ِالسو
مسحَا ب
ِق
َطف
َلىَّ) د لمر بېرته راگرځول!! او (ف
ع
ِ َ
ََ
ِ) د آسونو پښې او غاړي قطع كول؟!! په داسي حال
َاق
ْن
األَع
كي چي دلته نه په خپله آيت كي او نه له هغه مخكي يا
وروسته د لمر هيڅ ذكر نه دئ شوى او هر عادي انسان هم
پوهېږي چي دا د (صافنات الجياد) په اړه دي ،همدا
آسونه له سترگو پټ شوي ،د دوى د بېرته راگرځولو امر
ئې كړى او د دوى په غاړو او پونډيو ئې الس راكش كړى،
نه پوهېږو چا دوى ته ويلي چي سليمان ﹽ د مازديگر
لمونځ قضاء كړى؟ چا ورته ويلي چي پر سليمان ﹽ باندي
د مازديگر لمونځ داسي فرض وو لكه پر موږ؟ چا ورته
ويلي چي د لمانځه د قضاء كېدو له كبله د آسونو پونډۍ
او غاړي په توري وهل جائز دي او د سليمان ﹽ په څېر
ستر مجاهد شخصيت داسي غلطي كړې؟!! آيا هغه رأيه،
تعبير ،تفسير او روايت د منلو وړ دئ چي د قرآن د دغه
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صريح آيت داسي غلط تفسير او تعبير په كي راغلى وي؟
متأسفانه د ځينو پر زړونو او ذهنونو جعلي او ضعيفو
رواياتو خپل تور وزر داسي غوړولى چي نه د قرآن وينا
ته د پام كولو فرصت وركوي او نه د خپل عقل او ضمير
غږ اورېدو مجال ،زه د تفسير له يوه مبتدي لوستونكي
پوښتنه كوم :آيا كله چي په لومړي ځل او د دغو
مفسرينو د رأيي له اورېدو وړاندي تا دا آيتونه
لوستلي؛ انتباه دي څه وه؟ آيا د زړه او ذهن په كومي
گوښې كي دي دا گرځېدلي چي د دغو آيتونو تعبير به
هغسي وي لكه چي دا جنابان ئې ادعاء كوي؟!! آيا ستا
عقل دا مني چي د هللا تعالى يو ستر پيغمبر او صالح او
متقي بنده او د جهاد مينه وال به داسي د عقل او عدل
خالف كار وكړي او د آسونو پونډۍ او غاړي به قطع كړي؟
پوهېږې چي د دې آفت جرړي چېري دي؟ دا مصيبت له كومه
راټوكېدلى چي ځيني د قرآن څرگند آيتونه داسي تعبيروي
چي هم په خپله د قرآن له آيتونو سره جدي تعارض لري
او هم له انساني عقل او فطرت سره؟!! آفت دا دئ چي
ځيني په دې بيمارۍ اخته شوي چي روايت ته هم د قرآن
پر آيت ترجيح وركوي او هم پر عقل او درايت ،په روايت
كي هم يوازي سند ته گوري نه د روايت متن او محتوى
ته ،روايت ته د وروستي معيار په سترگه گوري ،كه څه
هم له قرآن سره تعارض ولري!! حال دا چي د يوه مؤمن
انسان لپاره د هللا تعالى كتاب وروستى معيار او مالك دئ،
يوازي هغه روايت مني چي په قرآن كي كوم شاهد ورته
ومومي او يا لږ تر لږه له قرآن سره تعارض ونه لري.
راشئ وگورو چي په دې اړه په رواياتو كه څه راغلي او
دا روايات د سند او محتوى له پلوه څومره د اعتبار او
اعتناء وړ دي.
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له ابو هريره ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :لمر
له يوشع پرته هيڅ انسان ته نه دئ ودرول شوى ،څو شپې
چي د بيت المقدس په لوري والړ.
دا روايت د سند له پلوه داسي دئ چي په څلورو طبقو
(صحابه وو ،تابعينو ،تبع تابعينو او تبع تبع
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تابعينو) كي يو يو راوي لري ،يعني د محدثينو په
اصطالح تر اغرب (ډېر غريب) هم اوښتى ،پنځم راوي ئې هم
يو كس په نامه د اسود بن عامر دئ ،د متن له پلوه
داسي دئ چي -1 :له قرآن او عقل سره هيڅ اړخ نه لگوي،
 -2په قرآن كي هيڅ شاهد ورته نه مومو -3 ،د بايبل له
يوې داسي برخي اخيستل شوى برېښي چي وينا ئې سل په
سلو كي غلطه ده -1 .كه پيغمبر عليه السالم دا خبره كړې
ً به ډېرو صحابه وو اورېدلې وه ،ډېرو نورو
وى نو حتما
به هم ويلي وو چي موږ له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم دا
خبره واورېده -6 .د لمر د ودرېدو په څېر يوه عجيبه او
ً بايد ډېرو يوه بل ته كړې وى ،ولي
نادره خبره خو حتما
له ابوهريرة رضي هللا عنه پرته بل چا دا خبره نه ده
كړې؟
د دې روايت په اړه غالب گمان دا دئ چي يا خو په
بشپړه توگه موضوعي دئ او يا ابوهريرة رضي هللا عنه د
پيغمبر عليه السالم دا خبره كړې چي إن الشمس لم تحبس
لبشر :لمر د هيڅ انسان لپاره نه دئ ودرول شوى،
وروسته ئې د اهل كتابو دا خبره كړې چي هغوى وايي
يوازي د يوشع لپاره ودرول شوى ،اورېدونكي دا گمان
كړى چي دا هم د پيغمبر عليه السالم د قول ضميمه ده!!
راشئ په دې اړه د بايبل ادعاء هم واورو او په
حقيقت ئې ځان پوه كړو ،بايبل تر دې سرليك (لمر له
حركته ودرېږي) الندي ليكي:
دق د عاى او اريحا د سقوط او
(د اورشليم پاچا ادوني ص
ََ
د دوى د پاچايانو له وژل كېدو خبر شو ...دى او خلك
ئې ډېر ووېرېدل ...نو د شا و خوا پاچايانو ته ئې
احوال ولېږو چي زما مرسته وكړئ چي جبعون ونيسم...
ځكه چي خلكو ئې له اسرائيليانو سره روغه جوړه كړې...
پنځو پاچايانو د ده مرسته وكړه...د جبعون مشران يوشع
ته ورغلل او له ده ئې وغوښتل چي د دښمن په مقابل كي
ئې مرسته وكړي ...يوشع خپل فوځ هغي سيمي ته
وخوځاوو ...په شپه كي ئې ځان دښمن ته ورساوو ...دښمن
وارخطا شو ...اسرائيليانو د دوى ډېر كسان ووژل ...او
نور ئې پسي واخيستل...كله چي دښمن د بيت حورون ځوړي
ته ورسېدو خداى له آسمانه درنه ږلۍ پرې ووروله...
دومره خلك دلته ووژل شول چي د اسرائيليانو په الس تر
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وژل شوو ئې شمېر زيات وو...په همدې مهال يوشع خداى
ته دعاء وكړه او وئې ويل :اې لمره! د جبعون پر سر او
اې سپوږمۍ د ايلون پر سر له خوځېدو ودرېږه!! ...لمر
سپوژمۍ له حركته ودرېدل تر څو اسرائيليان دښمن تباه
كړي!! نو لمر ټوله ورځ د آسمان په نيمايي كي والړ
وو ...د دې پېښي نظير نه مخكي ليدل شوى او نه به
وروسته وليدل شي!! ...پنځه پاچايان په يوه غار كي پټ
شول ...يوشع خبر شو ،امر ئې وكړ چي د غار خوله په
لويي ډبري بنده كړئ او څو ساتونكي پرې وگمارئ....
تاسو دښمن تعقيب كړئ ...له لږ كسانو پرته ټول ئې
ووژل ...بيا ئې دا پاچايان له غاره راوايستل ...يوشع
ټول اسرائيليان راغونډ كړل ...بيا ئې د قوم مشرانو
ته وويل :د دغو پاچايانو پر څټ پښه كېږدئ او پرې تېر
شئ ...بيا ئې په خپلي توري ټول ووژل ...او بيا ئې تر
مازديگره پر دار ځوړند پرېښودل ...او بيا ئې په
هماغه غار كي كېښودل او خوله ئې وربنده كړه ...او دا
غار تراوسه هماغسي پاته دئ!!
د دې وينا څو برخو ته لږ ځير شئ:
 په ږلۍ دومره خلك ووژل شول چي په جنگ كي نه وو
وژل شوي!! بايبل نه دي ليكلي چي په دې ږلۍ كي له
اسرائيليانو څومره كسان ووژل شول ،دوى خو ورنږدې او
ورپسې ول ،كه ئې ليكلي وى چي ږلۍ به يوازي پر دښمن
راپرېوته او اسرائيليان به ترې خوندي وو نو د بايبل
منونكو ته به ئې قصه ال ډېره خونده وره او حيرانونكې
وه!!
 يوشع لمر او سپوږمۍ ته وويل چي ځاى پر ځاى ودرېږئ
او همداسي وشول او دا كار نه تر دې د مخه شوى او نه
به وروسته وشي!! بايبل خپله دا خبره څو صفحې وروسته
بېرته اخلي او د يوه بل نبي اليشع په اړه ليكي چي
هغه هم د پاچا لپاره نه يوازي لمر ودرولو بلكي لس
ساعته ئې شا ته بوت!! پوښتنه كوو چي د بايبل كومه
خبره رښتبا ده؟ حقيقت دا دئ چي په دې دواړو كي ئې
يوه هم رښتيا نه ده ،نه په دې ورځ لمر ودريدلى نه تر
دې د مخه او نه تر دې وروسته!! خداى د لمر او سپوږمۍ
واگي چا ته نه سپاري او د داسي وړو خبرو لپاره د ستر
عالم په نظم كي تبديلي نه راولي ،د بايبل ليكونكى په
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دې نه پوهېږي چي كه لمر او سپوږمۍ يوه ثانيه توقف
وكړي نو د عالم ټول موجود نظم متالشي كېږي!! د بايبل
ليكونكى دې ته هم نه دئ متوجه چي سپوږمۍ په ټكنده
غرمه كي په آسمان كي څه كول او ودرېدلو ئې
اسرائيليانو ته څه گټه رسوله؟!!
 دا پاچايان څنگه ټول په يوه غار كي يوازي راغونډ
شوي وو ،نه ورسره خپل فوځ وو او نه ساتونكي!! او
څنگه ئې په رډو رډو سترگو د يوشع جنگياليو ته كتل چي
د غار خوله بندوي!! آيا له بايبل پرته بل چا او د
تاريخ كوم بل كتاب هم دا خبره كړې؟ كوم بې عقله
انسان به دا خبره ومني چي د پنځو ملكونو پاچايان له
خپلو لښكرو لري په يوه غره كي راغونډ او په يوه غار
ً په جنگونو كي له برخي
كي پټ شي ،پاچايان خو اكثرا
اخيستلو ډډه كوي ،كه برخه اخلي نو د فوځ تر شا په
داسي خوندي ځاى كي والړ او د جنگ تماشا كوي چي د ماتي
په صورت كي په آسانۍ ځان وباسي!!
 څنگه ومنو چي يوشع عليه السالم به له اسيرانو سره
داسي له مروت او مېړاني لري سلوك كړى وي؟!!
راشئ د لمر ودرېدو په اړه د بايبل بله خندوونكې
قصه هم له نظره تېره كړو ،بايبل تر دې عنوان (دوهم
پاچايان) الندي د څو پاچايانو شجرې او د دوى جنگونه
بيانوي او په ضمن كي ئې د اشعيا نبي يادونه كوي او
ليكي :په دې ورځو كي حزقيا پاچا بيمار وو ،اشعيا نبي
عيادت ته ورغى او د خداى له لوري ئې دا پيغام ورووړ:
وصيت دي وكړه ،عمر دي پاى ته رسېدلى او له بيمارۍ
څخه نه روغېږې! حزقيا خپل مخ دېوال ته واړاوو او دا
دعاء ئې وكړه :خدايه! څومره ستا لپاره وفادار او
امين وم او څنگه مي هڅه كړې چي ستا له خوښي سره سم
عمل وكړم! ستونى ئې ونښت او ډېر ئې وژړل ،مخكي له دې
چي اشعيا له قصره ووځي خداى يو ځل بيا ورسره خبري
وكړې او وئې فرمايل :حزقيا ته ورستون شه او ورته
ووايه :ستا خداى ،ستا د جد داؤد خداى ،ستا دعاء
واورېده ،ستا اوښكي ئې ولېدې ،هغه به شفا دركړي ،درې
ورځي وروسته به له بستره پاڅې ...او پنځلس كاله به
ستا عمر دراوږد كړي!! بيا اشعيا نبي وويل :لږ انځر
درواخلئ ،وئې ټكوئ او د پاچا په دانو ئې كېږدئ،
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همداسي ئې وكړل او هغه روغ شو!! خو حزقيا اشعيا ته
وويل :يوه نښه راته وښيه چي ډاډه شم خداى روغتيا
راكوي! هغه ورته وويل :دې ساعت ته چي د سيوري له مخي
وخت ټاكي وگوره ،آيا غواړې سيورى ئې لس درجې مخكي
والړ شي كه وروسته؟ (يعني لمر مخكي والړ شي كه
وروسته) ،حزقيا ورته وويل :غوره به دا وي چي سيورى
وروسته راشي ،اشعيا له خدايه وغوښتل چي سيورى شا ته
كړي او همداسي وشول!!
بايبل له دې د مخه د اليشع په اړه ليكلي وو چي
لمر او سپوږمۍ د ده لپاره ودرېدل او دا كار نه تر دې
د مخه شوى او نه به وروسته وشي ،خو خپله هغه خبره ئې
هېره كړې او دلته ئې ويلي چي لمر د اشعيا په امر لس
ساعته شا ته والړ!!
د بايبل د دې خبري معنى دا ده چي د خداى پرېكړي د
انسانانو په څېر بدلېږي رابدلېږي ،حتى پرېكنده او
قاطع پرېكړي ئې هم ،پاچا ته ئې پيغام ولېږو چي مرې،
خو څو شېبې وروسته ئې بل پيغام ولېږو او ورته وئې
ويل :نه يوازي دا چي روغ به شې بلكي پنځلس كاله نور
هم ستا عمر زياتوم!! او د ده د اندېښنې ختمولو لپاره
ئې لس ساعته لمر شا ته بوت ،كه د مازديگر څلور بجې
وې نو د سهار شپږ بجې ئې كړې!!! نو حزقيا ډاډه شو!!
د بايبل ليكوال په دې نه پوهېږي چي د هللا تعالى
پرېكړي قاطع او نه بدلېدونكې دي او سنن ئې تغيير نه
منونكي ،نه اجل مخكي وروسته كېږي او نه لمر او
سپوږمۍ!! بايبل خداى په داسي انسان قياس كړى چي هره
شېبه ئې افكار او عزائم بدلېږي ،په دې نه پوهېږي چي
په انسان كي دا عيب د كم علمۍ په وجه دئ ،دا شېبه يو
كار ښه ورته معلوم شي او د هغې له مخي پرېكړه وكړي،
خو څو شېبې وروسته يا په خپلي غلطۍ پوه شي ،يا تر
مخكنۍ پرېكړي غوره په نظر ورشي نو ځكه خپل تصميم بدل
كړي او له مخكنۍ پرېكړي په شا شي ،دا يو نقص دئ ،دا
د علم د كم والي او د هوډ او عزم د سست والي نښه ده،
هللا تعالى له دې نقص او عيب مبراء دئ ،هغه خداى خداى
نه دئ چي علم ئې ناقص وي او پرېكړي ئې بدلېږي
رابدلېږي ،قرآن په دې هكله فرمايي:
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يونس19 :
ووايه :خپل ځان ته نه د ضرر (دفع كولو) واك لرم او
نه د گټي (رسولو واك) ،پرته له هغه څه چي هللا غوښتي ،د
هر امت لپاره ثابته نېټه ټاكل شوې ،كله چي د دوى اجل
راورسېږي نه يوه شېبه وروسته كېږي او نه مخكي كېږي.
گورئ چي قرآن پيغمبر عليه السالم ته وايي :په خپله
خوله خلكو ته ووايه چي د تاوان او گټي پرېكړه زما په
واك كي نه ده ،نېټې نه شم بدلولى ،د گټي او تاوان
پرېكړه هللا تعالى كوي او د هر چا نه بدلېدونكى اجل هغه
ټاكلى!!
دا مطلب په قرآن كي څو ځله تكرار شوى او دا د دې
لپاره چي د بايبل د ليكونكي په څېر د هغو ټگمارانو
مخه ونيسي چي خلكو ته وايي :راشئ په يوه دم او دعاء
سره ستاسو تقدير بدلولى شو ،مرگ مو ځنډولى شو ،عمر
مو زياتولى شو ،تاوانونه دفع كولى شو ،مرادونو ته د
رسېدلو الري درته پرانيستلى شو!!
قرآن همدا راز فرمايي :الهي سنن ثابت او نه
بدلېدونكي دي ،هيڅوك نه شي كولى د هللا تعالى هغه ثابت
سنن بدل كړي چي په دې عالم كي ئې وضع كړي او هر څه د
هغوى مطابق تر سره كېږي:
   
    







االحزاب12 :
دا د هللا هغه سنت دئ چي په مخكنيو كي تېر شوى او
هيڅكله به د هللا د سننو لپاره تغيير او تبديلي ونه
مومې.
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فاطر13 :
آيا دوى د مخكنيو له سنت پرته بل څه ته انتظار لري؟
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په داسي حال كي چي هيڅكله به د هللا د سننو لپاره هيڅ
تبديلي ونه مومې او هېڅكله به د هللا د سننو لپاره هيڅ
بدلون ونه مومې.
د بايبل ليكونكى په دې نه پوهېږي چي هللا تعالى د دې
عالم نظم هومره دقيق جوړ كړى او هر څه ئې په خپل خپل
ځاى كي داسي مناسب پيدا كړي چي كه په دې نظم كي
معمولي تبديلي راشي هر څه ئې يو له بل سره تصادم
كوي ،كه لمر لس ساعته په شا كېدل خو پرېږده كه لس
ثانيې په خپل ځاى ودرېږي دا عالم له منځه ځي!! قرآن
په دې اړه فرمايي:




.. 





المؤمنون74:
كه حق د دوى د هوس تابع شي ،نو آسمانونه او زمكه او
هر هغه څه چي په دوى كي دي ،تباه كېږي... ،
يعني كه د عالم دا حقيقي نظام د انسان د هوس تابع
كړى شي او ده ته د خپل هوس مطابق د تصرف موقع وركړى
شي ،د دې عالم هر څه له تباهۍ سره مخامخ كېږي .د دې
عالم نظم داسي وگڼئ لكه په يوه ډېر ستر هوائي ميدان
كي چي هره شېبه گڼ شمېر جهازونه ترې الوزي او په كي
كښېني او دا ټول د يوه حساس كمپيوټر په واسطه اداره
كېږي ،كه د دې كمپيوټر سر انجنير خپل نازولى ماشوم
زوى له ځان سره د كمپيوټر خوني ته بوځي او اجازه
وركړي چي د كمپېوټر په هري بټني چي زړه ئې غواړي
گوته كېږدي ،د دې پايله به څه وي؟!! همدا راز كه د
دې عالم په نظم او اداره كي د انسان هوس دخالت وكړي،
د تودوخي كم والى زياتوالى ،د ورځي او شپې اوږدوالى
او لنډ والى ،د لمر او سپوږمۍ د راختو او لوېدو
اوقات د ده د خوښي مطابق بدل رابدل شي ،دا عالم تباه
كېږي!!
دا وضاحت هم ضروري دئ چي دغو اسرائيلي رواياتو پر
مسلمانانو هم خپل اغېز كړى ،په مسلمانانو كي هم داسي
روايات خواره شوي چي ځيني ئې وايي :پيغمبر عليه
السالم ته لمر ودرېدو ،سليمان عليه السالم ته لمر په
شا راغى ،علي رضي هللا عنه ته لمر ودرېدو او يو روايت
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هم هغه دئ چي ابوهريرة رضي هللا عنه ته منسوب شوى چي
وايي :پيغمبر عليه السالم وفرمايل :إن الشمس لم تحبس
لبشر إال ليوشع  ...لمر له يوشع پرته هيچا ته نه دئ
ودرېدلى ...د دې رواياتو په اړه څو خبرو ته پام په
كار دئ:
 ځيني محدثين د دې وروستي روايت اسناد صحيح گڼي،
خو نور ئې ضعيف او حتى موضوعي گڼي.
 دا روايت ټول هغه روايات ردوي چي د بل چا لپاره د
لمر د ودرېدو خبره په كي راغلې ،يوازي يوشع ته د لمر
د ودرېدو معنى دا ده چي دا نور روايات چي وايي د
سليمان عليه السالم ،پيغمبر عليه السالم ،علي رضي هللا
عنه ...لپاره لمر ودرېدلى حقيقت نه لري ،ډېره عجيبه
ده چي څوك دا حديث هم مني او نور روايات هم!! زه هغه
چا ته حيران يم چي د قرآن دا صريح او واضح آيت د دغو
اسرائيلي رواياتو تر اغېز الندي غلط تفسيروي.













    

















  
   









   
   
  
ً چي سليمان مو وآزمويو او د ده پر كرسۍ
او يقينا
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مو يوه (هسي) جثه واچوله ،بيا ئې انابت وكړ ،وئې
ويل :اې زما ربه! ما ته بخښنه وكړه ،داسي پاچايي
راپه برخه كړه چي له ما وروسته له هيچا سره نه
ښايي ،بې شكه چي ته ډېر لوروونكى يې ،نو هغه باد
مو ورته مسخر كړ چي د ده په امر به آرام آرام هغه
لوري ته خوځېدو چي ده غوښتو او هغه پېريان چي
ماڼۍ جوړوونكي او غوټه وهونكي وو او نور ئې تړلي
په زنځيرونو كي ،دا زموږ پېرزوينه ده ،نو احسان
كوه يا الس راتموه؛ له (كوم) حساب پرته ،او يقينا
ً
چي ده ته زموږ په خوا كي تقرب او نږدېوالى دئ او
غوره پايله.
( -)40-34په دې مباركو آيتونو كي د سليمان ﹽ په اړه
ويل شوي:
 سليمان ﹽ له يوې الهي آزمويني سره مخامخ شو ،د دې
آزمويني له كبله ئې پر كرسۍ يو كالبوت واچول شو ،د
دې الهي آزمويني له كبله ئې خپل رب ته انابت وكړ او
وئې ويل :اې زما ربه! ما ته بخښنه وكړه ،داسي پاچايي
راپه برخه كړه چي له ما وروسته له هيچا سره نه ښايي،
بې شكه چي ته ډېر لوروونكى يې ،د ده دعاء قبوله شوه
او له كبله ئې هللا تعالى هغه ته داسي باد مسخر كړ چي د
ده په امر به آرام آرام هغه لوري ته خوځېدو چي ده
غوښتو او هغه پېريان ئې ورته مسخر كړل چي ماڼۍ به ئې
ورته جوړولې او په سمندر كي به ئې غوټې وهلې ،ځيني
نور ئې د خپلو سركشيو له كبله په زنځيرونو تړل شوي،
دا د هللا تعالى پېرزويني وې چي د ده په برخه شوې وې،
ده ته الرښوونه شوې وه چي د هللا تعالى د دغو پېرزوينو
په بدل كي له هغو سره احسان كوه چي د احسان وړ وي او
د هغو په اړه له وركړي او احسان الس راتموه چي د
احسان او ښېگڼي وړ نه وي؛ دا يو الهي احسان وو چي له
كومي محاسبې پرته ئې پر سليمان ﹽ لورولى وو ،د هللا
تعالى په وړاندي ئې نږدېوالى او غوره پايله په برخه
وه.
 د آيت له الفاظو معلومېږي چي سليمان ﹽ لومړى له
يوې الهي آزمويني سره مخامخ شوى ،د دغي آزمويني له
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كبله داسي زوى ورپه برخه شوى چي هسي تش كالبوت او له
اوچتو انساني ارزښتونو خالي جسد وو ،پر (كرسۍ) د يوه
(كالبوت) د اچولو معنى همدا كېدى شي نه بل څه ،خپلي
اشتباه ته متوجه شوى او خپل رب ته ئې انابت او رجوع
كړې ،له دې وروسته ئې ويلي چي ما ته داسي پاچايي
راپه برخه كړه چي له ما وروسته له هيچا سره نه
ښايي!! يعني دا پاچايي ئې په خپل نااهل زوى نه
لورېده ،په يوه آيت كي او يوه په بلي پسي د دې دواړو
خبرو ذكر همدا مطلب په گوته كوي .بايبل هم د ده زوى
د رحبعام په نامه يادوي او همداسي نااهل ئې گڼي .خو
دا چي د كومي اشتباه بخښنه ئې له هللا تعالى غوښتې او
ولي دلته د هغې يادونه شوې ،د آيت له فحوى داسي
معلومېږي چي سليمان ﹽ د يوه زوى هيله كړې په دې موخه
چي د ده وارث شي او پاچايي ئې له ده وروسته هغه ته
انتقال شي ،كه څه هم د زوى او وارث هيله كول كومه
گناه نه ده خو د الهي معيارونو له مخي دا صحيح هيله
او هوډ نه دئ چي څوك زعامت او مشري ميراثي كړي او دا
وغواړي چي اقتدار د ده اوالد ته په ميراث ورسېږي ،او
د همدې لپاره د زوى طمع كول هغه څه دي چي هللا تعالى ئې
نه خوښوي او له ديني اصولو سره اړخ نه لگوي ،د الهي
دين الرښوونه دا ده چي زعامت او امامت به صالح او اهل
ته سپارل كېږي ،سليمان ﹽ د اقتدار په لومړيو كي زوى
نه درولود ،له خپل مجاهد پالر داؤد ﹽ لوى خالفت ورته
پاته شوى وو ،د دې خالفت اهل او وړ وو ،په مخكنيو
آيتونو كي مو وليدل چي د ده په اړه ويل شوي( :او پر
ً چي هغه
داؤد مو سليمان ولوراوو ،غوره بنده ،يقينا
(خپل رب ته) ډېر ستنېدونكى وو ،هغه مهال چي مازديگر
تېز ځغاستي ښه آسونه ور وړاندي كړى شول ،نو وئې ويل:
د خپل رب د ذكر په سبب مي د آسونو مينه غوره كړې)،
له دې وينا په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي دى د خپل
پالر صالح او اهل وارث او مجاهد پيغمبر وو ،د خپل ځاى
ناستي په اړه ئې يو له دغو بديلونو انتخابولى شو-1 :
د زوى هيله وكړي او بيا هغه خپل ځاى ناستى وټاكي-2 ،
له خپلو مجاهدو او صالحو يارانو يو كس ځاى ناستى
وټاكي -3 ،د هيچا په اړه سپارښتنه ونه كړي او د ځاى
ناستي ټاكل خپل امت او يارانو ته پرېږدي ،د دغو
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آيتونو له فحوى معلومېږي چي هغه په سر كي د زوى
درلودو هيله كړي او د ځاى ناستي په توگه ئې د هغه د
ټاكلو پرېكړه كړې ،هللا تعالى د ده پر دې هيلي او
پرېكړي نه دئ راضي شوى ،د ده د انتظار او زعم خالف
داسي زوى ورپه برخه شو چي هسي يو كالبوت او ډېر
نااهل او بې كفايت وو ،خو كله چي د خپل زوى بې
كفايتۍ او نااهلۍ ته متوجه شوى نه يوازي له دې هوډ
په شا شوى بلكي خپله مخكنۍ پرېكړه ئې اشتباه گڼلې او
له هللا تعالى ئې د هغې بخښنه غوښتې ،او دا پرېكړه ئې
كړې چي د ځاى ناستي له ټاكلو به ډډه كوي ،اسرائيلي
روايت هم وايي چي سليمان ﹽ په داسي حال كي وفات شو
چي هيڅوك ئې د ځاى ناستي په توگه نه وو ټاكلى.
 قرآن موږ ته وايي چي هللا تعالى د ابراهيم ﹽ دا دعاء
قبوله نه كړه چي زما اوالد هم امامان كړه! په ځواب كي
ئ ې ورته فرمايلي وو :ال ينال عهدي الظالمين :ظالمان
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
كوم چي ظالمان وي .كله چي سليمان ﹽ د خپل زوى نااهلي
ته متوجه شوى نو هللا تعالى ته ئې رجوع كړې ،له خپلي
مخكنۍ رأيي په شا شوى او د خپلي اشتباه بخښنه ئې
غوښتې ده او ويلي ئې دي :ما ته داسي پاچايي راپه
برخه كړه چي له ما وروسته له هيچا سره نه ښايي!! دا
پاچايي ئې په خپل نااهل زوى نه ده لورېدلې ،هللا تعالى
د ده دا له معنويت ډك دريځ خوښ كړى او په بدل كي ئې
ستره پاچايي وركړه.
 د دغي رجوع او استغفار له كبله بادونه ورته مسخر
شوي وو ،يعني بادي كښتۍ تر ټولو وړاندي د ده له لوري
جوړي شوې.
 هللا تعالى پېريان ورته مسخر كړل چي بنائي كارونه ئې
پرې كول او له سيندونو ئې مرجان او مرغلري پرې
راايستلې.
 د هللا تعالى په خوا كي ئې لوړ مقام وو او د غوره
پايلي خاوند.
د دې آيتونو مطالب هم هغو خلكو ته ډېر واضح او له
ابهام لري دي چي په صفا زړه او شفاف ذهن ورته ځير
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كېږي ،خو متأسفانه له دې هم قصه خوښو داسي څه جوړ
كړي چي د سالم فطرت خاوند ورته حيرانېږي.
ځيني وايي :له سليمان ﹽ دا غلطي شوې وه چي په قصر
بت لمانځلو او دى
كي ئې يوې مېرمني تر څلوېښتو ورځو ُ
ترې خبر نه وو ،يا دا چي څو ورځي په خپل كور كي ناست
وو او د هيڅ مظلوم چيغه ئې نه اورېدله ،چي له كبله
ئې دا سزا وركړى شوه چي هغه گوتې شيطان ترې غال كړه
چي له كبله ئې دا ستره پاچايي د ده په برخه شوې وه
او شيطانان ورته تابع ول ،تر څلوېښتو ورځو له پاچايي
محروم شو او پر كرسۍ ئې شيطان كښېناست ،گواكي د ده
پر كرسۍ د جسد اچولو معنى همدا ده!!! ځيني په خپلو
خرافاتو كي دومره وړاندي تللي چي ويلي ئې دي :په دې
مودې كي حتى د سليمان ﹽ حرم او مېرمني هم د شيطان له
تېري خوندي نه وې ځكه هغه د سليمان ﹽ په بڼي او شكل
كي څرگند شوى او پر كرسۍ ئې ناست وو!! او گواكي
څلوېښت ورځي وروسته د دربار ځيني مشران په شك كي
پرېوتل او د شيطان په وړاندي ئې تورات پرانيستلو چي
له كبله ئې هغه وتښتېدو او هغه سليماني گوتې ئې
سمندر ته واچوله او بېرته په دې توگه سليمان ﹽ ته په
الس ورغله چي د يوه كب نس ئې د پاكولو او پخولو لپاره
څيري كړ او ناڅاپي ئې خپله وركه شوې گوتې په كي
وموندله او په همدې سره ئې تللې پاچايي بېرته راستنه
شوه او تښتېدلي پېريان بېرته ورته تسليم شول!!! دا
خندوونكې قصه له سر تر پاى غلطه او له خرافاتو ډكه
ده او هغو خلكو په مسلمانانو كي خوره كړې چي د تلمود
په څېر د يهودو له كتابونو ئې اخيستې ده .نه د
سليمان ﹽ ستره پاچايي د يوې جادويي گوتې له كبله وه،
نه شيطان له چا څه تښتولى شي ،نه شيطان د انسان او
پيغمبر په بڼي كي څرگندېدى شي ،د قرآن وينا په دې
اړه ډېره صريح ده چي د سليمان ﹽ ستره پاچايي د ده او
د ده د مجاهد پالر د جهادونو نتيجه وه نه د جادويي
گوتې ،دا ادعاء د قرآن له دغو آيتونو سره په بشپړه
توگه تعارض لري ځكه دا آيتونه وايي چي سليمان ﹽ ته
پېريان له يوې ابتالء او فتنې وروسته او له بخښني
غوښتلو او د ده له يوې دعاء وروسته مسخر كړى شول،
حال دا چي دا خرافي قصه ادعاء كوي چي پېريان تر دې
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وړاندي ده ته د يوې گوتې په طفيل مسخر ول!!
بله ډله وايي چي هللا تعالى سليمان ﹽ ته له شلو
كلونو وروسته زوى وركړ ،پېريان ووېرېدل چي كه دا زوى
ئې ستر شي او د ده ځاى ناستى شي نو دوى به د سليمان
ﹽ له وفات وروسته هم تر اوږدې مودې په اسارت او
محكوميت كي پاتي شي ،نو پرېكړه ئې وكړه چي هغه
ووژني ،سليمان ﹽ پرې خبر شو ،نو خپل زوى ئې په ورېځو
كي پټ كړ چي هم د دوى له شر خوندي وي او هم ئې هملته
پالنه وشي ،گواكي همدا هغه فتنه وه چي ورسره مخامخ
شوى وو ،پر هللا تعالى ئې د توكل پر ځاى پر ورېځو توكل
وكړ!! چي په سزا كي ئې همدا زوى مړ شو او جسد ئې د
ده پر كرسۍ راپرېوت!! د دې مسخره قصې د ترديد لپاره
دا كافي ده چي ووايو :باد تر دغي فتني وړاندي نه
بلكي تر دې وروسته سليمان ﹽ ته مسخر شوى ،او د مسخر
كېدو معنى ئې دا نه ده چي د ده زوى به د ورېځو پر سر
ورته ساتي بلكي معنى ئې دا ده چي بادي كشتۍ ئې جوړي
كړې.
بله ډله ئې وايي :سليمان ﹽ يوه ورځ لوړه وكړه چي
نن شپه به له خپلو سلو مېرمنو سره مجامعت كوم چي له
هري يوې د هللا د الري يو مجاهد پيدا شي ،خو إن شاء هللا ئې
ونه ويل ،نو ځكه يوازي يوه مېرمن ئې حامله شوه او له
هغې هم يو معيوب او ناقص الخلقة زوى پيدا شو او
قابلې راوړ او د ده پر كرسۍ ئې واچاوو!! دوى په دې
اړه پر يوه روايت هم استناد كوي چي ابوهريرة ﹽ ته
منسوب شوى ،ښه به وي چي لومړى دغه روايت له نظره تېر
كړو ،روايت دا دئ:
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شپه په خپلو سلو يا نه نوي مېرمنو راگرځم ،هره يوه
به يو شهسوار زېږوي چي د هللا په الر كي به جهاد كوي ،نو
ملگري ئې ورته وويل :إن شاء هللا ووايه ،خو ده إن شاء
هللا ونه ويل ،نو له دوى ټولو يوازي يوه مېرمن حامله
شوه چي ناقص الخلقه او نيمگړى زوى ئې وزېږولو ،قسم
په هغه ذات چي زما ژوند د ده په واك كي دئ چي كه إن
شاء هللا ئې ويلي وى نو ټولو به د هللا په الر كي د شهسوارو
په توگه جهاد كړى وو.
دا روايت په بخاري كي شپږ ځلي په دغو شمېرو
راغلى ،1419 ، 1120 ، 1139 ، 1242 ، 3424 ،2119 :د
سند له پلوه غريب دئ او په صحابه وو كي يوازي يو
راوي لري چي ابوهريره ﹽ دئ او له بل هيڅ صحابي نه دئ
روايت شوى .د متن له پلوه داسي دي چي تر منځ ئې جدي
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بل كي ويل شوي چي ترې هېر شو...
لكه چي گورئ ځيني ئې وايي چي د سليمان ﹽ د مېرمنو
شمېر شپېته وو ،ځيني ئې اويا ،ځيني ئې نوي ،ځينې ئې
نه نوي او ځيني ئې سل بولي ،په ځينو كي ويل شوي چي
َُّهللا ،په بل كي ويل
اء
ِن
ْ إ
يوه ملگري ئې ورته وويلُ :قل
ْ شَ َ
شوي چي يوې فرشتې دا خبره ورته وكړه او په بل كي د
دې خبري هيڅ يادونه نه ده شوې ،پوښتنه دا ده :په دغو
رواياتو كي كوم ئې صحيح دئ؟ د سليمان ﹽ د مېرمنو
شمير څومره وو؟ ملگري ئې ورته ويلي چي إن شاء هللا
ووايه كه فرشتې؟ ولي په ټولو صحابه وو كي يوازي يوه
كس دا خبره كړې؟ ولي يوه كس ته منسوب روايت كي دومره
جدي او ژور توپيرونه تر سترگو كېږي؟ څنگه به داسي
روايت د اعتبار وړ گڼو چي د سند او متن له پلوه
دومره ضعفونه لري ،له قرآن سره هيڅ اړخ نه لگوي ،د
عقل او فطرت خالف خبره كوي؟! آيا په يوه شپه كي له
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سلو مېرمنو سره مجامعت ممكن دئ؟! دا كار خو نه د يوې
ش پې په دولسو ساعتونو كي ممكن دئ او نه د انسان جنسي
طاقت ته مقدور او ممكن دئ!! د دې خبري معنى خو دا ده
چي هغه شپه لږ تر لږه سل ساعته اوږده شوې ،سپوږمۍ او
لمر له حركته لوېدلي چي په نتيجه كي ئې دا شپه دومره
اوږده شوې چي سليمان ﹽ توانېدلي له خپلو سلو مېرمنو
سره قربت وكړي!! په داسي حال كي چي بل روايت وايي:
لمر له يوشع ﹽ پرته هيچا ته نه دئ ودرېدلى!! آيا كوم
عاقل انسان به دا خبره وكړي چي زه نن شپه له خپلو
ټولو مېرمنو سره مجامعت كوم او له ټولو به هرو مرو
توريالي او جنگيالي زامن پيدا شي؟!! آيا يوه پيغمبر
ته دا د عقل او انساني فطرت خالف خبري منسوبول لوى
جسارت نه دئ؟!!
قرآن وايي :دا پرېكړه د هللا تعالى له لوري كېږي چي
چا ته اوالد وركړي ،كله ئې وركړي ،زوى وركړي كه لور،
په آسمان او زمكي كي له هللا تعالى پرته هيڅوك نه په دې
اړه څه واك لري او نه پوهېږي چي كله به ئې څنگه اوالد
په برخه شي ،ابراهيم ﹽ ته په زړښت كي د اوالد زېرى
وركړى شو خو نه پوهېدو چي دا زوى به ئې څنگه او كله
په برخه كېږي ،زكريا ﹽ ته هم په زړښت كي دا زېرى
وركړى شو خو نه پوهېدو هللا تعالى به څنگه او كله زوى
وركوي ،د خپل زړه د ډاډ لپاره ئې د نښي غوښتنه وكړه
او ورته وويل شو :نښه ئې دا ده هغه مهال به تر دريو
ورځو خبري نه شې كولى!! سليمان ﹽ تر ډېرو كلونو زوى
نه درلود ،پوښتنه دا ده چي په آخري عمر كي به هغه
څن گه دا خبره كوله چي نن شپه به داسي كار كوم چي سل
جنگيالي زامن مي په برخه شي؟!! هغه روايت به څنگه او
ولي منو چي د قرآن او عقل خالف وي او د سليمان ﹽ په
څېر ستر پيغمبر ته داسي غلطه وينا منسوب كړي؟!!
د دې كمزورو او متعارضو رواياتو په مقابل كي دا
روايات هم په پام كي ولرئ چي وايي:
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له ابو هريره ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :د
سليمان ﹽ زوى وزېږېدو ،شيطانانو ته ئې وويل :له مرگ
ئې چېري پټ كړو؟ وئې ويل :مشرق ته ئې وړو ،وئې ويل:
مرگ وررسېدى شي ،وئې ويل :مغرب ته ئې وړو ،وئې ويل:
مرگ وررسېدى شي ،وئې ويل :سمندرونو ته ئې وړو ،وئې
ويل :وررسېدى شي ،وئې ويل :د آسمان او زمكي ترمنځ ئې
ږدو ،ملك الموت ورته راغى او وئې ويل :اې د داؤد
زويه! زه د يوه كس د روح په قبضولو وگمارل شوم ،نو
په ختيځ كي مي ولټولو خو پيدا مي نه كړ ،بيا مي په
لوېديځ كي ولټولو پيدا مي نه كړ ،او په سمندرونو او
د زمكي چارچاپېر مي ولټولو پيدا مي نه كړ ،خو كله چي
د آسمان په لوري تلم نو ومي موندو او روح مې قبض
كړه ،دغه مهال د هغه جسد راغى او د ده پر كرسۍ
پرېوت!! او همدا د هللا تعالى د قول مصداق دئ چي
دا
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څو پوښتني لرو :د ابوهريره ﹽ دا روايت صحيح دئ او
كه هغه شپږ مخكني چي په بشپړه توگه له دې سره تعارض
لري ؟!! آيا يو مؤمن انسان بيا يو پيغمبر به داسي كار
وكړي چي خپل زوى له ملك الموت پټوي او په دې اړه له
شيطان سره مشوره كوي او شيطانانو ته ئې سپاري چي په
ورېځو كي ئې له فرشتې پټ كړي؟!! آيا داسي مسخره
روايات د دې وړ دي چي زموږ په كتابونو كي راشي؟!
دې بل روايت ته هم ځير شئ:
عن ابن عباس رضي هللا عنهما  ،في قوله عز وجل :
( وألقينا على كرسيه جسدا) قال  « :هو الشيطان الذي
كان على كرسيه يقضي بين الناس أربعين يوما  ،وكان
لسليمان جارية يقال لها  :جرادة وكان بين بعض أهلها
وبين قومه خصومة ،فقضى بينهم بالحق إال أنه ود أن
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الحق ألهلها ،فأوحى هللا إليه أنه سيصيبك بالء ،وكان ال
يدري يأتيه من السماء أو من األرض » «هذا حديث صحيح
على شرط الشيخين ولم يخرجاه » المستدرك على الصحيحين
للحاكم!!!
له ابن عباس ﹽ روايت دئ د هللا تعالى د دې كالم په اړه:
( وألقينا على كرسيه جسدا) وئې ويل :دا شيطان وو چي
د ده پر كرسۍ كښېنستى وو او څلوېښت ورځي ئې د خلكو
تر منځ قضاوت كولو ،د سليمان يوه وينځه وه چي د
جراده په نامه يادېدله ،د دې د كورنۍ د ځينو غړو او
د قوم تر منځ ئې يوه شخړه وه ،نو سليمان ﹽ د دوى تر
منځ سمه فيصله وكړه خو زړه ئې دا غوښتل چي د دې د
قوم په گټه پرېكړه وكړي ،نو هللا تعالى ورته وحي وكړه
چي په يوه مصيبت به اخته شې ،نه پوهېدو چي دا مصيبت
به له آسمانه راشي كه له زمكي( ،گواكي مصيبت دا وو
چي اقتدار ترې واخيستل شو او تر څلوېښتو ورځو د
شيطان په الس كي پرېوت او هغه به د ده له كرسۍ د خلكو
تر منځ قضاوت كولو)!!
د دغو متعارضو او د قرآن ،عقل ،درايت او فطرت خالف
رواياتو په اړه څو خبري كولى شو :يا خو دا په بشپړه
توگه جعلي او موضوعي روايات دي ،د اسالم دښمنانو جوړ
كړي او لويو لويو شخصيتونو ته ئې منسوب كړي او يا دا
چي رسول هللا ﹽ او كوم صحابي له اهل كتابو نقل قول كړى
او دا ئې د هغوى د ويناوو او رواياتو په ضمن كي ياده
كړې خو اورېدونكي دا انتباه اخيستې چي گواكي دا په
خپله د رسول هللا ﹽ يا د هغه صحابي خپله رأيه ده.
ښه به وي چي دلته د دې آيت په اړه د امام رازي
رأيه هم له نظره تېره كړو ،هغه ټول پورتني روايات بې
اعتباره گڼلي او آيت ئې داسي تعبير كړى :سليمان ﹽ يا
په يوې سختي ناروغۍ مبتال شوى يا د كوم خطر له كبله
دومره اندېښمن شوى وو چي ډېر ئې كمزورى او ضعيف كړ،
دومره چي پر هډوكو ئې فقط پوستكى پاته شو ،داسي شو
لكه په يوه پوستكي كي پټ كالبوت ،او گواكي همدا د دې
ً) تفسير دئ .موږ په دې
آيت (و القينا على كرسيه جسدا
اړه ورسره موافق يو چي پورتني روايات او تعبيرونه
ناسم دي خو په دې كي شك نشته چي د ده تعبير له ټول

131پلوشې
د قرآن
ص
مضمون سره اړخ نه لگوي ،په آيت كي ويل شوي ...( :او
د ده پر كرسۍ مو يوه (هسي) جثه واچوله ،بيا ئې انابت
وكړ ،وئې ويل :اې زما ربه! ما ته بخښنه وكړه ) ،له
دې الفاظو په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي له سليمان ﹽ
كومه اشتباه شوې ،د اشتباه له كبله ئې مكرر انابت
كړى او بخښنه ئې غوښتې.
دې ته مو پام وي چي د ټولو محققينو ،فقهاوو او
محدثينو دا اتفاقي رأيه ده چي د روايت د صحت اساسي
شرائط دا دي :له قرآن سره به تعارض نه لري ،د عقل او
فطرت خالف خبره به ئې نه وي كړې ،له نورو صحيح
رواياتو سره به تضاد او تعارض نه لري ،راوي ته به
داسي قول نه وي منسوب شوى چي هغه په هيڅ توگه ترې
خبرېدى نشي ،له دې اساسي شرائطو وروسته به دا گورو
چي سند ئې صحيح دئ كه نه ،متأسفانه ځينو يوازي سند
ته اعتبار وركړى او دغه اساسي شرائط ئې له پامه
غورځولي او له همدې كبله ئې داسي روايات هم صحيح
ً د اعتبار او
گڼلي چي د دغو شرائطو له مخي قطعا
اعتناء وړ نه دي .پورتني روايات ئې څرگندي بېلگي دي.

  
   
  



   























   
   

او زموږ بنده ايوب درپه ياد كړه ،كله چي ئې خپل
رب ته غږ كړ :شيطان په كړاو او عذاب اخته كړى يم،
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(ورته ومو ويل) :په خپلي پښې سره ئې ووهه ،دا ئې
د غسل سوړ ځاى او څښاك ،او ده ته مو د ده ټول ټبر
او له هغوى سره ورته ئې ورپه برخه كړل ،زموږ له
لوري يوه پېرزوينه او د عقلمنو لپاره يو پند ،او
په خپل الس يوه گېډۍ واخله او وهل پرې وكړه او
ً چي هغه مو صبرناك وموند،
لوړه دي مه ماتوه ،يقينا
ً چي هغه ډېر رجوع كوونكى وو.
غوره بنده ،يقينا
( -)44-41دلته د ايوب ﹽ په اړه ويل شوي:
 خپل رب ته ئې په دې الفاظو دعاء وكړه :شيطان په
كړاو او عذاب اخته كړى يم ،يعني د شيطان د كومي
وسوسې له كبله مي داسي څه كړي چي د دې كړاو او عذاب
وړ گرځېدلى يم ،معنى ئې دا ده چي شيطان او وسوسې ئې
د كړاو او عذاب سبب شوي ،نه دا چي شيطان په خپله
مخامخ دى له كړاو او عذاب سره مخامخ كړى .شيطان نه
شي كولى څوك په كړاو او عذاب اخته كړي خو كولى شي
گناه ته ئې وهڅوي او د گناه له كبله له كړاو او عذاب
سره مخامخ شي .د ايوب ﹽ د وينا معنى دا ده چي په
خپلي اشتباه ئې اعتراف كړى او له مزيد څه ويلو ئې
ډډه كړې ،د االنبياء د سورې په  83آيت كي د ده دا وينا
په دغو الفاظو راغلې   :




 :   او

ايوب چي خپل رب ته ئې (د دعاء لپاره) غږ كړ چي يقينا
ً
ما ته كړاو رارسېدلى او ته تر ټولو رحم كوونكو زيات
مهربان يې ،دلته هم په همدې اكتفاء كوي او مزيد څه
نه وايي .كه څه هم د دې آيت بل د پام وړ تعبير دا
دئ :د شيطان وسوسو تر ناروغۍ هم زيات په كړاو او
عذاب اخته كړى يم ،خو لكه څنگه چي په مخكنيو قصو كي
پر اشتباهاتو د اعتراف بېلگي ترسترگو كېږي او د ايوب
ﹽ اعتراف ته ورته اعترافات گورو نو ځكه په يقين سره
ويلى شو چي د ايوب ﹽ د وينا صحيح تعبير همغه لومړنى
تعبير دئ نه بل څه.
 د دې اعتراف او دعاء په ځواب كي ورته ويل شوي:
زمكه په خپلي پښې سره ووهه ،په دې سره له زمكي چينه
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راخوټېدلې ،او ورته ويل شوي :دا ئې ستا د غسل لپاره
سوړ ځاى او ستا د څښاك لپاره سړې اوبه ،له الفاطو
داسي معلومېږي چي همدا سړه چينه او اوبه ئې د ده
كړاو ته عالج وو ،په داسي ناروغۍ مبتال شوى وو چي د دې
چينې د اوبو په څښلو او په هغې كي د المبلو له كبله
ترې روغ شوى .په غالب گمان سره هغه په كوم جلدي
ناروغۍ مبتال شوى وو ،بايبل هم دې ته ورته وينا لري.
 ورپسې ويل شوي :ده ته مو د ده ټول ټبر او له هغوى
سره ورته ئې ورپه برخه كړل ،له دې وينا په ډېر صراحت
سره معلومېږي چي د دغي ناروغۍ له كبله د ده ټول ټبر
ترې بېل شوى ،له بل آيت معلومېږي چي يوازي مېرمن ئې
تر پايه ورسره پاتې شوې او د ده خدمت ئې كړى .له
روغېدو وروسته نه يوازي د خپلي كورنۍ ټول مخكني غړي
بېرته ورسره يوځاى شوي بلكي همدومره نور ئې پر ټبر
زيات شوي .نه يوازي مخكني دوستان او خپلوان ئې بېرته
پر شاوخوا راغونډ شول بلكي هللا تعالى همدومره نور
دوستان او خپلوان هم ورپه برخه كړل.
 دا د ده په اړه د هللا تعالى يوه پېرزوينه وه او د
عقلمنو لپاره يو پند ،هللا تعالى د خپلي پېرزويني له
مخي دا احسان پرې وكړ او په همدې كي د هللا تعالى د
ټولو مخلصو بندگانو لپاره د پند او عبرت لوى درس دئ،
دوى بايد ډاډه او مطمئن وي چي كه د آزموينو په
وړاندي د صبر او استقامت لمن پرې نږدي ،بې حوصلې
نشي ،د ايوب عليه السالم په څېر صبر وكړي او د مشكالتو
حل له خپل مهربان رب وغواړي نو هللا تعالى به تر هر
مهربان زيات مهربان ومومي.
 ورته ويل شوي :په خپل الس يوه گېډۍ واخله او وهل
پرې وكړه او لوړه دي مه ماتوه .د آيت له الفاظو
معلومېږي چي ايوب ﹽ لوړه كړې وه چي كوم كس به په
لښتو وهي ،خو دا نه دي ويل شوي چي څوك به وهي ،ولي
به ئې وهي او څو لښتي به ئې وهي ،د آيت له الفاظو
دومره معلومېږي چي د لښتو شمېر به د يوې گېډۍ په
اندازه وو ،ځكه ده ته ويل شوي :لوړه دي ترسره كړه،
همدومره شمېر لښتي يوه گېډۍ كړه او هغه كس يو ځل پرې
ووهه چي تا ئې د وهلو لوړه كړې وه ،په رواياتو كي
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راځي چي دا كس د ده وفاداره مېرمن وه ،په كوم څه پرې
غصه شوى وو او لوړه ئې كړې وه چي هغه به وهي ،خو
وروسته متوجه شوى چي غصه ئې بې ځايه وه ،كله چي روغ
شو نو دا اندېښنه ورسره وه چي له خپلي لوړي سره څه
وكړي ،هللا تعالى ئې الرښوونه وكړه چي خپله لوړه په دې
توگه ترسره كړه.
د آيتونو په پاى كي ويل شوي :هغه مو صبرناك
ً چي هغه ډېر رجوع كوونكى وو.
وموند ،غوره بنده ،يقينا
د دې تفصيل د االنبياء د سورې د  14-13آيتونو په
تفسير كي وگورئ .خو دلته دومره وضاحت په كار دئ چي
ځينو داسي انگېرلې چي د ايوب ﹽ ټوله كورنۍ له منځه
تللې او گواكي مړه شوي ،په داسي حال كي چي د آيت له
ً داسي نه معلومېږي ،بلكي ښيي چي د كورنۍ
الفاظو قطعا
غړي ترې بېل شوي او له روغېدو وروسته ټول د ده خوا
ته راغونډ شوي ،د دوى د مړيني وينا د بايبل ده خو په
دې اړه د بايبل وينا دومره كچه او غلطه ده چي هيڅ
عقلمن انسان ئې نشي منلى ،ښه به وي چي تفصيل ئې د
(بايبل د قرآن په رڼا كي) كتاب كي وگورئ.
په دې مبارك آيت كي ايوب ﹽ ته د خپل قسم په
ارتباط ويل شوي چي هغه مه ماتوه او تر سره ئې كړه،
په دې اړه دوه پوښتني راوالړېږي :يوه دا چي آيا كولى
شو داسي څه وكړو لكه چي ايوب ﹽ پرې گمارل شوى وو؟
مثالً يو كس د اتيا درو په وهلو محكوم شوى خو هغه
دومره ضعيف او كمزورى دئ چي اتيا درې نشي تحمل
كولى؛آيا كولى شو اتيا درې سره يو ځاى كړو او يو ځل
ئې پرې ووهو؟ بله دا چي آيا انسان په هغه قسم هم
مكلف دئ چي په يوې ناسمي خبري ئې كړى وي ،لكه دلته
چي ايوب ﹽ ته له خپلي لوړي وروسته معلومه شوې چي د
خپلي مېرمني د وهلو په اړه د ده لوړه ناسمه او بې
ځايه وه؟ په دې اړه د فقهاوو تر منځ دوه رأيي زموږ
مخي ته راځي :يوه رأيه دا چي د داسي قسم كفاره دا ده
چي دا ناسم كار ترسره نشي او بله رأيه دا چي د ناسم
كار پر ځاى دي سم كار وكړي او د قسم كفاره به وركوي.
د احنافو رأيه دا ده چي د قسم كفاره به وركوي او
ايوب ﹽ ته دا الهي الرښوونه عموميت لري او تر ده
محدوده او مختصه نه ده ،د دوى رأيه نه يوازي د دې
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له سعيد بن سعد بن عباده روايت دئ چي وئې ويل :زموږ
په كورونو كي يو وړوكى كمزورى سړى وو ،له يوې وينځي
سره ئې زنا وكړه ،سعد ﹽ دا خبره رسول هللا ﹽ ته ياده
كړه ،وئې فرمايل :د زنا حد پرې جاري كړئ ،وئې ويل:
يا رسول هللا! هغه تر دې ډېر ضعيف دئ (چي دا تحمل كړى
شي) وئې فرمايل :د كجوري داسي لويه څانگه درواخلئ چي
سل وړې څانگي لري او په همدې سره ئې يو ځل ووهئ ،نو
همداسي ئې وكړل.






















او زموږ بندگان ابراهيم ،اسحاق او يعقوب درپه ياد
ً چي
كړه؛ د پياوړو السونو خاوندان او سترگور ،يقينا
دوى ته مو د آخرت يادولو خصلت سره ځانگړتيا وركړې
ً چي دوى زموږ په وړاندي د غوره شوو
وه ،او يقينا
نېكانو له ډلي ول.
( -)41-41دلته ابراهيم ،اسحاق او يعقوب ﹽ د هغو
شخصيتونو په توگه زموږ په وړاندي انځور شوي چي پند
ترې واخلو او د هغوى خصلتونه غوره كړو ،د دوى دا
ځانگړتياوي راښيي :د پياوړو او هنرمنو السونو خاوندان
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او سترگور ول ،تل ئې آخرت په ياد وو ،د هللا تعالى په
وړاندي د غوره شوو نېكانو له ډلي ول.



  




    



   












  




   




  
او اسمعيل ،يسع او ذالكفل درپه ياد كړه ،چي هر يو
ً چي
ئې د نېكانو له ډلي وو ،دا ذكر دئ ،او يقينا
ً د ورگرځېدو ښكلى ځاى دئ؛
دغو متقيانو ته حتما
داسي تلپاتى جنت چي دروازې به ئې ورته پرانيستې
وي ،په هغه كي داسي تكيه كوونكي چي ډېري مېوې او
څښاك به غواړي ،خوا ته به ئې د نظر لنډوونكې
همزولې وي ،دا همغه څه دي چي د حساب د ورځي په
ً دا زموږ همغه رزق
اړه ئې وعده درسره كېده ،يقينا
دئ چي پاى ته رسېدل ئې نشته.
( -)14-41دلته له يوې خوا د نېكو شخصيتونو درې نوري
بېلگي موږ ته معرفي شوې :اسمعيل ،يسع او ذاكفل ﹽ ،او
له بلي خوا په جنت كي د ټولو متقينو د ورگرځېدو ښكلى
ځاى داسي انځور شوى :داسي تلپاتى جنت چي دروازې به
ئې ورته پرانيستې وي ،په تختونو به ئې تكيه وهلې وي،
ډېري مېوې او څښاك به ئې په برخه وي ،خوا ته به ئې د
نظر لنډوونكې همزولې وي ،دوى ته به وويل شي :دا همغه
څه دي چي هللا تعالى ئې له تاسو سره په دنيا كي وعده
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كړې وه چي د حساب په ورځ به ستاسو په برخه شي ،دا
زموږ همغه رزق دئ چي پاى ته رسېدل ئې نشته.














  
   




    




   
    
   







   
   
ً د ورگرځېدو بد ځاى
همدا؛ او د سركشانو لپاره حتما
دئ ،داسي دوزخ چي دوى به ورننوځي ،څومره بد
استوگنځى ،همدا؛ تودې اوبه او نو (زوي)؛ نو خوند
دې وڅكي ،او دې ته ورته نور ډول ډول عذابونه ،دا
داسي فوځ دئ چي له تاسو سره يو ځاى ننوتونكى دئ،
ً چي دوى هرو مرو
هيڅ هركلي دي ورته نه وي ،يقينا
اور ته ننوتونكي دي .وبه وايي :نه؛ بلكي تاسو هغه
يئ چي هيڅ هركلى دي درته نه وي ،تاسو دا راپه
برخه كړى ،نو د تمېدو څومره بد ځاى!! وبه وايي:
اې زموږ ربه! چا چي دا راپه برخه كړ په اور كي ئې
عذاب دوه برابره ورزيات كړه.
( -)11-11دلته د متقينو په مقابل كي د سركشانو اخروي
پايله داسي انځور شوې :د دوى لپاره د ورگرځېدو بد
ځاى تيار شوى ،داسي دوزخ چي دوى به ورننوځي ،ډېر بد
استوگنځى ،تودې اوبه او نو به ئې په برخه وي او ورته
ويل كېږي به :خوند ئې وڅكئ ،دې ته ورته ډول ډول نور
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عذابونه ،يوه ډله به وړاندي او بله به ورپسې دوزخ ته
ننوځي ،يوې ته به د بلي په اړه ويل كېږي :دا فوځ به
هم له تاسو سره يو ځاى دوزخ ته ننوځي ،هيڅ هركلي دي
ورته نه وي ،هرو مرو به اور ته ننوځي ،دا ننوتونكى
فوځ به ووايي :نه؛ بلكي تاسو هغه يئ چي هيڅ هركلى دي
درته نه وي ،تاسو له دې برخليك سره مخامخ كړو ،دا د
تمېدو بد ځاى به ئې په برخه وي!! د تابعانو دوزخي
ډله به د خپلو مشرانو په اړه ووايي :اې زموږ ربه! چا
چي دا راپه برخه كړ په اور كي ئې عذاب دوه برابره
ورزيات كړه.

    
   


  







   
او وبه وايي :څه راباندي شوي هغه سړي نه گورو چي
موږ به د اشرارو له ډلي گڼل؟! ،آيا موږ تر ملنډو
ً چي د
الندي نيولي ول كه سترگي ترې كږې شوې ،يقينا
دوزخيانو دا شخړه يو حقيقت دئ.
( -)14-12دلته د دوزخيانو د هغه مهال حالت انځور شوى
چي په دوزخ كي به يوې خوا بلي خوا ته سترگي وغړوي او
هغه مؤمنان به ئې تر سترگو نشي چي دوى به د اشرارو
په نامه يادول نو وبه وايي :ولي هغه سړي نه وينو چي
موږ به د اشرارو له ډلي گڼل ،څه راباندي شوي ،سترگي
مو سم كار نه كوي كه دا زموږ غلطي وه او پر هغوى مو
ملنډي وهلې؟!! هللا تعالى فرمايي چي د دوزخيانو دا شخړه
ً به ترسره كېږي.
يو حقيقت دئ او حتما
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ووايه :خبره فقط دا ده چي زه يو منذر يم ،او له
يوازيني ډېر برالسي هللا پرته بل معبود نشته ،همغه د
آسمانونو ،زمكي او هر هغه څه بخښونكى عزتمن رب چي
په دوى دواړو كي دي ،ووايه :دا ستره خبره ده،
تاسو ترې ډډه كوئ ،زه د مأل اعلى د هغه مهال په
اړه څه علم نه لرم چي دوى مناقشه كوي ،ما ته له
دې پرته بله وحي نه كېږي چي زه يو څرگند نذير يم.
( -)10-11دلته رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي خپلو
مخاطبينو ته ووايي :زه فقط يو منذر (خبردارى
وركوونكى) يم ،د كفر او شرك له بدو پايلو مو خبروم،
او درته وايم چي له يوازيني ډېر برالسي هللا پرته بل
معبود نشته ،همغه بخښونكى عزتمن رب چي د آسمانونو،
زمكي او هر هغه څه پالونكى دئ چي په دوى دواړو كي
دي ،ووايه :ستره خبره همدا ده خو تاسو ترې ډډه كوئ،
زه په دې نه پوهېږم چي په مأل اعلى كي هغه مهال څه
تېر شوي چي د هللا تعالى مقربو فرشتو مناقشه كوله ،ما
ته يوازي د هغه څه وحي كېږي چي له كبله ئې تاسو ته
يو څرگند نذير يم ،يعني زه په غيب نه پوهېږم ،فقط يو
څر گند نذير يم ،تاسو ته ستاسو د خپلو تگالرو د بدو
پايلو خبردارى دركوم او دا هم د هغي الهي وحي په رڼا
كي چي ما ته د هللا تعالى له لوري كېږي.
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ً زه له خټي د
كله چي ستا رب فرشتو ته وويل :يقينا
يوه انسان پيدا كوونكى يم ،نو كله چي مي هغه
برابر كړ او خپله روح مي په كي پو كړه نو هغه ته
په سجده شئ ،نو ټولو فرشتو يو ځايي سجده وكړه مگر
ابليس چي د لويي لټه ئې وكړه او له كافرانو وو،
وئې ويل :اې ابليسه! څه شي هغه چا ته له سجدې
كولو منع كړې چي ما په خپل الس پيدا كړ؟ لويي دي
وغوښته كه ته له لوړو وې؟ وئې ويل :زه ترې ښه يم،
زه دي له اور پيدا كړى يم او هغه دي له خټي پيدا
كړى ،وئې ويل :ترې ووځه چي ته له شك پرته رټل شوى
ً چي پر تا د قيامت تر ورځي زما لعنت
يې ،او يقينا
دئ.
( -)11-11په دې مباركو آيتونو كي د مأل اعلى هغي
مناقشې ته اشاره شوې چي هللا تعالى په زمكي كي د بشر په
نامه د يوه نوي مخلوق د پيدا كولو اراده وكړه ،خپله
پرېكړه ئې فرشتو ته ابالغ كړه او وئې فرمايل :زه له
خټي د يوه انسان پيدا كوونكى يم ،نو كله چي مي هغه
برابر كړ او خپله روح مي په كي پو كړه نو هغه ته په
سجده شئ ،ټولو فرشتو د هللا تعالى له حكم سره سم سجده
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وكړه ،يوازينى مخلوق چي له سجدې ئې ډډه وكړه ابليس
وو چي د لويي لټه ئې وكړه او له كافرانو وو ،هللا تعالى
ورته وفرمايل :اې ابليسه! څه د دې باعث شو چي هغه چا
ته دي له سجدې ډډه وكړه چي ما په خپلو السونو پيدا
كړى؟ لويي دي وغوښته كه ته له لوړو وې؟ يعني غوښتل
دي تر ده ستر او لوړ وگڼل شې او د هغه مقام او منزلت
ً ته تر ده لوړ وې نو ځكه
ستا په برخه شي او كه حقيقتا
دي هغه ته سجده ونه كړه؟!! وئې ويل :زه ترې ښه يم،
زه دي له اور پيدا كړى يم او هغه دي له خټي پيدا
نسَبي پلوه تر آدم ﹽ غوره او ښه يم،
كړى ،يعني زه له َ
زما د خلقت ماده تر ده ښه ده ،اور تر خټي غوره دئ،
زه دي له اور پيدا كړى يم او دى دي له خټي ،كوم مقام
چي تا ده ته وركړى دا له ده سره نه ښايي؛ زه ئې
مستحق يم!! هللا تعالى وفرمايل :له هغه ځاى ووځه چي ته
او آدم ﹽ په كي اوسئ ،ته رټل شوى يې او د قيامت تر
ورځي به پر تا زما لعنت وي .دلته څو مهمي مهمي
الرښووني شوې:
هللا تعالى انسان ته دومره لوړ مقام وركړى چي پر
ټولو مخلوقاتو د فرشتو په شمول ئې هغه ته فضيلت
وركړى ،فرشتې ئې پر دې وگمارلې چي د هغه په وړاندي
مطيع وي او د هغه فضيلت ومني .د عالم په ټولو
مخلوقاتو كي يوازينى مخلوق شيطان دئ چي د انسان
فضيلت ئې ونه منلو ،له سجدې ئې ډډه وكړه او ځان ئې
تر هغه لوړ وگڼلو ،او هللا تعالى د همدې كبر او بغاوت
له كبله ورټلو ،يعني د زمكي پر سر لومړۍ گناه كبر او
نسَبي پلوه ځان پر بل غوره گڼل دي ،چا چي تر ټولو
له َ
وړاندي او د لومړي ځل لپاره دا گناه كړې هللا تعالى هغه
ته د ابليس نوم وركړ ،ابليس يعني د هللا له رحمت ډېر
ډېر مأيوس ،او هغه ئې ورټلو او له مخكني ځاى او
منزلت ئې هم كوز كړ او د لعنت وړ وگرځېدو؛ داسي لعنت
چي د قيامت تر ورځي به دوام كوي!!
(
ته
فقرې
دې
آيت
د
ځينو
  

 )...   ته په پام سره ويلي
چي ښايي شيطان به له فرشتو سره يو ځاى اوسېدو ،او
ځيني تر دې هم وړاندي تللي او ويلي ئې دي چي ښايي
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شيطان به د فرشتو له ډلي او حتى د هغوى استاد وو!!
دا بې بنسټه واهمې دي او د قرآن له صريحو الرښوونو
سره تعارض لري ،نه شيطان په آسمان كي وو ،نه آدم ﹽ
او نه د ده هغه لومړنى جنت ،د قرآن د وينا له مخي
شيطان آسمان ته لوړ نشي تللى ،كه د لوړ تللو هڅه
وكړي په شهاب ثاقب ويشتل كېږي ،د آدم ﹽ په وړاندي د
ټولو فرشتو انقياد او سجده په دې معنى ده چي د عالم
هر څه انسان ته مسخر كړى شوي ،د عالم له ټولو
مخلوقاتو يوازي شيطان له دې الهي بړېكړي سرغړاوى
وكړ .د دې تفصيل د البقره سورې د  34-30او د االعراف
سورې د  11-11آيتونو په تفسير كي وگورئ.

فقره
دغه
آيت
11
د
نور
ځيني




    

 :وئې ويل :اې ابليسه! څه شي هغه چا ته له سجدې كولو
منع كړې چي ما په خپل الس پيدا كړ؟ داسي تعبيروي چي
دلته د آدم ﹽ كوم ځانگړي خلقت ته اشاره شوې ،گواكي هللا
تعالى هغه په خپل الس داسي جوړ كړى لكه چي انسان په
خپل الس كوم شى جوړوي!!
دوى د (خلقت بيدى) الفاظ د آدم عليه السالم په خاص
او ځانگړي پيدايښت حمل كوي او وايي چي هللا تعالى آدم
عليه السالم په خپل الس جوړ كړ!! حال دا چي په قرآن كي
د نورو شيانو د خلقت په اړه هم دې ته ورته الفاظ
راغلي لكه د يس د سورې  11آيت :











 : آيا دې ته ئې پام نه دئ كړى چي موږ دوى ته

هغه څاروي راپيدا كړل چي په خپلو السونو مو جوړ كړي
او دوى ئې خاوندان دي.
لكه څنگه چي په دې آيت كي (ما عملت ايدينا) عام
خلقت افاده كوي نه كوم ځانگړى او خاص خلقت او له دې
الفاظو هيڅوك دا غلطه معنى نه اخلي چي هللا تعالى دغه
شيان په خپلو السونو جوړوي ،همداراز له (خلقت بيدى)
دا معنى اخيستل چي هللا تعالى په خپل الس د آدم عليه
السالم مجسمه جوړه كړه ،لويه او قبيح اشتباه ده .دا
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اشتباه به هغه څوك كوي چي هللا تعالى نه پېژني ،په
پيدايښت كي د ده سننو ته پام نه كوي ،دا هره ورځ چي
هللا تعالى په كوم ترتيب مخلوقات پيدا كوي دا له پامه
غورځوي ،هللا تعالى له انسان سره تشبيه كوي او هغه هم
له يوه كالل سره ،په خپل كچه ذهن كي ئې كالل ته ورته
كوم خداى انځور كړى او گمان كوي چي هغه به آدم عليه
السالم دغسي په خپل الس جوړ كړى وي لكه كالل چي له خټي
منگى جوړوي .ډېره ډېره عجيبه ده چي يو انسان هره ورځ
په خپلو سترگو گوري چي هللا تعالى خپل مخلوقات څنگه او
په څه ترتيب پيدا كوي ،څنگه ئې جوړوي ،څنگه ئې له
يوه حالته بل ته بيايي ،خو سره له دې دومره ستره
غلطي كوي او د آدم عليه السالم پيدايښت د الهي سننو
خالف او د يوه كالل له كار سره ورته گڼي .په دې نه
ِثل لري ،نه په
پوهېږي چي هللا تعالى نه په ذات كي م
صفاتو كي او نه په افعالو كي ،د پيدا كولو په فعل كي
هم بايد هللا تعالى له مخلوق سره تشبيه نه كړو ،څوك چي
د هللا تعالى د پيدا كولو فعل د انسان له فعل سره تشبيه
كوي او لكه څنگه چي انسان په خپلو السونو يو كار
ترسره كوي ،خټه راواخلي ،خښتي ترې جوړي كړي ،سر پر
سر ئې كېږدي او دېوال ترې جوړ كړي ،كه څوك د هللا تعالى
په اړه همداسي گمان وكړي هغه لويه اشتباه كړې او هللا
ئې له مخلوق سره تشبيه كړى .حال دا چي قرآن فرمايي:
ليس كمثله شئ :هللا ته ورته شى نشته.
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وئې ويل :اې زما ربه! تر هغي ورځي مهلت را چي
بياراپاڅول كېږي ،وئې ويل :نو ته له مهلت وركړى
شوو يې ،د يوه معلوم وخت تر ورځي ،وئې ويل :ستا
ً به دوى ټول تېرباسم ،مگر د
پر عزت قسم چي حتما
دوى له ډلي ستا مخلص بندگان ،وئې ويل :نو همدا حق
ً به دوزخ له تا او د
دئ او زه هم حق وايم ،چي حتما
دوى له هغو ټولو ډكوم چي ستا متابعت ئې كړى.
( -)11-19د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 شيطان وويل :اې زما ربه! د قيامت تر هغي ورځي
مهلت را چي انسانان به له خپلو قبرونو بيا راپاڅول
كېږي.
 هللا تعالى وفرمايل :ستا د غوښتني له كبله ته له هغو
شوې چي د قيامت تر معلومي ورځي مهلت وركړى شوى.
ً به دوى ټول
 شيطان وويل :ستا پر عزت قسم چي حتما
تېرباسم ،مگر د دوى له ډلي ستا مخلص بندگان.
 هللا تعالى وفرمايل :دا وينا دي حق ده چي زما مخلص
ً به
بندگان تېرايستلى نشې ،او زه هم حق وايم چي حتما
دوزخ له تا او د دوى له هغو ټولو ډكوم چي ستا متابعت
ئې كړى.

   
    



   
 

  
ووايه :له تاسو كوم اجر نه پرې غواړم او نه زه له
تكلف كوونكو يم ،دا خو د ټولو عالميانو لپاره فقط
يو اغېزمن پند دئ او د ويناوو په حقيقت به ئې له
لږ ځنډ وروسته هرومرو پوه شئ.
( -)11-11په دې مباركو آيتونو كي دا ځالنده الرښووني
مومو:
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :خپلو مخاطبينو ته ووايه :د
خپل دعوت او مبارزې او د قرآن د تبليغ په بدل كي له
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تاسو هيڅ ډول اجر او بدله نه غواړم ،د هغو خلكو له
ډلي نه يم چي په ډېر تكلف سره له ځانه څه جوړوي ،ما
د رب العالمين له لوري هغه پيغام تاسو ته راوړى چي د
ټولو عالميانو لپاره فقط يو اغېزمن پند دئ ،د دې
قرآن ټولي ويناوي حق دي ،مصداق به ئې په خپلو سترگو
او يو په بل پسي وگورئ ،او د ويناوو په حقيقت به ئې
له لږ ځنډ وروسته هرومرو پوه شئ.
 لكه چي گورئ د سورې آخري دوه آيتونه د ټولي سورې
لپاره يوه جامع خالصه او تتمه ده ،په دې سوره كي د
(ذكر) لفظ ديارلس ځلي راغلى او دا ښيي چي د دې سورې
محوري موضوع همدا مطلب دئ چي قرآن د ذكر او پند كتاب
دئ.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الزمر
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (الزمر) دئ ،دا نوم د سورې
په  11او  13آيتونو كي راغلى 11 ،آيتونه لري ،د
آيتونو فواصل ئې د لومړ آيت (حكيم) ،د درېيم آيت
(كفار) ،د شپږم آيت (تصرفون) ،د اوم آيت (صدور) او د
نهم آيت (الباب) ته ورته دي ،د آيتونو اوږدوالى ئې
تر متوسط زيات او هغو سورتونو ته ورته دئ چي د مكي
دور په وروستيو كي نازل شوي .د سورې له متن معلومېږي
چي تر لومړي هجرت (حبشې ته هجرت) لږ وړاندي نازله
شوې .د سورې دا آيت په دې اړه ډېر صراحت لري :







   
     



   

كه د سورې مضامينو ته ځير شو نو ډېر ژر به راته
جوته شي چي په دې سورې كي د توحيد مهمه موضوع او د
هغې پراخ ابعاد او د انسان پر ژوند او د هغه پر
شخصيت د دې باور اغېز څېړل شوي ،پر هللا تعالى د ايمان
معنى ،د دې ايمان غوښتني او مقتضيات ،د توحيد او
خداى پالني مظاهر او مصداقونه ،د هللا تعالى په اړه كفر
او شرك او د كفر او شرك مظاهر او په دنيا او آخرت كي
د دې كفر او شرك بدي پايلي په دې مباركي سورې كي په
دقيقي او جامع توگه څېړل شوي.
د سورې په سر كي ويل شوي:
 قرآن د هغه هللا تعالى له لوري لېږل شوى چي باحكمت
او عزتمن دئ ،يعني په دې كتاب كي هم د الهي حكمت ژور
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او پراخ مظاهر مومئ او هم عزت ته د رسېدلو هغه الري
چي عزيز رب درښودلې ،هغه عزيز رب چي وعدې او پرېكړي
ئې هرو مرو ترسره كېږي او هيڅوك ئې مخنيوى نشي كولى.
 په دې كي هيڅ شك نشته چي دا كتاب د هللا تعالى له
لوري تا ته درلېږل شوى ،هره وينا ئې حق ده او حق په
همدې كتاب كي خالصه شوى.
 په داسي حال كي د هللا تعالى عبادت كوه چي خپل دين
دي په بشپړه توگه ورته سوچه كړى وي ،يوازي د الهي
دين متابعت كوې او ستا د ژوند په هيڅ برخي كي له دې
دين پرته بل دين خپل وزر نه وي غوړولى.
 دې ته دي تل پام وي چي د هللا تعالى په وړاندي بشپړ
اطاعت او انقياد او په كامله توگه په الهي دين كي
ننوتل د هللا تعالى مسلم حق دئ.
 څوك چي له هللا تعالى پرته نور اولياء غوره كړي ،د
هغوى لمانځنه وكړي او حكم ته ئې غاړه كېږدي؛ كه څه
هم ادعاء ئې دا وي چي غواړي له دې الري د هللا تعالى
تقرب ترالسه كړي او وايي :دا ذوات يوازي د دې لپاره
لمانځو چي په ښه توگه مو هللا تعالى ته ورنږدې كړي ،دوى
دروغ وايي ،ادعاء ئې غلطه او بې بنسټه ده ،هللا تعالى
ً د دوى تر منځ په هغه څه كي پرېكړه كوي چي
به حتما
دوى په كي اختالف كوي.
 د الهي معيارونو له مخي د دې وينا ويونكي او د دې
ادعاء كوونكي هم كافران دي او هم دروغجن ،او هم له
الهي هدايت او الرښووني محروم ،ځكه هللا تعالى هغه څوك
نه هدايتوي چي دروغجن كافر وي.
له هللا تعالى پرته بل موال نشته ،بل څوك نه څه
دركولى شي او نه ئې درنه اخيستلى شي ،دا ځكه چي هللا
تعالى زوى او ځاى ناستى نه لري ،نه ئې د دې عالم د
كومي برخي واك بل ته سپارلى او نه د عالم د چارو په
سمبالولو كي كوم شريك او ځاى ناستى لري ،كه هللا تعالى
شريك ،زوى او ځاى ناستى غوره كولى نو دا ځاى ناستى
او شريك به نه يوازي ټولو ته څرگند وو بلكي هر چا به
د هغه د واكمنۍ بېلگي او مصداق په واضح توگه ليدلو،
خو خبره په بشپړه توگه د دې انگېرني خالف ده او د
عالم په هيڅ برخي كي د داسي شريك نښه نه مومو.
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هللا تعالى له دې عيب منزه دئ ،شريك او ځاى ناستى نه
لري ،هغه يوازينى برالسى هللا دئ ،حقيقت دا دئ چي
آسمانونه او زمكه ده پيدا كړي ،سم ئې پيدا كړي ،دا
دى دئ چي شپه پر ورځ راتاووي او ورځ پر شپې ،لمر او
سپوږمۍ ئې مسخر كړي ،هر يو ئې د ټاكلې نېټې مطابق
درومي .ووايئ :آيا داسي څوك مومئ چي په دې چارو كي
څه اغېز ولري او كوم واك او اختيار ورسره وي؟!!
دغه مطالب د سورې په لومړيو پنځو آيتونو كي
راغلي ،شرح او تفصيل ئې او په همدې اړه نور مطالب د
سورې تر پايه زموږ په وړاندي ځلېږي .د سورې ژورو او
جامع بحثونو ته په پام سره ويلى شو چي دا مباركه
سوره د قرآن د ټولو هغو آيتونو خالصه د مخاطب په
وړاندي ږدي چي د توحيد او شرك په اړه بحث كوي.
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د دې كتاب لېږنه د باحكمت عزتمن هللا له لوري ده،
ً چي دا كتاب مو په رښتينې توگه ستا لوري ته
يقينا
لېږلى نو په داسي حال كي د هللا عبادت كوه چي ده ته
د دين سوچه كوونكى وې ،پام چي سوچه ديانت
(انقياد) د هللا حق دئ ،او هغه چي له ده پرته ئې
اولياء غوره كړي (په داسي حال كي چي وايي ):له دې
پرته ئې د بل څه لپاره نه لمانځو چي په ښه نږدېكت
ً چي هللا به د دوى تر
سره مو هللا ته ورنږدې كړي ،يقينا
منځ په هغه څه كي پرېكړه كوي چي دوى په كي اختالف
ً چي هللا هغه څوك نه هدايتوي چي دروغجن
كوي ،يقينا
كافر وي.
( -)3-1د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 قرآن د هغه هللا تعالى له لوري لېږل شوى چي باحكمت
او عزتمن دئ ،يعني په دې كتاب كي هم د الهي حكمت ژور
او پراخ مظاهر مومئ او هم عزت ته د رسېدلو هغه الري
چي عزيز رب درښودلې ،هغه عزيز رب چي وعدې او پرېكړي
ئې هرو مرو ترسره كېږي او هيڅوك ئې مخنيوى نشي كولى.
 په دې كي هيڅ شك نشته چي دا كتاب د هللا تعالى له
لوري تا ته درلېږل شوى ،هره وينا ئې حق ده او حق په
همدې كتاب كي خالصه شوى.
 په داسي حال كي د هللا تعالى عبادت كوه چي خپل دين
دي په بشپړه توگه ورته سوچه كړى وي ،يوازي د الهي
دين متابعت كوې او ستا د ژوند په هيڅ برخي كي له دې
دين پرته بل دين خپل وزر نه وي غوړولى.
 دې ته دي تل ،په هر گام كي او د ژوند په ټولو
چارو كي كلك پام وي چي د هللا تعالى په وړاندي بشپړ
اطاعت او انقياد او په كامله توگه په الهي دين كي
ننوتل د هللا تعالى مسلم حق دئ.
 څوك چي له هللا تعالى پرته نور اولياء غوره كړي ،د
هغوى لمانځنه وكړي او حكم ته ئې غاړه كېږدي؛ كه څه
هم ادعاء ئې دا وي چي غواړي له دې الري د هللا تعالى
تقرب ترالسه كړي او وايي :دا ذوات يوازي د دې لپاره
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لمانځو چي په ښه توگه مو هللا تعالى ته ورنږدې كړي ،دوى
دروغ وايي ،ادعاء ئې غلطه او بې بنسټه ده ،هللا تعالى
ً د دوى تر منځ په هغه څه كي پرېكړه كوي چي
به حتما
دوى په كي اختالف كوي.
 د الهي معيارونو له مخي د دې وينا ويونكي او د دې
ادعاء كوونكي هم كافران دي او هم دروغجن ،او هم له
الهي هدايت او الرښووني محروم ،ځكه هللا تعالى هغه څوك
نه هدايتوي چي دروغجن كافر وي.

    
























   
  
     



 
كه هللا غوښتى چي كوم زوى (او ځاى ناستى) ونيسي نو
له هغه څه به ئې كوم يو غوره كړى وو چي دى ئې
پيدا كوي ،سپېڅلتيا ده ته ده ،هغه يوازينى برالسى
هللا دئ ،آسمانونه او زمكه ئې سم پيدا كړي ،شپه پر
ورځ راتاووي او ورځ پر شپې راتاووي ،او لمر او
سپوږمۍ ئې مسخر كړي ،هر يو ئې د ټاكلې نېټې مطابق
درومي ،پام چي هغه بخښونكى عزتمن دئ.
( -)1-4دا مبارك آيتونه موږ ته وايي:
 له هللا تعالى پرته بل موال نشته ،بل څوك نه څه
دركولى شي او نه ئې درنه اخيستلى شي ،دا ځكه چي هللا
تعالى زوى او ځاى ناستى نه لري ،نه ئې د دې عالم د
كومي برخي واك بل ته سپارلى او نه د عالم د چارو په
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سمبالولو كي كوم شريك او ځاى ناستى لري ،كه هللا تعالى
شريك ،زوى او ځاى ناستى غوره كولى نو دا ځاى ناستى
او شريك به نه يوازي ټولو ته څرگند وو بلكي هر چا به
د هغه د واكمنۍ بېلگي او مصداق په واضح توگه ليدلو،
خو خبره په بشپړه توگه د دې انگېرني خالف ده او د
عالم په هيڅ برخي كي د داسي شريك نښه نه مومو.
 هللا تعالى له دې عيب منزه دئ ،شريك او ځاى ناستى نه
لري ،هغه يوازينى برالسى هللا دئ ،حقيقت دا دئ چي
آسمانونه او زمكه ده پيدا كړي ،سم ئې پيدا كړي ،دا
دى دئ چي شپه پر ورځ راتاووي او ورځ پر شپې راتاووي،
او لمر او سپوږمۍ ئې مسخر كړي ،هر يو ئې د ټاكلې
نېټې مطابق درومي .ووايئ :آيا داسي څوك مومئ چي په
دې چارو كي څه اغېز ولري او كوم واك او اختيار ورسره
وي؟!!
 پام چي هللا تعالى بخښونكى عزتمن دئ .چا چي له هللا
تعالى پرته بل موال غوره كړى او د شرك په كږې الر تللى
د خپل بخښونكي عزتمن رب لوري ته دي راوگرځي ،توبه دي
وكړي چي بخښونكى رب ئې وبخښي ،كه نه نو د عزيز رب له
سختي نيوني سره به مخامخ شي.
 په دې مبارك آيت كي د شپې او ورځي تلو راتلو
لپاره د تكوير صيغه كارول شوې ،تكوير داسي راتاوولو
ته وايي چي يو شى پر كوم گرد څه راتاو كړى شي ،لكه
پگړۍ پر سر تاوول ،پوښتنه راوالړېږي چي قرآن ولي د
شپې او ورځي تگ راتگ او د يوې پر ځاى د بلي راتلو ته
دا صيغه كارولې؟ آيا د دې پر ځاى راكاږل ،راوستل،
راكشول ،اچول ،غوړول  ...غوره نه وو او مطلب ئې په
سمه توگه نه شوى تعبيرولى؟ ځواب دا دئ :د بيان په دې
تركيب كي د قرآن يو ستر علمي اعجاز مضمر دئ ،نن خلك
په دې پوهېږي چي زمكه گرده ده ،شپه او ورځ يوه په
بلي پسي داسي پر زمكي راتاوېږي لكه سپينه او توره
پگړۍ پر سر ،د شپې توره پرده او د ورځي سپينه پرده
ورو ورو د زمكي پر گرد سر غوړېږي ،كټ مټ داسي لكه
توره او سپينه پگړۍ د انسان پر سر .د دې وينا پر
اهميت هغه څوك پوهېږي چي له فضاء د زمكي لوري ته ځير
شي او وگوري چي د شپې او ورځي تگ راتگ څنگه دئ او د
دې حالت د دقيق تعبيرولو لپاره كوم الفاظ له څنگه

111پلوشې
د قرآن
الزمر
ً چي داسي حساس او پوه
تركيب سره ډېر مناسب دي ،يقينا
انسان به پر دې اعتراف كوي چي د قرآن دا بيان يو ستر
ً همغه مطلب افاده كوي چي
علمي اعجاز دئ .دا بيان دقيقا
زمكه گرده ده او شپه او ورځ داسي پرې راتاوېږي لكه
څوك چي خپله اوږده پگړۍ پر سر راتاووي.
 لمر او سپوږمۍ خپلي مخي ته آزاد نه دي پرېښودل
شوي چي په خپل سر او په كوم نامعلوم لوري خوځي ،بلكي
مسخر دي او په ثابت او ټاكل شوي مسير او لوري درومي.
هر يو د ټاكلې نېټې مطابق درومي ،او دا هغه حقيقت دئ
چي انسان ته اوس معلوم شوى ،اوس پوه شوى چي زمكه،
سپوږمۍ ،لمر او ټول ستوري خپل خپل مدار د ټاكلې نېټې
مطابق بشپړوي.

   
   




















   
      
 
له يوه ژوي ئې پيدا كړئ ،بيا ئې له هغه د ده جوړه
پيدا كړه ،او له څارويو ئې تاسو ته اته جوړې
نازلي كړې ،تاسو د خپلو ميندو په بطن كي ،په دريو
تيارو كي ،يو په بل پسي پيدايښت سره پيدا كوي،
همدا ستاسو پالونكى رب دئ چي ټولواكي د ده ده او
له ده پرته بل معبود نشته ،نو كوم لوري ته اړول
كېږئ؟!
( -)1دلته د هللا تعالى د ربوبيت څو څرگندو بېلگو ته
اشاره شوې:
 انسان ئې له يوه ژوي او ساكښ پيدا كړ ،بيا ئې له
هغه د ده جوړه پيدا كړه.
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 د څارويو اته جوړې (اوښان ،غوايان ،پسونه او وزې)
ئې ورته پيدا كړې.
 تاسو د خپلو ميندو د بطن په دريو تيارو كي د
پيدايښت په داسي لړۍ كي پيدا كوي چي په پرله پسې
توگه بدلېږي ،د پيدايښت له يوه پړاو بل ته درومئ.
 د چا په اراده چي دا ستر ستر كارونه ترسره كېږي
همدا ستاسو پالونكى رب دئ چي ټولواكي د ده ده او له
ده پرته بل معبود نشته.
 نو كوم لوري ته اړول كېږئ ،پر بل معبود د باور
درلودو لپاره څه دليل لرئ؟!
په دې مبارك آيت كي ويل شوي چي د انسان پيدايښت داسي
دئ چي له يوه حالته بل ته اوړي ،په بېلو بېلو مراحلو
كي بېل بېل خلقت او جوړښت ورپه برخه كېږي ،داسي نه
دئ چي لومړنى جوړښت ئې ورو ورو وده كوي او تر پايه
خپل لومړنى شكل او بڼه ساتي .او دا هغه ستر حقيقت دئ
چي انسان اوس پرې پوه شوى.
علم ته له څوارلسو پېړيو وروسته دا خبره څرگنده
شوه چي د انسان جوړښت د خاوري د اجزاوو له خالصې څخه
دئ او د ده په وجود كي د خاوري ټول اجزاء را غونډ
شوي او په دې هم پوه شوى چي په ماشوم باندي د مور په
رحم كي همغه مراحل او پړاوونه يو په بل پسي راځي چي
په پورتني آيت كي ذكر شوي ،د نطفې په شكل كي راپيدا
شي ،ورو ورو دا نطفه په داسي ځوړند توكي بدله شي چي
ژوري ته ورته وي او بيا د داسي يوې ټوټې غوښي شكل
غوره كړي چي ژوول شوې ته ورته وي ،وروسته د ده هډوكي
راپيدا شي او بيا دغو هډوكو ته غوښه ورواغوستى شي او
په پاى كي د يوه مكمل ماشوم شكل غوره كړي او دنيا ته
راشي.
علم ته داحقيقت هم جوت شوى چي د انسان نطفه د مور
د بدن په دريو تيارو كي جوړېږي ،د مور او پالر هغه
نطفې چي له يو ځاى كېدو ئې د ماشوم لومړنۍ مختلطه
نطفه جوړېږي د مور د بدن په يوې ځانگړې برخي كي سره
يو ځاى كېږي ،له هغه ځايه رحم ته درومي ،هلته په يوه
ځانگړي غالف كي ساتل كېږي ،په همدې غالف كي دا لومړنۍ
نطفه د تجزيې له الري په دوو  ،څلورو ،اتو ،شپاړسو او
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 ...بدلېږي ،تر هغه چي په رحم پوري د ځوړند توكي بڼه
غوره كړي ،د تغيير او بدلون له مختلفو پړاوونو
تېرېږي او له يوه حالت بل ته اوړي ،ورو ورو وده كوي
او په پاى كي د يوه بشپړ ماشوم هيئت غوره كړي .د
انسان د پيدايښت لومړۍ نطفه د مور په زيلنځ كي جوړه
شي ،د زيلنځ له منځه د هغه خولې ته انتقال شي او
هلته د زيلنځ او رحم تر منځ د هغي الري په خوا كي د
القاح لپاره منتظر او تم شي چي د رحم په لوري درومي،
له القاح وروسته د رحم په لوري وخوځېږي ،هلته داسي
كڅوړه ترې راتاو شي چي د مال (پېروان) په نامه
يادېږي ،دلته تر هغه پاته وي چي د زېږېدو نېټه ئې
راورسېږي .نو د انسان لومړنۍ نطفه د مور په بدن كي
ً په دريو تياره ځايونو (زيلنځ ،د زيلنځ او رحم
دقيقا
تر منځ او رحم) كي تم كېږي ،په هر موقعيت كي د هغه
جوړښت او خلقت تر بل توپير لري ،دا درې بېل بېل
موقعيتونه او په هر يوه كي د نطفې بېل بېل حالتونه
هغه مهال انسان ته جوت شول چي د ډېرو پر مختللو
وسائلو په مرسته وتوانېدو د نطفې د جوړښت مختلف
مراحل وگوري ،تر دې وړاندي ئې گمان دا وو چي نطفه په
رحم كي جوړېږي او همدلته وده كوي او بشپړ ماشوم ترې
ً د قرآن يو
جوړېږي ،زموږ مفسرينو هم دا آيت چي يقينا
ستر علمي اعجاز گڼل كېږي داسي تعبيرولو چي گواكي دا
درې تيارې د نس ،رحم او پېروان (مال) جدارونه او د
هغوى تر شا تيارې دي .خو د قرآن الفاظ داسي دي چي
وايي :تاسو د خپلو ميندو په بطن كي په دريو تيارو
كي ،يو په بل پسي پيدايښت سره پيدا كوي...،
   





او دا له شك پرته همغه
 

علمي حقيقت ته اشاره كوي چي انسان اوس پرې پوه شوى.
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ً چي هللا له تاسو بې نياز دئ ،او
كه كافر شئ نو يقينا
خپلو بندگانو ته دا كفر نه خوښوي ،او كه شكر وكړئ
نو درته خوښوي ئې ،او هيڅ بار وړونكى د بل بار نه
وړي ،بيا مو د خپل رب په لوري بېرته گرځېدا ده نو
ً چي
په هغه څه به مو پوه كړي چي تاسو كول ،يقينا
هغه د سينو په شته وو ښه پوه دئ.
( -)1دا مبارك آيت وايي :كه د هللا تعالى په اړه كافر
شئ او د الهي نعمتونو ناسپاسي وكړئ نو پوه شئ چي هللا
تعالى له تاسو او ستاسو له لمانځني ،عبادت او شكر
كولو بې نياز دئ ،خپلو بندگانو ته دا كفر او ناسپاسي
نه خوښوي ،او كه شكر وكړئ نو درته خوښوي ئې .په دې
هم پوه شئ چي هيڅ بار وړونكى د بل بار نه شي وړي،
هيڅوك نه شي كولى د كوم مجرم د گناهونو او جرمونو
پېټى سپك كړي او سزا ئې راكمه كړي ،د ټولو بېرته
گرځېدا د خپل رب په لوري ده ،په هغه څه به تاسو پوه
كړي چي كول مو ،هللا تعالى نه يوازي ستاسو په پټو او
څرگندو عملونو پوه دئ بلكي ستاسو د سينو له اسرارو
او ستاسو له عزائمو او موخو خبر دئ.
















   




    




   

او كله چي انسان ته كوم كړاو ورسېږي نو خپل رب ته
په داسي حال كي دعاء كوي چي ده ته په پر له پسې
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توگه انابت كوونكى وي ،بيا كله چي له خپل لوري
كوم نعمت پرې ولوروي نو هغه څه هېر كړي چي تر دې
وړاندي ئې د هغه په اړه دعاء كوله او هللا ته سياالن
جوړ كړي چي نور د هللا له الري پرې تېرباسي ،ووايه:
ً چي ته د
په خپل كفر سره لږ شانته برخمن شه ،يقينا
اور له خاوندانو يې.
( -)8په دې مبارك آيت كي ويل شوي :د هللا تعالى
لمانځنه او له هغه مرسته غوښتل د انسان د فطرت
غوښتنه او د ده د ضمير غږ دئ ،دا غوښتنه او غږ
هغه مهال خپل ځان وښيي او راڅرگند شي چي انسان له
كوم كړاو سره مخامخ شي ،وايي :كله چي انسان ته كوم
كړاو ورسېږي نو خپل رب ته په داسي حال كي دعاء كوي
چي ده ته په پر له پسې توگه انابت كوونكى وي ،د فطرت
دا نداء د نعمتونو د وفرت له كبله خفه شي ،سوكالي او
د شتمنيو او امكاناتو وفرت د انسان پر زړه او ضمير
تياره پرده وغوړوي ،د نعمت قدر او ارزښت او د منعم
قدرونه او پاس ترې هېر كړي ،همغسي لكه چي دا آيت
وايي :بيا كله چي له خپل لوري كوم نعمت پرې ولوروي
نو هغه څه هېر كړي چي تر دې وړاندي ئې د هغه په اړه
دعاء كوله ،يعني د نعمتونو وفرت د ده فطري حالت
اغېزمن كړي ،اصلي منعم ترې هېر كړي ،ناسپاس او ناشكر
بنده ترې جوړ كړي ،حتى كار ئې هغه ځاى ته ورسوي چي
خپل حقيقي موال او منعم رب ته سياالن جوړ كړي ،نه
يوازي بې الري شي بلكي د نورو تېر ايستلو او بې الري
كولو ته مال وتړي!! ده ته ويل شوي :په خپل كفر سره لږ
ً چي ته د اور له خاوندانو يې،
شانته برخمن شه ،يقينا
پايله دي د دوزخ په اور كي پرېوتل دي.
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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
(غاړه اېښودونكى) وي ،له آخرت وېرېږي او د خپل رب
د رحمت هيله لري ،ووايه :آيا هغه چي پوهېږي او
ً چي يوازي
هغه چي نه پوهېږي سره برابر دي ،يقينا
عقلمن وگړي پند اخلي ،ووايه :اې زما هغو بندگانو
چي ايمان ئې راوړى! له خپل رب ووېرېږئ ،هغه چي
ښېگڼه ئې كړې په دنيا كي به ئې ښېگڼه په برخه شي،
ً چي صبرناكو ته د دوى
او د هللا زمكه پراخه ده ،يقينا
پوره پوره اجر په بې حسابه توگه وركول كېږي.
( -)10-9په دې مباركو آيتونو كي له يوې خوا يوه داسي
څرگنده پوښتنه زموږ په وړاندي ځلېږي چي ځواب ئې
څرگند دئ او هغه دا :آيا هغه چي د شپې له لوري په
داسي حال كي سجده كوونكى او قيام كوونكى وي چي خپل
رب ته قانت او غاړه اېښودونكى وي ،له آخرت وېرېږي او
د خپل رب رحمت ته هيله لري ،او هغه چي پوهېږي له هغو
سره برابر دي چي نه پوهېږي او دا ځانگړتياوي نه
لري؟!! د دې پوښتني ځواب څرگند دئ ،د هيڅ معيار له
مخي دا دواړه نشي سره برابرېدى ،دا دواړه ډلي نه د
شخصيت له پلوه سره برابرېدى شي او نه د خپلو كړنو له
پلوه ،يو به هرو مرو نېك وي او له گناه ،ظلم او د بل
پر حق له تېري به ډډه كوي او بل به له دغو ټولو
وړتياوو او ځانگړتياو محروم وي ،له بلي خوا ويل شوي
چي يوازي عقلمن وگړي پند اخلي ،له بلي خوا هر مؤمن
ته د هللا تعالى له لوري او د رسول هللا ﹽ له الري دا ښكلې
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 اې زما هغو بندگانو چي ايمان ئې:ډاډېينه وركړى شوې
 هغه چي ښېگڼه ئې كړې په،راوړى! له خپل رب ووېرېږئ
 كه د ايمان او تقوى،دنيا كي به ئې ښېگڼه په برخه شي
له كبله خپل وطن پرې تنگ او هجرت ته اړ شو نو د هللا
تعالى زمكه به پراخه ومومي او په بلي سيمي كي به د
ډاډمن ژوند او په ډاډه زړه د خپل رب د لمانځني
 هللا تعالى له خپلو صبرناكو بندگانو،امكانات ترالسه كړي
سره دا وعده كړې چي د دوى بشپړ اجر به په دنيا او
 هغه هم داسي چي تر خپل ټاكلي حق به،آخرت كي وركوي
ډېر زيات او په بې حسابه توگه د خپلو عملونو اجر
.ترالسه كوي





   
   
  
   

   







   
     
















   




   



 
ً چي زه هللا په داسي حال كي لمانځم چي
 يقينا:ووايه
 او پر دې گمارل شوى يم،ديانت مي ورته سوچه كړى
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ً چي زه د
چي د مسلمانانو لومړى وم ،ووايه :يقينا
لويي ورځي له عذاب وېرېږم كه د خپل رب سرغړاوى
وكړم ،ووايه :هللا په داسي حال كي لمانځم چي خپل دين
ورته سوچه كوونكى يم ،نو تاسو هغه څه ولمانځئ چي
له ده پرته مو (د هغه لمانځل) غوښتي ،ووايه:
ً چي زيانمنان هغه دي چي خپل ځان او خپل اهل
يقينا
ته ئې د قيامت په ورځ زيان رسولى ،پام چي همدا
څرگند زيان دئ ،دوى ته به له پاسه ئې هم د اور
چترۍ وي او له الندي ئې هم چترۍ ،دا همغه څه دي چي
هللا خپل بندگان پرې وېروي ،نو اې زما بندگانو! له
ما ووېرېږئ.
( -)11-11د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي خپلو مخاطبينو ته ووايي:
زه هللا تعالى په داسي حال كي لمانځم چي ديانت مي ورته
سوچه كړى ،په بشپړه توگه په الهي دين كي ننوتم يم،
نه غواړم زما د ژوند په كومي برخي كي بل دين سيورى
وغوړوي ،له هللا تعالى پرته بل چا ته سر ټيټ كړم او وئې
لمانځم .زه د هللا تعالى له لوري پر دې گمارل شوى يم چي
د الهي اوامرو په وړاندي لومړى مسلمان او غاړه
اېښودونكى وم ،په اطاعت او بندگۍ كي تر نورو وړاندي
وم او تر هيچا شاته پاته نه شم .زه د قيامت د لويي
ورځي له عذاب وېرېږم ،په دې باور يم چي كه د خپل رب
له اوامرو سرغړاوى وكړم نو د قيامت د ورځي له ستر
عذاب سره مخامخ كېږم .زه هللا تعالى په داسي حال كي
لمانځم چي خپل دين ورته سوچه كوونكى يم ،نو تاسو هغه
ً چي
څه ولمانځئ چي له ده پرته ئې لمانځل غواړئ .يقينا
هغه خلك زيانمن دي چي خپل ځان او خپل اهل ته ئې د
قيامت په ورځ زيان رسولى ،پام چي همدا څرگند زيان
دئ ،د قيامت په ورځ به د اور لمبو احاطه كړي وي ،له
پاسه او له الندي به ئې د اور لمبې وي ،هللا تعالى خپل
بندگان له داسي بد برخليك وېروي او سپارښتنه ورته
كوي چي د كفر او شرك له بدو پايلو ځان وساتئ او له
خپل رب ووېرېږئ.
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او هغه چي له طاغوت ئې له دې پلوه ځان لري وساتو
چي بندگي ئې وكړي او د هللا لوري ته ئې انابت وكړ؛
دوى ته زېرى دئ ،نو زما هغو بندگانو ته زېرى
وركړه چي وينا ته غوږ ږدي او تر ټولو د غوره خبري
متابعت كوي ،دوى هغه خلك دي چي هللا هدايت كړي او
همدا دوى عقلمن دي.
( -)11-11په دې مباركو آيتونو كي د هغو مؤمنانو څو
ځانگړتياوي انځور شوې چي د هللا تعالى له لوري زېرى
وركړى شوى:
 د طاغوت په وړاندي له سر ټيټولو ډډه كوي .د قرآن
له نظره طاغوت هغه څوك دئ چي د لمانځني او اطاعت له
پلوه د هللا تعالى سيال او ند وگڼل شي او د هغه سلطه او
بت او هر هغه
حاكميت ومنل شي ،پر سركښ نفس ،شيطانُ ،
حاكم ئې اطالق كېږي چي انسان هغه ته سر ټيټوي.
 تل او د ژوند په ټولو چارو كي د هللا تعالى لوري ته
انابت كوي.
 وينا ته غوږ ږدي او تر ټولو د غوره خبري متابعت
كوي.
 دوى هغه خلك دي چي هللا هدايت كړي او همدا دوى عقلمن
دي.
لكه چي گورئ قرآن هغه څوك هدايت شوى او عقلمن گڼي چي
د نورو ځانگړتياوو تر څنگ دا صفت هم لري چي د بل
خبره په سړه سينه اوري او تر ټولو غوره او صحيح رأيه
او خبره مني او متابعت ئې كوي .حقيقت دا دئ چي د يوې

الزمر
111
د قرآن پلوشې
موضوع په اړه بېل بېل نظريات اورېدل او په شفاف ذهن
سره تر ټولو صحيح وينا غوره كول د مؤمنو او عقلمنو
انسانان كار دئ ،كمعقله او كمعلمه انسانان نه د بل
رأيي اورېدلو حوصله لري او نه د غوره رأيي د تشخيص
او پېژندلو او د هغې د متابعت اهليت .حقيقت هغه وخت
ښه څرگندېدلى شي چي د خپل معارض او ضد تر خوا كېښودل
شي ،د حق پلويان له مناقشې او له مخالفو نظرياتو
وېره نه لري ،بلكي دا يو ضرورت گڼي او په پراخه ټنډه
او سړه سينه ئې اوري ،دا د باطل خاصيت دئ چي په
تياره كي او يوازي خوښ وي ،د مقابلې او مناقشې توان
او جرأت نه لري ،حقيقت خو د مؤمن وركه متاع ده ،مؤمن
د هري خبري د اورېدو حوصله لري ،مؤمن ټولي خبري اوري
بيا ئې له منځه حق انتخابوي او هغه څه مني او متابعت
ئې كوي چي حق وي.

   
  
   
نو آيا هغه چي په اړه ئې د عذاب وينا محققه شوې
نو آيا ته هغه څوك ژغورلى شې چي په اور كي
(پرېوتى) دئ.
( -)19دا مبارك آيت وايي :ځيني په گناه كي داسي غرق
شي او د شرك او كفر په گنده ډنډ كي داسي ونښلي چي
وتل ورته گران او الهي عذاب ئې محتوم برخليك شي،
رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي ته نه شې توانېدى داسي خلك
له خپل قطعي او محتوم برخليك وژغورې ،د دوى په اړه
ستا زړه سوى او د دوى د هدايت تلوسه گټه نه لري ،مه
خپل وخت پرې ضايع كوه او مه زياته اندېښنه لره.
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خو هغه چي له خپل رب وېرېدلي؛ دوى ته داسي ماڼۍ
دي چي له پاسه ئې نوري جوړي شوې ماڼۍ دي ،ترې
الندي ويالې بهېږي ،د هللا وعده ،هللا له وعدې تخلف نه
كوي.
( -)20د مخكنۍ ډلي په مقابل كي ځيني نور داسي دي چي
له خپل رب وېرېږي ،دغه وېره او تقوى به داسي جنتونه
ورپه برخه كړي چي ماڼۍ به ئې يوه د بلي له پاسه وي،
په ځانگړې بڼي او شكل كي جوړي شوې ،ويالې به ترې
الندي بهېږي ،دا د هغه هللا تعالى له لوري حتمي ترسره
كېدونكې ژمنه ده چي هيڅكه له خپلي وعدې تخلف نه كوي.

    






   








    



 
آيا پام دي نه دئ كړى چي هللا له آسمانه هغه اوبه
ورولې چي په زمكي كي ئې د چينو په توگه ننايستې،
بيا په همدې سره هغه كښت راباسي چي رنگونه ئې ډول
ډول دي ،بيا وچ شي نو ته ئې زېړبخن گورې ،بيا ئې
ً عقلمنو ته
ً چي په دې كي حتما
مات مات كړي ،يقينا
ځانگړى پند دئ.
( -)21دلته د خلكو د هدايت او عدم هدايت په اړه د هللا
تعالى سنت له هغه باران سره تشبيه شوى چي د هللا تعالى
په حكم له آسمانه ورېږي ،چينې ترې جوړي شي ،په همدې
سره له زمكي ډول ډول او رنگ رنگ بوټي راوټوكېږي ،د
وخت په تېرېدو سره وچ شي ،مخكني رنگونه ئې ستا له
سترگو پټ شي او ټول ئې زېړبخن گورې ،بيا ئې مات مات
كړي .د هللا تعالى له لوري د خلكو د الرښووني لپاره د
كتاب لېږنه دې ته ورته ده ،په شفافو سينو كي ځاى
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ونيسي ،مړه زړونه پرې ژوندي شي ،په ټولني كي د سترو
سترو شخصيتونو او ښېرازه څېرو د راټوكېدو باعث شي،
يو دور او نسل پاى ته ورسېږي او بل ئې ځاى ونيسي ،دا
لړۍ همغسي ده لكه چي په طبيعت كي موسمونه بدلېږي ،يو
درومي بل ئې ځاى نيسي ،له ژمي وروسته پسرلى راشي او
په باران سره له مړې زمكي ښېرازه بوټي راوټوكېږي.
ً عقلمنو ته ځانگړى پند دئ.
ً چي په دې كي حتما
يقينا

   
   







    
    
  



















    
    
  
نو آيا هغه چي هللا ئې د اسالم په لوري سينه ورته
پرانيستې ده او هغه د خپل رب له رڼا برخمن دئ ،نو
افسوس د هغو پر حال چي زړونه ئې د هللا د ذكر په اړه
سخت دي ،همدا دوى په څرگندي تېروتني كي دي ،هللا هغه
ذات دئ چي تر ټولو غوره وينا ئې د داسي كتاب په
توگه لېږلې چي سره ورته بيا بيا راغلې ،د هغو
وگړو پوستكي ورته ځيږ كېږي چي له خپل رب وېرېږي،
بيا ئې پوستكي او زړونه د هللا د ذكر په لوري مايل
او نرم شي ،همدا هغه الهي هدايت دئ چي هللا هغه څوك
پرې هدايتوي چي دى ئې غواړي ،او هغه چي هللا ئې بې
الري كړي نو هيڅ الرښود ئې نشته.
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( -)23-22دلته بله هغه ډله په گوته شوې چي د هيڅ
انساني معيار له پلوه د دوى مقابل لورى ورسره برابري
نه شي كولى ،هغه چي هللا تعالى د هغوى د زړه دړه د اسالم
په لوري پرانيستې ده او د خپل رب له لوري ئې رڼا په
برخه شوې ،د دوى مقابل لورى هغه سخت زړي دي چي د هللا
تعالى له ذكر د غفلت له كبله د دوى زړونه سخت شوي ،د
دوى بد حال ،مړ ضمير او بې احساسه وجدان د افسوس وړ
دئ ،دوى په څرگنده توگه الروركي دي .د دغو الروركو او
سخت زړو د عدم ايمان وجه دا نه ده چي د هللا تعالى
اغېزمن كتاب د پند ،تأثير او اغېز له پلوه دومره
ځواكمن او مؤثر نه دئ چي د دوى د سختو زړونو دړه
پرانيزي ،نه؛ د دوى د زړه زمكه داسي شوره او شگلنه
ده چي د هيڅ بوټي د راټوكېدا وړتيا په كي نشته ،د
پسرلي ښكلى باران به دې شاړي زمكي ته څه گټه
ورسوي؟!! هللا تعالى داسي اغېزمن كالم لېږلى چي نه د
محتوى له پلوه كومه وينا ورسره برابري كولى شي او نه
د اغېزله پلوه ،د داسي كتاب په بڼي كي چي ټول مضامين
ئې د لوړي او په زړه پوري محتوى او اغېزمن اسلوب له
پلوه سره ورته دي ،نه څوك كوم اختالف په كي موندلى شي
او نه د شك كوم مورد ،د خپلو مخاطبينو د استعدادونو
او سليقو توپيرونو ته په پام سره ئې خپل مطالب كله
په يوه صيغه او كله په بلي صيغې بيان كړي ،د لوړو
استعدادونو خاوندان د خپل لوړ ظرفيت په كچه ترې
خړوبېږي او د ټيټو استعداونو او ظرفيتونو خاوندان په
خپله كچه ،اغېزناك بيان ته ئې د هغو وگړو پوستكي ځيږ
شي چي له خپل رب وېرېږي ،خو همدا ځيږ شوي پوستكي او
پوړېدونكي زړونه ئې د هللا تعالى په همدې ذكر سره نرم،
آرام او ډاډمن شي ،همدا هغه الهي هدايت دئ چي د
بختورو په برخه كېږي ،هغه چي هللا تعالى د هدايت وړ
موندلي او دا سعادت ئې ورپه برخه كړى .او هغه چي د
الهي معيارونو په تلي كي د هدايت وړ نه دي او د دوى
سختو زړونو ته په پام سره هللا تعالى له دې سعادت محروم
كړي هيڅ الرښود نه شي موندلى او هيڅوك ئې نه شي هدايت
كولى.
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نو آيا هغه چي د قيامت په ورځ به په خپل مخ سره
له بد عذاب ځان ساتنه كوي ،په داسي حال كي چي دغو
ظالمانو ته به وويل شي :د هغه څه خوند وڅكئ چي
تاسو ترالسه كول.
( -)24د ظالمانو هغه ډله به له جنتيانو او متقيانو
سره څنگه برابره گنل كېږي چي د قيامت په ورځ به ئې
حالت داسي وي :د دوزخ لمبو به احاطه كړې وي ،د لمبو
دفع كولو لپاره به هيڅ څه په واك كي نه لري او له دې
پرته به بل څه نشي كولى چي خپل مخ يوې خوا بلي خوا
ته واړوي ،په همدې حالت كي به هغوى ته ويل كېږي :د
هغه څه خوند وڅكئ چي تاسو كول.

   










   






 
هغو هم تكذيب كړل چي تر دوى وړاندي ول چي له كبله
ئې هغه عذاب په داسي توگه ورغى چي تصور ئې نشو
كولى ،نو هللا د دنيا سپك عذاب وروڅكلو او د آخرت
ً تر هغه ستر دئ ،كاش پوهېدى.
عذاب حتما
( -)21-21دا مبارك آيت وايي :تر دغو منكرينو وړاندي
د دوى سلف هم د تكذيب او له حق سره د مخالفت الر غوره
كړه ،د دوى د تكذيب سزاء دا وه چي په الهي عذاب په
داسي توگه اخته شول چي دوى ئې تصور هم نشو كولى ،په
دنيا كي له سپكاوي سره مخامخ شول ،عذاب ئې داسي وو
چي ذلت او سپكاوى ئې ورپه برخه كړ او په آخرت كي به
تر دې ستر عذاب سره مخامخ كېږي ،كاش پوهېدى.
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ً چي خلكو ته مو په دې قرآن كي هر ډول
او يقينا
مثال بيان كړى په دې موخه چي پند واخلي ،داسي
چي هيڅ كوږوالى نه لري ،ښايي ځان
عربي قرآن
ساتنه وكړي.
( -)21-21دا مبارك آيت وايي :هللا تعالى د خلكو د
پوهاوي لپاره په قرآن كي ډول ډول مثالونه بيان كړي،
په هغه قرآن كي چي هره وينا ئې شفافه ،صفا او واضح
ده ،په هيڅ وينا كي ئې ابهام ،اغماض او كوږوالى نه
شته ،د كتاب د لېږني موخه دا ده چي خلك پند واخلي او
له هغه څه ځان ساتنه وكړي چي له بدو پايلو سره ئې
مخامخ كوي.

    


   







   
هللا د داسي يوه سړي مثال بيان كړى چي په خپلو كي
شخړه كوونكي شريكان (مالكان) ئې وي او د داسي سړي
چي په بشپړه توگه د يوه كس وي؛ آيا دا دواړه د
مثال له پلوه سره برابر دي؟! ستايني ټولي هللا ته
دي ،خو د دوى ډېرى نه پوهېږي.
( -)29په دې مبارك آيت كي د يوه مشرك او يوه موحد
انسان حالت د دوو ښكليو مثالونو په ترڅ كي بيان شوى،
مشرك له هغه غالم سره تشبيه شوي چي مالكان ئې ډېر وي،
ټول ئې بدخلق او په خپلو منځونو كي په شخړو بوخت ،هر
يو ئې دا غالم خپل اطاعت او خدمت ته بلي او دا نه
خوښوي چي د بل مالك او آقا خدمت وكړي ،طبيعي ده چي
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داسي غالم به تل اللهاند او په اضطراب او پرېشانۍ كي
وي ،د يوه كار او يوې موضوع په اړه به بېل بېل احكام
ترالسه كوي ،يو به ئې په كولو گماري او بل په نه
كولو ،يو به ئې جائز گڼي او بل ئې ناجائز ،يو به ئې
په يوه لوري د تگ امر ورته كوي او بل ئې په بل
لوري!! په مقابل كي ئې موحد او خدايپال انسان له هغه
غالم سره تشبيه شوى چي په بشپړه توگه د يوه كس وي،
دوهم مالك او آقا نه لري ،طبيعي ده چي داسي انسان به
له هغه اضطراب او پرېشانۍ خوندي وي چي مشرك انسان
ورسره مخامخ وي ،آيا دا دواړه د حالت او وضعيت له
پلوه سره برابر دي؟! هيڅ علقمن انسان دا دواړه برابر
نه شي گڼلى .دې ته مو بايد پام وي چي د آيت له
الفاظو په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي دلته د (
 :  په خپلو كي
بتان نه؛
شخړه كوونكي شريكان (مالكان) ئې وي) معنى ُ
بلكي د انسان په څېره كي هغه معبودان دي چي مشرك
بتان
انسان ئې سپېڅلي گڼي او د هغوى اطاعت كوي ،ځكه ُ
نه په خپلو كي شخړي كوي او نه اوامر صادروي ،قرآن هر
هغه څوك د جعلي معبود په نامه يادوي چي انسان ئې له
هللا تعالى پرته لمانځي او د هغه اطاعت كوي ،كه دا د ده
نفس وي ،كه شيطان او كه د ده په څېر كوم انسان.
په دې مثال كي چي كوم حقيقت ته اشاره شوې د قرآن
په نورو ځايونو كي هم دا حقيقت څېړل شوى خو په بېلو
بېلو الفاظو او بېل بېل اسلوب سره ،دا مطلب د يوسف
په سوره كي او خپلو زنداني ملگرو ته د يوسف ﹽ د وينا
په ترڅ كي داسي راغلى ... :موږ ته نه ښايي چي له هللا
سره كوم څه شريك كړو ،دا پر موږ او پر ټولو خلكو د
خداى يو فضل او پېرزوينه ده؛ خو اكثر خلك شكر نه
كوي( ،يعني دا د هللا تعالى لويه پېرزوينه ده چي موږ ته
ئې فرمايلي :له هللا پرته بل چا ته سر مه ټيټوئ او بل
ته الس لمن مه اوږدوئ) ،د زندان ملگرو! آيا ډول ،ډول
اربابان غوره دي او كه يو غالب خداى چي (پر ټولو
كائناتو) مسلط دئ؟ له ده پرته خو تاسو د داسي څه
عبادت كوئ چي هسي څو نومونه دي چي تاسو او ستاسو
پلرونو نومولي ،هللا هيڅ دليل ورته نه دئ نازل كړى ،حكم
(صادرول) خو يوازي هللا لره دئ ،امر ئې كړى چي له ده
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پرته د هيچا عبادت مه كوئ ،سم او سيده دين همدا دئ،
خو ډېرى خلك نه پوهېږي.
يعني يوسف ﹽ خپلو ملگرو ته وايي :له ذلت او
سپكاوي د خالصون يوازينۍ الر دا ده چي له هللا تعالى پرته
بل چا ته سر ټيټ نه كړو ،له شرك ډډه وكړو ،يوازي په
همدې سره د هللا تعالى عنايت او فضل زموږ او د ټولو
انسانانو په برخه كېدى شي ،هللا تعالى په خپل دې
پرېكنده او قاطع حكم او امر سره چي له ده پرته هيچا
ته د بندگۍ سر ټيټ نه كړو او هيچا ته د احتياج او
نيازمندۍ الس اوږد نه كړو ،پر موږ لويه پيرزوينه كړې
ده ،خپل خاص احسان او فضل ئې زموږ په برخه كړى او
زموږ سرلوړي او عزت ئي غوښتى دئ .خو ډېر انسانان د
دې الهي احسان او ستر نعمت پاس نه ساتي ،د شرك په
گنده ډنډ كي لوېږي او په همدې سره ئې ذلت او سپكاوى
په برخه كېږي ،څوك چي د زمكي او آسمانونو د يوازيني
پالونكي رب له عبادته ډډه وكړي ،د ډول ډول اربابانو
او دروغجنو خدايانو د بندگۍ په دام كي پرېوځي ،د هغه
چا په څېر شي چي د كومي رسۍ په وسيله پورته تللى خو
د الري په نيمايي كي ناببره رسۍ شلېدلې ،له بره سره
ئې اړيكي غوڅي شوې ،راپرېوتى ،يا د ښكاري مرغانو
منگولو كي گير شوى او يا توندو سيليو پر سر اخيستى
او په كومي ژوري كندي كي ئې غورځولى ،آيا نه وينئ چي
زموږ پر دې شرك وهلې او له هللا تعالى بې خبري ټولني
څومره ډول ډول اربابان حكومت كوي؟!! آيا غوره نه ده
چي د دوى له ظالمانه واكمنۍ د نجات او خالصون لپاره
يوه خداى ته پناه يوسو او يوازي د هغه عبادت وكړو؟
له هللا تعالى پرته ټول معبودان او هر هغه څه چي تاسو
ئې لمانځئ ،مرسته ترې غواړئ او پناه وروړئ ،تش په
نامه معبودان دي ،هسي خوشي نومونه دي ،هيڅ حيثيت نه
لري ،هيڅ نه شي كولى ،په حقيقت كي دا تاسو او ستاسو
پلرونه دي چي دوى مو په خاصو نومونو او القابو
نومولي ،داسي كرامات ،ځانگړتياوي او خصوصيات مو ورته
منسوب كړي چي په كي نشته ،هسي گومان كوئ چي ستاسو
دعاگاني اوري ،ستاسي مرسته كولى شي ،ستاسي حاجتونه
پوره كوي او دعاگاني مو قبلوي؛ په داسي حال كي چي نه
د دې پراخي هستۍ په غېږكې داسي دليل تر سترگو كېږي
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چي هللا تعالى شريك لري او نه په كوم الهي كتاب كي ويل
شوي چي له هللا تعالى پرته د بل عبادت ،هغه ته سر ټيټول
او له هغه مرسته غوښتل جائز دي ،هغه څوك چي دا ادعاء
او گمان ئې كړى چي د دې عالم كوم څيز يا كوم څوك په
الوهيت او ربوبيت كي د هللا تعالى سيال او شريك دئ او
هللا تعالى هغه د هستي په اداره او د چارو په سمبالولو
كي له ځان سره شريك كړى ،ادعاء ئې پوچه او گمان ئې
بې بنسټه دئ ،داسي چي په ټولي هستۍ كي به د دې ادعاء
د اثبات لپاره كوم دليل وړاندي نه كړى شي!! هغه دين
په دېوال ووهئ او هيڅكله د الهي دين په سترگه مه
ورته گورئ چي شرك ته بلنه وركوي .هللا تعالى ټولواك دئ،
د عالم د ساتلو او پاللو واگي ئې په الس كي دي ،د هر
كار پرېكړه د ده له لوري كېږي ،حكم او فرمان صادرول
ده لره مختص دئ ،پر ټول عالم د ده جل جالله حكم نافذ
دئ ،په دې واكمنۍ او حكومت كولو كي هيڅوك ورسره شريك
نه دئ .هللا تعالى د قانون جوړولو او پرېكړو كولو صالحيت
او اختيار هيچا ته نه دئ وركړى ،بايد د ژوند په ټولو
چارو كي له هللا تعالى او د هغه له دين هدايت او
الرښوونه تر السه كړو او د هغه له حكم او امر سره سم
عمل وكړو .ستاسي د ټولني مطلق العنانه حاكمان ظالمان
دي ،له خپل حد او حق ئې تېرى كړى او په خپلي دې
ادعاء سره د شرك مرتكب شوي چي د قانون جوړول د دوى
حق دئ .د هللا تعالى دائمي او پرېكنده حكم دا دئ چي له
ده پرته د بل څيز او بل چا عبادت مه كوئ ،د بل چا له
درشل او درباره وېره او طمع مه لرئ ،له هللا تعالى پرته
هيچا ته د بندگۍ سر مه ټيټوئ او د فرمان او حكم
اطاعت ئې مه كوئ ،كوم مذهب او دين چي تا ته وايي :له
غير هللا مرسته غوښتل جائز دي؛ نو پوه شه چي دا دروغجن
دين او كوږ اوږ مذهب دئ ،داسي دين او مذهب چي فقط
جاهل وگړي ئې په دام كي ښكار كېږي!!
دا مطلب د الحج د سورې په  31آيت كي په دې الفاظو
راغلى:
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ده په اړه
وكړي نو دا
بيا ئې يا
او په ژوري

هللا ته مخه كوونكي په داسي حال كي چي د
مشركين نه وي ،او څوك چي د هللا په اړه شرك
داسي ده لكه چي له آسمانه راپرېوځي نو
مارغان وتښتوي او يا ئې باد پر سر واخلي
كندي كي ئې وغورځوي.
يعني څوك چي د هللا په اړه شرك وكړي مثال ئې هغه چا
ته ورته دئ چي د آسمان له لوړي الندي راپرېوځي ،نو يا
ئې ښكاري مارغان وتښتوي او يا ئې باد پر سر واخلي او
په ژوري كندي كي ئې وغورځوي .يعني يا د ټگمارو مذهبي
مشرانو په منگولو كي پرېوځي ،هم ئې دنيا تباه شي او
هم ئې ايمان او يا د خرافاتو ،جهل ،سپكاوي او ذلت په
ژورو كندو كي وغورځي.
د آيت په پاى كي ويل شوي چي ستايني ټولي هللا ته دي،
خو د دوى ډېرى نه پوهېږي .پوښتنه راوالړېږي چي د دې
برخي ارتباط له مخكنيو سره څنگه دئ؟ په دې اړه بېل
بېل تعبيرونه مومو خو تر ټولو غوره تعبير دا دئ :هللا
تعالى انسان ته الرښوونه كړې چي له شرك ډډه وكړي او
له بدو پايلو ئې ځان وساتي ،د اغېزمنو مثالونو په
ترڅ كي ئې هغه ته د كفر او شرك بدي پايلي ښودلې،
توحيد ته ئې بللى او په دنيا او آخرت كي ئې د توحيد
نېكي پايلي د ده په وړاندي انځور كړې او په دې سره
ئې پر ده لويه پېرزوينه كړې ،د دې پېرزويني تقاضاء
دا ده چي د خپل رب ستاينه وكړي او ووايي :الحمد هلل:
ستايني ټولي هللا ته دي ،خو د دوى ډېرى د دې ستر حقيقت
له درك او پر هغه له اعتراف عاجز دي او نه پوهېږي.











  
ً چي ته هم مرې او دوى هم مري ،بيا به تاسو د
يقينا
ً د خپل رب په وړاندي په خپلو كي
قيامت په ورځ حتما
شخړه كوئ.
( -)31-30په دې مبارك آيت كي رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي
ستا او ستا د مخالفينو تر منځ روانه مناقشه دائمي نه
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ده ،ډېر ژر به پاى ته ورسېږي ،ته هم مرې او دوى هم
مري ،او په دې سره دا لړۍ دلته او په دنيا كي پاى ته
ً د خپل
رسي خو بيا به تاسو ټول د قيامت په ورځ حتما
رب په وړاندي ودرېږئ او هلته به د دې مناقشې آخري
پړاو او د هغې پايلي په خپلو سترگو وگورئ.

    
  
    
  



  



   
   















 
نو تر هغه چا به لوى ظالم څوك وي چي د هللا په اړه
ئې درواغ وويل ،او رښتينې وينا ئې له هغه وروسته
آيا د دغو كافرانو
دروغ وگڼله چي ورته راغله،
مېشت ځى به په دوزخ كي نه وي؟ او هغه چي رښتيا ئې
راوړل او هغه ئې تصديق كړ همدا دوى متقيان دي،
دوى ته د خپل رب په خوا كي هر هغه څه دي چي دوى
ئې غواړي ،همدا د نېكانو بدله ده ،ترڅو هللا له دوى
هغه بد بد عملونه محو كړي چي دوى كړي او د هغه
غوره عمل په تناسب بدله وركړي چي دوى كولو.
( -)31-32دلته بيا د يوه بل تقابل او مقايسې شاهد
يو :يوې خوا ته تر ټولو ستر ظالم ،هغه چي د هللا په اړه
دروغ وايي او هغه رښتينى او حق دين دروغ گڼي چي د
يوه رښتيني پيغمبر په الس ورته راغلى ،آيا له دغو
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كافرانو سره دوزخ نه ښايي او مناسب مېشت ځى به ئې په
دوزخ كي نه وي؟ په مقابل كي ئې هغه چي رښتيا ئې
راوړل او هغه ئې تصديق كړ ،پيغمبر حق دين راوړ او
مؤمنانو د ده په الس راغلى حق دين تصديق كړ او ايمان
ئې پرې راوړ ،هغه چي متقيان دي ،دوى ته به د خپل رب
په خوا كي هر هغه څه وي چي دوى ئې غواړي ،همدا د
نېكانو بدله ده ،او دا د دې لپاره چي هللا تعالى غواړي
د دوى له عملپاڼي هغه بد بد عملونه محو كړي چي دوى
كړي او د هغه غوره عمل په پرتله بدله وركړي چي دوى
كولو .يعني گناهونه به ئې معاف كړي او د دوى د هغه
عمل له مخي به بدله وركړي چي تر ټولو غوره وي.

   
  
    





    
     
   
آيا هللا خپل بنده ته كافي نه دئ؟!! په داسي حال كي
چي دوى دي له ده پرته په نورو سره وېروي ،او هللا چي
څوك بې الري كړي نو هيڅ الرښود ئې نشته ،او هللا چي
څوك هدايت كړي نو هيڅ بې الري كوونكى ئې نشته ،آيا
هللا عزتمن غچ اخيستونكى نه دئ؟
( -)31-31دلته د مخكنيو مثالونو او بحثونو په ارتباط
او د هغوى د يوې قطعي نتيجې په توگه پوښتنه شوې چي:
آيا هللا خپل بنده ته كافي نه دئ؟!! ستا مشركو مخالفينو
هللا تعالى هېر كړى او تا په خپلو دروغجنو معبودانو سره
وېروي ،دوى الروركي دي ،حالت ئې داسي دئ چي د هدايت
وړتيا او استعداد ئې ځپل شوى ،له همدې كبله هللا تعالى
د دوى د بې الريتوب پرېكړه كړې ،او هللا تعالى چي څوك بې
الري كړي نو هيڅ الرښود ئې نشته ،او هللا تعالى چي څوك
هدايت كړي نو هيڅ بې الري كوونكى ئې نشته ،آيا له حق
دين او د هللا تعالى له پيغمبر سره د دوى مخالفت له هغي
غلطي انگېرني راوالړ شوى چي گمان كوي هللا تعالى له
ظالمانو انتقام نه اخلي او سزا نه وركوي؟ څومره غلطه

الزمر
111
د قرآن پلوشې
انگېرنه او څومره كچه او ناسم گمان!! په داسي حال كي
چي هللا تعالى عزتمن غچ اخيستونكى دئ.

   






   
   







   











او كه ئې وپوښتې چي آسمانونه او زمكه چا پيدا
ً به ووايي :هللا ،ووايه :آيا پام مو نه دئ
كړي؟ حتما
كړى چي كه هللا د كوم تاوان اراده راته وكړي هغه چي
تاسو ئې (مرستي ته) دربلئ آيا دوى ئې د تاوان رفع
كوونكي دي؟ او كه د كومي پېرزويني اراده راته
وكړي آيا دوى ئې د پېرزويني تموونكي دي؟ ووايه :هللا
راته كافي دئ ،توكل كوونكي پر ده توكل كوي.
( -)31دلته له مشركينو د يوې داسي پوښتني شاهد يو چي
ځواب ئې څرگند دئ او د دوى د غلطو باورونو په بشپړه
توگه ترديد كوي ،پوښتنه دا ده :آسمانونه او زمكه چا
ً دا وي :هللا!! آيا له دې
پيدا كړي؟ د دوى ځواب به حتما
پرته بل ځواب درلودى شي؟ كه بل ځواب نه لري او په
ټول عالم كي داسي څه نه شي په گوته كولى چي له هللا
تعالى پرته بل چا پيدا كړى وي؛ نو دوى څنگه داسي څوك
او څه لمانځي چي د آسمانونو او زمكي د هيڅ څه په
پيدا كولو كي هيڅ ونډه نه لري؟!! همداراز كه ئې
وپوښتې :كه ما ته هللا تعالى د كوم ضرر او تاوان اراده
وكړي آيا هغه چي تاسو ئې لمانځئ او مرسته ترې غواړئ
كولى شي د دې ضرر مخنيوى وكړي؟ او كه د كومي
پېرزويني اراده راته وكړي آيا دوى كولى شي دا الهي
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پېرزوينه تم كړي؟ د دې پوښتنو يوازينى ځواب له دې
پرته بل څه نشي كېدى چي :هللا تعالى راته كافي دئ ،له
ده پرته د اعتماد ،طمعي او توكل بله مرجع نشته ،څوك
چي غواړي په كوم ذات توكل وكړي نو له هللا تعالى پرته د
معتمد توكل بله مرجع نشي موندلى.




   
    



   









   
   




 
ووايه :اې زما قومه! پر خپل خپل ځاى (او كړنالري)
عمل وكړئ؛ زه هم عمل كوونكى يم ،نو ژر به پوه شئ
چي چا ته به داسي عذاب ورسېږي چي سپك به ئې كړي
ً چي موږ په
او تلپاتى عذاب به پرې راپرېوځي ،يقينا
رښتينې توگه دا كتاب د خلكو لپاره پر تا نازل
كړى ،نو څوك چي په سمي الري روان شي نو د ځان
لپاره ئې ده ،او څوك چي بې الري شي نو د ځان په
ضرر بې الري كېږي ،او ته پرې ذمه وال نه يې.
( -)41-39په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته
الرښوونه شوې چي خپلو معارضو مخاطبينو ته ووايي :تاسو
د خپلي كړنالري مطابق عمل وكړئ؛ زه د خپلي تگالري
مطابق عمل كوم ،ژر به په دې حقيقت پوه شئ چي چا ته
به داسي عذاب ورسېږي چي سپك به ئې كړي او تلپاتى
عذاب به پرې راپرېوځي ،د خپلي كړنالري بدي پايلي به
هم په دنيا كي په خپلو سترگو وگورئ او هم په آخرت
كي ،په دنيا كي سپكوونكى عذاب او په آخرت كي تلپاتى
عذاب .رسول هللا ﹽ ته اطمئنان وركړى شوى چي دا پر حقيقت
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مبني كتاب رښتينى الهي پيغام دئ چي د خلكو د الرښووني
لپاره پر تا نازل شوى ،څوك چي دا كتاب ځان ته الرښود
كړي او په رڼا كي ئې په سمي الري روان شي نو د ځان په
گټه ئې كار كړى او څوك چي بې الري شي او په كږو الرو
سر شي د ځان په ضرر بې الري كېږي ،ته ئې د هدايت ذمه
وال نه يې.

   
   





















هللا له ساه لرونكو د مرگ په وخت كي ساه اخلي او له
هغو چي مړه شوي نه وي د خوب په وخت كي ،نو د چا
چي د مرگ پرېكړه شوې وي ساه ئې له ځان سره ساتي
او بله تر ټاكلې نېټې بېرته لېږي ،بې شكه چي پدې
كي فكر كونكو ته ډېري نښي دي.
( -)42دلته د هللا تعالى د ربوبيت يو بل څرگند مظهر د
انسان د مرگ په بڼي كي زموږ په وړاندي ځلېږي ،لكه
څنگه چي د ژويو پيدايښت د يوه ژوندي خالق د شته والي
څرگنده نښه ده همدا راز د ژويو مرگ د هغه ذات د شته
والي نښه ده چي د مرگ پرېكړه د هغه له لوري كېږي ،هر
انسان د مرگ په ليدلو سره خپل عقل پوښتي :د مرگ
پرېكړه د چا له لوري كېږي؟ ولي ټول ژوي د دې پرېكړي
په وړاندي مقهور او محكوم دي او سرغړاوى نه شي كولى؟
دا ځواكمن ذات څوك دئ چي زما الس پښې د مرگ په وړاندي
تړي ،له ما اختيار سلبوي او هڅي مي بې نتيجې گرځوي؟
په دې مبارك آيت كي دغو پوښتنو ته دا ځواب ويل شوى:
هللا تعالى هغه ذات دئ چي له ژوو د مرگ په وخت كي ساه
اخلي او له هغو چي مړه شوي نه وي د خوب په وخت كي،
نو د چا چي د مرگ پرېكړه شوې وي ساه ئې له ځان سره
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ساتي او بله تر ټاكلې نېټې بېرته لېږي ،بې شكه چي
پدې كي فكر كونكو ته ډېري نښي دي.
په دې مبارك آيت كي څو مهمي الرښووني شوې:
 خوب د مرگ يوه بيلگه ده ،د آيت الفاظ صراحت لري
چي د خوب په حالت كي هم د انسان روح له بدنه وځي،
همغسي لكه د مرگ په حالت كي چي له بدنه وځي ،خو داسي
چي رابطه ئې له بدن سره په كامله توگه نه شلېږي بلكي
رابطه ئې ورسره وي او بېرته ورستنېږي ،له مرگ سره ئې
توپير په دې كي دئ چي د مرگ په حالت كي ئې رابطه له
بدن سره كامالً شلېږي او بېرته نه ورستنېږي ،د دې آيت
له فحوى دا هم معلومېږي چي له مرگ وروسته د روح او
بدن تر منځ رابطه قطع كېږي او هللا تعالى د مړي روح د
ده له بدن بېله له ځان سره ساتي .آيت وايي :خداى هم
د مرگ په وخت كي د ساه لرونكو روح قبض كوي او هم د
خوب په وخت كي ،كه ئې د مرگ پرېكړه شوې وي نو روح ئې
ساتل كېږي او بل ته خپله روح تر ټاكلې نېټې بېرته
ورگرځوي.
 د فكر خاوندان پدې خبري كي د حقائقو ډېري نښي
گوري.









   
   
    







 
آيا له هللا پرته ئې شفاعت كوونكي غوره كړي؟ ووايه:
كه څه هم نه كوم شى په واك كي لري او نه تعقل
كولى شي؟ ووايه :سپارښتنه په بشپړه توگه د هللا (په
واك كي) ده ،د آسمانونو او زمكي واكمني د ده ده،
بيا د ده لوري ته ستنول كېږئ.
( -)11-13په دې مباركو آيتونو كي (توحيد) او (شرك) له
يوه بله اړخه څېړل شوي ،مشركين د هللا تعالى تر څنگ په
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داسي مزعوم مخورو ذواتو باور لري چي گمان كوي هللا
تعالى د هغوى سپارښتنو ته په پام سره پرېكړي كوي ،كه
چا ته څه وركوي نو د هغوى په سپارښتنه ئې وركوي او
كه له چا څه سپموي نو د هغوى په سپارښتنه ئې سپموي،
دوى د عالم د چارو په سمبالولو كي د رب العالمين
شريكان دي ،همغسي لكه پاچايان چي مشاورين ،وزيران او
واليان لري!!! په دې مبارك آيت كي د دې شركي انگېرني
د ترديد په اړه ډېر مضبوط او په زړه پوري استدالل شوى
او ويل شوي :آيا له هللا تعالى پرته ئې داسي شفاعت
كوونكي غوره كړي چي يا خو د عالم هيڅ څه په واك كي
نه لري او يا تعقل نشي كولى؟ يعني ستاسو شريكان يا
په قبرونو كي پراته ذوات دي چي نه څه په واك كي لري
او نه څه كولى شي ،يا داسي جعلي معبودان چي ستاسو د
وهم زېږنده دي چي نه د عالم د چارو په سمبالولو كي
څه ونډه لري او نه د څه وركولو او سپمولو اختيار ،يا
بتان چي عقل او شعور هم نه لري!! بيا رسول هللا ﹽ
هغه ُ
ته ويل شوي چي هغوى ته ووايي :سپارښتنه په بشپړه
توگه د هللا تعالى په واك كي ده ،هيچا ته ئې د سپارښتني
واك او اختيار نه دئ وركړى ،دا پرېكړه يوازي د ده له
لوري كېږي چي چا ته څه وركړي او څه ترې وسپموي ،هغه
د آسمانونو او زمكي ټولواك دئ ،هيڅ شريك نه لري ،په
پاى كي د ده لوري ته ستنول كېږئ.

   
  
   
   



 
او كله چي هللا په يوازي توگه ياد كړى شي نو د هغو
زړونه كركه ښيي چي پر آخرت ايمان نه لري ،او كله
چي هغه ياد شي چي له ده پرته دي نو ناڅاپه به
هغوى خوښي كوي.
( -)41دا مبارك آيت وايي :د دغو مشركينو او په آخرت
ايمان نه لرونكو حالت داسي دئ چي كله هللا تعالى د
يوازيني معبود په توگه ياد شي نو د دوى زړونه له
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كركي او نفرت ډك او د دې كركي آثار د دوى په څېرو كي
راڅرگند شي او كله چي د دوى هغه جعلي معبودان ياد
كړى شي چي دوى ئې له هللا تعالى پرته لمانځي نو شيطان د
دوى پر زړونو چونډۍ لگوي او خوښي كولو ته ئې هڅوي!!








  
























   
    



   




  
ووايه :اې د آسمانونو او زمكي پنځوونكيه! پر پټو
او ښكاره وو پوه ذاته! دا ته ئې چي د خپلو
بندگانو تر منځ په هغه څه كي پرېكړه كوې چي دوى
په كي اختالف كولو ،او كه دغو ظالمانو ته ټول هغه
څه وي چي په زمكي كي دي او ورسره دې ته ورته نور
ً به ئې د قيامت په ورځ د بد عذاب په
هم نو حتما
بدل كي فديه كړي ،او د هللا له لوري به هغه څه ورته
جوت شي چي گمان ئې نه كولو ،او د خپلو السته
راوړنو بدوالى به ورته جوت شي او هغه څه به پرې
محقق شي چي ملنډي ئې پرې وهلې.
( -)41-41د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي ووايي :اې د آسمانونو
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او زمكي پنځوونكيه! پر پټو او ښكاره وو پوه ذاته! دا
يوازي ته ئې چي د خپلو بندگانو تر منځ به په ټولو
هغو مواردو كي وروستۍ پرېكړه كوې چي دوى په كي اختالف
.كولو
 د قيامت په ورځ به د دغو ظالمانو حالت داسي وي چي
كه د زمكي هر څه د دوى په واك كي وي او ورسره دې ته
ً به ئې د قيامت د ورځي د بد عذاب
ورته نور هم نو حتما
په بدل كي فديه كړي چي له عذاب وژغورل شي؛ خو گټه به
.نه وررسوي
 دوى ته به د هللا تعالى له لوري ټول هغه څه جوت شي
.چي گمان ئې نه كولو او هغه ئې محال گڼل
 دوى ته به د خپلو هغو السته راوړنو بدوالى هم جوت
.شي چي شيطان ورته ښايسته كړې وې
او هغه عذاب به ئې په برخه شي چي ملنډي ئې پرې

.وهلې او تش گواښونه ئې گڼل
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نو كله چي انسان ته كوم كړاو ورسېږي موږ بلي
(دعاء راته كوي) ،بيا كله چي له خپل لوري كوم
نعمت ورپه برخه كړو وايي :دا خو يوازي د علم له
مخي راكړى شوى ،نه؛ بلكي دا خو يوه آزموينه ده خو
ً هغو هم دا خبره وكړه
د دوى ډېرى نه پوهېږي ،يقينا
چي تر دوى وړاندي ول ،نو هغو چي دوى ترالسه كول
كوم څه ترې دفع نه كړى شو ،نو د هغه څه بدوالى
ورورسېدو چي دوى ترالسه كړي ول ،او له دغو چي چا
ً به د هغه څه بدوالى ورورسېږي چي
ظلم كړى حتما
ترالسه كړي ئې دي او دوى عاجزوونكي نه دي ،آيا په
دې نه دي پوه شوي چي هللا هر چا ته چي دى ئې وغواړي
ً چي په دې كي هغو وگړو
رزق پراخوي او تنگوي ،يقينا
ته ډېري نښي دي چي ايمان راوړي.
( -)12-49د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 دلته له يوې خوا د انسان يوه فطري ضعف او كمزورۍ
ته اشاره شوې ،له بلي خوا همدا ضعف او كمزوري د
توحيد د يوې څرگندي نښي په توگه وړاندي شوې ،او هغه
دا چي كله انسان ته كوم كړاو ورسېږي هللا تعالى ته د
دعاء السونه لوړ كړي او له كړاو د ژغورني هيله ترې
كوي ،بيا كله چي هللا تعالى له خپل لوري كوم نعمت ورپه
برخه كړي نو وايي :دا خو يوازي د علم له مخي راكړى
شوى ،د دې وينا يو تعبير دا دئ چي :هللا تعالى زما په
وړتياوو پوه دئ او زه ئې د دې نعمت وړ موندلى يم نو
ځكه ئې دا نعمت راباندي پېرزو كړى ،يعني خپله شتمني
د خپلي وړتيا او ښه والي نښه گڼي ،او بل تعبير ئې دا
دئ چي دا نعمتونه خو زما د خپلي پوهي او هنر محصول
دي نه د چا پېرزوينه او احسان!! دقيق تعبير همدا
دوهم تعبير دئ ،له وروستيو آيتونو هم معلومېږي چي
مراد ئې همدا دئ .د ده دا انگېرنه غلطه گڼل شوې او
په ځواب كي ورته ويل شوي :داسي نه ده ،بلكي دا خو
يوه آزموينه ده ،دا ستا د اهليت او قابليت بدله نه
ده ،ته په خپلو سترگو گورې چي دا نعمتونه هم د باغي
او ظالم انسان په واك كي دي او هم د صالح او مؤمن
انسان په واك كي ،چا له روا الرو ترالسه كړي او چا له
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نارواوو الرو ،يو له مشروع او حاللو الرو دومره څه
ترالسه كوي چي خپله گوزاره پرې كوي او بل له نامشروع
او حرامو الرو دومره څه ترالسه كوي چي پرې مست شي او
پر نورو ظلم او تېري ته ئې وهڅوي ،څوك ئې د خير په
چارو كي لگوي او څوك ئې د شر او فساد په چارو كي ،دا
ښيي چي دا نعمتونه د امتحان او آزمويني داسي وسيله
ده چي هللا تعالى خپل بندگان پرې آزمويي ،خو د دوى ډېرى
نه پوهېږي ،كله د انسانانو ظالمانه وېش هللا تعالى ته
منسوب كړي ،كله د ظالم او مفسد په واك كي نعمتونه د
هغه د ښه والي نښه وگڼي ،كله له پراخو نعمتونو د
صالح انسان محروميت د هغه د بدوالي او شقاوت نښه
بولي او قضاوت ئې دا وي چي هللا تعالى د خپلو نعمتونو
وړ نه دئ موندلى نو ځكه ئې له محروميتونو سره مخامخ
كړى ،كه څه هم پر هغه به د بل انسان له لوري ظلم شوى
وي او د ده حقوق به ئې غصب كړي وي!!
 د الهي نعمتونو او پېرزوينو په اړه د مخكنيو
مشركينو انگېرنه هم دې ته ورته وه ،د هغوى وينا هم د
دوى په څېر وه ،الهي پېرزويني او نعمتونه ئې د خپل
هنر ،كمال او وړتياوو محصول گڼلو ،خو السته راوړنو ئې
كوم څه ترې دفع نه كړى شو ،د خپلو الس ته راوړنو بدي
پايلي ئې ولېدې ،كمال او هنر ئې دا مرسته ورسره ونه
كړى شوه چي له بد برخليك ئې وژغوري .له دې آيت په
څرگنده توگه معلومېږي چي په مخكنيو دوو تعبيرونو كي
دوهم تعبير دقيق دئ او د بحث له موضوع سره زياته
همغږي لري .ځكه دا آيت وايي چي د دوى كسب څه ترې دفع
نه كړى شو ،يعني دوى پر خپل هنر او كمال مغرور ول خو
هيڅ گټه ئې ورونه رسوله ،د دې معنى دا ده چي د دوى
په واك كي نعمتونه د دوى د كمال او هنر محصول نه،
بلكي د آزمويني په توگه وركړى شوي.
 د رسول هللا ﹽ د مخاطبينو په ډلي كي به هم هغو ته چي
ً د خپلو كړنو بدي پايلي ورسېږي ،دوى
ظلم ئې كړى حتما
نشي كولى د خپل زر او زور او مكر او تدبير په مټ د
الهي عذاب مخنيوى وكړي.
 آيا دوى ته دا حقيقت نه دئ جوت شوى چي د رزق د
پراخوالي او تنگوالي پرېكړه د هغه رزاق رب له لوري
كېږي چي د رزق ټولي خزانې د هغه په واك كي دي ،باران
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د ده په امر له آسمانه ورېږي او دانه او مېوه د ده
په حكم له زمكي راټوكېږي؟
 له بلي خوا د انسان دا فطري حالت چي د كړاوونو پر
 د هغه په وړاندي د احتياج،مهال هللا تعالى ته مخه كوي
الس لوړوي او له كړاوونو د وتلو په اړه مرسته ترې
غواړي ښيي چي پر هللا تعالى ايمان د ده د فطرت غوښتنه
 كله چي، د ده د عقل حكم دئ، د ده د ضمير غږ دئ،ده
له كبر او مستي ولوېږي او فطري حالت ته راوگرځي نو
 ځان هغه،ً خپل رب ورپه ياد شي او هغه ته مخه كړي
فورا
 آيت وروستۍ فقره12  د.ته اړ گڼي او مرسته ترې غواړي
ً چي په دې كي هغو
 يقينا:همدا مطلب افاده كوي چي وايي
.وگړو ته ډېري نښي دي چي ايمان راوړي
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ووايه :اې زما هغو بندگانو چي پر خپلو ځانونو ئې
ً چي
تېرى كړى! د هللا له رحمت مه ناهيلي كېږئ ،يقينا
ً چي هغه مهربان بخښونكى
هللا ټول گناهونه بخښي ،يقينا
دئ ،او د خپل رب لوري ته ستانه شئ او د ده په
وړاندي تر هغه د مخه تسليم شئ چي عذاب درته راشي
بيا مو كومه مرسته ونه كړى شي ،او د هغه ډېر غوره
څه متابعت وكړئ چي ستاسو د رب له لوري درته نازل
شوي ،تر دې وړاندي چي عذاب په داسي حال كي په
ناڅاپي توگه درته راشي چي په خيال كي مو نه گرځي،
داسي چي يو كس به وايي :زما پر حال دي له دې كبله
افسوس وي چي د هللا په خوا كي مي تېرى وكړ او يقينا
ً
چي زه د ملنډو وهونكو له ډلي وم ،يا دا چي ووايي:
ً به د متقينو له ډلي
كه هللا هدايت كړى وى نو حتما
وم ،يا دا چي كله عذاب وگوري نو ووايي :كاش بېرته
گرځېدا مي په برخه شي چي د نېكانو له ډلي شم،
داسي نه ده؛ بلكي زما آيتونه په يقيني توگه درغلي
ول خو تا هغوى درواغ وگڼل ،لويي دي وغوښتله او د
كافرانو له ډلي وې.
( -)19-13د دې مباركو آيتونو مهم مهم مطالب دا دي:
 رسول هللا ﹽ ته سپارښتنه شوې چي د هللا تعالى له لوري
مؤمنانو ته ووايي -1 :اې زما هغو بندگانو چي گناه ئې
كړې او په دې سره ئې پر خپلو ځانونو تېرى كړى! د هللا
ً چي هللا تعالى ټول
له رحمت مه ناهيلي كېږئ -2 ،يقينا
ً چي هغه مهربان بخښونكى دئ،
گناهونه بخښي -3 ،يقينا
 -4د خپل رب لوري ته ستانه شئ او د ده په وړاندي تر
هغه د مخه تسليم شئ چي عذاب درته راشي بيا داسي څوك
ونه مومئ چي ستاسو مرسته وكړى شي او له الهي عذاب مو
وژغورلى شي.
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 د هغو ډېرو غورو الهي ارشاداتو متابعت وكړئ چي
ستاسو د رب له لوري درته نازل شوي ،تر دې وړاندي چي
عذاب په داسي حال كي په ناڅاپي توگه درته راشي چي په
خيال كي مو نه گرځي.
 د دې الهي عذاب د راتلو په وخت كي به ځيني وايي:
زما پر حال دي له دې كبله افسوس وي چي د هللا تعالى په
ً چي زه د ملنډو وهونكو
خوا كي مي تېرى وكړ او يقينا
له ډلي وم.
ً به
 ځيني نور به وايي :كه هللا هدايت كړى وى نو حتما
د متقينو له ډلي وم!!
 ځيني به هغه مهال چي عذاب وگوري وايي :كاش بېرته
گرځېدا مي په برخه شي چي د نېكانو له ډلي شم.
 د هر يوه په ځواب كي به وويل شي :داسي نه ده؛ ستا
وينا سمه نه ده ،ستا هيلي نه شي ترسره كېدى ،بلكي
زما آيتونه درغلي ول خو تا هغوى درواغ وگڼل ،لويي دي
وغوښتله او د كافرانو له ډلي وې.




















  
   
 
او د قيامت په ورځ به هغه خلك چي د هللا په اړه ئې
دروغ ويلي وو وگورې چي مخونه به ئې تك تور وي،
آيا د دغو كبرجنو (مناسب) مېشت ځاى دوزخ نه دئ؟
او هللا به هغه چي تقوى ئې كړې د خپلو برياوو له
امله وژغوري ،داسي چي نه به په كوم كړاو اخته
كېږي او نه به غمجن كېږي.
( -)11-10په دې مباركو آيتونو كي د مشرك او موحد
وضعيت د قيامت په ورځ داسي انځور شوى:
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 د قيامت په ورځ به هغه خلك چي د هللا تعالى په اړه
ئې دروغ ويلي وو داسي ومومې چي مخونه به ئې تك تور
وي ،تور مخونه به ئې له ورايه هر چا ته وايي :له دغو
كبرجنو سره دوزخ ښايي ،د دوى مناسب مېشت ځاى دوزخ
دئ.
 او هغه چي د تقوى لمن ئې كلكه نېولې وه هللا تعالى
به ئې له دې رسوايي وژغوري چي مخ ئې تور او مېشت ځى
ئې دوزخ وي ،نه به په كوم كړاو اخته كېږي او نه به
دوى په
غمجن كېږي .د دې ژغورني وجه به دا وي چي
خپلي آزمويني كي بريالي شوي ول .دنيا د دوى د
آزمويني ځاى ،نعمتونه او محروميتونه ئې د آزمويني
اسباب او ژوند ئې د دې الهي آزمويني فرصت وو ،دوى په
دې آزموينو كي د بريا له كبله له دې الهي ژغورني او
سعادت سره مخامخ شول.

    




   





  
  
هللا د هر څه خالق دئ ،او هغه پر هر څه وكيل
(څارونكى) دئ ،د آسمانونو او زمكي كلياني د ده
دي ،او هغه چي د هللا د آيتونو په اړه ئې كفر كړى
همدا دوى زيانمن دي.
( -)13-12دا مبارك آيتونه وايي:
 هللا تعالى د هر څه خالق دئ ،د عالم هر څه ده پيدا
كړي ،په ټول عالم كي داسي څه نشته چي له هللا تعالى
پرته بل خالق ولري.
 هللا تعالى د عالم د هر څه څارنه كوي ،له پيدايښت
وروسته ئې مهمل نه پرېږدي بلكي څارنه او پالنه ئې
كوي.
 د آسمانونو او زمكي د ټولو خزانو كلياني د ده په
واك كي دي ،دا پرېكړه د ده له لوري كېږي چي چا ته څه
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وركړي.
 هغه چي د هللا تعالى د آيتونو په اړه كفر كوي حقيقي
زيانمن وگړي همدا دوى دي ،كه څه هم د شتمنيو خاوندان
وي او بادئ الرأى وگړي د شتمنو په سترگه ورته گوري.






  



   






   



 
ووايه :اې ناپوهانو! نو آيا پر دې مي گمارئ چي
ً چي تا ته هم او هغو ته هم
غيرهللا ولمانځم ،او يقينا
چي تر تا وړاندي ول وحي شوې چي كه شرك وكړې نو
ً به د زيانمنو له ډلي
عمل به دي تباه شي او حتما
شې ،نه؛ بلكي هللا لمانځه او د شاكرانو له ډلي اوسه.
( -)11-14د دې مباركو آيتونو مطالب دا دي:
 رسول هللا ﹽ ته سپارښتنه شوې چي جاهلو مشركينو ته
ووايي :اې ناپوهانو! آيا ما پر دې گمارئ چي له هللا
تعالى پرته بل معبود ولمانځم.
 ستا په شمول هر پيغمبر ته د هللا تعالى له لوري وحي
ً به
شوې چي كه شرك وكړې نو عمل به دي تباه شي او حتما
د زيانمنو له ډلي شې.
 نو د مشركينو بلني ته د رد قاطع ځواب وركړه،
يوازي هللا تعالى لمانځه او د شاكر بنده په توگه د هغه
د نعمتونو پاس ساته.
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او د هللا په اړه ئې د ده له قدر سره وړ قدرونه ونه
كړه ،په داسي حال كي چي د قيامت په ورځ به ټوله
زمكه د ده په موټ كي وي او آسمانونه به د ده په
ښي الس كي راتاو كړى شوي وي ،ده ته سپېڅلتيا ده او
له هغه څه لوړتيا چي دوى ئې (ورسره) شريكوي.
( -)11د دې مبارك آيت مهمي مهمي الرښووني دا دي:
 مشركينو هللا تعالى سم او د ده له شأن سره وړ نه دئ
پېژندلى ،د هللا تعالى د ذات او صفاتو په اړه ئې
انگېرني او باورونه داسي نه دي چي د ده له عظمت سره
ښايي ،د قيامت په ورځ به پوه شي چي خپل رب ئې سم نه
وو پېژندلى ،هلته به ورته جوته شي چي دا ټول عالم؛
زمكه او آسمانونه ئې د هللا تعالى په وړاندي داسي دي
لكه يو وړوكى توپ د انسان په موټ كي يا يوه تاو شوې
پاڼه د چا په الس كي ،هللا تعالى له هغو عيبونو منزه او
له هغو نقصونو ډېر ډېر لوړ دئ چي مشركين ئې هللا تعالى
ته منسوبوي ،څوك چي هللا تعالى ته شريك منسوبوي په
حقيقت كي هغه ته ستر ستر عيبونه منسوبوي ،باور ئې دا
وي چي هللا تعالى په يوازي توگه او له شريك پرته د عالم
د چارو له سمبالولو عاجز او د شريك او مرستيال مرستي
او ملتيا ته اړ دئ ،حال دا چي دا عالم او د چارو
سمبالول ئې هللا تعالى ته داسي آسان دي لكه د انسان په
موټ كي د يوه وړوكي توپ سمبالول يا يوه تاو شوې پاڼه
په ښي الس كي نېول او په هر لوري ئې تاوول او خوځول.
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او په شپېلۍ كي به پو شي نو څوك چي په آسمانونو
كي دي او څوك چي په زمكي كي دي (ټول به) بې سده
 بيا به بل ځل په كي پو، مگر هغه چي هللا غوښتي،شي
شي نو ناڅاپه به دوى په داسي حال كي ودرېدلي وي
 او زمكه به د خپل رب په نور،چي انتظار به كوي
 پيغمبران او، كتاب به كېښودى شي،سره ځالنده شي
شاهدان به راوستى شي او د دوى تر منځ به په حق
سره پرېكړه وشي؛ په داسي حال كي چي پر دوى به ظلم
 او هر چا ته به د هغو عملونو بشپړه بدله.نه كېږي
وركړى شي چي كړي ئې دي په داسي حال كي چي دى په
 او هغه وگړي به،هغه څه ښه پوه دئ چي دوى ئې كوي
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د دوزخ په لوري ډلي ډلي وخوځول شي چي كفر ئې كړى،
تر هغه چي ورشي او دروازې ئې ورته پرانيستل شي او
څارونكي ئې ورته ووايي :آيا تاسو ته ستاسو له ډلي
داسي پيغمبران نه وو درغلي چي ستاسو د رب آيتونه
ئې درته لوستل او د خپلي دغي ورځي له مخامخېدو ئې
وېرولئ ،وبه وايي :ولي نه؛ خو د كافرانو په اړه د
عذاب وينا ترسره شوه ،وبه ويل شي :د دوزخ پر
دروازو ننوڅئ په هغه كي تلپاتي ،نو د دغو كبرجنو
مېشت ځاى څومره بد دئ!!
( -)12-11د دغو مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 د قيامت په ورځ به په شپېلۍ كي پو شي ،په همدې
سره به ټول هغه بې سده شي چي په آسمانونو او زمكي كي
دي ،مگر هغه چي هللا غوښتي ،بيا به بل ځل په كي پو شي
نو ناڅاپه به دوى په داسي حال كي ودرېدلي وي چي
انتظار به كوي .دلته په شپېلۍ كي دوه ځلي پو كېدا
راغلې ،په لومړۍ سره به د آسمانونو او زمكي ټول ژوي
بې سده او مړه شي ،له هغو پرته چي هللا تعالى ئې ال د
مرگ پرېكړه نه وي كړې ،ښايي دا به هغه اته فرشتې وي
چي د عرش حمله نومول شوې ،اسرافيل به هم له دغي ډلي
وي ،دوى به هم په خپل وخت مري او له هللا تعالى پرته به
هيڅ څه نه پاته كېږي ،بيا به دوهم ځل په شپېلۍ كي
پوه شي او په دې سره به ټول مړي راژوندي شي او له
قبرونو به راپاڅي ،بيا به ټول د محشر په لوري ډلي
ډلي روان شي او هلته به الهي پرېكړي ته انتظار كوي.
د قرآن له ويناوو په صراحت سره معلومېږي چي په صور
كي به دوه ځلي پو شي :په لومړي سره به قيامت راشي او
د عالم موجود نظم به په بشپړه توگه له منځه والړ شي
او بل سره به بعثت پيل شي ،نوى آسمان او نوې زمكه به
راپيدا شي او ټول مړي به راژوندي شي.
 زمكه به د خپل رب په نور سره ځالنده شي ،دا به بله
زمكه وي ،مخكنۍ زمكه به د قيامت د هولناكو پېښو په
ترڅ كي له منځه تللې وي او هللا تعالى به نوى آسمان او
نوې زمكه پيدا كړي ،د دې زمكي د روښانه كولو لپاره
به هللا تعالى نوى انتظام وكړي.
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 محاكمه به پيل شي ،د هر چا عمل پاڼه به پرانيستى
شي ،پيغمبران او شاهدان به راوستى شي او د خلكو تر
منځ به د حق مطابق عادالنه پرېكړه وشي ،داسي چي په
هيچا به هيڅ ډول ظلم نه كېږي ،هر چا ته به د هغو
عملونو بشپړه بدله وركړى شي چي كړي ئې دي.
په داسي حال كي چي هللا تعالى په هغه څه ښه پوه دئ

چي خلك ئې كوي ،خو سره له دې به د قيامت په ورځ له
خلكو سره محاسبه كوي ،يوازي د خپل علم له مخي د دوى
په اړه پرېكړه نه كوي ،د هر يوه عمل پاڼه به د هغه
مخي ته ږدي ،پيغمبران او شاهدان به د دوى په وړاندي
د شهادت ل پاره راولي ،پيغمبران به دا گواهي وركوي چي
د هللا پيغام ئې دوى ته رسولى ،شاهدان به د دوى پر كړنو
شهادت وركوي ،د دوى السونه ،پښې او پوستكي به د دوى
په خالف شهادت وركوي.
 له محاكمې وروسته به هغه وگړي د دوزخ په لوري ډلي
ډلي وخوځول شي چي كفر ئې كړى ،تر هغه به وړاندي
خوځول كېږي چي دوزخ ته ورسېږي او دروازې ئې ورته
پرانيستل شي ،د دوزخ څارونكي به ورته ووايي :آيا
تاسو ته ستاسو له ډلي داسي پيغمبران نه وو درغلي چي
ستاسو د رب آيتونه ئې درته لوستل او د خپلي دغي ورځي
له مخامخېدو ئې وېرولئ ،دوى به ځواب وركړي :ولي نه؛
راغلي ول او له دې ورځي ئې وېرولي وو ،خو د كافرانو
په اړه د عذاب وينا ترسره شوه ،موږ د انكار او كفر
الر غوره كړه او د هللا تعالى له پرېكړي سره له دې
برخليك سره مخامخ شوو.
 دوى ته به وويل شي :د دوزخ پر دروازو ننوځئ ،په
هغه كي به تلپاتي وئ.
 وگوره چي د دغو كبرجنو مېشت ځاى څومره بد دئ!!
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او هغه وگړي به د جنت په لوري ډله ډله وخوځول شي
چي له خپل رب وېرېدلي ،تر هغه چي ورشي او دروازې
ئې ورته پرانيستل شي او څارونكي ئې ورته ووايي:
سالم پر تاسو ،ښېراز دي وئ ،نو د تلپاتو په شان
ورننوځئ ،او وبه وايي :ستايني ټولي هغه هللا ته دي
چي خپله وعده ئې راسره رښتينې كړه او دا زمكه ئې
په داسي حال كي موږ ته په ميراث راكړه چي د جنت
په هر ځاى كي غواړو اوسو ،نو د دغو عمل كوونكو
اجر څومره غوره دئ!!
( -)14-13دلته د قيامت په ورځ او له الهي محاسبې
وروسته د متقيانو حالت داسي انځور شوى:
 هغه وگړي به د جنت په لوري ډله ډله وخوځول شي چي
له خپل رب وېرېدلي ،تر هغه به وړاندي درومي چي جنت
ته ورسېږي ،دروازې به ئې ورته پرانيستل شي او د جنت
څارونكي به ورته ووايي :سالم پر تاسو ،ښېراز دي وئ ،د
تلپاتو په شان جنت ته ننوځئ.
 جنتيان به ووايي :ستايني ټولي هغه هللا ته دي چي
خپله وعده ئې راسره رښتينې كړه او دا زمكه ئې په
داسي حال كي موږ ته په ميراث راكړه چي د جنت په هر
ځاى كي غواړو اوسو .دې مقام ته د هللا تعالى د پېرزويني
له كبله رسېدلي يو ،نه د خپل عمل له كبله ،خپل رب
ستايو او د ده د لطف او احسان مرهون يو چي جنت ئې
راپه برخه كړ ،زمكه ئې راته جنت كړ او د دې جنت په
هر ځاى كي چي زموږ زړه ئې غواړي اوسو!!
وگوره چي د دغو عمل كوونكو اجر څومره غوره دئ!!
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او فرشتې به گورې چي د عرش چاپېر راڅرخي په داسي
حال كي چي د خپل رب له ستايني سره تسبيح وايي ،او
د دوى تر منځ به په حق سره پرېكړه وشي او وبه ويل
شي :ستايني د عالمونو رب هللا ته دي.
( -)11په داسي حال كي چي فرشتې به گورې چي د عرش
چاپېر راڅرخي او د خپل رب حمد او ثنا وايي ،په همدې
حالت كي به د خلكو تر منځ په حق سره عادالنه پرېكړه
وشي ،هر څوك به د خپلو كړنو عادالنه سزا او بدله
ترالسه كړي ،هر لوري ته به هرڅه د حال او قال په ژبه
وايي :ستايني د عالمونو رب هللا ته دي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

المؤمن
د سورې پېژندنه:
دا مباركه سوره په دوو معروفو نومونو ياده شوې:
له دې فقرې
(المؤمن) چي د دې سورې د  21آيت
(    











)



اخيستل شوى ،او غافر چي د سورې له لومړي آيت اخيستل
شوى 11 ،آيتونه لري ،د آيتونو فواصل ئې د دوهم آيت
(عليم) ،د څلورم آيت (بالد) ،او د لسم آيت (تكفرون)،
ته ورته دي ،د آيتونو اوږدوالى ئې تر متوسط زيات او
هغو سورتونو ته ورته دئ چي د مكي دور په وروستيو كي
نازل شوي .يو روايت وايي چي دا سوره په الزمر پسي
متصل نازله شوې .د سورې له متن معلومېږي چي د مكي
دور په داسي پړاو كي نازله شوې چي د قريشو ځينو
مشرانو د رسول هللا ﹽ د وژلو فكرونه كول ،د سورې  26آيت
چي وايي :فرعون خپلو درباريانو ته وويل :ما پرېږدئ
چي موسى ووژنم  ...همدې مطلب ته اشاره كوي.
د دې سورې د بحث محوري موضوعات دا دي :د الرښود الهي
كتاب لېږنه د هللا تعالى له لوري ده ،د الهي كتابونو په
وړاندي خلك په دوو ډلو وېشل كېږي ،ځيني ايمان راوړي
او ځيني انكار كوي ،هره ډله به له خپل خپل ټاكلي
برخليك سره مخامخ كېږي.
د سورې په سر كي ويل شوي:
 د قرآن رالېږنه د پوه عزتمن هللا له لوري ده ،يعني
دا كتاب د داسي ذات له لوري تاسو ته لېږل شوى چي
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پوهېږي ستاسو خير په څه كي دئ ،د دنيا عزت او د آخرت
سعادت څنگه ترالسه كولى شئ ،د دې كتاب په الرښوونو كي
به د هللا تعالى د پراخ علم مظاهر په خپلو سترگو وگورئ،
هغه ذات چي عزيز دئ او د پرېكړو په وړاندي ئې هيڅ
ځواك نشي خنډ كېدى ،هغه هللا چي د گناه بخښونكى ،د توبې
قبلوونكى ،كلك تعذيبوونكى او د فضل خاوند دئ ،هغه چي
له ده پرته بل معبود نشته او بېرته ستنېدا د ده لوري
ته ده.
 د هللا تعالى د آيتونو په اړه يوازي هغه وگړي مجادله
كوي چي د كفر او له حقائقو د انكار الر ئې غوره كړې.
 پام كوه چي په ښارونو كي د دغو كافرانو لر او بر
خوځېدا او يوې خوا بلي خوا ته تگ راتگ تا دوكه نه
كړي ،داسي نه چي په ښارونو كي د دوى گڼه گوڼه او پر
بازارونو د دوى واكمني تا اندېښمن او د دوى د پايلي
په اړه تا شكمن كړي.
 تر دوى وړاندي د نوح قوم او تر دوى وروسته ډېرو
نورو ډلو د هللا تعالى آيتونه دروغ گڼلي او هري ډلي هوډ
كړى چي خپل پيغمبر ونيسي او د باطل په مټ ئې په دې
موخه مجادله كړې چي حق پرې محو كړي ،چي له كبله ئې هللا
تعالى ونيول ،نو وگوره چي د هللا تعالى تعذيب څنگه وو
او دا مكذبين له كوم برخليك سره مخامخ شوي!!

هللا تعالى به د زمانې په هر پړاو له هر كافر

ټولگي سره هغه څه كوي چي د دوى له سلف سره ئې
كړي.
 د دوى په مقابل كي مؤمنان داسي دي چي د دوى په
اړه هغه فرشتې دعاء كوي چي هللا تعالى ته ډېري نږدې او
مقربي دي ،عرش پر اوږو وړي او د عرش شاوخوا كي د خپل
رب په ستايني او تسبيح لگيا دي ،هغه چي د مؤمنانو په
څېر دي او پر هللا تعالى ايمان لري ،دوى هغو ته بخښنه
غواړي چي ايمان ئې راوړى ،په خپلو دعاگانو كي وايي:
اې زموږ ربه! ستا رحمت او علم پراخ دئ ،هر څه ئې
احتوى كړي ،د خپل رحمت او علم له پلوه هر څه ته په
پراخه پيمانه رسېدلى يې ،يعني ستا رحمت پر هر څه وزر
غوړولى او هيڅ څه ستا د پراخ علم له دائرې بهر نه دئ
پاته .هغو ته بخښنه وكړه چي توبه ئې كړې او ستا د
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الري متابعت ئې كړى او د دوزخ له عذاب ئې وساته ،ته د
خپل رحمت له مخي د هغوى توبه قبوله كړه ،ته ښه
پوهېږې چي څوك په رښتينې توگه توبه كوي او څوك ستا د
الري متابعت كوي ،اې زموږ ربه! هغه تلپاتي جنت ته ئې
ننباسه چي تا ئې ژمنه ورسره كړې او د دوى له پلرونو،
د دوى له مېرمنو او د دوى له اوالد هغه هم چي صالح
ً چي ته باحكمت عزتمن يې ،د مؤمنانو په اړه
وي ،يقينا
له بديو
د فرشتو وروستۍ دعاء دا ده :اې زموږ ربه!
ئې وساته ،څوك چي ته په دې ورځ له بديو وساتې نو
پېرزوينه دي پرې كړې ،او دا همغه ستره بريا ده.
ټوله سوره د دغه مطلب پر محور څرخي ،شرح او تفصيل
ئې زموږ په وړاندي ږدي او د تاريخي او عملي مثالونو
په ترڅ كي ئې موږ ته مزيد توضيح كوي.
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 د دې كتاب رالېږنه د پوه عزتمن هللا له،حاء ميم
 كلك، د گناه بخښونكى او د توبې قبلوونكى،لوري ده
 له ده پرته بل معبود، د فضل خاوند،تعذيبوونكى
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نشته ،بېرته ستنېدا د ده لوري ته ده.
( -)3-1د دې مباركو آيتونو په اړه الندي خبري په پام
كي ولرئ:
 لكه چي گورئ دا سوره د (حاء) او (ميم) په دوو
حروفو پيل شوې ،دا د دې نښه ده چي په دې مباركي سورې
كي دوه اساسي موضوعات څېړل شوي او ټوله سوره د همدې
دوو موضوعاتو پر محور څرخي ،د موضوعاتو ترتيب ئې هم
داسي دئ لكه په همداسي دوو پر له پسې حروفو پيل شوې
سورې ،لكه د (طه) سوره ،د دې سورې د بحث محوري
موضوعات دا دي :د الرښود الهي كتاب لېږنه د هللا تعالى
له لوري ده ،د الهي كتابونو په وړاندي خلك په دوو
ډلو وېشل كېږي ،ځيني ايمان راوړي او ځيني انكار كوي،
هره ډله به له خپل خپل ټاكلي برخليك سره مخامخ كېږي.
د قرآن رالېږنه د پوه عزتمن هللا له لوري ده ،يعني

دا كتاب د داسي ذات له لوري تاسو ته لېږل شوى چي
پوهېږي ستاسو خير په څه كي دئ ،د دنيا عزت او د آخرت
سعادت څنگه ترالسه كولى شئ ،د دې كتاب په الرښوونو كي
به د هللا تعالى د پراخ علم مظاهر په خپلو سترگو وگورئ،
هغه ذات چي عزيز دئ او د پرېكړو په وړاندي ئې هيڅ
ځواك نشي خنډ كېدى ،هغه هللا چي د گناه بخښونكى ،د توبې
قبلوونكى ،كلك تعذيبوونكى او د فضل خاوند دئ ،هغه چي
له ده پرته بل معبود نشته او بېرته ستنېدا د ده لوري
ته ده.
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د هللا د آيتونو په اړه يوازي هغه وگړي مجادله كوي
چي كفر ئې كړى ،نو په ښارونو كي د دوى اوښتل
رااوښتل دي تا دوكه نه كړي ،تر دوى وړاندي د نوح
قوم او تر دوى وروسته ډلو درواغ گڼلي ،او هري ډلي
هوډ كړى چي خپل پيغمبر ونيسي او د باطل په مټ ئې
په دې موخه مجادله كړې چي حق پرې محو كړي ،چي له
كبله ئې موږ ونيول ،نو (وگوره چي) زما تعذيب څنگه
وو ،او همداسي ستا د رب وينا د هغو په اړه محققه
ً د
شوې چي كفر ئې كړى (په دې توگه) چي دوى حتما
اور خاوندان دي.
( -)1-4دا مبارك آيتونه وايي:
 د هللا تعالى د آيتونو په اړه يوازي هغه وگړي مجادله
كوي چي د كفر او له حقائقو د انكار الر ئې غوره كړې.
 پام كوه چي په ښارونو كي د دغو كافرانو لر او بر
خوځېدا او يوې خوا بلي خوا ته تگ راتگ تا دوكه نه
كړي ،داسي نه چي په ښارونو كي د دوى گڼه گوڼه او پر
بازارونو د دوى واكمني تا اندېښمن او د دوى د پايلي
په اړه شكمن كړي.
تر دوى وړاندي د نوح قوم او تر دوى وروسته ډېرو

نورو ډلو د هللا تعالى آيتونه دروغ گڼلي او هري ډلي هوډ
كړى چي خپل پيغمبر ونيسي او د باطل په مټ ئې په دې
موخه مجادله كړې چي حق پرې محو كړي ،چي له كبله ئې هللا
تعالى ونيول ،نو وگوره چي د هللا تعالى تعذيب څنگه وو
او دا مكذبين له كوم برخليك سره مخامخ شوي!!
 له دغو كافرانو سره به هم هغه څه كېږي چي د دوى
له سلف سره شوي ،ستا د رب وينا د هغو په اړه محققه
شوې چي كفر ئې كړى ،الهي عذاب به ئې د اور په بڼي كي
ً په برخه شي.
حتما
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هغه چي عرش پر اوږو وړي او هغه چي شاوخوا ئې دي د
خپل رب له ستايني سره تسبيح وايي ،پر ده ايمان
لري او هغو ته بخښنه غواړي چي ايمان ئې راوړى؛
(وايي) اې زموږ ربه! د رحمت او علم له پلوه هر څه
ته په پراخه پيمانه رسېدلى يې ،نو هغو ته بخښنه
وكړه چي توبه ئې كړې او ستا د الري متابعت ئې كړى
او د دوزخ له عذاب ئې وساته ،اې زموږ ربه! هغه
تلپاتي جنت ته ئې ننباسه چي تا ئې ژمنه ورسره كړې
او د دوى له پلرونو ،د دوى له مېرمنو او د دوى له
ً چي ته باحكمت
اوالد هغه هم چي صالح وي ،يقينا
عزتمن يې ،له بديو ئې وساته ،څوك چي ته په دې ورځ
له بديو وساتې نو پېرزوينه دي پرې كړې ،او دا
همغه ستره بريا ده.
( -)9-1د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 مؤمنانو ته هغه فرشتې دعاء كوي چي هللا تعالى ته
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ډېري نږدې او مقربي دي ،عرش پر اوږو وړي او د عرش
شاوخوا كي د خپل رب په ستايني او تسبيح لگيا دي ،هغه
چي د مؤمنانو په څېر دي او پر هللا تعالى ايمان لري،
دوى هغو ته بخښنه غواړي چي ايمان ئې راوړى ،په خپلو
دعاگانو كي وايي :اې زموږ ربه! ستا رحمت او علم پراخ
دئ ،هر څه ئې احتوى كړي ،د خپل رحمت او علم له پلوه
هر څه ته په پراخه پيمانه رسېدلى يې ،يعني ستا رحمت
پر هر څه وزر غوړولى او هيڅ څه ستا د پراخ علم له
دائرې بهر نه دئ پاته .هغو ته بخښنه وكړه چي توبه ئې
كړې او ستا د الري متابعت ئې كړى او د دوزخ له عذاب
ئې وساته ،ته د خپل رحمت له مخي د هغوى توبه قبوله
كړه ،ته ښه پوهېږې چي څوك په رښتينې توگه توبه كوي
اې زموږ ربه! هغه
او څوك ستا د الري متابعت كوي،
تلپاتي جنت ته ئې ننباسه چي تا ئې ژمنه ورسره كړې او
د دوى له پلرونو ،د دوى له مېرمنو او د دوى له اوالد
ً چي ته باحكمت عزتمن يې ،د
هغه هم چي صالح وي ،يقينا
مؤمنانو په اړه د فرشتو وروستۍ دعاء دا ده :اې زموږ
له بديو ئې وساته ،څوك چي ته په دې ورځ له
ربه!
بديو وساتې نو پېرزوينه دي پرې كړې ،او دا همغه ستره
بريا ده ،د دې دعاء په تعبير كي د مفسرينو تر منځ د
اختالف شاهد يو ،ځيني (يومئذ) د قيامت ورځ گڼي او
ځيني ئې د دنيا نننۍ ورځ ،ځيني (السيئات) د گناهونو
سزا بولي او ځيني ئې په اصلي معنى نيسي او د بديو او
گناهونو په معنى ئې تعبيروي ،غوره او دقيق تعبير د
دوهمي ډلي تعبير دئ ،په څو دالئلو -1 :د دوزخ له اور د
مؤمنانو د ژغورني دعاء تر دې وړاندي تېره شوې (وقهم
عذاب الجحيم) تكرار ته ئې ضرورت نشته -2 ،د (السيئات)
اصلي معنى گناه او بدي ده نه سزا ئې ،صحيح نه ده چي
اصلي معنى ئې له كومي اړتيا پرته پرېږدو او د سزا په
معنى ئې ونيسو -3 .د فرشتو دا دعاء د قيامت د ورځي
دعاء نه ده چي يومئذ د قيامت ورځ وگڼو ،نن او دغه
مهال چي مؤمنان په دنيا كي ژوند كوي فرشتې هغوى ته
دعاء كوي.
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ً چي هغو ته به ورغږ شي چي كفر ئې كړى :ستاسو
يقينا
تر هغه قهر چي د ځان په اړه ئې لرئ د هللا د هغه
مهال قهر ډېر ستر وو چي ايمان ته بلل كېدئ او
تاسو كفر كولو ،وايي به :اې زموږ ربه! دوه ځلي دي
مړه كړو او دوه ځلي دي ژوندي كړو نو پر خپلو
گناهونو مو اعتراف وكړ ،نو آيا د وتلو لوري ته
كومه الر شته ،دا مو د دې لپاره ده چي كله به هللا په
يوازي توگه وبلل شو نو تاسو به انكار كولو او كه
به د هغه په اړه شرك كېدو نو تاسو به باور كولو،
نو پرېكړه د ستر لوړ هللا په واك كي ده.
( -)12-10دا مبارك آيتونه وايي :د قيامت په ورځ او
هغه مهال چي كافران او د حق منكرين دوزخ ته ننوځي او
په خپلو سترگو وگوري چي غلطو تگالرو او ناسمو باورونو
ئې له دې برخليك سره مخامخ كړل نو پر خپل ځان او خپل
عقل او يو پر بل به سخت غصه وي ،ځيني به ئې خپل عقل
مالمتوي چي ولي ئې په غلطو الرو تگ ورته ښايسته كړى وو
او ځيني به ئ ې پر هغو مذهبي او سياسي مشرانو غصه وي
او مضاعف عذاب به ورته غواړي چي دوى ئې دوكه كړل،
دغه مهال به هغوى ته غږ شي :ستاسو تر هغه قهر چي د
ځان او خپلو ټگمارو مشرانو په اړه ئې لرئ د هللا د هغه

101پلوشې
د قرآن
المؤمن
مهال قهر ډېر ستر وو چي ايمان ته بلل كېدئ او تاسو
كفر كولو ،د ( ) دوه
تعبيرونه كېدى شي :هغه قهر چي د خپل ځان په اړه ئې
لرئ او هغه قهر چي يو ئې د بل په اړه لرئ ،دوهم
تعبير غوره دئ ،د دې تعبير لپاره په قرآن كي گڼ شمېر
شواهد لرو ،په ډېرو آيتونو كي راغلي چي د قيامت په
ورځ به كافران يو پر بل سخت غصه وي او تابعان به
متبوعين د خپلو تېروتنو باعث گڼي ،هغوى ته به دوه
برابره عذاب غواړي او دا هيله به كوي چي تر خپلو پښو
ئې الندي كړي.
دغه مهال به وايي :اې زموږ ربه! دوه ځلي دي مړه
كړو او دوه ځلي دي ژوندي كړو ،پر خپلو گناهونو
اعتراف كوو ،آيا د وتلو لوري ته كومه الر شته؟! آيا
كېدى شي بېرته دنيا ته ستانه شو او خپله ماضي جبران
كړ؟ دوه ځلي مړينه او دوه ځلي ژوند يعني دا چي مړه
توكي وو تا ژوند راكړ ،بيا ستا په حكم مړه شوو او د
قيامت په ورځ دي بېرته راژوندي كړو ،موږ په دنيا كي
له دې دوهم ژوندون انكار كولو او هغه مو محال گڼلو،
اوس مو په خپلو سترگو وليد ،پر خپلي مخكنۍ غلطي
اعتراف كوو ،پر دوهم ژوند عدم باور د گناهونو د
ارتكاب جسارت راكړى وو ،پر خپلو گناهونو معترف يو،
آيا له دوزخ د وتلو كومه الر شته؟ هر څه كولو ته تيار
يو او د هري خبري منلو ته چمتو ،په ځواب كي به ورته
وويل شي :له دې برخليك سره ځكه مخامخ شوئ چي تاسو په
دنيا كي د يوې ستري او څرگندي خبري منلو ته چمتو نه
وئ ،كله چي به هللا تعالى په يوازي توگه وبلل شو نو
تاسو به انكار كولو او كه به د هغه په اړه شرك كېدو
نو تاسو به باور كولو ،دا خبره مو نه منله چي هللا
تعالى يوازينى معبود دئ او له ده پرته بل معبود نشته
او پر دې غلطي خبري مو باور كولو چي هللا تعالى شريكان
او ځاى ناستي لري!! دغه شرك له دې تور او سپېره
برخليك سره مخامخ كړئ ،اوس په خپلو سترگو گورئ چي
پرېكړي په بشپړه توگه د (ستر) او (لوړ) هللا په واك كي
دي ،هغه هللا تعالى چي ستاسو شرك د هغه د (عظمت) او
(لوړوالي) منافي دئ.
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دى همغه ذات دئ چي تاسو ته خپل آيتونه درښيي او
له آسمانه رزق درته رالېږي ،او پند نه اخلي مگر
هغه چي انابت كوي ،نو هللا په داسي حال كي دروبلئ چي
(خپل) دين ورته سوچه كوونكي وئ ،كه څه هم كافران
كركه كوي ،د لوړو درجو خاوند ،د عرش څښتن ،له
خپلو بندگانو چي چا ته غواړي پر هغه د خپل حكم له
مخي وحي لېږي چي د مخامخېدو له ورځي (خلك) انذار
كړي ،هغه ورځ چي دوى به راڅرگندېدونكي وي ،د دوى
هيڅ څه به له هللا پټ نه پاته كېږي ،دغه ورځ به
ټولواكي د چا وي؟ د يوازيني برالسي هللا ،په دې ورځ
به هر چا ته د هغه څه له مخي بدله او سزا وركړى
شي چي ترالسه كړي ئې دي ،په دې ورځ به هيڅ ظلم نه
ً چي هللا په محاسبې كي سريع دئ.
وي ،يقينا
( -)11-13د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
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 هللا تعالى هغه ذات دئ چي تاسو ته خپل آيتونه درښيي،
هره شېبه ،په هر گام كي او هر لوري ته د هغه د قدرت
او ربوبيت مظاهر او نښي په خپلو سترگو گورئ ،همغه چي
تاسو ته له آسمانه رزق دركوي ،ستاسو د رزق او روزي
ټول توكي په دوو شيانو پوري تړلي دي :اوبه او د لمر
رڼا او تودوخه ،كه دا دواړه نه وي نو په زمكي كي به
نه بوټي وو ،نه وني ،نه مېوې او نه دانې ،اوبه له
آسمانه درباندي ورېږي او رڼا او تودوخه لمر دركوي،
تاسو ښه پوهېږئ چي په دې دواړو له هللا تعالى پرته
هيڅوك هيڅ ډول سلطه او سيطره نه لري ،هيڅ عاقل انسان
له دې څرگند حقيقت انكار نه شي كولى ،خو ستونزه دا
ده چي له حقائقو پند اخيستل داسي ځانگړتياوو ته
ضرورت لري چي ډېر انسانان ترې محروم دي ،يوازي هغه
څوك پند اخلي چي په هغه كي د هللا تعالى په وړاندي د
انابت استعداد وي.
 د هللا تعالى صادقانه لمانځنه دا تقاضاء لري چي خپل
ديانت له هر ډول شركي انگېرنو او كړنو سوچه كړو ،كه
څه هم كافران له دې كركه كوي ،په دې اړه د هيچا پروا
ونه كړو او د هيچا له مخالفت وېره او اندېښنه ونه
لرو.
 د هللا تعالى مقام تر هر چا لوړ دئ ،هيڅوك په هيڅ څه
كي مه ورسره برابروه ،هغه د لوړو درجو خاوند دئ ،دا
عالم د ده ملك دئ او دى ئې يوازينى ټولواك دئ ،دا
عالم د هغه عرش الندي دئ چي څښتن ئې هللا تعالى دئ ،دا
پرېكړه يوازي د ده له لوري كېږي چي د دې عالم څه او
په كوم مقدار كي چا ته وركړي او له چا ئې وسپموي.
 دا پرېكړه د هللا تعالى له لوري كېږي چي د خپلو
بندگانو له منځه چا ته وحي ولېږي او د خلكو د
الرښووني او د كفر او شرك له بدو پايلو د دوى د انذار
دنده وروسپاري .له هغي ورځي ئې ووېروي چي له خپل رب
سره به مخامخ كېږي ،هغه ورځ چي دوى به د هللا تعالى په
وړاندي داسي والړ وي چي هيڅ به ئې ترې پټ نه وي ،دا
پوښتنه به ترې كېږي چي نن ټولواكي د چا ده؟ د هر چا
يوازينى ځواب به دا وي :ټولواكي په بشپړه توگه د
يوازيني برالسي او قهار هللا په واك كي ده ،په دې ورځ به
هر چا ته د هغه څه له مخي بدله او سزا وركول كېږي چي
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دنيا كي ئې ترالسه كړي وي ،په دې ورځ به هيڅ ظلم
وي ،پر هيچا به له هيڅ پلوه ظلم نه كېږي ،هر چا
به د خپلو كړنو عادالنه سزا او بدله وركول كېږي،
ټولو سره عادالنه او دقيقه محاسبه به زيات وخت هم
نيسي ،محاسبه به سريع وي او ژر به پاى ته ورسېږي،
ځكه چي هللا تعالى سريع الحساب دئ.

  



   
   










   



    




 
او له نږدې راتلونكې ورځي ئې ووېروه؛ له هغه مهال
چي زړونه به په داسي حال كي د ستونو خوا ته وي چي
د غمونو زغمونكي به وي ،ظالمانو ته به نه كوم
دوست وي او نه داسي شفاعت كوونكى چي خبره ئې منل
كېږي ،د سترگو په خيانت پوهېږي او په هغه څه هم
چي سينې ئې پټوي ،او هللا په حقه سره فيصله كوي او
هغه چي له هللا پرته ئې (مرستي ته) بلي په هيڅ شي
ً چي هللا اورېدونكى
قضاوت او فيصله نه كوي ،يقينا
ليدونكى ذات دئ.
( -)20-11د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 رسول هللا ﹽ ته الرښوونه كوي چي خپل مخاطبين له نږدې
راتلونكې ورځي ووېروي؛ له هغي ورځي چي له هيبته به
ئې زړونه د ستونو خوا ته رسېدلي وي؛ په داسي حال كي
چي غمونه به زغمي ،نه به په خپله څه كولى شي او نه
به داسي څوك مومي چي مرسته ترې وغواړي ،دغو ظالمانو
ته به نه كوم دوست وي او نه داسي شفاعت كوونكى چي
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خبره ئې منل كېږي.
 دوى به له هغه هللا تعالى سره مخامخ وي چي هم د
سترگو په خيانت پوهېږي او هم په هغه څه چي سينې ئې
پټوي ،څوك چي د سترگو په اشارو سره كوم خيانت وكړي
له ده پټ نه پاته كېږي ،څوك چي په خپل زړه كي څه پټ
وساتي پرې پوهېږي.
 هغه هللا چي پرېكړه ئې رښتينې او د حقيقت مطابق وي،
قضاوت او فيصله ئې په حق مبتني وي ،هغه ته ټول حقائق
څرگند دي ،د خلكو ترمنځ چي څه تېرېږي هغه اوري او
ويني ،خو له هللا تعالى پرته چي خلك كوم څه يا كوم څوك
مرستي ته وربلي او په الوهيت او ربوبيت كي ئې له هللا
تعالى سره شريكوي؛ نه د پرېكړو او فيصلو صادرولو واك
او اختيار دوى ته سپارل شوى او نه په حق او واقعيت
مبتني قضاوت كولى شي .د پرېكړو او فيصلو صادرولو
اختيارات او واك په بشپړه توگه له هللا تعالى سره دي او
په دې كي هيڅوك له هللا جل شأنه سره شريك نه دئ.














   






   












    
  
آيا په زمكي كي نه دي گرځېدلي چي ليدلي ئې وى د
هغو پايله څنگه وه چي تر دوى وړاندي ول ،تر دوى د
ځواك او په زمكي كي د آثارو له پلوه ډېر مضبوط
ول؛ نو هللا په داسي حال كي د خپلو گناهونو له كبله
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ونيول چي له هللا هيڅ ساتونكى ورته نه وو ،دا له دې
كبله چي خپلو پيغمبرانو ئې څرگندي نښي وروړلې خو
ً چي هغه سخت
دوى كفر كولو؛ نو هللا ونيول ،يقينا
تعذيبوونكى ځواكمن دئ.
( -)22-21قرآن په دې مباركو آيتونو كي د خپلو
مخاطبينو پام د هغو ځواكمنو او متمدنو قومونو بدو
پايلو ته اړوي چي د كفر الر ئې غوره كړې وه ،وايي:
آيا دوى په زمكي كي نه دي گرځېدلي ،د تاريخ پاڼي ئې
نه دي اړولې ،دې ته ئې پام نه دئ كړى چي د هغو پايله
څنگه وه چي تر دوى وړاندي ول ،تر دوى د ځواك او په
زمكي كي د آثارو له پلوه ډېر مضبوط ول؛ خو د خپلو
گناهونو له كبله هللا تعالى ونيول؛ په داسي حال كي چي د
نه
هللا تعالى په وړاندي ئې هيڅ مدافع او ساتونكى
درلود ،له دې بد برخليك سره له دې كبله مخامخ شول چي
هر يوه ته خپل خپل پيغمبر له څرگندو نښو سره ورتلل
خو دوى كفر كولو نو هللا تعالى مؤاخذه كړل او په الهي
ً هللا
عذاب اخته شول ،دغه تاريخي پېښي ښيي چي يقينا
تعالى هم ځواكمن دئ او هم سخت تعذيبوونكى.










  














  
   
  
ً چي موږ موسى له خپلو آيتونو او څرگندو
او يقينا
دالئلو سره فرعون ،هامان او قارون ته ولېږو ،او
هغوى وويل :دروغجن كوډگر دئ .نو كله چي ئې زموږ
له لوري حق دين وروړ وئې ويل :د هغو زامن ووژنئ
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چي له ده سره ئې ايمان راوړى او ښځي ئې ژوندۍ
پرېږدئ ،او د كافرانو تدبير له تېروتني پرته په
بل څه كي نه وو.
( -)21-23په دې مباركو آيتونو كي د مخكني مطلب يوه
څرگنده تاريخي بېلگه وړاندي شوې ،په دې تاريخي بېلگي
كي يوه لوري ته تش السى موسى ﹽ دئ او بل لوري ته د
مصر د دريو ځواكونو مشران (فرعون ،هامان او قارون)،
د زور ،تزوير او زر خاوندان ،موسى ﹽ داسي حق دين
وروړى چي په تأييد كي ئې آيتونه او څرگند دالئل
وړاندي كړي ،خو د مصر دغو واكمنانو لومړى د ده په ضد
د دروغجنو تبليغاتو لړۍ پيل كړې ،هغه ئې د دروغجن او
كوډگر په نامه ياد كړى ،خو تبليغاتو ئې هغه نتيجه نه
ده وركړې چي دوى ئې انتظار درلود ،بيا ئې د ده د
ملگرو د وژلو پرېكړه كړې ،د مؤمنانو په وژلو سره هم
نه دي توانېدلي خپلي موخي ترالسه كړي او د موسى ﹽ د
دعوت مخه ډب كړي ،تدبيرونو ئې نه يوازي كومه په زړه
پوري نتيجه نه ده وركړي بلكي په خپله دوى ته ئې
تاوان رسولى .دا آيتونه وايي:
 هللا تعالى موسى ﹽ له خپلو آيتونو او څرگندو دالئلو
سره فرعون ،هامان او قارون ته ولېږو ،د دې لپاره ئې
مصر ته ولېږو چي لومړى د فرعون ،بيا د هامان او په
پاى كي د قارون مقابله وكړي ،يعني ده ته ئې اصلي
دښمنان ورښودلي ،دا وضاحت ئې ورته كړى چي په مصر كي
به ستا مقابله له چا چا سره وي ،خو دا ئې هم ورته
ويلي چي څنگه به ئې مقابله كوې ،لومړى د چا او ورپسې
د چا ،د ټولو خو په تدريج سره ،داسي چي يوه ته به پر
بل اولويت وركوې ،اصلي او لومړى دښمن فرعون دئ،
لومړۍ مقابله بايد له ده سره وي ،داسي نه چي په نورو
جبهاتو كي تر دې وړاندي مصروف شې او تر ټولو خطرناك
او اصلي دښمن درنه پاته شي!! په لومړي سر كي به د
فرعون مقابله كوې ،بيا د هامان او ورپسې د قارون،
موسى ﹽ د همدغو دريو طبقو په ضد د مبارزې لپاره لېږل
شوى وو ،څوك چي د موسى ﹽ په الر د تلو اراده لري نو د
دغو دريو خطرناكو دښمنانو مقابلې ته به مال تړي .دې
ته مو بايد پام وي چي قرآن؛ پيغمبران عليهم السالم او
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د دوى تگالره د موسى ﹽ په څېره كي داسي انځوروي چي هم
د ظالم فرعون ،هم د ټگمار هامان او هم د شتمن قارون
مقابله كوي ،يو ئې د ظالمانه اقتدار بېلگه ،بل ئې د
ټگمارو مذهبي مشرانو بېلگه او درېيم ئې د حريصو
شتمنو او بډايانو بېلگه .قرآن وايي چي د تاريخ په
اوږدو كي تل دغو دريو طبقو د پيغمبرانو عليهم السالم
مقابله كړې.
لكه چي گورئ قرآن د فرعوني نظام واكمنان په دريو
ډلو وېشي ،د هري ډلي د مشر يادونه كوي ،د (فرعون)،
(هامان) او (قارون) نومونه اخلي ،دا هر يو د يوې
حاكمي طبقې ممثل دئ ،دغه درې طبقې او په سر كي ئې دا
درې مشران يوه بل ته الس وركوي او پر يوه ملت او
هېواد حكومت كوي .په هرجاهلي نظام كي به وگورئ چي
دغه درې طبقې په گډه طبقاتي نظام چلوي ،هر نظام درې
اړخه لري ،اعتقادي (فكري) ،سياسي او اقتصادي اړخونه.
فرعون د مصر د هغه وخت د حاكم سياسي نظام اړخ
تمثيلوي ،هامان ئې د ايديالوژيكي او فكري اړخ استازى
او د دغه نظام مفكر او تيوريسن دئ ،د ده طبقه ده چي
فرعون ته مشورې وركوي ،مسلط فرعوني نظام توجيه كوي،
د فرعون له تصرفاتو او اقداماتو دفاع كوي او د ولس د
اقناع لپاره فتواگاني وركوي او قارون د پانگي او
شتمنۍ څښتن او د شتمني طبقې ممثل دئ .هدف له فرعون،
هامان او قارون يوازي درې كسان نه بلكي د فرعوني
نظام درې واكمني طبقې معرفي كول دي .په دې نظام كي
فرعون محور دئ او هامان او قارون ئې ښى او كيڼ
السونه.
 دلته ويل شوي چي د مصر واكمنانو د موسى ﹽ په اړه
وويل :دروغجن كوډگر دئ!! بايد وگورو چي له دې
اتهاماتو د دوى مقصد څه وو ،ولي ئې هغه د كوډگر په
نامه ياد كړى؟ آيا مراد ئې دا وو چي د ده معجزې ئې
له كوډو او جادو سره ورته گڼلې دي او كه پر خلكو د
ده د دعوت اغېز ئې داسي تعبير كړى لكه د كوډگرو د
كوډو اغېز پر خلكو؟! دې ته په پام سره چي نور
پيغمبران ﹽ او حتى هغه چي دې ته ورته معجزې ئې نه
درلودې همداسي د مخالفينو له لوري د كوډگرو په نامه
ياد شوي؛ په يقين سره ويلى شو چي له دې تورونو د دوى
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مقصد يوازي دا نه وو چي د پيغمبرانو ﹽ معجزې ئې له
كوډو سره ورته گڼلې دي بلكي مقصد ئې يا دا وو چي
خلكو ته ووايي :دا پيغمبران د هغو په څېر دي چي په
خپلي ټولني كي ئې هر لوري ته گورو ،هغه چي د خلكو د
غولولو لپاره ئې دلته او هلته د كوډو ،دم او تعويذ
دكانونه پرانيستي ،چا ته وايي :په يوه تعويذ د بخت
دروازې درته پرانيزم ،د زړه مرادونه دي پوره كوم،
دښمنان درته څملوم ،د الري خنډونه او بندونه ختموم...
خو د سمي شكرانې په بدل كي!!! ،چا ته وايي :جادو
درباندي شوى ،نښي ئې ستا په زېړ رنگ كي له ورايه
برېښي ،ماتول ئې گران كار دئ ،زه به ئې د اولياوو او
پېريانو په مرسته د ماتولو هڅه وكړم كه ئې د شكرانې
وركولو توان لرې!! او يا ئې پر خلكو د دوى د اغېزمن
دعوت ژور اغېز داسي تعبير كړى لكه د كوډگرو د كوډو
اغېز پر خلكو؟! دا چي د ټولني بې وزلي ،له نظرونو
لوېدلي ،فقر او مسكنت ځپلي خلك ،هغه چي پر ټولني د
مسلطو ځواكونو؛ مترفينو او مستكبرينو په وړاندي به
ئې د څه ويلو جرأت نشو كولى ،په لوړو سترگو به ئې
نشو كتلى ،او په جگ ږغ به ئې له هغوى سره خبري نشوى
كولى ،د دوى په وړاندي به ئې سر ټيټ او غاړه كږه وه
خو نن او پر پيغمبر له ايمان راوړلو وروسته بدل شوي،
نه يوازي ځان تر دوى ټيټ نه بولي بلكي له دوى او د
دوى له واكمنۍ او مذهب سرغړاوى كوي ،خپل پروني مشران
بې الري گڼي او تگالري ئې ناسمي ،د حق پر حتمي بري او
د باطل پر فوري ماتي باور لري ،دا ټول ئې داسي
تعبيرول لكه چي پر دوى كوډي شوې وي!!
 كله چي موسى ﹽ دوى ته د هللا تعالى له لوري حق دين
وروړ او د مصر زلميانو پرې ايمان راوړ ،نو دغو د زر،
زور او تزوير خاوندانو وويل :د هغو زامن ووژنئ چي له
ده سره ئې ايمان راوړى او ښځي ئې ژوندۍ پرېږدئ .بايد
وگورو چي د فرعونيانو د دې پرېكړي معنى څه ده ،ولي
ئې د مؤمنانو د زامنو د وژلو او د ښځو د ژوندۍ
پرېښودو پرېكړه كړې؟ د قرآن په نورو آيتونو كي د دې
وضاحت شوى چي فرعونيانو هم د موسى ﹽ تر پيدايښت
وړاندي د بني اسرائيلو د زامنو د وژلو او لوڼو د
ژوندۍ پرېښودو پرېكړه كړې وه او هم د ده له بعثت
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وروسته ،موخه ئې دا وه چي دا قوم په ضعف او كمزورۍ
كي وساتي ،د دوى د شمېر زياتېدو مخه ونيسي ،د دوى
لوڼي د هغوى وينځي وې ،په خپلو قصرونو كي د دوى خدمت
ته اړ ول ،د دوى زامنو پر موسى ﹽ ايمان راوړى ،د دوى
د شمېر له زياتېدو وېرېدل ،نو ځكه ئې دا پرېكړه كړې
وه.
 د دې آيتونو په پاى كي راغلي( :د كافرانو تدبير
له ضاللت پرته په بل څه كي نه وو) ،د دې فقرې دوه
تعبيرونه كېدى شي -1 :د دوى د ټولو تدبيرونو موخه دا
وه چي له خپلو غلطو تگالرو او كړنالرو دفاع وكړي،
تدبيرونه ئې د ضاللت په حمايت كي وو -2 ،د دوى
تدبيرونه شنډ او بې حاصله شول ،هيڅ گټه ئې ورونه
رسوله ،نتيجه ئې د دوى په ضرر او تاوان وه .دوهم
تعبير دقيق دئ او د آيت له سياق او سباق سره اړخ
لگوي .د ورپسې آيت له الفاظو په ډېر وضاحت سره
معلومېږي چي دغو هڅو نتيجه نه ده وركړې نو ځكه فرعون
له خپلو مشاورينو غوښتي چي ده ته د موسى ﹽ د وژلو
اجازه وركړي.







    







 
او فرعون وويل :ما پرېږدئ چي موسى ووژنم ،او هغه
دي خپل رب (مرستي ته) وروبلي ،زه ويرېږم چي ستاسو
دين به بدل كړي او يا به په زمكي كي فساد خور
كړي!
( -)21دا مبارك آيت وايي :فرعون خپلو مشاورينو او
ولس ته څلور خبري وكړې -1 :ما پرېږدئ چي موسى ووژنم،
 -2موسى دي له خپل رب مرسته وغواړي -3 ،زه ويرېږم چي
ستاسو دين به بدل كړي -4 ،زه وېرېږم چي په زمكي كي
به فساد خور كړي!
گورئ چي هغه په پټه يوه خبره كوي او په څرگنده
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بله ،خپلو درباريانو ته د تړلو دروازو تر شا وايي:
ما پرېږدئ چي موسى ووژنم ،موسى دي خپل خداى مرستي ته
وروبلي ،خو كله چي له عام ولس سره مخامخ كېږي وايي:
زه وېرېږم چي موسى ستاسو غوره دين بدل نه كړي او په
مصر كي بې امني او فساد خور نكړي!! دا دئ گورئ چي
ﷵ فساد خوروي،
هغه ستر مفسد اوس دا دعوى كوى چي موسى
هغه له هللا تعالى باغي او د دين ستر دښمن اوس د دين
حامي شوى ،قرآن په دې سره موږ ته الرښوونه كوي چي دا
د هري ديني مبارزې يوه مرحله ده ،د پيغمبرانو عليهم
السالم په خط روانو نهضتونو باندي هرومرو دا مرحله
راځي ،د مبارزې په يوه خاص پړاو كي به دښمن هم د
نهضت شعارونه عنوانوي ،د دين په جامه كي به د دين
مقابله كوي ،موږ د خپلي مبارزې په جريان كي په وار
وار دا حقيقت په خپلو سترگو وليد ،په وار وار همداسي
وشول ،د كمونيستانو په ضد د مبارزې په دوران كي هغه
پړاو راغى چي له هللا تعالى منكر او د دين سرسختو
دښمنانو به خپلي ويناوي په بسم هللا الرحمن الرحيم شروع
كولې او په من هللا التوفيق به ئې ختمولې ،بې اودسه به
په لمانځه ودرېدل ،د لمانځه فيلمونه به ئې په
تلويزيون كي ښودل كېدل ،د شئون اسالمي وزارت ئې جوړ
كړ ،ويل ئې چي دولت ئې څلرويشت زره ماليانو ته معاش
وركوي ،د مجاهدينو په اړه به ئې ويل چي دوى جوماتونه
ورانوي او ماليان وژني!! د امريكايانو د اشغال په
دوران كي مو وليدل چي په جوماتونو ،مدرسو ښارونو او
د خلكو د گڼه گوڼي ځايونو كي به ئې په خپله چاودني
كولې او مجاهدينو ته به ئې منسوبولې ،عظيم الشأن
قرآن دغه مرحله د نهضت د يوې طبيعي او حتمي راتلونكې
مرحلې او د يوه سنت په توگه معرفي كوي ،او په دې سره
د هللا د الري مجاهدينو ته الرښوونه كوي چي له داسي پړاو
سره مخامخ كېدو ته ذهنا چمتو وي ،هغه ورځ به راځي چي
فرعون ووايي :إني اخاف أن يبدل دينكم :زه وېرېږم چي
ستاسي دين بدل نكړي!! ستاسو د غوره پلرني دين په اړه
اندېښنه لرم ،داسي نه چي موسى په خپل سحر او جادو او
په خپلو جادويي ويناوو سره ستاسو پلرنى لرغونى دين
او مذهب بدل كړي ،هغه لوى مفسد ،د طبقاتي نظام ساالر،
چي ولس ئې په ډلو ډلو ويشلى وو ،د بني اسرائيلو زامن
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ئې ذبح كول ،لوڼي ئې د وينځو په توگه ساتلې ،پر دې
مظلوم او بې وزلي قوم ئې ټول هغه ظلمونه او نارواوي
له كلونو كلونو راايسي روا گڼلې ،هغه ئې په استضعاف
او ذلت كي ساتلى ،د يوه بشپړ قوم فرد فرد د مريي او
وينځي په توگه د فرعونيانو په دربارونو كي د ذلت شپې
ورځي تېرولې ،د همدې ظالم او طبقاتي نظام بې رحمه
ساالر؛ له ډېرو ظلمونو ،تړلو او وژلو وروسته وايي:
وېرېږم چي په هېواد كي بې امني خوره نشي!! دا خبره
پرون روسانو تكرار كړه ،نن ئې امريكايان تكراروي،
پرون كمونيستانو وكړه؛ نن ئې د امريكا د فوځونو په
زور مسلط شوي لنډه غر غربپاالن كوي!! روسانو يو نيم
مليون بى گناه افغانان ووژل ،ټول هېواد ئې په
كنډوالو بدل كړ ،كلي او كورونه ئې په توپونو او
بمونو ويجاركړل؛ خو سره له دې به ئې ويل :مجاهدين
پلونه ورانوي ،مدرسې ،جوماتونه او مكتبونه ورانوي،
نن امريكايان همدغه تبليغات كوي ،په داسي حال كي چي
په كليو ،ښارونو ،مدرسو او جوماتونو بمونه وروي ،د
خلكو د غم او ښادي په غونډو ډزي كوي ،هره ورځ په
لسگونو افغانان په خپلو وينو كي رغړوي ،خو وايي چي
مجاهدين مكتبونه ،مدرسې او جوماتونه او عام المنفعه
تأسيسات ورانوي ،په خپل الس به په دغو ځايونو كي
بمونه منفجر كړي چي مجاهدين پرې تورن كړي ،گورئ چي
هماغه د فرعون خبره پرون د روسانو په خوله تكرارېده
او نن د امريكايانو په خوله .او دا ښيي چي د قرآن
قصې تاريخي بېلگي او مثالونه دي چي تل به تكرارېږي،
د تاريخ په هر پړاو او د زمانې په هر موړ كي به يو
فرعون وي او په مقابل كي ئې يو موسى ،او دا مبارزه
به د فرعون په غرقېدا پاى ته رسي.
ﷵ په دې توگه
دا مبارك آيتونه موږ ته وايي :موسى
لېږل شوى چي په لومړي سركي به د فرعون مقابله كوي ،د
دښمن د متحدي جبهې له دريو اړخونو به لومړى د فرعون
(د سياسي حاكمي طبقې ساالر) په خالف د مبارزې جبهه
پرانيزي ،بيا به د هامان او په پاى كي د قارون
مقابله كوي ،خو دغو دريو ځواكونو لومړى د بني
اسرائيلو د زامنو په وژلو الس پوري كړى ،د مؤمنو
ځوانانو د وژلو دې اقدام هغه نتيجه ورنه كړه چي دوى
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ئې انتظار درلود ،د قرآن په اصطالح  :و ما كيد
الكافرين االفى ضالل :او د كافرانو كيد او توطئه له دې
پرته بله پايله نه درلوده چي معكوس نتائج وركړي ،نو
بيا ئې د موسى ﹽ د وژلو پرېكړه كړې خو دا هم عملي نه
شوه ،نو فرعون له خپلو درباريانو سره مشوره كوي چي
اوس څه وكړو؟ په  21آيت كي د دې مشورې تفصيالت زموږ
په وړاندي انځور شوي.





   
   
 
او موسى وويل :زه خپل رب او ستاسو رب ته له هر
هغه كبرجن پناه وړم چي د حساب په ورځي ايمان نه
لري.
( -)21له دې ميارك آيت معلومېږي چي موسى ﹽ د فرعون
له تصميم او پرېكړي خبر شوى نو ځكه ئې ويلي :زه خپل
رب او ستاسو رب ته له هر هغه كبرجن پناه وړم چي د
حساب په ورځي ايمان نه لري .وروستى آيت ښيي چي د
موسى ﹽ د دعوت لمن د فرعون تر دربار پوري غځېدلې او
هلته ئې هم داسي خواخوږي درلودل چي دى ئې نه يوازي د
دربار له جرياناتو او پرېكړو خبرولو بلكي له ده ئې
دفاع كوله ،وروستي آيت دغه مطلب ته اشاره كوي.
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او د فرعونيانو يوه مؤمن سړي چي خپل ايمان ئې
پټولو وويل :آيا يو سړى له دې كبله وژنئ چي وايي:
زما رب هللا دئ؛ په داسي حال كي چي په يقيني توگه ئې
ستاسو د رب له لوري څرگندي نښي درته راوړې ،كه
هغه دروغجن وي د درواغو پايله به ئې پر غاړه وي
او كه رښتينى وي نو له هغه څه به كومه برخه
ً چي هللا هغه څوك
درورسېږي چي وعده ئې دركوي ،يقينا
نه هدايتوي چي دروغجن تېرى كوونكى وي ،اې زما
قومه! نن خو واكمني په داسي حال كي ستاسو په برخه
ده چي په دې زمكي كي غالب يئ نو كه د هللا عذاب
راورسېږي څوك به مو د هغه په وړاندي مرسته كوي؟!
فرعون وويل :له هغه څه پرته بل څه نه درښيم چي زه
ئې (غوره) وينم او د كمال له الري پرته بل څه ته
ستاسو الرښوونه نه كوم ،او هغه چي ايمان ئې راوړى
وو وويل :اې زما قومه! زه پر تاسو د دغو ډلو د
(بدي) ورځي په څېر (ورځي راتلو) وېرېږم ،د نوح د
قوم او د عاد ،ثمود او هغو حالت ته ورته چي تر
دوى وروسته ول ،په داسي حال كي چي هللا پر خپلو
بندگانو د ظلم اراده نه لري ،او اې زما قومه! زه
پر تاسو يو بل ته د چيغو وهلو له ورځي وېرېږم ،له
هغي ورځي چي د شا ته كېدونكو په توگه به مخ اړوئ،
په داسي حال كي چي د هللا له لوري به كوم ساتونكى نه
لرئ ،او هللا چي څوك بې الري كړي هيڅ الرښود به ئې په
ً چي تر دې وړاندي يوسف څرگندي
برخه نشي ،او يقينا
نښي درته راوړې نو تاسو تل د هغه څه په اړه په شك
كي وئ چي هغه درته راوړل؛ تر هغه چي وفات شو نو
تاسو وويل :هللا به تر ده وروسته هيڅكه كوم پيغمبر
ونه لېږي ،هللا همداسي هر شكمن تېرى كوونكى بې الري
كوي ،هغه چي د هللا د آيتونو په اړه له داسي كوم
دليل پرته مجادله كوي چي ورته راغلى وي ،د هللا او د
هغو په وړاندي ستر (جرم) چي ايمان ئې راوړى،
همداسي هللا د هر كبرجن جابر پر زړه مهر لگوي.
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( -)31-21د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 د فرعون په هغي غونډي كي چي له درباريانو ئې د
موسى ﹽ د وژلو موافقه غوښتله يوه مؤمن سړي چي خپل
ايمان ئې پټولو وويل :آيا يو سړى له دې كبله وژنئ چي
وايي :زما رب هللا دئ؛ په داسي حال كي چي ستاسو د رب له
لوري ئې څرگندي نښي درته راوړې ،كه هغه دروغجن وي نو
د درواغو بده پايله به ئې په برخه شي ،او كه رښتينى
وي نو كېدى شي په داسي كوم عذاب اخته شئ چي هغه مو
ترې وېروي ،په دې كي شك نشته چي هللا تعالى هغه څوك نه
هدايتوي چي دروغجن او تېرى كوونكى وي .د دې فقرې گڼ
شمېر تعبيرونه شوي چي تر ټولو غوره ئې دا دئ :څوك چي
مسرف او دروغجن وي هللا تعالى به ئې هيڅكله خپلو موخو
ته د رسېدلو په لوري هدايت نه كړي ،يعني كه د موسى ﹽ
ً دروغجن او
په اړه ستاسو ادعاء سمه وي او دى حقيقتا
مسرف وي نو هيڅكله به خپلو موخو ته ونه رسېږي ،خو په
عين حال كي د دې مؤمن انسان دغه وينا فرعونيانو ته
هم متوجه ده او په غير مستقيمه توگه هغوى ته وايي:
تاسو به هم د خپل كذب او اسراف له كبله خپلو موخو ته
ونه رسېږئ.
 اې زما قومه! نن خو واكمني په داسي حال كي ستاسو
په برخه ده چي په دې زمكي كي غالب او برالسي يئ خو كه
د هللا تعالى عذاب راورسېږي څوك به مو د هغه په وړاندي
مرسته كوي؟!
 فرعون وويل :له هغه څه پرته بل څه نه درښيم چي ما
ته غوره برېښېدلي ،يوازي د رشد او كمال لوري ته
ستاسو الرښوونه كوم.
 هغه چي ايمان ئې راوړى وو وويل :اې زما قومه! زه
پر تاسو د داسي بدو ورځو له راتلو وېرېږم چي نور
قومونه ورسره مخامخ شوي ،د نوح د قوم او د عاد ،ثمود
او هغو حالت ته ورته چي تر دوى وروسته ول ،دوى د ظلم
الر غوره كړه او هللا تعالى سزا وركړه ،كه په سخت عذاب
اخته شوي نو د همدې مستحق ول دا ځكه چي هللا تعالى پر
خپلو بندگانو د ظلم اراده نه لري .او اې زما قومه!
زه پر تاسو د داسي سختي ورځي له راتلو وېرېږم چي يو
به بل ته چيغي وهئ او مرسته به ترې غواړئ ،له هغي
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ورځي چي د مرستي پر ځاى به يو له بل مخ اړوي او تر
شا كېږي به ،داسي څوك به نه مومي چي له الهي عذاب ئې
وساتي .هللا تعالى چي څوك بې الري كړي هيڅ الرښود به ئې
په برخه نشي.
 تر دې وړاندي يوسف ﹽ څرگندي نښي درته راوړې خو
تاسو تل د هغه د دعوت په اړه شكمن وئ؛ تر هغه چي
وفات شو نو تاسو وويل :هللا به تر ده وروسته هيڅكله كوم
پيغمبر ونه لېږي ،د دې وينا بېل بېل تعبيرونه شوي چي
غوره ئې دا دئ :كه مصريانو د يوسف ﹽ په څېر ستر
شخصيت باندي ايمان رانه وړ نو دا ښيي چي په دوى كي د
ايمان راوړلو استعداد په بشپړه توگه ځپل شوى ،د دې
وړ نه دي چي هللا تعالى بل پيغمبر ورولېږي.
 هللا تعالى همداسي هر شكمن تېرى كوونكى بې الري كوي،
هغه چي د هللا د آيتونو په اړه له داسي دليل پرته
مجادله كوي چي ده ته راغلى وي ،له داسي دليل پرته د
هللا تعالى د آيتونو په اړه مجادله هم د هللا تعالى په
وړاندي ستر جرم دئ هم د هر مؤمن له نظره .قريشو د
رسول هللا ﹽ په اړه همغه سلوك غوره كړى چي مصريانو د
يوسف ﹽ په وړاندي غوره كړى وو ،د دوى په سينو كي
كبرجن او جابر زړونه دي او هللا تعالى د هر كبرجن جابر
پر زړه مهر لگوي.




   





   
   
  








    
او فرعون وويل :اې هامانه! ما ته يوه دنگه ماڼۍ
جوړه كړه؛ هيله ده دغو الرو ته ورسېږم ،د آسمانونو
الرو ته چي په دې توگه د موسى معبود ته وگورم په
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ً دروغجن انگېرم ،او
داسي حال كي چي زه ئې يقينا
فرعون ته د ده بد عمل همداسي ښايسته كړى شو او له
سمي الري واړول شو ،او د فرعون تدبير له تباهۍ
پرته په بل څه كي نه وو.
( -)31-31په دې مباركو آيتونو كي د موسى ﹽ د هغه
مؤمن مدافع او هوښيار حامي د اغېزمنو نصائحو او
مضبوطو دالئلو په وړاندي د فرعون كبرجن غبرگون داسي
انځور شوى :فرعون وويل :اې هامانه! ما ته يوه دنگه
ماڼۍ جوړه كړه؛ هيله ده د دغي ماڼۍ په مرسته د آسمان
هغو الرو ته ورسېږم چي موسى (ﹽ) ئې يادونه كوي او
وايي :له دغو الرو ما ته د هللا تعالى له لوري وحي شوې،
غواړم دغو الرو ته ورسېږم ،او هلته د موسى معبود
وگورم ،سره له دې چي زه ئې دروغجن گڼم!! قرآن د
فرعون د دغي كچه او مسخره خبري په اړه فرمايي :فرعون
ته د ده دغه كركجن او بدغونى عمل ښايسته كړى شو او
په دې توگه په سمي الري له تلو منع كړى شو ،د فرعون
تدبير له تباهۍ پرته په بل څه كي نه وو!!
د دې مباركو آيتونو په ژورو مفاهيمو د ښه پوهېدو
لپاره لږ غور او دقت ته ضرورت لرو ،دلته د موسى ﹽ د
مؤمن حامي د اغېزمنو نصائحو په ځواب كي د فرعون داسي
وينا راغلې چي په حقيقت كي د حق په وړاندي د هر
فرعون غبرگون انځوروي ،د حق خالف د دوى غبرگون تل
همداسي وي ،د دوى محاسبه هم د دنگو دنگو ماڼيو او
مجللو قصرونو پر بنسټ وي او تكيه او اعتماد هم ،د
دوى له نظره د قصرونو لوړوالى د شخصيتونو د عظمت او
لوړوالي نښه وي ،د همدې له مخي ځان تر نورو غوره او
لوړ گڼي ،خو دې ته مو پام وي چي هغوى ځان ته د دنگو
دنگو ماڼيو په جوړولو كي همداسي بهانې كاروي چي
فرعون كاورلې :هامان ته د دنگ قصر جوړولو امر كوي خو
د موسى ﹽ د ماتولو او پړ كولو تر نامه الندي!! آيا
عجيبه نه ده چي فرعون د قصر جوړولو لپاره دا بهانه
كاروي :غواړم لوړ والړ شم او د لوړ قصر له بام د موسى
معبود وگورم او دا كار په داسي حال كي كوم چي پوهېږم
موسى دروغجن دئ!! يعني غواړم ثابته كړم چي د هللا تعالى
په اړه د موسى ادعاء غلطه ده او زما باور سم!! د
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فرعون دا وينا ما ته د هغه روسي وينا رايادوي چي
فضاء ته لېږل شوى وو او له راستنېدو ورسته ئې وويل:
ما په فضاء كي خداى ونه موندو!! د ده د لېږني يوه
موخه همدا وه چي له راستنېدو وروسته همغه د فرعون
وينا تكرار كړي ،او په دې سره د كمونيستانو هغي غلطي
ادعاء ته كوم سست بنسټ جوړ كړي چي وايي :خداى نشته!!
يوازي په دومره توپير سره چي فرعون د خپل قصر له
بامه دا خبره وكړه او ده د سپوږمۍ له اړخه!! عجيبه
ده ،ډېره ډېره عجيبه!! آيا د هغه چا عقل ته حيران
نشو او پرې ونه ژاړو چي خداى د خپل قصر پر بام او د
سپوژمۍ په اړخ كي لټوي او غواړي په خپلو كمزورو
سترگو هغه رب وگوري چي آسمانونه او زمكه ئې پيدا كړي
او د عالم ذره ذره په لوړ ږغ د هغه د شته والي شهادت
وركوي!!









   


   








  
 
    








 
او هغه چي ايمان ئې راوړى وو وويل :اې زما قومه!
زما متابعت وكړئ چي د رشد او كمال الر دروښيم ،اې
ً چي دا دنيايي ژوند فقط يوه متاع
زما قومه! يقينا
ً چي د تمېدو كور خو همغه آخرت دئ ،چا
ده او يقينا
چي بدغونى عمل وكړ نو يوازي هغه ته ورته سزا به
وركول كېږي او له نارينه او ښځينه وو چي چا نېك
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عمل وكړ په داسي حال كي چي مؤمن وي نو همدا دوى
به جنت ته ننوځي چي هلته به له حساب پرته روزي
وركول كېږي.
( -)40-31دلته د فرعون د وينا او ادعاء په ځواب كي د
هغه مؤمن انسان دا ويناوي راوړل شوې :اې زما قومه!
زما متابعت وكړئ چي د رشد او كمال الر دروښيم ،او دا
د فرعون د هغي وينا په ځواب كي ده چي ويلي ئې وو :له
هغه څه پرته بل څه نه درښيم چي ما ته غوره برېښېدلي،
يوازي د رشد او كمال لوري ته ستاسو الرښوونه كوم.
يعني سمه رأيه همدا زما رأيه ده ،زما په متابعت كي
ترقي كولى شئ او رشد او كمال ته رسېدلى شئ ،خو د ده
په ځواب كي هغه مؤمن انسان د سمي الري ځانگړتياوي په
گوته كوي او خلك د فرعون په څېر د خپل هوس متابعت ته
نه بلي بلكي سمي تگالري ته ئې بلي او ورته وايي :اې
ً چي دا دنيايي ژوند فقط يوه متاع ده،
زما قومه! يقينا
د گټي اخيستلو او استفادې لپاره فقط يوه وسيله او
ذريعه ده ،د آخرت په لوري د سفر توښه ده ،د اوسېدو
او قرار ځاى د آخرت كور دئ ،چا چي بدغونى عمل وكړ نو
يوازي هغه ته ورته سزا به وركول كېږي او له نارينه
او ښځينه وو چي چا نېك عمل وكړ په داسي حال كي چي
مؤمن وي نو همدا دوى به جنت ته ننوځي او هلته به بې
حسابه روزي وركول كېږي.
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او اې زما قومه! څه راسره كېږي چي زه مو د نجات
لوري ته بلم او تاسو مي د اور لوري ته بلئ ،دې ته
مي بلئ چي د هللا په اړه كفر وكړم او هغه څه ورسره
شريك كړم چي په اړه ئې هيڅ علم نه لرم او زه مو د
بخښونكي عزتمن لوري ته بلم ،حقيقت له دې پرته بل
څه نه دئ چي د كوم څه لوري ته ما بلئ نه په دنيا
كي كومه بلنه ورته شته او نه په آخرت كي ،او دا
چي ستنېدا مو د هللا لوري ته ده او دا چي مسرفين د
ً به هغه څه درپه ياد كړئ
اور خاوندان دي ،نو حتما
چي زه ئې درته وايم ،او خپل كار هللا ته حواله كوم،
ً چي هللا د خپلو بندگانو ښه ليدونكى دئ.
يقينا
( -)44-41دا مؤمن داعي او د موسى ﹽ حامي ورو ورو
خبره وړاندي بيايي ،د موسى ﹽ له دفاع وړاندي درومي،
فرعونيان پر هللا تعالى ايمان ته بلي او ورته وايي :اې
زما قومه! دا زما څه حال دئ چي زه مو د نجات لوري ته
بلم او تاسو مي د اور لوري ته ،دې ته مي بلئ چي د هللا
تعالى په اړه كفر وكړم او هغه څه ورسره شريك كړم چي
په اړه ئې هيڅ علم نه لرم او زه مو د بخښونكي عزتمن
رب لوري ته بلم ،حقيقت له دې پرته بل څه نه دئ چي د
كوم څه لوري ته ما بلئ نه په دنيا كي كومه بلنه ورته
شته او نه په آخرت كي ،نه په دنيا كي د بلني د اجابت
او قبلولو توان او واك لري او نه په آخرت كي ،نه
دلته ستاسو حاجتونه ترسره كولى شي او نه په آخرت كي
كومه مرسته درسره كولى شي .زموږ ټولو ستنېدا د هللا
تعالى لوري ته ده او د مسرفينو او تېري كوونكو پايله
ً راشي
د دوزخ په اور كي لوېدل دي ،داسي ورځ به حتما
چي زما دغه وينا درپه ياد شي ،زه خپل كار هللا تعالى ته
ً چي هللا د خپلو بندگانو ښه ليدونكى
حواله كوم ،يقينا
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دئ.

   




  



   






  
نو هللا له هغو بدو تدبيرونو وساتو چي دوى وكړل او
بد عذاب په خپله د فرعونيانو په برخه شو ،هغه اور
چي سبا او بيگا وروړاندي كېږي او هغه ورځ چي
قيامت راشي (وبه ويل شي ):فرعونيان ډېر شديد عذاب
ته ننباسئ.
( -)41-41دا مبارك آيتونه وايي :هللا تعالى هغه مؤمن
بنده د فرعونيانو له دسيسو وساتو ،نه يوازي ونه
توانېدل هغه ته كوم تاوان ورسوي بلكي هللا تعالى دوى په
خپله په سخت عذاب اخته كړل ،داسي اور ئې ورپه برخه
كړ چي سبا او بيگا به وروړاندي كېږي او د قيامت په
ورځ به د دوى په اړه وويل شي :فرعونيان ډېر شديد
عذاب ته ننباسئ.
د آيت له الفاظو په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي
دلته دوه ډوله عذابونه په گوته شوي -1 :هر سبا او
ماښام د اور عذاب ته د دوى وړاندي كېدل  -2او د
قيامت په ورځ شديد عذاب ته د دوى ننايستل ،لومړى
عذاب تر قيامت وړاندي او دوهم عذاب تر قيامت وروسته،
د لومړي عذاب په اړه ويل شوي چي دوى به دغه عذاب ته
عرضه كېږي او د دوهم عذاب په اړه ويل شوي چي دوى به
ورننايستل كېږي ،د دې معنى دا ده چي دوى به تر قيامت
وړاندي په مسلسله توگه هر سبا او بيگا له عذاب سره
مخامخ كې ږي خو دا عذاب به په دوزخ كي له ننوتلو سره
توپير لري ،او همدا هغه عذاب دئ چي په رواياتو كي د
برزخ عذاب په نامه ياد شوى ،د آيت له الفاظو دا هم
معلومې ږي چي د برزخ عذاب روحي عذاب دئ نه بدني ،د
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دوزخ له شديد عذاب سره ئې توپير په همدې كي دئ .همدا
رأيه هم د قرآن له الرښوونو سره اړخ لگوي او هم له
واقع سره ،كه د برزخ عذاب بدني عذاب وى نو نښي به ئې
د معذب شوو پر بدن څرگندېدې.








  




   
   
  
    
   



  
   








  
    
  
   
او هغه مهال چي په اور كي به په خپلمنځۍ شخړي
بوخت وي ،نو مستضعفين به هغو ته چي لويي ئې غوښته
ووايي :موږ خو ستاسو متابعين وو نو آيا تاسو له
دفع كوونكي يئ ،هغه به
موږ د اور د كومي برخي
وايي چي لويي ئې غوښته :موږ خو ټول په همدې (اور)
ً چي هللا د خپلو بندگانو تر منځ پرېكړه
كي يو ،يقينا
كړې ده ،او هغه چي په اور كي دي د دوزخ ساتونكو
ته به ووايي :خپل رب ته دعاء وكړئ چي يوه ورځ د
دې عذاب كومه برخه له موږ سپكه كړي ،وبه وايي:
آيا داسي نه وه چي تاسو ته ستاسو پيغمبرانو
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څرگندي نښي دروړلې ،وبه وايي :ولي نه؛ وبه وايي:
نو (په خپله) دعاء وكړئ ،په داسي حال كي چي د
كافرانو بلنه له ضاللت پرته په بل څه كي نه وي.
( -)10-41دلته يو ځل بيا په دوزخ كي د دوزخيانو هغه
حالت انځور شوى چي يو به بل مالمتوي ،كشران به خپلو
مشرانو ته وايي :موږ خو په دنيا كي ستاسو لمن نيولې
وه ،په تاسو پسي روان وو ،گمان مو دا وو چي ستاسو
سپارښتنه او شفاعت به موږ د هللا تعالى له مؤاخذې
ژغوري ،تاسو راته ويل چي موږ سعادت ته د رسېدلو

الر درښيو ،نو آيا اوس كولى شئ د دې عذابونو كومه
برخه له موږ سپكه كړئ ،د دوى كبرجن مشران به ورته
ووايي :نه گورئ چي موږ ټول په دوزخ كي پراته يو!!
دا پرېكړه د هللا تعالى له لوري شوې ،موږ ئې نشو
بدلولى ،زموږ په الس كي هيڅ نشته ،كله چي يو له
بله ناهيلى او مأيوس شي نو د دوزخ ساتونكو ته به
مخه كړي ،هغوى ته به ووايي :خپل رب ته دعاء وكړئ
چي يوه ورځ د دې عذاب كومه برخه له موږ سپكه كړي،
د دوزخ ساتونكي به ځواب وركړي :آيا تاسو ته ستاسو
پيغمبران نه وو درغلي او څرگندي نښي ئې نه وې
دروړې؟!! دوزخيان به ووايي :ولي نه؛ فرشتې به
ورته ووايي :موږ له څه كولو عاجز يو ،په خپله
دعاء وكړئ ،خو په دې پوه شئ چي د كافرانو بلنه
هيڅ حاصل نه لري ،همغسي لكه په دنيا كي چي د دوى
بلنه له ضاللت پرته په بل څه كي نه وه نن هم د دوى
د دعاء غشى پر نښي نه لگېږي.
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ً چي موږ د خپلو پيغمبرانو او هغو چي ايمان
يقينا
ئې راوړى په دنيايي ژوند كي هم او په هغي ورځي هم
مرسته كوو چي گواهان به ودرېږي ،هغه ورځ چي
ظالمانو ته به د دوى عذرونه گټه نه رسوي او دوى
ته به لعنت ورپه برخه وي او بد استوگنځى به ئې
وي.
( -)12-11په دې مباركوآيتونو كي د هللا تعالى دا نه
بدلېدونكى او دائمي سنت بيان شوى چي په دنيا او آخرت
كي د خپلو پيغمبرانو او مؤمنانو مرسته كوي ،په دنيا
كي به هم وروستۍ بريا د دوى وي او د قيامت په هغه
ورځ به هم دوى بريالي وي چي ټول انسانان به د هللا
تعالى په وړاندي والړ وي ،الهي محاكمه به پيل شوې وي
او د هر چا د كړنو په اړه به گواهان وړاندي كېږي،
هغه ورځ چي ظالمانو ته به د دوى عذرونه هيڅ گټه نه
رسوي ،په الهي لعنت به اخته وي او د دوزخ بد
استوگنځى به ئې په برخه وي.
دې ته مو پام وي چي دلته گواهان په عامه صيغه
راغلي ،ټول هغه گواهان ترې مراد دي چي د انسان د
كړنو په اړه به گواهي وركوي.






  




 
ً چي موسى ته مو الرښوونه ورپه برخه كړه او
او يقينا
بني اسرائيلو ته مو هغه كتاب په ميراث پرېښود ،د
عقلمنو لپاره الرښوونه او پند.
( -)14-13دلته د موسى ﹽ او بني اسرائيلو په څېرې كي
د هللا تعالى د هغه ثابت سنت يوه بېلگه زموږ په وړاندي
ځلېږي ،هللا تعالى خپل پيغمبر موسى ﹽ ته الرښوونه وكړه،
پر فرعون ئې برى وركړ ،او بني اسرائيلو ته ئې د
تورات هغه كتاب په ميراث پرېښود چي د عقلمنو لپاره
الرښوونه او پند وو.

المؤمن
132
د قرآن پلوشې

    








ً د هللا وعده رښتينې ده ،او د
نو صبر كوه چي يقينا
خپلي گناه لپاره بخښنه غواړه او سبا او ماښام د
خپل رب د ستايني تسبيح وايه.
( -)11په دې مبارك آيت كي رسول هللا ﹽ او د قرآن هر
مؤمن مخاطب ته څو الرښووني شوې:
 صبر كوه.
 د هللا تعالى وعده رښتينې گڼه.
 د خپلي گناه لپاره بخښنه غواړه.
 سبا او ماښام د خپل رب حمد او تسبيح وايه ،يعني
تل ئې د ټولو ستاينو وړ او له هر عيب او نقص منزه
گڼه.













    












   



   
ً هغه چي د هللا د آيتونو په اړه مجادله كوي
يقينا
پرته له دې چي كوم دليل وركړى شوى وي؛ په سينو كي
ئې داسي كبر دئ چي هيڅكله وررسېدلى نشي ،نو په هللا
ً چي هغه ليدونكى اورېدونكى
سره پناه غواړه ،يقينا
ً د خلكو تر پيدايښت
دئ ،د آسمانونو پيدايښت حتما
ډېر ستر (كار) دئ؛ خو اكثر خلك نه پوهېږي.
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( -)11-11دا مبارك آيتونه وايي:
 څوك چي د هللا د آيتونو په اړه مجادله كوي په داسي
حال كي چي د خپلي ادعاء لپاره هيڅ دليل نه لري ،دوى
غولوونكي كبر دې مجادلې ته هڅولي ،هيڅكله به خپلو
موخو ته ونه رسېږي او په دې مجادلې كي به بريا ترالسه
نه كړي.
 د دغو كبرجنو مخالفينو د مخالفتونو پروا مه كوه،
د دوى د مخالفت په وړاندي هللا تعالى ته پناه يوسه،
يقينا چي هغه ليدونكى اورېدونكى دئ ،د دوى خبري اوري
او ستا له حالته خبر دئ او د ده تر رعايت او عنايت
الندي يې.
 دوى د انسان بيا ژوندون محال گڼي ،په آخرت او
الهي محاسبې او مكافات او مجازات باور نه لري ،دې ته
ئې پام نه دئ چي د آسمانونو پيدا كوونكي رب ته د
وړوكي انسان بيا پيدا كول ډېر ساده او آسان كار دئ!!
 ستونزه دا ده چي ډېرى خلك نه پوهېږي ،كه پوهېدلى
نو هيڅكله به ئې د الهي آيتونو مخالفت نه وو كړى او
د انكار الر به ئې نه وه غوره كړې.
























   
او نه ړوند او سترگور سره برابر دي ،او نه هغه چي
ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي او نه
ً چي (د قيامت
بدكار ،لږ شانته پند اخلئ ،يقينا
ً راتلونكې ده ،هيڅ شك په كي نشته؛
هغه) نېټه حتما
خو ډېرى خلك ايمان نه راوړي.
( -)19-11په مخكنيو آيتونو كي د قيامت دا اړخ څېړل
شوى چي مړي به بياراژوندي كېږي ،په دې اړه دا دليل
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وړاندي شوى چي د آسمانونو پيدا كوونكي رب ته د وړوكي
انسان بيا پيدا كول ډېر ساده او آسان كار دئ!!
په دې مباركو آيتونو كي د مسئلې دا اړخ څېړل شوى
چي الهي محاسبه او مكافات او مجازات داسي څرگند
ً به تر سره كېږي ،دا ځكه چي انسان
حقيقت دئ چي حتما
په خپله دا مني چي نه ړوند او سترگور سره برابر دي
او نه هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي
او نه بدكار ،آيا د ښه او بد ،ړوند او سترگور په اړه
د انسان دا قضاوت د دې څرگنده نښه نه ده چي د انسان
ً په همدې صفت متصف وي ،په هر مخلوق او
خالق به حتما
مصنوع كي هر صفت په حقيقت كي د هغه د خالق او صانع د
ځانگړتياوو مظهر وي ،په انسان كي د توپير دا قضاوت
ً به
ً په همدې صفت متصف دئ ،حتما
ښيي چي رب ئې حتما
داسي نېټه راځي چي هغه حقيقي قاضي د انسان د كړنو په
اړه خپله پرېكړه وكړي .د عقل حكم همدا دئ خو ستونزه
دا ده چي تاسو لږ شانته پند اخلئ ،او ډېرى خلك داسي
دي چي په هغه څه ايمان راوړلو ته چمتو نه وي چي د ده
فطرت او عقل ئې غوښتنه كوي.
د آيت دا تركيب چي وايي :نه ړوند او سترگور سره
برابر دي ،او نه هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك
عملونه ئې كړي او نه بدكار ،لږ دقت غواړي ،داسي نه
دي ويل شوي چي نېك عمل مؤمن او بد كار سره برابر نه
دي ،بلكي د الفاظو له فحوى او تركيب داسي معلومېږي
چي مؤمنان او نېك عمله انسانان هم سره برابر نه دي
او بدكاران هم ،په دوى كي هم ژور توپيرونه شته ،ځيني
د ايمان له مخي ډېر لوړ ،ځيني د نېك عمل له پلوه ډېر
وړاندي او ځيني د بد عمل له له كبله ډېر بدمرغه او
پرېوتي ،د آيت غوره او دقيق تعبير همدا دئ.













  
او ستاسو رب وويل :ما ته دعاء وكړئ چي درته وئې
ً هغه كسان چي زما له عبادت لويي (او
منم ،يقينا
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سرغړاوى) كوي ډېر ژر به جهنم ته ذليل او سپك داخل
شي.
( -)10په دې مبارك آيت كي دا الهي الرښوونه انځور
شوې :ما ته دعاء وكړئ چي ستاسو دعاء قبوله كړم ،څوك
چي تكبر او لويي وكړي ،ځان تر دې لوړ وگڼي چي خپل رب
ته د دعاء السونه اوچت كړي ،دا غرور او لويي به ئې له
ذلت او سپكاوي سره مخامخ كړي ،پايله به ئې دوزخ ته
ننوتل وي.
په دې مبارك آيت كي د عبادت او دعاء په ارتباط څو
مهم مطالب ذكر شوي:
 لومړى دا چي هللا جل شأنه موږ په دعاء كولو مكلف كړي
ُونى :ستاسو رب ويلي :ماته دعاء
ْع
َبكمُ اد
َ ر
َ َقال
يو (و
وكړئ) ،او د دې وعده ئې راسره كړې چي ستاسو دعاء به
لكم)
َست
منم (أ
َجِب َ
 دوهم مطلب دا چي د لويي احساس ،تكبر او غرور د دې
باعث شي چي انسان له هللا تعالى د مرستي او استعانت له
ِن
غوښتلو ډډه او د هغه له عبادت سرغړاوى وكړي( ،إ
َّ
َ ) ،تكبر،
ِين
َاخِر
َّمَ د
هن
ُون
دخُل
ِبَاد
ْع
َن
َع
ُون
َكْبر
يست
ِين
الذ
َّ
َتى سيَْ
ََ
َ جََ
د لويي احساس او غرور د دې باعث شي چي انسان د هللا
تعالى له عبادت او بيا د هغه له استعانت ډډه وكړي،
همدا استغناء ده چي انسان طغيان ته رسوي ،او په پاى
كي ئې له ذلت او رسوايۍ سره مخامخ كوي.
رسول هللا ﹽ فرمايي:
من
َسُول
َ ر
َ َقال
ة رضى هللا عنه َقال
ير
هر
َب
ْ أ
َن
ع
ََ
ْ َ
َْ
لمْ
َُِّهللا ﹽ « َ
ِى ُ
ِ » .الترمذى
َيْه
َل
ْ ع
َب
ْض
يغ
ََ
ل
يسْأ
َِّهللا َ
َ
له ابوهريره ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :چا چي
هللا ته سؤال ونه كړ؛ پرې غصه كېږي.
يعني څوك چي هللا تعالى ته دعاء ونه كړي او له هغه
مرسته و نه غواړي ،هللا تعالى پرې غصه كېږي ،هر څومره
چي هللا تعالى ته زياته دعاء وكړې او زياته مرسته ترې
وغواړې همدومره راضي كېږي .داسي نه ده چي يوازي د
لويو لويو شيانو دعاء به كوې ،بلكي له واړه تر ستر
شي ،حتى كه مو په كور كي مالگه نه وه ،دا هم له هللا
تعالى وغواړئ ،حتى كه د څپلۍ بند مو وشلېدو؛ دا هم
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له هللا تعالى وغواړئ ،دا د رسول هللا ﹽ وينا او الرښوونه
ده.
 درېيم مطلب چي په دې آيت كي ذكر شوى هغه دا دئ چي
عبادت ئې د دعاء په ځاى راوستى ،تاسو د آيت په سر كي
ُونى :ستاسو رب وويل:
ْع
َبكمُ اد
َ ر
َ َقال
دا الفاظ گورئ :و
ماته دعاء وكړئ ،خو د آيت په وروستۍ برخي كي ويل شوي:
َ :يقينا
ِين
َاخِر
َّمَ د
هن
ُون
دخُل
ِبَاد
ْع
َن
َع
ُون
َكْبر
يست
ِين
الذ
ِن
إ
َّ َّ
ً
َتى سيَْ
ََ
َ جََ
هغه چا چي زما له عبادت ئې لويي وكړه ،ځان ئې له دې
ستر وگاڼو چي ما ته دعاء وكړي ،گورئ چي د آيت په
وروستۍ برخي كي د دعاء په ځاى عبادت راغلى ،دا په
خپله ښيي چي استمداد ،استغاثه او دعاء له عبادت سره
مترادف ده .پيغمبر ﹽ فرمايي:
َّىَُّهللا
َل
َّبِي ص
ْ الن
َن
ما ع
َن
ِيَُّهللا ع
ِير رض
بش
ْ النع
َن
َع
و
مانِ ْ
بنِ َ
هَ
َْ
ُْ
ِّ
َ َ
َ
ِ
َة
بع
األر
َو
ة .ر
ِبَاد
لع
هو
َّ الدع
َ  :إن
َّمَ َقال
َسَل
َيْه و
َل
ع
ُ
اه ْ
َُ
َ اْ
َْ
َ ُ
اء ُ
َ َ
ِي
ِذ
ْم
ِّر
ُ الت
َحَّحَه
َص
 ،و
له نعمان بن بشير ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ فرمايلي:
دعاء په خپله عبادت دئ.
ِ
َة
ِبَاد
لع
َ « الدع
َّبِى ﹽ َقال
َنِ الن
ِك ع
مال
ْ أ
َن
ع
مخ اْ
ََ
نسِ ْ
بنِ َ
اء ُ
َ ُ
ِّ
رواه الترمذي
»*
له انس بن مالك ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ فرمايلي:
دعاء د عبادت مغز دئ.
همدا راز فرمايي:
اء
َُّهللا صلى هللا عليه وسلم  :الدع
ِ
َسُول
َ ر
َ َ :قال
ِي َ ،قال
َل
ْ ع
َن
ع
َ ُ
ض *
َاألَر
َاتِ و
ماو
نور
الدينِ  ،و
ِماد
ِنِ  ،و
ْم
مؤ
س
ِْ
ِالحُ اْ
َُ
ِّ
ُ
ُ السََّ
َعَ
لُ

المستدرك

له علي ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ فرمايلي :دعاء د مؤمن
وسله ،د دين ستنه او د آسمانونو او زمكي نور دئ.
كله چي انسان هللا تعالى ته دعاء كوي؛ د ده دعاء د
دې مظهر دئ چي هغه د هللا جل شأنه په وړاندي ځان اړ او
محتاج گڼي ،د اړتيا او احتياج دغه احساس د دې باعث
شي چي د هللا جل شأنه په وړاندي دعاء وكړي او مرسته ترې
وغواړي ،همدغه احساس ئې د هللا تعالى عبادت او بندگۍ ته
رابلي ،عدم دعاء او عدم استعانت ئې په دې داللت كوي
چي هغه له هللا جل شانه ځان مستغني گڼي ،دا د ده د
استغناء او بې نيازۍ نښه ده .د قرآن عظيم الشأن په
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متعددو آيتونو كي عبادت او استعانت له يوه بل سره
مترادف او يو د بل په ځاى ذكر شوي.








   
    
   
   
    















هللا هغه ذات دئ چي شپه ئې ستاسو لپاره داسي گرځولې
چي په هغې كي هوسا شئ او ورځ ئې د ليدو وسيله ،بې
شكه چي هللا پر خلكو د پېرزويني خاوند دئ خو د خلكو
ډېرى شكر نه كوي ،همدا ستاسو رب دئ ،د هر څه
خالق ،له ده پرته بل معبود نشته ،نو څنگه دوكه
كېږئ؟ همداسي هغه دوكه كړى شوي وو چي د هللا له
آيتونو ئې انكار كولو.
( -)13-11د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 د چا په اراده چي شپه او ورځ ځي راځي ،يوه ئې
ستاسو د هوسايني لپاره بله ئې تاسو ته د رڼا او
تودوخي دركولو لپاره ،او په دې توگه ئې خپل ستر فضل
ستاسو په برخه كړى ،همدا ذات هللا تعالى دئ.
 د شپې او ورځي همغږي او هدفمني او هغه نتائج چي د
دوى په تلو راتلو مرتب كېږي ،داسي چي شپه ستاسو د
هوسايني او سكون لپاره ده ،تر څو د ورځي له خوا د
مسلسل كار په نتيجه كي ضايع شوې انرژي جبران او خپل
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
كارولى شئ ،په دې ترتيب رحمان رب خپل ستر فضل ستاسو
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په حال شامل كړى ،چي ستاسو اړتياوو ته د دې طبيعت په
غېږ كي او د هغه په تحوالتو او بدلونونو كي ځواب
وايي.
 شپه او ورځ په دې برسېره چي د هللا د فضل او
پېرزويني نښي او مظاهر دي؛ د هغوى تگ راتگ د دې عالم
له گڼ شمېر اجرامو سره لكه لمر ،سپوږمۍ ،زمكه ،حتى
ستوري ،ستور ليكو ،او هر څه چي په آسمانونو او زمكه
كي دي؛ عميق ربط او تړاو لري ،د دغو ټولو خاص تنظيم
او په خپلو منځونو كي خاص تعلق ،په دې منتج شي چي
شپه او ورځ په خپل موجوده شكل كي په يوه بل پسي
راشي ،د دې ټول عالم د بېلو بېلو اجرامو ترمنځ
تناسق ،يووالى او هم غږي او بيا د دوى او د انسان د
طبيعت ترمنځ دا موزون او متناسب پيوند او تعلق په
خپله ثابتوي چي د ټول عالم پيدا كوونكى او پالونكى
رب يو دئ ،هغه دا عالم اداره كوي ،هر څه ته ئې د
خوځېدو خاص لورى او جهت ټاكلى او د ټولو ترمنځ ئې دا
توافق او يووالى راپيدا كړى.









  
  








 
هللا هغه ذات دئ چي زمكه ئې تاسو ته تم ځاى وگرځوله
او آسمان ئې چت ،او تاسو ته ئې صورت دركړ ،بيا ئې
ستاسو صورت غوره او ښايسته كړ او له پاكيزه وو ئې
تاسو ته روزي دركړه ،همدا ستاسو پالونكى رب دئ،
نو با بركته دئ د عالمونو رب هللا.
( -)14د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 هغه ذات چي زمكه او آسمانونه ئې پيدا كړل ،د دوى
ترمنځ ئې داسي وحدت ،تنسيق او يووالى رامنځته كړ چي
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
نرم والى ئې او هر څه ئې ستا لپاره مناسب دي.
 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
كوي چي ته ئې هم له رنگ ،هم له خوند او هم له بوى
لذت او خوند اخلې ،ستا اړتياوو ته ځواب وايي او ستا
د ژوند او بقاء عوامل برابروي.
 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
او له يوې مرجع د ټولو ساتنه او پالنه كېږي ،له همدې
كبله ده چي له يوې خوا گورو چي د عالم د دې بې حسابه
اجسامو او اجرامو ترمنځ ټكر او تصادم نه راځي او هر
څه په خپل خپل مدار او مسير كي اداره كېږي ،له بلي
خوا زمكه او آسمان په گډه كار كوي او د انسان
اړتياوو ته ځواب وايي ،كه چېري د دې خور او پراخ
عالم اداره ،حفاظت او ساتنه په مختلفو السونو كي وى،
هرومرو به د ارادو اختالف په ټكر او تصادم منتج كېدو
او د دنيا نظم به متالشي كېدو .د زمكي او آسمان ترمنځ
يووالى او هم جهتي دا ثابتوي چي د دواړو هللا يو دئ.
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دى همغه ژوندى ذات دئ چي له ده پرته بل معبود
نشته ،نو په داسي حال كي ئې دربله چي (خپل) ديانت
ورته سوچه كوونكى يې ،ستايني ټولى د عالمونو
پالونكي هللا ته دي ،ووايه :له كله چي زما د رب له
لوري څرگند آيتونه راته راغلي زه له دې منع كړى
شوى يم چي هغه ولمانځم چي تاسو ئې له هللا پرته
لمانځئ ،او پر دې گمارل شوى يم چي د عالمونو
پالونكي ته منقاد اوسم.
( -)11-11په دې مبارك آيت كي رسول هللا ﹽ ته څو الرښووني
شوې:
 هللا تعالى هغه ژوندى ذات دئ چي له ده پرته بل معبود
نشته ،نو په داسي حال كي ئې دربله چي خپل ديانت دي
ورته سوچه كړى وي ،ستايني ټولى د عالمونو پالونكي هللا
ته دي.
 خپلو مخاطبينو ته ووايه :له هغي ورځي چي ما ته
زما د رب له لوري څرگند آيتونه راغلي زه له دې منع
كړى شوى يم چي له هللا تعالى پرته هغه معبودان ولمانځم
چي تاسو ئې لمانځئ ،او پر دې گمارل شوى يم چي د ژوند
په ټولو اوقاتو او ټولو چارو كي د عالمونو پالونكي
رب ته منقاد اوسم.





    










    


 



   




   
   
دى هغه ذات دئ چي تاسو ئې له خاوري پيدا كړئ ،بيا
ئې له نطفې ،بيا ئې له علقې ،بيا تاسو د ماشوم په
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توگه راباسي ،بيا (ستاسو روزنه كوي) تر هغه چي
خپل پياوړتيا او قوت ته ورسئ ،بيا تر هغه چي زاړه
شئ ،له تاسو ځيني تر دې وړاندي وفات كړى شي ،او
تر څو ټاكلي اجل ته ورسئ او ښايي تعقل وكړئ .دى
همغه ذات دئ چي ژوند وركوي او مړول كوي (وژني)،
او كله چي د كوم كار پرېكړه وكړي نو فقط ورته
وايي :وشه ،نو كېږي.
( -)11پدې مباركو آيتونو كي دا الرښووني زموږ پام
ځانته اړوي:
 هللا جل شأنه د انسان پيداښت په لومړي سر كي له
خاوري پيل كړ ،اوس هم د ده نطفه له هغو شيانو راپيدا
كوي چي له خاورو جوړېږي ،له خاورو پيدا شوې غله او
مېوه د انسان په وجود كي د ده په نطفې بدله كړي.
 دا نطفه وروزي ،د مور په رحم پوري ځوړند شي ،مزيد
ئې ستر كړي او د مكمل ماشوم په بڼه كي ئې دنيا ته
راوباسي ،مزيد ئې وپالي او د پياوړتوب وروستي پړاو
ته ئې ورسوي او له هغه ځايه ئې د ضعف پړاو پيل شي او
بوډاتوب ته ورسېږي ،ځيني په مخكنيو مراحلو كي ومري
او ځيني تر ټاكل شوې نېټې ورسېږي.
 د كوم چا په اراده چي تاسو پيدا شوي يئ او د ژوند
دا بېل بېل پړاوونه پلي كوئ ،د مرگ ژوند پرېكړي
همدغه ذات كوي.
 يوازي د يوه حكم په صادرولو سره د هر هغه كار د
ترسره كېدو لړۍ پيل كېږي چي ده ئې د ترسره كېدو
پرېكړه كړې.
 كه د عقل خاوند پدې مقدمې كي تعقل وكړي په ډېرو
حقائقو پوهېدى شي.
 څوك چي ژوند او مرگ طبيعت او طبيعى پيښو ته
منسوبوي ،ناپوه دئ او د بې بنسټه گمان په اساس دا
خبره كوي.
دا مبارك آيت زموږ دې پوښتنو ته ځواب وايي چي
انسان څنگه پيدا شوى؟ څنگه پيدا كېږي؟ څوك ئې پيدا
كوي؟ د پيدايښت لړۍ ئې څنگه پيل كېږي؟ له كومو كومو
پړاوونو تېرېږي او په پاى كي په كوم لوري درومي؟
هللا تعالى همغه ذات دئ چي له مړې خاوري دانه او
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مېوه راشنه كوي او له هغه انسان ته داسي غذا جوړوي
چي له مزاج سره ئې مطابقه ده او طبيعي اړتياوو ته ئې
ځواب ويوونكې ،بيا د انسان په خوراك كي د زمكي له
همدې مړو اجزاوو د انسان نطفه جوړوي او همدا وړه
نطفه چي په سترگو نشي ليدل كېدى ،د ليدلو لپاره ئې
داسي سترو سترو ميكروسكوپونو ته اړ يو چي په مرسته
ئې هر شى له خپل اصلي حجم په سلگونو ځله ستر گورو،
همدا نطفه له مختلفو مراحلو له تېرېدو وروسته د يوه
بشپړ ماشوم په بڼي كي دنيا ته راولي ،روزنه ئې كوي،
ټولي اړتياوي ئې لومړى د مور په تي كي او بيا د دې
عالم په غېږ كي ورته تهيه كوي ،وده وركوي ،د خپل
قوت ،ځوانۍ او كمال آخري حد او پړاو ته ئې رسوي ،له
هغه ځايه ئې زوال پيل شي ،زړښت ته ورسېږي او په مرگ
محكوم شي .د چا په اراده دا ټول تحوالت ،تغييرات او
بدلونونه رامنځته كېږي؟ په داسي حال كي چي انسان دا
د ټولو مخلوقاتو اشرف ،اكرم او اعلم په خپله په خپل
پيدايښت ،مرگ او ژوند ،د كمال په لوري خوځښت ،د زوال
په لوري نزول او پرېوتو كي د داسي مقدراتو او ضوابطو
په وړاندي مقهور او محكوم دئ چي له مخكي وضع شوي او
د ده په طبيعت او پر ټول عالم حاكم او مسلط دي ،د
دغو حاكمو او قاهرو مقدراتو او مسلطو سننو تر شا د
چا اراده حكومت كوي؟ آيا له دې پرته بل ځواب لرو چي
دا هر څه د هغه هللا تعالى د قدرت مظاهر دي چي د
عالمونو خالق او رب دئ او له ده پرته بل معبود
نشته؟!!
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آيا هغو ته دي پام نه دئ كړى چي د هللا د آيتونو په
اړه مجادله كوي؛ كوم لوري ته اړول كېږي؟!! هغه چي
دا كتاب او هغه څه ئې تكذيب كړل چي خپل پيغمبران
مو ورسره لېږلي ،ژر به پوه شي ،هغه مهال چي زولنې
او زنځيرونه به ئې په غاړو كي وي ،په تودو اوبو
كي به راكښل كېږي ،بيا به په اور كي سوزول كېږي،
بيا به ورته وويل شي :هغه چېري دي چي تاسو له هللا
پرته پرې شرك كولو ،وبه وايي :رانه ورك شوي ،بلكي
موږ تر دې وړاندي كوم څه نه دئ لمانځلى ،هللا كافران
همداسي بې الري كوي ،دا مو له دې كبله چي تاسو په
زمكي كي په ناحقه خوښ خوښ كېدئ او له دې كبله چي
فخر او كبر مو كولو ،دوزخ ته ننوځئ په هغه كي
تلپاتي ،نو د كبرجنو مېشت ځى څومره بد دئ.
( -)11-19په دې مباركو آيتونو كي د هغو مشركينو بده
پايله انځور شوې چي د هللا تعالى له آيتونو انكار كوي
او د هغه الهي پيغام له منلو ډډه كوي چي پيغمبرانو
دوى ته وړاندي كړى ،د دوى مخالفت د حيرانتيا وړ گڼي
او فرمايي :آيا هغو ته دي پام نه دئ كړى چي د هللا د
آيتونو په اړه مجادله كوي؛ څه ئې دې مجادلې ته هڅوي
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او په كوم لوري درومي؟!! دا مجادله كوونكي هغه دي چي
دا كتاب او هغه څه ئې تكذيب كړل چي خپل پيغمبران مو
ورسره لېږلي ،دوى به د دې مجادلې او تكذيب په بدو
پايلو ډېر ژر پوه شي او په خپلو سترگو به ئې وگوري،
هغه مهال چي زولنې او زنځيرونه به ئې په غاړو كي وي،
په تودو اوبو كي به راكښل كېږي ،بيا به په اور كي
سوزول كېږي ،بيا به ورته وويل شي :هغه چېري دي چي
تاسو له هللا تعالى پرته لمانځل او دوى مو په الوهيت او
ربوبيت كي د هللا شريكان گڼل ،په ځواب كي به كله دا
وايي چي رانه ورك شوي او په نظر نه راځي او كله به
وايي :موږ تر دې وړاندي هيڅ څه نه دي لمانځلي ،د دې
وينا تعبير يا دا دئ چي موږ شرك نه دئ كړى او داسي
معبودان مو نه دي لمانځلي ،او يا دا چي موږ چي څه
لمانځل هغه داسي وو لكه هيڅ ،موږ د وهم په لومو كي
نښتي وو ،معبودان مو زموږ د ذهن زېږنده ول ،نه د
لمانځلو وړ ول او نه د هللا تعالى ند او سيال ،د
كافرانو په اړه د هللا تعالى سنت همدا دئ ،په دنيا او
آخرت كي له الهي الرښووني محروم ،دوى ځكه له دې تور
او سپېره برخليك سره مخامخ كېږي چي كبرجن ول ،تر
نورو ئې ځان لوړ گڼلو ،په خپلو غلطو كړنو او تگالرو
خوښ ول ،دوى ته به وويل شي :دوزخ ته ننوځئ په هغه كي
تلپاتي ،همدا په دوزخ كي د تل لپاره پاته كېدا د دوى
برخليك دئ ،نو د كبرجنو مېشت ځى څومره بد دئ!!
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نو صبر كوه چي د هللا وعده رښتينې ده ،يا به د هغه
څه كومه برخه دروښيو چي له دوى سره ئې ژمنه كوو،
يا به تا وفات كړو نو زما په لوري به بېرته ستنول
ً چي تر تا وړاندي مو داسي پيغمبران
كېږي ،او يقينا
ولېږل چي د ځينو قصې مو دراورولې او د ځينو قصې
مو نه دي دراورولې ،او هيڅ پيغمبر ته نه ښايي چي
د هللا له اذن پرته كومه څرگنده نښه (معجزه) راوړي،
نو كله چي د هللا امر راشي د حق مطابق پرېكړه به وشي
او هغه مهال به باطلپال زيانمن شي.
( -)11-11د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي صبر كوه او مطمئن اوسه چي
د هللا تعالى وعده رښتينې ده ،له تا او مؤمنانو سره هم
او له كافرانو سره هم.
 له كافرانو سره د الهي وعدو مصداق به يا په خپلو
سترگو وگورې او هللا تعالى به ستا په ژوند كي هغه حالت
راولي چي دوى له الهي عذاب سره مخامخ شي او يا ستا
ً ژر يا لږ وروسته د خپل
له وفات وروسته ،دوى به حتما
كفر او بغاوت له دنيايي عذاب سره مخامخ كېږي او په
پاى كي به د هللا تعالى په لور درومي او د خپل كفر
اخروي سزا به گوري .د ټولو بېرته ستنېدا د هللا تعالى
په لوري ده.
 هللا تعالى تر تا وړاندي گڼ شمېر پيغمبران لېږلي چي
د ځينو قصې ئې دراورولې او د ځينو قصې ئې نه دي
دراورولې .هيڅ پيغمبر ته نه ښايي چي خپلو مخاطبينو
ته د هللا له اذن پرته كومه څرگنده نښه او معجزه وړاندي
كړي ،د معجزې وړاندي كول نه د پيغمبر په خوښه وي او
نه د دوى د مخاطبينو په وينا ،دا پرېكړه يوازي د هللا
تعالى له لوري كېږي چي كوم پيغمبر كله او كومه معجزه
وړاندي كړي.
 د هللا تعالى هر امر او پرېكړه په خپل مناسب وخت كي
صادرېږي او تر سره كېږي ،كله چي د هللا امر راشي نو د
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حق مطابق پرېكړه به وشي او هغه مهال به باطلپال
زيانمن شي.










   





  



   
 
هللا هغه ذات دئ چي څاروي ئې تاسو ته داسي جوړ كړي
چي پر ځينو ئې سپاره شئ او ځيني ئې وخورئ ،او په
دوى كي تاسو ته ځيني گټي دي او چي په دوى سره د
خپلو زړونو كوم حاجت ته ورسېږئ ،او تاسو پر دغو
څارويو او پر كشتيو سپاره (حمل) كېږئ .او تاسو ته
خپل آيتونه درښيي ،نو له كومو الهي آيتونو انكار
كوئ؟!
( -)11-19دلته د څارويو په پيدايښت كي د هللا تعالى د
قدرت او حكمت دغو مظاهرو ته اشاره شوې :هللا هغه ذات دئ
چي څاروي ئې تاسو ته داسي جوړ كړي چي پر ځينو ئې
سپاره شئ او ځيني ئې خورئ ،ځيني ئې داسي جوړ كړي چي
تاسو ته منقاد دي ،د سورلۍ د وسيلې په توگه ترې كار
اخلئ او ځيني ئې داسي چي تاسو ته گڼ شمېر گټور
خوراكي توكي دركوي ،غوښه ،شيدې ،مستې ،كوچ ،پوڅه او
نور دركوي ،په دوى كي تاسو ته گڼ شمېر نوري گټي هم
شته ،له پوستكي ،وړيو او هډوكو ئې استفاده كوئ ،له
سورلۍ ئې خوند اخلئ ،داسي سيمو ته پرې رسېدلى شئ چي
له بلي وسيلې په استفادې سره هلته رسېدل درته ممكن
نه دي ،لكه څنگه چي پر دغو څارويو له يوې سيمي بلي
ته وړل كېږئ همداسي پر كشتيو سپاره حمل كېږئ .دا ټول
د هللا تعالى د قدرت او حكمت نښي او مظاهر دي ،هر يو ئې
د حال په ژبه تاسو ته په واضح توگه وايي :موږ ستاسو
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نو آيا په زمكي كي نه دي گرځېدلي چي ليدلي ئې وى؛
 تر دوى،د هغو پايله څنگه وه چي تر دوى وړاندي ول
 او د ځواك او په زمكي كي د آثارو له،زيات ول
 نو هغه څه له دوى دفعه كول ونه،پلوه ډېر پياوړي
 او كله چي د دوى.كړى شو چي دوى ترالسه كول
پيغمبرانو څرگندي نښي وروړې په خپلي هغي پوهي ئې
خوښي وكړه چي ورسره وه او هغه څه د دوى په اړه
 نو كله چي دوى،ترسره شول چي دوى ملنډي پرې وهلې
 پر يوازينى هللا مو ايمان:زموږ عذاب وليد وئې ويل
راوړ او له هغه څه انكار كوو چي په اړه ئې مشركان
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شوي وو ،نو كله چي زموږ عذاب وگوري داسي به نه وي
چي ايمان به ئې گټه ورورسوي ،دا هغه الهي سنت دئ
چي په بندگانو كي ئې تېر شوى او هغه مهال به
كافران زيان وكړي.
( -)11-12دا مبارك آيتونه د سورې د پاى آيتونه دي او
زموږ په وړاندي د ټولې سورې خالصه په دې توگه ږدي:
 آيا د حق دښمنان په زمكي كي نه دي گرځېـدلي چـي د
هغو پايله ئې په خپلـو سـترگو ليـدلې وى چـي تـر دوى
وړاندي ول؛ هغه چي هم د ځواك له پلوه تر دوى پيـاوړي
او ځواكمن ول او هم د آثارو او هغه څه لـه پلـوه چـي
هغوى جوړ كړي او ترې پـاتي شـوي ،خـو د خپـل كفـر او
انكار له كبله له داسي بدي پايلي سره مخامخ شوي چي د
دوى امكاناتو او هر هغه څه چي په واك كي ئـې وو هـيڅ
گټه نه ده وررسولې او د الهي عذاب پـه وړانـدي ئـې د
دوى مرسته نه ده كړې.
 كله چي مخكنيو كافرانو ته د دوى پيغمبرانو څرگندي
نښي وروړې نو هغوى په خپلي هغي پـوهي او علـم مغـرور
شوي او هغه ئې غوره گڼلى چي ورسـره وو ،هغـه علـم او
پوهه چي په مټ ئې توانېدلي ول په صنعت او مدني چـارو
كي تر نورو وړاندي شي ،زمكه آباده كړي او دنگي دنگـي
ـا ئـې
بنگلې جوړي كړي ،د خپلو پيغمبرانـو پـر دې وينـ
ملنډي وهلې چي د خپل كفر ،شرك ،فساد او ظلم له كبلـه
به له الهي عذاب سره مخامخ شئ ،په پاى كي له همغه څه
سره مخامخ شوي چي ملنډي ئې پرې وهلې.
 كله چي الهي عذاب خپل سيورى پر دوى غـوړولى ويلـي
ـو
ـه هغـ
ـان راوړ او لـ
ـو ايمـ
ـوازينى هللا مـ
ـر يـ
ئ ـې دي :پـ
معبودانو منكر يو چي له هللا تعالى سره مو شريكول.
 خو دا يو ثابت الهي سنت دئ چي د عـذاب لـه ليـدلو
وروسته د چا ايمان ته هيڅ ارزښت نـه وركـوي او داسـي
ايمان كافرانو ته كومه گټه نه رسوي.
 دا هغه الهي سـنت دئ چـي تـر دې وړانـدي د ده پـه
بندگانو كي په وار وار تېر شوى او هغه مهال كـافرانو
ته له زيان پرته بل څه په الس نه ورځي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

فصلت
د سورې پېژندنه:
دا مباركه سوره په دوو معروفو نومونو ياده شوې:
(فصلت) چي د سورې له درېيم آيت اخيستل شوى ،او (حم
السجده) چي (حم) ئې د سورې له پيل او (السجده) ئې له
 38آيت اخيستل شوى ،د التباس د مخنيوي لپاره غوره دا
ده چي دا سوره د (فصلت) په نامه ياده شي ځكه د
(السجده) په نامه بله سوره هم شته ،د فصلت سوره 11
آيتونه لري ،د آيتونو فواصل ئې د دوهم آيت (الرحيم)،
او د درېيم آيت (يعلمون) ته ورته دي ،د آيتونو
اوږدوالى ئې متوسط او هغو سورتونو ته ورته دئ چي د
مكي دور په منځنيو كلونو كي نازل شوي .په ځينو
رواياتو كي راغلي چي دا سوره هغه مهال نازله شوې چي
حمزه ﹽ ايمان راوړى وو او عمر ﹽ ال ايمان نه وو
راوړى ،محمد بن اسحاق د محمد بن كعب په حواله ليكي
چي يو ځل د قريشو سرداران په مسجدالحرام كي راغونډ
شوي وو ،رسول هللا ﹽ هم په مسجدالحرام كي وو ،دا هغه
وخت وو چي حمزه ﹽ ايمان راوړى وو او د مسلمانانو
شمېر ورځ تر بلي زياتېدو ،د مسلمانانو زياتېدا د
قريشو سرداران مشوش كړي ول ،عتبه بن ربيعه د قريشو
نورو سردارانو ته وويل :ما ته اجازه راكړئ چي له
محمد (ﹽ) سره وگورم او څو وړانديزونه ئې مخي ته
كښېږدم ،ښايي كوم يو به ئې ومني او موږ به هم ورسره
توافق وكړو او په دې توگه به هغه زموږ له مخالفت الس
ټولو ورسره توافق وكړ او عتبه د رسول هللا ﹽ
واخلي،
خوا ته ورغى ،كښېناست او وئې ويل :وراره! ته چي د
خپل نسب او كورنۍ له پلوه په قوم كي كوم اعتبار لرې
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هغه تا ته ښه معلوم دئ ،خو تا خپل قوم له ستر مصيبت
سره مخامخ كړى ،په ټولني كي دي اختالف او تفرقه
راوالړه كړې ،ټول قوم ته د كمعقلو او ناپوهانو په
سترگه گورې ،د قوم د دين او معبودانو سپكاوى كوې،
داسي خبري كوې چي معنى ئې دا ده :زموږ ټول پلرونه او
نيكونه كافران ول ،زما خبري ته لږ ځير شه ،زه څو
وړانديزونه درته لرم ،غور پرې وكړه ،ښايي كوم يو به
ئې قبول كړې ،رسول هللا ﹽ وفرمايل :ابوالوليده! ته ئې
ووايه ،زه ئې اورم ،هغه وويل :وراره! كوم كار چي تا
پيل كړى كه له دې دي موخه د مال ترالسه كول وي نو موږ
ټول به په گډه دومره څه دركړو چي تر موږ ټولو زيات
شتمن شې ،كه مقصد دي لويي او مشري وي نو موږ ټول به
تا خپل ساالر او مشر وټاكو ،ستا له حضور او موافقې
پرته به هيڅ پرېكړه نه كوو ،كه پاچايي غواړې موږ به
تا خپل پاچا وټاكو ،كه داسي پېريان درباندي راځي چي
ته ئې په خپله دفع كولى نشې نو موږ به ماهر طبيبان
راوغواړو او د عالج ټول مصارف به په غاړه واخلو ،عتبه
دا خبري كولې او رسول هللا ﹽ په سړه سينه اورېدلې ،د ده
د خبرو په پاى كي ئې وفرمايل :ابوالوليده! څه چي دي
ويل غوښتل هغه دي وويل؟ هغه وويل :هو؛ رسول هللا ﹽ
وفرمايل :اوس زما خبري واوره ،له دې وروسته ئې دغه
سوره په بسم هللا الرحمن الرحيم سره پيل كړه ،عتبه
دواړه السونه پر زمكه اېښي وو او په غور سره ئې غوږ
نيولى وو ،كله چي رسول هللا ﹽ  31آيت ته ورسېدو سجده ئې
وكړه او بيا ئې سر رااوچت كړ او وئې فرمايل:
ابوالوليده! تا زما ځواب واورېدو اوس ته پوهېږې او
كار دي ،عتبه پورته شو او د قريشو د سردارانو غونډي
ته روان شو ،كله چي د هغه ملگرو له لري وليد ځينو ئې
وويل :په خداى قسم چي د عتبه څېره بدله شوې ،دا هغه
څېره نه ده چي تللو په وخت كي ئې وه ،كله چي ورغى او
كښېناست ورته وئې ويل :څه دي واورېدل؟ هغه وويل :په
خداى قسم چي ما داسي كالم اورېدلى چي تر دې وړاندي مي
هيڅكله نه وو اورېدلى ،دا نه شعر دئ ،نه سحر او نه
كهانت ،اې د قريشو سردارانو! زما خبره ومنئ او دا
سړى خپلي مخي ته پرېږدئ ،زه گمان كوم چي دا كالم به
ً رنگ راوړي ،كه چېري عرب پر ده غالب شي نو تاسو
حتما
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به د خپل ورور په خالف له څه كولو ژغورل شوي يئ او دا
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
سردارانو د ده خبري واورېدې نو وئې ويل :اې د وليد
پالره! داسي معلومېږي چي باآلخره د ده جادو پرتا هم
اغېز وك ړ ،عتبه وويل :ما خپله رأيه تاسو ته واوروله،
اوس ستاسو خوښه چي منئ ئې كه نه.
كه د سورې مضامينو ته ځير شو نو وبه گورو چي په
دوو اساسي موضوعاتو تركيز كوي او همدا د سورې د بحث
اصلي موضوعات دي ،تركيز ئې پر دې دئ چي د دې الرښود
الهي كتاب لېږنه د هللا تعالى له لوري ده ،دا كتاب ځينو
ته زېرى وركوي او ځيني له خپل بدو پايلو وېروي ،هغه
چي ايمان راوړي په دنيا او آخرت كي به د هللا تعالى له
پېرزوينو برخمن شي او هغه چي د كفر او انكار الر غوره
كړي په دنيا او آخرت كي به په سپېره برخليك اخته شي.
د همدې اساسي موضوعاتو په ضمن كه د توحيد او معاد
يادونه هم شوې او په دې اړه مضبوط دالئل او زړه
راښكونكې الرښووني شوې خو په داسي بڼي كي چي د قرآن د
دوو اساسي مطالبو په توگه وړاندي شوي او د قرآن
مخاطبينو ته ويل شوي :آيا تاسو له دې الهي كتاب سره
له دې كبله مخالفت كوئ چي هغه مو پر هللا تعالى او آخرت
ايمان ته رابلي؟! پر هغه هللا ايمان ته چي آسمانونه او
زمكه ئې پيدا كړي ،تاسو ئې پيدا كړي يئ ،له آسمان او
زمكي روزي دركوي!! آيا د قيامت په اړه شك لرئ او
بياژوندون درته گران او محال برېښي ،حال دا چي گورئ
هللا تعالى هره شېبه له مړې خاوري ژوي راپيدا كوي!!
د سورې په آخري آيت كي همدا دوه اساسي مطالب په
اجمال او اختصار سره په دې توگه راغلي :
    





ً دوى له
 :  پام چي يقينا

خپل رب سره د مالقات په اړه په شك كي دي ،پام چي
ً هغه په هر څه محيط دئ .په دې مبارك آيت كي
يقينا

دوه اساسي مطالب ځلېږي:
 دغه كافران له خپل رب سره د مالقات په اړه په شك
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كي دي ،د قرآن له څرگندو آيتونو سره د دوى د مخالفت
ستره وجه دا ده چي دوى د قيامت او له خپل رب سره د
مالقات په اړه شكمن دي ،په دې اړه هيڅ علمي او عقلي
دليل نه لري ،مخالفت ئې له شك راوالړ شوى.
 هللا تعالى په هر څه احاطه كړې ،هيڅ څه د ده له واك
او سيطرې بهر نه دي ،دا كافران داسي څه په واك كي نه
لري چي د هللا تعالى له سلطې او ادارې بهر وي ،نو مه د
دوى د مخالفتونو پروا كوه او مه ئې له زر ،زور او
ځواك وېره او اندېښنه لره ،له دوى سره به همغه څه
كېږي چي ستا رب ئې غواړي نه هغه څه چي دوى ئې په لټه
كي دي.
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حاء ميم ،د ډېر زيات مهربان له لوري يوه لېږنه،
داسي كتاب چي آيتونه ئې سپړل شوي ،په عربي لوستل
كېدونكى؛ د هغو وگړو لپاره چي پوهېږي ،زېرى
وركوونكى او گواښونكى ،نو اكثرو (ډېريو) ئې داسي
ډډه وكړه چي نه اوري .او وئې ويل :زموږ زړونه د
هغه څه په وړاندي په پردو كي دي چي ته مو وربلې
او په غوږونو كي مو دروندوالى دئ او زموږ او ستا
تر منځ ځانگړى حجاب دئ نو ته (خپل) كار كوه چي
موږ ئې هم كوونكي يو.
( -)1-1د دې مباركو آيتونو په اړه الندي مطالب په پام
كي ولرئ:
 لكه چي گورئ دا سوره هم د (حاء) او (ميم) په دوو
حروفو پيل شوې ،دا د دې نښه ده چي په دې مباركي سورې
كي هم دوه اساسي موضوعات څېړل شوي او ټوله سوره د
همدې دوو موضوعاتو پر محور څرخي ،د موضوعاتو ترتيب
ئې هم داسي دئ لكه په همداسي دوو پر له پسې حروفو
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پيل شوې سورې ،د دې سورې د بحث محوري موضوعات دا دي:
د دې الرښود الهي كتاب لېږنه د هللا تعالى له لوري ده،
دا كتاب ځينو ته زېرى وركوي او ځيني له خپل بدو
پايلو وېروي ،هغه چي ايمان راوړي په دنيا او آخرت كي
به د هللا تعالى له پېرزوينو برخمن شي او هغه چي د كفر
او انكار الر غوره كړي په دنيا او آخرت كي به په
سپېره برخليك اخته شي.
 د دې مبارك كتاب لېږنه د هغه ذات له لوري ده چې
رحمت ئې بې انتهاء دئ ،دا كتاب د انسان په اړه د هللا
تعالى د پراخ رحمت نښه او مظهر دئ .آيتونه ئې څرگند
او واضح دي ،له ابهام او اغماض خوندي دي ،هر څه ئې
په بشپړ تفصيل سره بيان كړي ،په عربي لوستل كېدونكى
كتاب دئ ،د هغو وگړو لپاره چي پوهېږي او په حقائقو د
پوهېدو وړتيا او اهليت لري ،هم زېرى وركوونكى دئ او
هم گواښونكى.
 د قرآن په وړاندي د قريشو د اكثرو چلن داسي وو چي
د هغه له منلو او اورېدلو ئې داسي ډډه وكړه لكه چي
هغه ئې هيڅ نه وي اورېدلى ،د حال او قال په ژبه ئې
وويل :د دې قرآن ويناوي زموږ زړونو ته الر نه مومي ،د
هغه څه په وړاندي زموږ زړونه په پردو كي خوندي دي چي
ته مو وربلې او په غوږونو كي مو دروندوالى دئ او
زموږ او ستا تر منځ ځانگړى حجاب دئ؛ نو ته پوهېږې او
خپل كار دي ،موږ خپل كار ته پرېږده.
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ً چي زه ستاسو په څېر يوازي يو بشر
ووايه :يقينا
يم ،دا وحي راته كېږي چي ستاسو معبود يوازينى
معبود دئ؛ نو د ده لوري ته استقامت غوره كړئ او
بخښنه ترې وغواړئ ،او د مشركينو پر حال افسوس،
هغه چي زكات نه وركوي او دوى د آخرت په اړه
ً هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك
كافران دي ،يقينا
عملونه ئې كړي دوى ته نه پرې كېدونكى اجر دئ.
( -)1-1په دې مباركو آيتونو كې رسول هللا ﹽ ته الرښوونه
شوې چي خپلو مخاطبينو ته ووايي :زه ستاسو په څېر يو
انسان يم ،دا وحي راته كېږي چي ستاسو معبود يوازينى
معبود دئ ،زه مو د دغه يوازيني معبود لوري ته بلم،
هغه ته مخه كړئ ،د ده لوري ته د تللو مستقيمه الر
غوره كړئ ،د خپلو تېرو گناهونو بخښنه ترې وغواړئ ،د
مشركينو پر حال افسوس ،هغه چي شتمن دي خو زكات نه
وركوي او هغه چي په آخرت باور نه لري او همدغه بې
باورۍ له ښېگڼو محروم كړي ،خو هغه چي ايمان ئې راوړى
او د همدې ايمان له كبله ئې نېك عملونه كړي ،دوى به
په دنيا او آخرت كي د خپل ايمان او نېكو عملونو
بشپړه بدله په مسلسله توگه ترالسه كوي.
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ووايه :آيا تاسو د هغه ذات په اړه كفركوئ چي زمكه
ئې په دوو ورځو كي پيدا كړه او ده ته سياالن ټاكئ،
همدا د عالمونو رب دئ ،او په څلورو ورځو كي ئې په
هغې كي له پاسه لنگرونه (غرونه) جوړ كړل ،په هغې
كي ئې بركت واچاوو ،او په هغې كي ئې د غوښتونكو
له حاجت سره سم روزي وټاكله ،بيا ئې د آسمان لوري
ته مخه كړه په داسي حال كي چي لوگى وو ،نو هغه او
زمكي ته ئې وويل :په خپله خوښه يا په نه زړه
راوړاندي شئ ،وئې ويل :په خپله خوښه راځو ،نو هغه
ئې په دوو ورځو كي اوه آسمانونه كړل او په هر
آسمان كي ئې د هغه اړوند چارو وحي وكړه ،او نږدې
آسمان مو په څراغونو (ستورو) سره ښايسته او خوندي
كړ ،همدا د پوه عزتمن رب ټاكنه ده.
( -)12-9په دې مباركو آيتونو كي د قرآن د علمي اعجاز
يوه بله ځالنده او انكار نه منونكې بېلگه زموږ په
وړاندي ځلېږي ،داسي بېلگه چي كه ئې د هر عادل محقق
او منصف ساينس پوه په وړاندي كېږدو نو له دې پرته به
ً دا قرآن د داسي
د بل څه ويلو جسارت ونه كړي چي يقينا
ذات كتاب دئ چي د عالم په ټولو اسرارو ښه پوه دئ ،په
داسي اسرارو چي انسان نن او په شلمي پېړۍ كي پرې پوه
شو .راشئ د دې آيتونو په وړاندي لږ توقف وكړو او
مطالبو ته ئې ځير شو .دا آيتونه وايي:
 رسول هللا ﹽ ته الرښوونه كوي چي خپلو مخاطبيبنو ته
ووايي :آيا تاسو د هغه ذات په اړه كفركوئ چي زمكه ئې
په دوو ورځو كي پيدا كړه ،آيا همدې ذات ته سياالن
ټاكئ؟!! همدا د عالمونو پالونكى دئ ،هغه ذات چي په
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زمكي كي ئې داسي غرونه پيدا كړل چي لنگرونو ته ورته
دي ،همغه كار كوي چي د كشتۍ په اړه ئې د هغې لنگرونه
كوي ،له بركتونو ئې ډكه كړه ،او په څلورو ورځو كي ئې
په هغې كي د ټولو هغو ژوو د ضرورت او اړتيا وړ رزق
پيدا كړ چي د زمكي په غېږ كي ژوند كوي ،د دوى د
غوښتنو او اړتياوو په تناسب ،نه زيات نه كم ،بلكي په
ټاكلې اندازه ،بيا د آسمان لوري ته متوجه شو په داسي
حال كي چي هغه لوگى وو نو هغه او زمكي ته ئې وويل:
په خوښه او ناخوښه راشئ ،دواړو وويل :په خوښه راغلو،
يعني دواړه د هغو ضوابطو په وړاندي په بشپړه توگه
منقاد دي چي هللا تعالى وضع كړي ،همغه څه كوي چي هللا
تعالى پرې گمارلي ،همغسي جوړ شوي چي هللا تعالى غوښتل،
هغوى ئې اوه آسمانونه كړل ،دا كار هم په همغو دوو
ورځو كي بشپړ شو ،په هر آسمان كي ئې د هغه د كار د
څرنگوالي او تدبير په اړه اوامر صادر كړل ،د دنيا
آسمان ئې د څراغونو په څېر رڼو ستورو سره ښايسته كړ
او د حفاظت داسي انتظام ئې وكړ چي دا آسمان هم زموږ
د زمكي لپاره يو محفوظ چت وي او هم ئې هر ستورى په
خپل خپل ځاى او مسير كي وساتو او د دوى تر منځ ئې د
تصادم او ټكر مخه ونيوله .د زمكي او آسمانونو په دې
پيدايښت او انتظام كي د داسي خالق ،پالونكي او
ساتونكي د پوهي او ځواكمنۍ مظاهر په څرگنده گورو چي
دا ټاكنه او تقدير د ده له لوري دئ.
په دې مباركو آيتونو كي د دغو اساسي مطالبو شاهد
يو:
 آسمانونه او زمكه په شپږو ورځو (مراحلو) كي پيدا
شوي.
 په دوو مرحلو كي آسمانونه او زمكه پيدا كړى شوي
او په څلورو مرحلو كي د زمكي تسويه او برابرول بشپړ
شوي .چي په دې كي يوه مرحله هغه ده چي د زمكي پر سر
غرونه د لنگرونو په څېر پيدا كړى شول او په همدې سره
ئې د زمكي لړزېدا تم كړه ،بله ئې زمكي ته داسي جوړښت
وركول دي چي د بركت ټاټوبى ترې جوړ شو ،هم ئې ژوي په
كي راپيدا كړل او هم ئې د هغوى رزق او روزي ،دومره
چي د ټولو حاجت ته په صحيح او بشپړه توگه ځواب
ووايي.
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 ټول كائنات ،آسمانونه او زمكه او څه چي د دوى تر
منځ دي ،تر لومړي پيدايښت وړاندي د لوگي په څېر ول.
 نږدې آسمان په ستورو ښايسته شوى او د هغه په غېږ
كي ټول ستوري په خوندي او مصئون توگه ځاى پر ځاى
شوي .دغو ستورو هم ښايست وركړى او هم ئې خوندي كړى.
 په ټولو آسمانونو كي د يوه هللا سنن او اوامر حاكم
دي ،چي د عالم هري برخي ته والړ شئ او د هغه ځاى حاكم
سنن او طبيعي ضوابط وڅېړئ نو وبه گورئ چي په بشپړه
توگه سره ورته دي او ښيي چي منشأ ئې يوه ده او وضع
كوونكى ئې يو دئ ،نه دوه او يا تر دې هم زيات.
 په زمكي كي د ټولو ژوو لپاره دومره رزق او روزي
تعبيه شوې چي د ټولو حاجتونو ته ځواب وايي.
كه د دغو مباركو آيتونو اساسي مطالبو ته لږ ځير
شئ نو وبه گورئ چي فقره فقره ئې همغه څه وايي چي
څېړونكي او ساينسپوهان اوس پرې پوه شوي.
دې ته مو پام وي چي په پورتنيو آيتونو كي ويل شوي
چي زمكه ئې په دوو ورځو كي پيدا كړه او ورپسې ويل
شوي چي په څلورو ورځو كي ئې هغه تسويه او برابره
كړه ،او ورپسې ويل شوي چي بيا ئې د آسمان لوري ته
مخه كړه په داسي حال كي چي لوگى وو ،نو هغه او زمكي
ته ئې وويل :په خپله خوښه يا په نه زړه راوړاندي شئ،
وئې ويل :په خپله خوښه راځو ،نو هغه ئې په دوو ورځو
كي اوه آسمانونه كړل ،د قرآن په نورو آيتونو كي د
ټول عالم د پيدايښت موده شپږ ورځي ښودل شوې او دا
ښيي چي د زمكي د پيدايښت لومړۍ دوه ورځي همغه دي چي
په ترڅ كي ئې آسمانونه او زمكه پيدا شوي او اړوند
جوړښتونه ئې په برخه شوي ،دې ته مو هم پام وي چي
قرآن د آسمانونو او زمكي پيدايښت هممهال بولي او
وايي چي دواړه سره نښتي ول او په يوه وخت سره بېل
شوي ،نو د دې معنى دا ده چي نه آسمان تر زمكي وړاندي
پيدا شوى او نه زمكه تر آسمان وړاندي ،دا بحث غلط او
بې بنسټه دئ چي څوك د يوه پيدايښت تر بل وړاندي گڼي،
دواړه په يوه وخت پيدا شوي ،البته د زمكي تسويه او
برابرول د دواړو له يو ځايي پيدايښت وروسته پيل شوې
او څلور بېل بېل پړاوونه پرې تېر شوي چي اوسنى حالت
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ئې غوره كړى.
نن ساينسپوهان وايي:
 په سر كي د عالم ټول اجرام سره نښتي ول او يوه
متكاثفه كتله وه ،دا كتله لوگي ته ورته وه ،د يوه
انفجار په ترڅ كي سره بېل شوي ،ورو ورو د لوگي دغو
جال شوو كتلو مادي بڼه غوره كړې ،د لمر په څېر ځيني
ستر اجرام ال تر اوسه د لوگي په بڼي كي پاته شوي.
 د زمكي پر سر غرونه ډېر وروسته راپيدا شوي ،د
غرونو تر پيدا كېدو وړاندي زمكه ډېره خوځېدله ،بهرنى
ډبرين قشر او پوټكى ئې په پر له پسې توگه ماتېدو او
د همدې ماتېدلو له كبله زلزلې راتلې ،خو د همدغو
غرونو له پيدايښت وروسته دا خوځښت او زلزلې راكمي
شوې او زمكي اوسنى حالت غوره كړ.
 په دغو غرونو سره نه يوازي د زمكي هغه پر له پسې
خوځښت او زلزلې متوقف شوې بلكي په زمكي كي داسي
شرائط برابر شول چي بېلي بېلي سيمي ئې د بېلو بېلو
ژوو د پيدايښت لپاره جوگه شي ،په زمكي كي د ژوو او د
دوى د رزق او روزي د پيدايښت لړۍ له دې وروسته پيل
شوه.
او دا ټول هغه څه دي چي قرآن په دغو او نورو
آيتونو كي څوارلس پېړۍ وړاندي ويلي!!
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خو كه دوى اعراض وكړ نو ورته ووايه :په يوه تندر
مو وېروم؛ د عاد او ثمود تندر ته ورته ،هغه مهال
چي پيغمبران ترې وړاندي او ترې وروسته ورغلل چي
له هللا پرته بل څه مه لمانځئ ،وئې ويل :كه زموږ رب
ً به ئې مالئكي رالېږلې وې ،نو موږ په
غوښتى نو حتما
هغه څه كافران يو چي تاسو ورسره رالېږل شوي يئ،
او عاد خو په ناحقه په زمكي كي لويي غوښتنه او
جاه طلبي وكړه او وئې ويل :څوك به تر مونږ د قوت
له پلوه ډېر پياوړى وي؟ آيا دې ته ئې پام ونه كړ
چې هغه هللا تر دوى ډېر قوي دئ چې دوى ئې پيدا كړي
او زمونږ له آيتونو ئې انكار كاوو .نو په سپېرو
ورځو كي مو تونده سيلۍ پرې راوستله ،چي په دنيايي
ژوند كي سپك عذاب وروڅكو ،او د آخرت عذاب خو
هرومرو ډېر سپكوونكى دئ ،په داسي حال كي چي مرسته
به ئې نه كېږي ،او ثموديان داسي ول چي د دوى
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الرښوونه مو وكړه خو ړوندوالى ئې تر هدايت غوره
وگڼلو ،نو د هغه څه له كبله د سپكوونكي عذاب تندر
ونيول چي دوى ترالسه كول ،او هغه مو وژغورل چي
ايمان ئې راوړى وو او ځان ساتنه ئې كوله.
( -)11-13په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته
الرښوونه شوې چي د قريشو د اعراض او مخالفت په صورت
كي هغوى ته ووايي :له داسي سخت الهي عذاب مو وېروم
چي عاد او ثمود پرې اخته شول ،پر هغوى راپرېوتي تندر
ته ورته تندر ،هغه مهال چي گڼ شمېر پيغمبران ورغلل،
تر هر يوه ئې وړاندي هم پيغمبر راغلى وو او ترې
وروسته هم ،د ټولو وينا دا وه :له هللا تعالى پرته بل
څه مه لمانځئ ،هغوى ځواب وركړ :كه زموږ رب غوښتى چي
ً به ئې مالئكي رالېږلې وې،
كوم پيغمبر راولېږي نو حتما
تاسو خو زموږ په څېر انسانان يئ ،موږ تاسو او ستاسو
رسالت او هغه پيغام چي هللا تعالى ته ئې منسوبوئ نه
منو ،عاديانو په ناحقه په زمكي كي كبر او جاه طلبي
وكړه ،ځان تر ټولو ځواكمن ورته وبرېښېدو او وئې ويل:
څوك به تر مونږ د قوت له پلوه ډېر پياوړى وي؟ دې ته
ئې پام نه وو چي هغه هللا تعالى تر دوى ډېر قوي دئ چي
دوى ئې پيدا كړي .پر دې سربېره ئې د هللا تعالى له
آيتونو انكار كاوو .د دې كفر ،كبر او له خپل پيغمبر
او د هغه له رسالت سره د مخالفت له كبله له سپېرو
ورځو سره مخامخ شول ،تونده سيلۍ پرې راغله ،وركاوى
او سپكاوى ئې په برخه شو ،د آخرت عذاب به تر دې هم
هرومرو ډېر سپكوونكى وي ،داسي څوك به نه مومي چي د
دوى مرسته وكړي!! ثموديانو ته مو الرښوونه وكړه خو
هغوى ړوندوالى تر هدايت غوره وگڼلو ،نو د خپلو بدو
كړنو له كبله د سپكوونكي عذاب تندر ونيول ،او هللا
تعالى هغه وگړي وژغورل چي ايمان ئې راوړى وو او د
تقوى او له گناه او بغاوت د ځان ساتني الر ئې غوره
كړې وه.
قريش دي پر خپل زور ځواك نه مغرورېږي ،كه عاديان
او ثموديان له خپل هغه مادي پرمختگ ،برالسۍ ،ترقي،
تمدن ،قوت او ځواكمنۍ چې هيچا ورسره سيالي نه شوى
كولى ،ځان تر ټولو پياوړى او ځواكمن برېښېدو؛ د
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 ظلم او له پيغمبرانو ﹽ سره د مخالفت له، طغيان،فساد
كبله له هغه دردناك برخليك سره مخامخ شول او د ټولو
،متمدنو ظالمانو او ستمگرانو لپاره د عبرت وسيله شول
اوسني ستمگران بايد د دغه قوم د بد برخليك په
 د دوى د،هينداره كي خپل برخليك او راتلونكې وگوري
ظلم توره شپه به هم پاى ته رسي او الهي عذاب به ئې
.رانيسي
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او هغه ورځ چي د هللا غليمان به د اور لوري ته
ورغونډ كړى شي ،په داسي حال كي چي دوى به ډلي ډلي
كړى شوي وي ،تر هغه چي (اور ته نږدې) ورشي،
غوږونه ،سترگي او پوستكي به ئې په هغه څه شهادت
وركوي چي دوى كول .او خپلو پوستكو ته به وايي:
ولي زموږ په ضد شهادت وركوئ؟ ورته وايي به :هغه هللا
په خبرو راوستي يو چي هر څه ئې په خبرو راوستي او
هغه په اول ځل پيدا كړئ او د هغه لوري ته ورگرځول
كېږئ .او تاسو چي (خپلي كړني) پټولې (داسي مو
انگېرله چي نه به) ستاسو غوږونه درباندي گواهي
وركوي ،نه ستاسو سترگي او نه ستاسو پوستكي ،خو دا
گمان مو كړى وو چي هللا په ډېرو هغو كارونو نه
پوهېږي چي تاسو ئې كوئ .همدا ستاسو هغه گمان وو
چي د خپل رب په اړه مو گمان كولو ،تباه ئې كړئ او
له زيانمنو شوئ ،نو كه صبر وكړي استوگنځى ئې اور
دئ او كه عفو وغواړي نو په عفو شوو كي به شامل
نشي.
( -)24-19د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 د قيامت په ورځ به د هللا تعالى دښمنان د اور لوري
ته غونډ كړى شي ،په داسي حال كي چي دوى به ډلي ډلي د
اور په لوري وخوځول شي ،تر هغه چي اور ته نږدې ورشي،
غوږونه ،سترگي او پوستكي به ئې په هغه څه شهادت
وركوي چي دوى كول .دوى به خپلو پوستكو ته وايي :ولي
زموږ په ضد شهادت وركوئ؟ ځواب به وركړي :هغه هللا په
خبرو راوستي يو چي هر څه ئې په خبرو راوستي او هغه
په اول ځل پيدا كړئ او د هغه لوري ته ورگرځول كېږئ.
 دوى ته به وويل شي :په دنيا كي چي كله تاسو په
پټه گناهونه كول داسي مو انگېرله چي نه به ستاسو
غوږونه درباندي گواهي وركوي ،نه ستاسو سترگي او نه
ستاسو پوستكي ،هغه مهال مو گمان نه كولو چي ستاسو د
بدن غړي به ستاسو په كړنو گواهي وركوي ،د هللا تعالى په
اړه ستاسو انگېرنه داسي وه چي گواكي هغه ستاسو په
پټو كارونو نه پوهېږي .د هللا تعالى په اړه دغه غلط
گمان د گناه جرأت دركړ ،تباه ئې كړئ او له زيانمنو
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شوئ.
 هغه مهال به د دوى حالت داسي وي چي كه صبر وكړي
يا نه استوگنځى به ئې اور وي او كه عفو وغواړي نو په
عفو شوو كي به شامل نشي.
دا مبارك آيت ښيي چي د انسان د بدن غړي د پوستكي
په شمول د انسان ټولي كړني گوري ،په يوه ډول ئې
ثبتوي او د قيامت په ورځ به د انسان په اړه گواهي
وركوي ،په كار ده د دې مطلب په وړاندي لږ توقف وكړو،
ما ته ووايئ 1400 :كاله وړاندي به د دې وينا په اړه
د مخالفينو عكس العمل څنگه وو چي د انسان پوستكى به
د انسان په خالف گواهي وركوي)؟ آيا په دې خبري به ئې
په خپلو كي ډېر ډېر نه وي خندلي او په ټوكو ټوكو به
يوه بل ته نه وي ويلي چي دا دئ محمد (ﹽ) دا ادعا هم
وكړه چي دا بې ژبي پوستكى به په خبرو راشي او د
انسان په ښه او بد عمل به شهادت وركوي؟!! خو راشئ د
قرآن دا وينا نن يوه داسي ساينس پوه ته وكړئ چي د
علمي څېړنو په نتيجه كي دا ورته معلومه شوې چي نه
يوازي د انسان پوستكى بلكي د زمكي سطح او فضاء د
انسان هر هر غږ او هر هر حركت ثبتوي ،هغه ساينس پوه
چي نن په ډېر قاطعيت سره وايي :د انسان د غږ او
خوځښت څپې د زمكي په سطح او فضاء كي داسي ثبت كېږي
چي د تل لپاره دوام كوي او زرگونه كاله وروسته هم
كولى شو دا امواج او اثرات په پرمختللو وسائلو كشف
او ترالسه كړو .كه دغه ساينس پوه ته ووايئ چي قرآن
څوارلس پېړۍ مخكي دا خبره كړې ،عكسل العمل به ئې څه
وي؟ آيا كېدى شي له دې پرته بل څه ووايي چي قرآن
ً له داسي مرجع راغلى چي په ټولو اسرارو پوه دئ؟
حتما
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او داسي همڅنگ مو ورته ټاكلي چي دوى ته ئې هغه څه
ښايسته كړي چي د دوى په وړاندي دي او د دوى تر شا
دي او د دوى په اړه دا وينا د پېريانو او
انسانانو په هغو ډلو كي محققه شوې چي تر دوى
ً چي دوى زيانمن دي.
وړاندي تېر شوي ،يقينا
( -)21په دې مبارك آيت كي د هللا تعالى دا سنت انځور
شوى چي بد انسان ته بد ملگري ورپه برخه كوي ،دا بد
ملگري ئې غولوي ،بد افكار او بد اعمال ئې ورته
ښايسته كوي ،ماضي او مستقبل ئې داسي ورته انځوروي چي
ښكلى او ښايسته ورته وبرېښي ،څومره چي په شيطاني الرو
كي وړاندي درومي همدومره به ئې په شيطانت او شرارت
كي ماهر ملگري په برخه كېږي ،د بدكارانو له اسالفو
سره همداسي شوي ،كه دا پيريان ول او كه انسانان ،د
دوى ټولو په اړه د هللا تعالى پرېكړه دا ده چي هم به په
دنيا كي زيانمن وي او هم په آخرت كي.
دلته ويل شوي چي د دوى په اړه دا وينا محققه شوه،
د دې وينا په تعبير كي د درنو مفسرينو تر منځ د
اختالف شاهد يو ،غوره تعبير دا دئ چي دلته په (القول)
سره همدا مخكني قول ( 




)   

ته اشاره شوې ،يعني همدا الهي وينا او سنت د دوى په
اسالفو كي هم محقق شوى.
دې ته مو بايد پام وي چي د دې الهي سنت معنى دا
ده چي تل به بد انسان د بد انسان په څنگ كي مومئ ،د
بد انسان (قرناء :نږدې ملگري) او مشاورين به د دوى
په څېر وي او غلط كارونه به ورته ښايسته كوي ،دا
وينا ناسمه او د دې الهي سنت خالف ده چي د چا په اړه
وويل شي :په خپله ښه سړى دئ خو ملگري او مشاورين ئې
بد انسانان دي!! حقيقت دا دئ چي بد مشاورين د بد
انسان خوا كي راغونډېږي.
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او هغو چي كفر ئې كړى وويل :دې قرآن ته غوږ مه
ږدئ او په هغه كي غوغا جوړه كړئ چي غالب شئ ،نو
ً به هغو ته كلك عذاب وروڅكو چي كفر ئې كړى او
حتما
هرومرو به د دغه ډېر بد عمل سزا وركړو چي دوى
كولو ،همدا اور د هللا د دښمنانو سزا ده ،په هغه كي
دوى ته د تلپاته كېدو كور دئ ،د هغه څه سزا چي
دوى زموږ د آيتونو په اړه انكار كولو.
( -)21-21په دې مباركو آيتونو كي ويل شوي:
 د قرآن مخالفو كافرانو وويل :دې قرآن ته غوږ مه
ږدئ ،كله چي هغه د رسول هللا ﹽ له لوري خلكو ته اورول
كېږي نو شور او غوغا جوړوئ چي غالب شئ ،دوى د قرآن
پراخ او ژور اغېز په خپلو سترگو ليدلو ،پوهېدل چي د
رسول هللا ﹽ د مقابلې تر ټولو مؤثره طريقه دا ده چي پرې
نږدو د قرآن پيغام خلكو ته ورسېږي ،دا د اسالم په ضد
يوازي د قريشو د مشركو سردارانو اسلوب نه وو؛ تل او
د تاريخ په هر پړاو كي به د حق دښمنان همدا كار كوي،
د هڅو محور به ئې دا وي چي د قرآن زړه راښكونكى او
اغېزمن پيغام خلكو ته ونه رسېږي.
 هللا تعالى پرېكړه كړې چي داسي كافرانو ته به حتما
ً
كلك او شديد عذاب ورڅكي ،او هرومرو به د دغه ډېر بد
عمل سزا وركوي ،دوى د خداى دښمنان دي او مناسبه سزا
ئې د دوزخ اور دئ ،همدا اور به ئې تلپاته استوكنځى
وي ،دا له الهي آيتونو د انكار سزا ده.
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او هغو چي كفر ئې كړى وويل :اې زموږ ربه! د
پيريانو او انسانانو هغه دوه راوښيه چي موږ ئې بې
الري كړو چي تر خپلو پښو ئې الندي كړو ،تر څو له
الندينيو (ذليلو) ځني شي.
( -)29دلته په دوزخ كي د هغو دوزخيانو وينا راغلې چي
خپلو مشرانو غولولي او دوزخ ته ئې رسولي ،هللا تعالى ته
به سوال كوي چي د پېريانو او انسانانو هغه كسان
وروښيي چي دوى ئې بې الري كړل او په دوزخ كي ئې
وغورځول ،دا به غواړي چي تر خپلو پښو ئې داسي الندي
كړي چي ډېر سپك شي او تر ټولو الندي پرېوځي .دا همغه
مذهبي او سياسي مشران دي چي دوى به په دنيا كي د
درنو او سپېڅلو ذواتو په سترگه ورته كتل ،د هغوى په
متابعت كي ئې د خپلو معبودانو رضاء لټوله او دا طمع
ئې درلوده چي د دوى په ملگرتيا او متابعت كي به د
دنيا عزت او د آخرت سعادت ترالسه كړي.









  


















   








 
ً هغه چي وئې ويل :زموږ رب هللا دئ؛ بيا ئې
يقينا
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استقامت وكړ ،فرشتې به پرې نازلېږي (له دې وينا
سره) چي مه وېره كوئ او مه غمجن كېږئ او د هغه
جنت په زېري سره خوښ اوسئ چي وعده ئې دركول كېږي،
موږ هم د دنيا په ژوند كي ستاسو دوستان يو او هم
په آخرت كي ،او تاسو ته په دې كي هر هغه څه شته
چي ستاسو زړه ئې غواړي او هر هغه څه چي تاسو ئې
غوښتنه وكړئ ،يوه مېلمستيا د ډېر مهربان بخښونكي
له لوري.
( -)32-30د هغو په مقابل كي چي ملگري او مشاورين ئې
جني او انسي شيطانان دي او بد كارونه ئې ورته ښايسته
كوي؛ مؤمنان او هغه چي وايي :زموږ رب هللا دئ او په
همدې باور او اعتقاد او غوښتنو ئې ثابت او ټينگ پاته
كېږي؛ داسي معرفي شوي چي فرشتې به پرې نازلېږي او
دوى ته به وايي :مه وېره كوئ او مه غمجن كېږئ او د
هغه جنت په زېري سره خوښ اوسئ چي وعده ئې دركول
كېږي ،موږ هم دلته په دنيا كي ستاسو دوستان يو او هم
په آخرت كي ،كه په دنيا كي له آزموينو،كړاوونو او
محروميتونو سره مخامخ شوئ پروا ئې مه كوئ ،هللا تعالى
به ئې په بدل كي هغه جنت دركړي چي په هغه كي به تاسو
ته هر هغه څه وي چي ستاسو زړه ئې غواړي او هر هغه څه
چي تاسو ئې غوښتنه وكړئ ،يوه داسي مېلمستيا چي د ډېر
مهربان بخښونكي رب له لوري به وي!!
دلته پوښتنه راوالړېږي چي دا فرشتې څنگه او په
كومي بڼي كي پر مؤمنانو نازلېږي؟ ځواب ئې دا دئ:
همغسي لكه چي شيطانان بدو انسانانو ته ورځي او هغوى
وسوسه كوي ،فرشتې مؤمنانو ته ورځي او دغه ويناوي
ورته تلقينوي چي په مخكنيو آيتونو كي راغلې.
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او تر هغه چا به څوك د وينا له پلوه ډېر غوره وي
چي د هللا لوري ته ئې بلنه وركړه ،نېك عمل ئې وكړ او
وئې ويل :زه په يقيني توگه د مسلمانانو له ډلي
يم ،په داسي حال كي چي نه ښېگڼي سره برابرېدى شي
او نه بدي ،په هغه څه سره ئې دفع كوه چي تر ټولو
غوره وي ،ناڅاپه به (وگورې) هغه چي ستا او د هغه
ترمنځ كومه دښمني وه داسي شوى لكه كوم خواخوږى
دوست ،او دا له هغو پرته چي صبر ئې كړى د بل چا
نه په برخه كېږي او دا له هغه پرته چي ستر بختور
وي د بل چا نه په برخه كېږي ،او كه د شيطان له
لوري كومه وسوسه او هڅونه درورسېږي نو په هللا سره
ً چي هغه پوه اورېدونكى دئ.
پناه غواړه ،يقينا
( -)31-33د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 د وينا له پلوه تر هغه چا غوره څوك نشته چي بلنه
ئې د هللا تعالى لوري ته وي ،عمل ئې نېك وي او وايي :زه
حق ته تسليم يم او د خپل رب اوامرو ته غاړه ږدم .او
له دې معلومېږي چي د هللا تعالى لوري ته د دعوت مقام او
ارزښت څومره لوړ دئ ،هيڅ څه ورسره برابري نشي كولى.
 نه ښېگڼي په خپلو كي سره برابرېدى شي او نه بدي،
او نه ښېگڼه او بدې سره برابري دي ،د ارزښت له پلوه
هم او د اجر او پايلي له پلوه هم.
 د بدي ځواب په بدي سره مه وركوه ،بدي په هغه څه
سره دفع كوه چي تر ټولو غوره وي ،كه دا كار وكړې نو
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وبه گورې چي هغه څوك ستا خواخوږى دوست گرځېدلى چي
ستا او د هغه ترمنځ كومه دښمني وه.
 دا په ښېگڼو سره د بديو دفع كول هغه صفت دئ چي له
هغو پرته د بل چا نه په برخه كېږي چي صبر ئې كړى ،او
دا د صبر خصلت له هغه چا پرته د بل چا نه په برخه
كېږي چي ستر بختور وي ،يعني په چا كي چي د صبر ماده
ځواكمنه شوې وي ،په وار وار له ستونزو سره مخامخ شوى
وي خو خپل همت ئې له السه نه وي وركړى ،د صبر لمن ئې
كلكه نيولې وي او د صبر د زيات مشق په نتيجه كي يو
همتناك او صبور انسان ترې جوړ شوى وي هغه دا سعادت
ترالسه كولى شي چي بدي په نېكي سره ځواب كړي ،او دا د
َكه او خصلت يوازي د ستر بختور انسان په برخه
مل
صبر َ
كېدى شي.
 كه كله د شيطان له لوري كومه وسوسه او هڅونه
درورسېږي ،د مخاطب د بد سلوك په وړاندي ستا احساسات
تحريك شول ،شيطان په خپلو شيطاني هڅونو او وسوسو سره
وهڅولې چي بالمثله چلن ورسره وكړې نو هللا تعالى ته
پناه يوسه ،مرسته ترې وغواړه چي له بدخويي او
بدسلوكي دي وساتي ،مطمئن اوسه چي هللا تعالى پوه
اورېدونكى دئ ،ستا او مخاطب له حال خبر دئ او ستا
دعاء اوري.






   






   













  
او د ده له آيتونو دا شپه ،ورځ ،لمر او سپوږمۍ
دي ،مه لمر ته سجده كوئ او مه سپوږمۍ ته ،هغه هللا
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ته سجده وكړئ چي دوى ئې پنځولي كه يوازي دى
لمانځئ ،او كه د لويي په لټه كي شول نو هغه چي
ستا د رب خوا ته دي شپه او ورځ د ده تسبيح وايي
په داسي حال كي چي نه ستومانه كېږي.
( -)31-31په دې مباركو آيتونو سره موږ ته دا الرښووني
شوې:
 دا شپه ،ورځ ،لمر او سپوږمۍ د هللا تعالى د قدرت نښي
او آيتونو دي.
 مه لمر ته سجده كوئ او مه سپوږمۍ ته او مه دوى ته
ورته نورو مخلوقاتو ته ،هغه هللا ته سجده وكړئ چي دوى
ئې پنځولي ،كه غواړئ چي يوازي هللا تعالى ولمانځئ ،يعني
د توحيد لومړنۍ او اساسي تقاضاء دا ده چي له هللا تعالى
پرته هيچا ته سر ټيټ نه كړو او تندى پر زمكه
كښېنږدو.
 كه ستا مخاطبينو د هللا تعالى له عبادت او لمانځني
ډډه وكړه او ځان ئې تر دې ستر وگڼلو چي د خپل رب په
وړاندي سر ټيټ كړي او سجده وكړي او د لويي په لټه كي
شول نو پروا ئې مه كوه ،هغه چي ستا د رب خوا ته دي،
هغه فرشتې چي د عالم چاري سمبالوي ،دوى شپه او ورځ د
ده تسبيح وايي په داسي حال كي چي نه ستومانه كېږي.
يعني دوى ټول همغه څه كوي چي ته ئې كوې ،ستا په څېر
هللا تعالى لمانځي ،نو ته ځان يوازي مه گڼه ،د مخالفينو
ډېړښت او ظاهري زور ځواك ته په پام سره د ضعف او
يوازيتوب احساس مه كوه ،هللا تعالى او فرشتې ئې ستا
ملگري دي .په دې سره مؤمنانو ته دا الرښوونه هم شوې
چي د خپل رب په عبادت كي بايد داسي وي لكه مقربي
فرشتې چي هيڅكله د ستړيا او ستوماني احساس نه كوي،
كه غواړئ د خپل رب تقرب ترالسه كړئ نو مه په خپل تېر
عبادت اكتفاء كوئ او مه د ستومانۍ احساس كوئ.
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او د ده له آيتونو يو دا دئ چي ته زمكه وچه سپېره
گورې خو كله چي اوبه پرې ووروو وخوځېږي او وده
ً د مړو
ً هغه چي زمكه ژوندۍ كوي حتما
وكړي ،يقينا
ً چي هغه پر هر څه توانمن
ژوندي كوونكى دئ ،يقينا
ً هغه چي زما د آيتونو په اړه كږېږي پر
دئ ،يقينا
موږ پټ نه پاتي كېږي ،نو آيا هغه چي په اور كي
اچول كېږي غوره دئ او كه هغه چي د قيامت په ورځ
به د خوندي په توگه راشي ،څه چي غواړئ وئې كړئ،
ً چي دى د هغه څه ښه ليدونكى دئ چي تاسو ئې
يقينا
كوئ.
( -)40-39د هللا تعالى د قدرت له څرگندو نښو يوه دا ده
چي ته زمكه وچه سپېره گورې ،داسي چي د ژوند او حركت
هيڅ نښه نه په كي تر سترگو كېږي ،خو كله چي باران
پرې ووروي ناڅاپه وخوځېږي او وده وكړي او ډول ډول
بوټي راوټوكوي ،د چا په امر او اراده چي دا كار كېږي
هغه هللا تعالى دئ ،څوك چي په يوه باران سره مړه زمكه
ً مړي هم راژوندي كولى شي ،او هغه
ژوندۍ كوي هغه حتما
ً پر هر څه توانمن دئ .هللا تعالى هغو كافرانو ته
حتما
خبردارى وركوي چي د الهي آيتونو په اړه د انحراف الر
غوره كوي ،غلط ئې تعبيروي ،ناسم او ناصحيح مطلب ترې
اخلي ،د خپل كاږه ذهن او كچه سليقې مطابق ئې
تأويلوي ،دوى بايد پوه وي چي هڅي ئې له هللا تعالى پټي
نه پاتې كېږي ،سزا ئې د دوزخ سرې لمبې دي ،نو ورته
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ووايه :آيا هغه چي په اور كي اچول كېږي غوره دئ او
كه هغه چي د قيامت په ورځ به ئې امان په برخه شي ،د
دوزخ له لمبو به خوندي وي؟!! نو څه چي غواړئ هغه
وكړئ ،خو په دې بايد پوه وئ چي هللا تعالى د هغه څه ښه
ليدونكى دئ چي تاسو ئې كوئ.




  








    




  
ً هغه چي د دې ذكر (پندناك قرآن) په اړه له
يقينا
هغه وروسته كفر كوي چي وروړاندي شي په داسي حال
كي چي هغه له شك پرته عزتمن او دروند كتاب دئ ،چي
باطل ئې نه مخي ته راتلى شي او نه ئې له شا ،د
ستايل شوي با حكمت له لوري يوه ځانگړې لېږنه.
( -)42-41يعني هغه خلك چي له دې قرآن سره د مخالفت
او عناد الر غوره كوي په داسي حال كي انكار او كفر ته
مال تړي چي قرآن له پند ،نصيحت او ذكر ډكه لمن د دوى
په وړاندي غوړوي ،او په داسي حال كي چي گوري قرآن له
شك پرته عزتمن او دروند كتاب دئ ،داسي كتاب چي هره
وينا ئې حق ده ،هيڅوك په هغه كي د باطل شائبه نشي
موندلى ،كه څوك وغواړي چي د قرآن كومه وينا ،كومه
الرښوونه او كوم حكم باطل او غلط ثابت كړي هيڅكله به
بريالى نشي او خپل مقصد ته به ونه رسېږي ،هيڅوك به د
علمي څېړنو او تحقيقاتو په ترڅ كي داسي كوم حقيقت
كشف نه كړي چي د قرآن له وينا سره تعارض ولري او د
قرآن وينا ترديد كړي ،څه ته چي قرآن حق ويلي هيڅوك
به ئې باطل ثابت نه كړي او څه ته چي قرآن باطل ويلي
هيڅوك به ئې حق ثابت نه كړي ،باطل ئې نه مخي ته
راتلى شي او نه ئې له شا ،دا ځكه چي قرآن د هغه ذات
له لوري لېږل شوى چي (حكيم حميد) يعني ستايل شوى با
حكمت دئ ،څنگه به څوك وتوانېږي د داسي ذات له لوري
لېږل شوي كتاب كي عيب ،نقص او د علم او حكمت خالف
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وينا ومومي؟!!

     
    

















   
   







    



  
تا ته له هغه څه پرته بل څه نه ويل كېږي چي تر تا
ً چي ستا رب د
وړاندي پيغمبرانو ته ويل شوي ،يقينا
بخښني واال دئ او د دردونكي عذاب خاوند .او كه مو
ً به
هغه عجمي (غير عربي) قرآن گرځولى وى نو حتما
ئې ويلي وو :ولي ئې آيتونه نه دي سپړل شوي ،آيا
يو عجمي او يو عربي؟ ووايه :دا د هغو لپاره الرښود
او درمل دئ چي ايمان ئې راوړى ،او هغه چي ايمان
نه راوړي په غوږونو كي ئې يو ډول دروندوالى دئ او
دا ورباندي ړوندوالى دئ ،دوى داسي دي (لكه) چي له
لري ځاى ورغږ كېږي.
( -)44-43دلته رسول هللا ﹽ ته ډاډېينه وركړى شوې چي ستا
په خالف د حق دښمنان همغه څه وايي چي د دوى اسالفو د
مخكنيو پيغمبرانو په ضد ويلي ،دوى خپل رب ته حواله
كړه ،هغه رب ته چي هم د بخښني واال دئ او هم د
دردونكي عذاب خاوند ،ځينو ته به بخښنه وكړي ،د ايمان
او هدايت دروازه به د هغوى پر مخ پرانيزي او ځيني به
په دردناك عذاب اخته كړي.
دښمنانو دا تبليغات كول چي رسول هللا ﹽ عرب دئ او
قرآن هم عربي كتاب او گواكي دا د دې نښه ده چي دا

فصلت
111
د قرآن پلوشې
كتاب ده په خپله جوړ كړى او هللا تعالى ته ئې منسوب
كړى!! دلته د دوى په ځواب كي ويل شوي :كه مو هغه غير
ً به ئې ويلي وو :ولي ئې
عربي قرآن گرځولى وى نو حتما
آيتونه نه دي سپړل شوي؟ ولي د مخاطب خيال نه دئ ساتل
شوى او په داسي بڼي كي نه دئ راغلى چي هر چا ته د
فهم وړ وي؟ ولي يو عجمي كتاب د يوه عربي په الس يوه
عرب قوم ته لېږل شوى؟!! د داسي پوښتنو په ځواب كي
ويل شوي :دا قرآن د هغو لپاره الرښود او درمل دئ چي
ايمان ئې راوړى ،له تيارو ئې د رڼا لوري ته بيايي،
ځان او جهان ورپېژني ،د ښه او بختور ژوند الري ورښيي،
داسي ځالنده مشعل په الس وركوي چي په رڼا كي ئې ښه او
بد ،مفيد او مضر ،دوست او دښمن ،د سعادت الر او د
شقاوت اسباب وپېژني ،خو هغه چي ايمان نه راوړي او د
ايمان راوړلو استعداد ئې ځپل شوى؛ د هغوى د زړه
دروازه د قرآن د وينا په وړاندي تړلې ده ،غوږونه ئې
د قرآن د زړه راښكونكې بلني له اورېدو عاجز دي ،په
غوږونو كي ئې داسي دروندوالى دئ چي د دې وينا د
اورېدلو مجال نه وركوي ،سترگي ئې بيماري دي ،د دې پر
ځاى چي د قرآن په رڼا كي له تيارو د وتلو الر ومومي
برعكس په برېښ اخته او له ليدلو ولوېږي ،يعني دا رڼا
ورته ړوندوالى شي او پر سترگو ئې تياره راولي ،دوى
هغه چا ته ورته دي چي څوك ئې له لري ځاى بلي ،يوازي
غږ اوري خو په معنى او مفهوم ئې نه پوهېږي.




   




   
   
 
ً چي موسى ته مو هغه كتاب وركړ چي په اړه
او يقينا
ئې اختالف وكړى شو ،او كه ستا د رب له لوري داسي
ً به د دوى
وينا نه وى چي وړاندي تېره شوې نو حتما
ً چي
تر منځ (تر دې وړاندي) پرېكړه شوې وه او يقينا
دوى ئې په اړه په حيرانوونكي شك كي دي.
( -)41له مخكنيو پيغمبرانو چي ستا په څېر كتاب وركړى
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شوى او د حق دښمنانو د هغوى مخالفت ته مال نړلې يو هم
موسى ﹽ دئ چي تورات وركړى شو او فرعونيانو د ده او د
تورات مخالفت وكړ او په الهي عذاب اخته شول ،كه د هللا
تعالى دا سنت نه وى چي هر چا ته تر يوې ټاكلې نېټې
مهلت وركوي نو قريش به ډېر وړاندي له همغه برخليك
سره مخامخ شوي وو چي فرعونيان ورسره مخامخ شول ،دوى
له قرآن سره د مخالفت په ارتباط هيڅ دليل او توجيه
نه لري ،د حيرانوونكي شك په بيمارۍ اخته دي ،ټول
مخالفتونه ئې له دغه شك راوالړ شوي ،دا توان نه لري
چي د قرآن كومه وينا ترديد كړي ،هيڅ دليل نشي وړاندي
كولى ،فقط د خپل بيمار زړه او گنده ذهن شكوك
څرگندوي!!




   










    



    
    
  
   
    




     
 
چا چي صالح عمل وكړ نو د ځان په گټه ئې دئ او چا
چي بد كار وكړ پر ده به (ئې وبال) وي ،او ستا رب
پر خپلو بندگانو ظلم كوونكى نه دئ ،د قيامت
(اړوند) علم ده ته ورگرځول كېږي ،او د هللا له علم
سره له مطابقت پرته نه له مېوو كومه يوه له خپل
پوټكي راوځي ،او نه كومه ښځينه څه په خپل رحم كي
وړي او نه ئې (پر زمكه) ږدي ،او په كومه ورځ چي
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دوى ته غږ شي :زما شريكان او سياالن چېري دي؟!!
وبه وايي :موږ درته عرض كړى چي هيڅ يو مو (د دې
خبري) گواهي وركوونكى نه دئ ،او هغه به ترې ورك
شي چي تر دې وړاندي ئې لمانځل ،او گمان به وكړي
چي د تېښتي هيڅ ځاى نشته.
( -)41-41د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 د نېك او بد عمل گټه او تاوان تر بل چا وړاندي او
زيات په خپله عمل كوونكي ته رسي.
 هللا تعالى هر چا ته د خپل عمل مناسبه او عادالنه سزا
او جزاء وركوي ،هم په دنيا كي او هم په آخرت كي ،هللا
تعالى پر خپلو بندگانو ظلم كوونكى نه دئ ،نه د چا
نېك عمل ضائع كوي ،نه ئې بې بدلې پرېږدي او نه ئې بد
عمل ته د عدالت خالف سزا وركوي.
 د قيامت اړوند علم يوازي هللا تعالى ته مختص دئ ،له
ده پرته هيڅوك نه پوهېږي چي كله او څنگه به راځي.
 د هللا له علم سره له مطابقت پرته نه كومه مېوه له
خپل پوټكي بهر راوځي ،نه كومه ښځينه څه په خپل رحم
كي وړي او نه څه زېږوي .يعني هللا تعالى پوهېږي چي كومه
غوټۍ به څنگه مېوه راټوكوي ،د حيوان او انسان كومه
ښځينه به كله حامله كېږي او څه به زېږوي ،دا ټول د
هغي دقيقي الهي منصوبې مطابق ترسره كېږي چي هللا تعالى
د خپل پراخ علم له مخي وضع كړې ،دا علم هم يوازي هللا
تعالى ته مختص دئ.
د قيامت په ورځ به د هللا تعالى له لوري مشركينو ته

وويل شي :زما شريكان او سياالن چېري دي؟!! هغه چي
تاسو به زما شريكان او سياالن گڼل چېري دي؟!! د هغوى
ځواب به دا وي :موږ ال له وړاندي ستا حضور ته عرض كړى
چي زموږ هيڅ يو د دې خبري گواهي نه وركوو چي ته سيال
او شريك لرې ،هغه به ترې ورك وي چي تر دې وړاندي ئې
په دنيا كي لمانځل ،په خپلو سترگو به گوري چي د
تېښتي هيڅ ځاى نشته.
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انسان د خير له غوښتلو نه ستومانه كېږي ،او كه
كوم شر ورورسېږي نو بيا سخت ناهيلى او بې اسرې
وي .او كه له خپل لوري كومه پېرزوينه وروڅكو له
ً به ووايي:
هغه وروسته چي كوم كړاو وررسېدلى حتما
همدا له ما سره وړ دي ،او گمان نه كوم چي د قيامت
نېټه قائمېدونكې (راتلونكې) ده ،او كه د خپل رب
ً به د هغه خوا ته ښېگڼه
لوري ته وگرځول شم حتما
ً به هغه چي كفر ئې كړى په
راپه برخه كېږي ،نو حتما
هغه څه خبر كړو چي دوى كړي او هرومرو به د سخت
عذاب خوند وروڅكو ،او كله چي پر انسان پېرزوينه
وكړو ډډه كوي او اړخ اړوي ،او كله چي شر ورورسېږي
نو د اوږدې دعاء خاوند وي.
( -)11-49په دې مباركو آيتونو كي د انسان ځيني فطري
كمزورتياوي انځور شوې ،چي دا دي:
 انسان حريص دئ ،د خير له غوښتلو نه ستومانه كېږي،
غوښتني ئې پاى نه لري ،سترگي ئې نه مړېږي.
 كه له كوم كړاو سره مخامخ شي او كوم تاوان
ورورسېږي نو بيا سخت ناهيلى او بې اسرې وي ،دومره
مأيوس شي چي د خپلو هيلو د ترسره كېدو هيڅ طمع ئې نه
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وي.
 كه هللا تعالى له خپل لوري كومه پېرزوينه ورپه برخه
كړي په ځانگړې توگه هغه مهال چي له كوم كړاو ژغورل
شوى وي؛ نو وايي :همدا له ما سره وړ وه ،زه د همدې
پېرزويني مستحق وم .گمان نه كوم چي قيامت راتلونكى
ً قيامت راشي او زه د خپل رب لوري ته
دئ ،كه احيانا
ً به د هغه خوا ته بيا هم د ده له
وگرځول شم نو حتما
پېرزوينو برخمن وم او د دنيا په څېر به ښېگڼي راپه
برخه كېږي .دا كافرانه انگېرني دي ،هللا تعالى د دوى په
ً به دغه كافران د هغه څه په بدو
اړه فرمايي :حتما
پايلو خبر كړم چي دوى ئې كوي او هرومرو به د سخت
عذاب خوند وروڅكم.
 كله چي هللا تعالى پر انسان كومه پېرزوينه وكړي نو د
شكر او منني پر ځاى د اعراض او كفران الر غوره كوي او
اړخ اړوي.
 كله چي له كومي ستونزي سره مخامخ شي نو د اوږدو
اوږدو دعاگانو خاوند شي.

    
    





  
ووايه :آيا دې ته مو پام كړى چي كه دا د هللا له
لوري وي بيا تاسو د هغه په اړه كفر كړى وي ،نو تر
هغه به زيات تېروتى څوك وي چي په ژور اختالف كي
وي؟!
( -)12دلته رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي د قرآن
مخالفينو ته ووايي :آيا كله مو دې ته پام كړى چي كه
دا قرآن د هللا تعالى له لوري وي او تاسو د هغه په اړه
كفر كړى وي ،د دې كفر او انكار پايله به څه وي!! آيا
تر هغه به زيات تېروتى انسان پيدا شي چي د هللا تعالى
له لوري لېږل شوي الرښود كتاب سره مخالفت كوي!! هغه
هم نه په ځينو مواردو كي او سطحي اختالف بلكي ژور
اختالف؟!
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ډېر ژر به خپل آيتونه په آفاق (كائنات) كي هم او
د دوى په خپلو نفسونو كي هم وروښيو تر څو ورته
څرگنده شي چي هغه حق دئ ،آيا ستا د رب په اړه دا
كافي نه ده چي هغه په هرڅه شاهد دئ؟
( -)13يعني ستا په نفس او خپل ځان كي د قدرت نښي او
په دې آفاق او عالم كي د قدرت نښي ،د دې مقروء كتاب
قرآن په حقانيت شهادت وركوي ،دا ځكه چي هللا د هرڅه
شاهد دئ ،د هرڅه شاهد خو به خود داسي څه وايي چي هر
څه د ده د هري وينا په حقانيت شهادت وركړي.
په دې مبارك آيت سره هللا تعالى فرمايي چي ژر به خپل
آيتونه په آفاق او فضاء كي هم او د دوى په بدن كي هم
وروښيم تر څو ورته څرگنده شي چي هغه حق دئ.
د دې مبارك آيت مدعاء دا ده چي هللا تعالى به خلكو
ته د قرآن د آيتونو مصداق او حقيقت هم په آفاق كي
جوت كړي او هم د انسان د نفس په بېلو بېلو برخو كي،
يعني قرآن چي د عالم او انسان په اړه كومي څرگندوني
كړې دي؛ د دغو څرگندونو حقيقت به دوى ته جوت شي او
په دې به پوه شي چي هللا تعالى حق دئ او د ده كتاب
رښتينى او له حقائقو ډك كتاب دئ .او دا ښيي چي د
قرآن علمي اعجاز به ورو ورو خلكو ته جوتېږي.
دغو حقائقو ته په پام سره ده چي نن په غربي نړۍ
كي هر كال په زرگونو خلك ايمان راوړي او په دوى كي
ډېرى ئې داسي څېرې دي چي په ساينسي علومو كي ئې
څېړني او مطالعات كړي او په ترڅ كي ئې د قرآن حقيقت
ورته څرگند شوى او ايمان ئې راوړى.
د قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي د عالم ،آسمانونو،
زمكي ،لمر ،ستورو ،شپه ،ورځ ،د انسان پيدايښت،
بارانونو،
ورېځو،
حشراتو،
حيواناتو،
نباتاتو،
بادونو ،غرونو ،سيندونو ،سمندرونو او نورو طبيعي
شيانو په اړه داسي دقيق او علمي بحثونه تر سترگو
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كېږي چي انسان ډېر وروسته پرې پوه شوى ،انسان له
اوږد علمي سفر وروسته او د ډېرو پرمختللو وسائلو په
مرسته توانېدلى دغه حقائق درك كړي او نن هغه خبره
وكړي چي قرآن څوارلس پېړۍ وړاندي كړې وه.
ً چي هللا تعالى د خپلو آيتونو مصداق هم په
يقينا
ئې د
آفاق ،كائنات او عالم كي خلكو ته ښيي او هم
دوى په خپلو نفسونو كي ،ورو ورو د دوى علم د خپل نفس
په اړه هم زياتېږي او د عالم او آفاق په اړه هم ،په
تدريج سره به د دوى علم ،پوهه او تجارب اضافه كېږي،
دا علم او پوهه به له يوه نسل بل نسل ته انتقالېږي
او په دې توگه به دوى په آفاق او په خپل نفس كي د
الهي آيتونو مصداق په خپلو سترگو وگوري او په دې به
پوه شي چي دا حق دئ ،هللا حق دئ او د ده له لوري رالېږل
شوى كتاب حق دئ .دا ځكه چي هللا تعالى د دې عالم د هر
جزء او توكي په اړه علم لري ،د خپل دغه جامع او كامل
علم له مخي ئې چي كوم كتاب رالېږلى د هغه د هري وينا
حقانيت او د هر قضاوت مصداق به هم په آفاق كي وگوري
او هم په خپلو نفسونو كي.
قرآن د دې ستري ادعاء د اثبات لپاره دا دليل او


كوي:
وړاندي
توجيه








 :  آيا ستا د رب په اړه دا كافي
نه ده چي هغه په هرڅه شاهد دئ؟ يعني د هر شي په نسبت
علم لري او د هغه د څرنگوالي شاهد دئ؟ د داسي شاهد
ذات وينا خو به خود داسي وي چي هر څه د ده د هري
وينا په حقانيت شهادت وركړي.
په دې توگه قرآن موږ ته الرښوونه كوي چي د دې الهي
كتاب آيتونه هم زموږ د نفسونو په پټو او څرگندو برخو
احتواء كړې او اړوند حقائق ئې موږ ته ښودلي او هم ئې
د عالم په آفاق كي خواره حقائق احتواء كړي او د هر
څه حقيقت ئې موږ ته ښودلى ،خو موږ به په تدريج سره
او ورو ورو په دې حقائقو پوهېږو .دا آيت موږ ته دا
هم ښيي چي انسان به په تدريج سره او هر څومره چي د
ده علم وده كوي او فهم او بصيرت ئې زياتېږي همدومره
به د دې كتاب په حقانيت پوهېږي ،د قرآن ډېر حقائق
داسي دي چي انسان نن او د قرآن له نزوله څوارلس پېړۍ
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وروسته د هغوى په حقيقت پوه شو ،تر دې د مخه ډېرو ته
مبهم ،غامض او غير قابل فهم برېښېدل.

    




   

ً دوى له خپل رب سره د مالقات په اړه
پام چي يقينا
ً هغه په هر څه محيط دئ.
په شك كي دي ،پام چي يقينا
( -)14په دې مبارك آيت كي دوه اساسي مطالب ځلېږي؛ چي
د سورې له دوو محوري موضوعاتو سره ژور تعلق او
مناسبت لري او د سورې خالصه زموږ په وړاندي ږدي:
 دغه كافران له خپل رب سره د مالقات په اړه په شك
كي دي ،د قرآن له څرگندو آيتونو سره د دوى د مخالفت
ستره وجه دا ده چي دوى د قيامت او له خپل رب سره د
مالقات په اړه شكمن دي ،په دې اړه هيڅ علمي او عقلي
دليل نه لري ،مخالفت ئې له شك راوالړ شوى.
 هللا تعالى په هر څه احاطه كړې ،هيڅ څه د ده له واك
او سيطرې بهر نه دي ،دا كافران داسي څه په واك كي نه
لري چي د هللا تعالى له سلطې او ادارې بهر وي ،نو مه د
دوى د مخالفتونو پروا كوه او مه ئې له زر ،زور او
ځواك وېره او اندېښنه لره ،له دوى سره به همغه څه
كېږي چي ستا رب ئې غواړي نه هغه څه چي دوى ئې په لټه
كي دي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الشورى
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (الشورى) دئ چي د سورې له
 38آيت اخيستل شوى 53 ،آيتونه لري ،د آيتونو فواصل
ئې د درېيم آيت (الحكيم) ،او د درويشتم آيت (الشكور)
ته ورته دي ،د آيتونو اوږدوالى ئې متوسط او هغو
سورتونو ته ورته دئ چي د مكي دور په منځنيو كلونو كي
نازل شوي .داسي معلومېږي چي دا سوره له مخكنيو دوو
سورتونو سره په ورته ظروفو او شرائطو كي او يوه په
بلي پسي نازله شوې.
دا سوره په پنځو مقطعاتو حروفو پيل شوې ،د سورې
محوري مطالب او د بحث اساسي موضوعات هم پنځه دي چي
خالصه ئې د سورې د پاى پنځو آيتونو كي راغلې ،تاسو تر
دې وړاندي د مريم سوره وليدله چي همداسي په پنځو
حروفو (كهيعص) پيل شوې ،پنځه اساسي موضوعات په كي
څېړل شوي وو او خالصه ئې په آخري پنځو آيتونو كي
راغلې وه ،دا سوره هم له دې پلوه كټ مټ د هغې په څېر
ده ،تاسو به وگورئ چي دلته هم د سورې په پنځو
وروستيو آيتونو كي دغه مطالب په اجمال سره راغلي او
په ټولي سورې كي په تفصيل سره څېړل شوي:
 .1هللا تعالى د آسمانونو او زمكي ټولواك دئ.
 .2هللا تعالى خالق دئ ،هر هغه څه پيدا كوي چي وئې
غواړي ،چا ته لوڼي وركوي ،چا ته زامن ،او چا ته زامن
او لوڼي گډ ،او هغه شنډ كړي چي دى ئې غواړي ،يقينا
ً
چي دى توانمن پوه دئ.
 .3هيڅ انسان ته نه ښايي چي هللا ورسره تكلم وكړي مگر په
وحي (خفي اشارې) سره ،يا د حجاب له شا ،يا يوه فرشته
لېږي چي د ده له حكم سره سم هغه څه وحي كړي چي دى ئې
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ً چي هغه باحكمته لوړ دئ.
غواړي ،يقينا
 .4همداسي مو تا ته له خپل لوري د خاص امر وحي وكړه،
ته نه پوهېدې چي كتاب څه دئ او نه د ايمان (په معنى
او حقيقت) پوهېدې ،خو موږ دا قرآن داسي نور وگرځاوو
چي له خپلو بندگانو ځني هغه څوك پرې هدايتوو چي
غواړو ئې ،او بې شكه چي ته د مستقيمي الري خوا ته
الرښوونه كوې .د هغه هللا الري ته چي څه په آسمانونو كي
او څه په زمكي دي ټول د ده دي.
 .1پام چي كارونه د هللا تعالى په واك كي دي ،د ده لوري
ته ورگرځي او پايلي ئې د ده له لوري ټاكل كېږي.
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 همداسي باحكمته عزتمن، قاف، سين، عين، ميم،حاء
 څه،ذات تا او هغو ته چي تر تا وړاندي ول وحي كوي
چي په آسمانونو كي دي او څه چي په زمكي كي دي
 نږدې ده چي، او هغه ستر لوړ دئ،(ټول) د ده دي
 په داسي حال كي چي،آسمانونه له بره ئې وچوي
فرشتې د خپل رب له ستايني سره تسبيح وايي او هغو
ً هللا
 پام چي يقينا،ته بخښنه غواړي چي په زمكي كي دي
 او هغه چي له ده پرته ئې،مهربان بخښونكى دئ
پالونكي نيولي هللا پرې څارونكى دئ او ته پرې وكيل
.نه يې
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( -)1-1د دې مباركو آيتونو په مطالبو د ښه پوهېدو
لپاره الندي خبري په پام كي ولرئ:
 لكه څنگه چي دا سوره په پنځو مقطعاتو حروفو پيل
شوې؛ د دې سورې محوري مطالب او د بحث اساسي موضوعات
هم پنځه دي چي خالصه ئې د سورې د پاى پنځو آيتونو كي
راغلې ،تاسو تر دې وړاندي د مريم سوره وليدله چي
همداسي په پنځو حروفو (كهيعص) پيل شوې ،پنځه اساسي
موضوعات په كي څېړل شوي وو او خالصه ئې په آخري پنځو
آيتونو كي راغلې وه ،دا سوره هم له دې پلوه كټ مټ د
هغې په څېر ده ،تاسو به وگورئ چي دلته هم د سورې په
پنځو وروستيو آيتونو كي دغه مطالب په اجمال سره
راغلي او په ټولي سورې كي په تفصيل سره څېړل شوي:
 .1هللا تعالى د آسمانونو او زمكي ټولواك دئ.
 .2هللا تعالى خالق دئ ،هر هغه څه پيدا كوي چي وئې
غواړي ،چا ته لوڼي وركوي ،چا ته زامن ،او چا ته زامن
او لوڼي گډ ،او هغه شنډ كړي چي دى ئې غواړي ،يقينا
ً
چي دى توانمن پوه دئ.
 .3هيڅ انسان ته نه ښايي چي هللا ورسره تكلم وكړي مگر په
وحي (خفي اشارې) سره ،يا د حجاب له شا ،يا يوه فرشته
لېږي چي د ده له حكم سره سم هغه څه وحي كړي چي دى ئې
ً چي هغه باحكمته لوړ دئ.
غواړي ،يقينا
 .4همداسي مو تا ته له خپل لوري د خاص امر وحي وكړه،
ته نه پوهېدې چي كتاب څه دئ او نه د ايمان (په معنى
او حقيقت) پوهېدې ،خو موږ دا قرآن داسي نور وگرځاوو
چي له خپلو بندگانو ځني هغه څوك پرې هدايتوو چي
غواړو ئې ،او بې شكه چي ته د مستقيمي الري خوا ته
الرښوونه كوې .د هغه هللا الري ته چي څه په آسمانونو كي
او څه په زمكي دي ټول د ده دي.
 .1پام چي كارونه د هللا تعالى په واك كي دي ،د ده لوري
ته ورگرځي او پايلي ئې د ده له لوري ټاكل كېږي.
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي تا او هغو ته چي تر تا
وړاندي ول د هغه رب له لوري وحي كېږي چي باحكمته
عزتمن دئ( ،حكيم) دئ؛ پوهېږي چي خپل بنده ته څنگه د
وحي له الري الرښوونه وكړي( ،عزيز) دئ؛ د ارادې په
وړاندي ئې هيڅ څه نشي خنډ كېدى.
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 څه چي په آسمانونو كي دي او څه چي په زمكي كي دي
ټول د هللا تعالى په واك كي دي ،څښتن او مالك ئې دى دئ
او دى ستر او لوړ دئ.
 هغه چي د هللا تعالى په لمانځني بوخت دي شمېر ئې
دومره زيات دئ چي آسمانونه ترې ډك دي ،نږدې ده چي
آسمانونه له بره ئې وچوي ،په داسي حال كي چي فرشتې د
خ پل رب له ستايني سره تسبيح وايي او هغو ته بخښنه
غواړي چي په زمكي كي دي ،فرشتې له دې كبله بخښنه
غواړي چي پوهېږي هللا تعالى مهربان بخښونكى دئ ،كه داسي
نه وى نو نه به فرشتو د زمكي استتوگنو ته بخښنه
غوښتې وى او نه به هغو ته مهلت وركړى شوى وو چي د
بغاوت الر ئې غوره كړې.
 هغه مشركان چي له هللا تعالى پرته ئې پالونكي نيولي
هللا پرې
او له جعلي معبودانو د پالني هيله لري؛
څارونكى دئ او ته پرې وكيل نه يې.

 دې ته مو پام وي چي ځينو درنو مفسرينو د پنځم

(
فقره
دا
آيت
 )  داسي تعبير كړې
چي گواكي دا همغه مطلب دئ چي د مريم په سوره كي
په دې صيغه راغلى:
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او وئې ويل :رحمن خداى (ځان ته) زوى ټاكلى ،يقينا چي
دا يوه ډېره بده او بېهوده وينا ده چي تاسو (په
خوله) راوړه ،له دې خبري نږدې ده آسمان ټوټې ټوټې
شي ،زمكه وچوي او غرونه وران او رانسكور شي ،چي رحمن
خداى ته د زوى ادعا كوي ،حال دا چي له رحمن خداى سره
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نه ښايي چي ځان ته كوم زوى غوره كړي ،د آسمانونو او
زمكي هر څه د ده په وړاندي د بنده په توگه رادرومي!!
خو كه لږ ځير شو نو د دې دواړو تر منځ توپير په
آسانۍ سره راته جوت كېږي ،لومړى توپير دا دئ چي دلته
د (فوقهن) صيغه راغلې او ښيي چي د كوم برني او پاسني
فشار له كبله چاودېدو ته نږدې شوى ،دوهم توپير دا دئ
چي دلته د مخالفينو داسي كومه وينا او عمل نه دئ ذكر
شوى چي د آسمانونو محتمل چاودل د هغه له كبله وگڼو،
بلكي د فرشتو له تسبيح سره مربوط ذكر شوى ،معنى ئې
دا ده چي دومره فرشتې د آسمان له پاسه د هللا تعالى په
عبادت بوختي دي چي نږدې ده د هغوى له دروندوالي
آسمانونه وچوي ،او په دې سره د قريشو هغو تبليغاتو
ته ځواب ويل شوى چي د رسول هللا ﹽ په اړه به ئې ويل :په
داسي حال كي چي له قوم او ولس تجريد شوى ،د گوتو په
شمېر تنكي ځوانان ئې په خوا كي راغونډ شوي ،ځواكمن
مرستندويان نه لري ،څنگه گمان كوي چي دى به پر خپلو
ځواكمنو مخالفينو بريالى كېږي ،د ده حق دين به غالب
شي او د مخالفينو باطل دين به له منځه ځي؟!!
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او همداسي مو تا ته يو عربي قرآن د دې لپاره وحي
كړ چي د كليو منځنى او هغه چي چاپېر ئې دي
وگواښې ،او د راغونډېدو له هغي ورځي خبردارى
وركړې چي هيڅ شك په كي نشته ،يوه ډله به په جنت
كي وي او يوه ډله به په لمبه ناك اور كي ،او كه هللا
ً به ئې دوى يو امت گرځولي ول ،خو
غوښتي وى نو حتما
هغه څوك چي دى ئې غواړي په خپل رحمت كي ننباسي او
ظالمان داسي دي چي دوى ته نه كوم مل شته او نه
كوم مرستندوى ،آيا له ده پرته ئې پالونكي نيولي؟!
نو همدا هللا پالونكى دئ او همدا دى مړي ژوندي كوي
او هغه پر هر څه ښه توانمن دئ.
( -)9-1د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :تا ته مو دا عربي قرآن د دې
لپاره وحي كړ چي د مكې استوگن او په شاوخوا كي ئې
مېشت خلك د خپل كفر او شرك له بدو پايلو ووېروې او د
قيامت په ورځ د هللا تعالى په وړاندي د راغونډېدو له
عواقبو خبردارى وركړې ،هغه ورځ چي په حتمي راتلو كي
ئې هيڅ شك نشته ،هغه ورځ چي يوه ډله به په جنت كي وي
او يوه ډله به په لمبه ناك اور كي.
ً به ئې دا كافران يو
 كه هللا تعالى غوښتي وى نو حتما
متحد امت گرځولي ول ،خو دا د هللا تعالى سنت نه دئ چي
ً په سمي الري تلو ته اړ كړي ،سنت ئې دا دئ چي
خلك قهرا
دوى ته خپل پيغمبران لېږي ،د هغوى په الس د دوى
الرښوونه كوي ،خلك په دوو ډلو ووېشل شي ،ځيني ئې د هللا
تعالى د پېرزويني وړ شي نو هللا تعالى ئې له خپل رحمت
برخمن كړي او ځيني د ظلم الر غوره كړي او دا ظالمان
نه يوازي د هللا تعالى له پېرزوينو محروم شي بلكي په
زمكي او آسمان كي نه كوم مل موندى شي او نه كوم
مرستندوى.
 آيا دغو مشركانو له هللا تعالى پرته نور پالونكي د
په داسي
معبودانو او مرستندويانو په توگه نيولي؟!
حال كي چي هللا تعالى يوازينى پالونكى دئ او همدا دى
مړي ژوندي كوي او هغه پر هر څه ښه توانمن دئ .آيا
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عجيبه نه ده چي تاسو دا يوازينى پالونكى رب هېر كړى
او داسي جعلي پالونكي مو غوره كړي چي نه مړي ژوندي
كولى شي او نه د كوم كار ترسره كولو توان لري؟!!

   
    
   




او په هر هغه څه كي چي تاسو اختالف كړى نو حكم ئې
د هللا لوري ته (محول) دئ ،همدا زما رب دئ ،پر هغه
مي توكل كړى او د هغه لوري ته انابت كوم.
( -)10دا مبارك آيت د توحيد يو ستر او مهم اصل زموږ
مخي ته ږدي او رسول هللا ﹽ ته الرښوونه كوي چي خپلو
مخاطبينو ته ووايي:
 په هر هغه څه كي چي تاسو اختالف وكړئ حكم ئې د هللا
تعالى لوري ته محول دئ ،يعني كه تاسو په هري قضيې كي
اختالف وكړئ ،كه دا فكري او اعتقادي وي ،كه حقوقي او
اجتماعي ،خپل اختالف د هللا تعالى دين ته محول كړئ او د
الهي دين پرېكړه وروستۍ پرېكړه وگڼئ .د دې الهي
ارشاد او حكم معنى او تقاضاء دا ده چي د ژند په ټولو
برخو كي هر ډول اختالف او نزاع بايد قرآن ته راجع شي
او د قرآن پرېكړه نهائي او وروستۍ پرېكړه وگڼل شي،
يعني د انسان په ټول ژوند كي داسي اختالف او نزاع نشو
موندلى چي په قرآن كي ئې د حل حكم نه وي ،مسلمانان
بايد قرآن وروستى مالك او معيار وگڼي او د هري قضيې
په اړه د هغه حكم او پرېكړي ته غاړه كېږدي.
همدا زما رب دئ ،همدا د اختالفاتو د حل وروستۍ

مرجع گڼم ،پر هغه مي توكل كړى ،هغه ته مي ځان
سپارلى ،په هر څه كي د هغه لوري ته انابت او رجوع
كوم.
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د آسمانونو او زمكي پنځوونكى( ،هغه چي) تاسي ته
ئې په خپله له تاسو جوړې جوړې پيدا كړې او له
څارويو ئې هم جوړې جوړې ،په همدې كي تاسي خوروي،
هيڅ شى هغه ته ورته نه دئ ،او هغه ليدونكى
اورېدونكى دئ .د آسمانونو او زمكي كلياني د ده
دي ،چا ته چي وغواړي روزي پراخوي او تنگوي ،يقينا
ً
چي هغه په هر څه ښه پوه دئ.
( -)12-11د دې مباركو آيتونو اساسي مطالب او الرښووني
دا دي:
 هللا تعالى د زمكي او آسمانونو خالق او پيداكوونكى
دئ .پداسي حال كي چي:
الف -د دې شيانو خالق او پيداكوونكى وو او په څنگ كي
ئې بل هيڅوك او هيڅ څه نه وو.
ب -نه زمكه وه او نه آسمان او نه د زمكي او آسمان
هيڅ څه.
 انسانان او حيوانات ئې جوړه جوړه پيدا كړي؛ داسي
چي:
الف -دا ټول (انسانان او حيوانات ) نه وو ،پيدا شول.
ب  -تر دوى وړاندي ئې زمكه او آسمانونه پيدا كړل.
ج -د دوى د نسل د بقا او دوام لپاره ئې جوړه جوړه
پيدا كړل ،لدې پرته نه د دوى زياتېدا او تكثير ممكن
دئ او نه ئې د نسل دوام.
 په زمكي او آسمانونو كي هيڅ شى د هللا تعالى په څېر
او مثل نه دئ ،هيڅ شى په هيڅ څه كي له هغه سره ورته
والى نه لري ،د هللا تعالى د مثل مثال هم نشته ،ځكه:
الف -هللا تعالى خالق دئ او دا نور ټول موجودات مخلوق
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دي.
ب -ژوندي مخلوقات پيدا كېږي ،زېږول كېږي او نور
زېږوي ،جوړه جوړه پيدا شوي ،پداسي حال كي چي هللا تعالى
فرد واحد دئ ،نه له چا زېږېدلى او نه ئې څه زېږولي،
نه سيال لري او نه مثال.
دلته ويل شوي چي د ده مثال ته ورته څه نشته او دى
ليدونكى اورېدونكى دئ .يعنى كه وغواړئ چي په خپل ذهن
كي د هللا تعالى لپاره كوم مثال مجسم كړئ ،نو پوه شئ چي
پدې كائناتو او موجوداتو كي به هيڅ شى دې مثال ته
ورته ونه مومئ .د يوه شي مثال په حقيقت كي د هغه شي
تخميني او تقريبى تصوير وي ،چي د همغه شي د پېژندلو
لپاره كارول كېږي ،كله چي د يوه شي د اصل او حقيقت
ادراك ممكن نه وي نو د مثال په راوړلو سره ئې تشريح
او توضيح كوو ،خو د هللا تعالى په هكله نه د مثال راوړل
ممكن دي او نه ئې مثال او مثل شته.
ُ :او
هير
ُ البص
هيع
هو السَّم
د آيت په پاى كي ويل شوي :وُ
دى ليدونكى اورېدونكى دئ .يعني هللا تعالى هغه خبري
اوري چي جاهل وگړي ئې د ده په اړه كوي او دى له خپل
مخلوق سره تشبيه كوي او ټول مخلوقات د ده تر نظر
الندي دي او گوري چي هيڅ څه ده ته ورته نه دي.
په دې آيت كي داسي نه دي ويل شوي :ليس مثله شئ:
هه شيْء :
ْل
هث
ْس كم
ده ته ورته څه نشته ،بلكي ويل شوي :لي
د ده مثل ته ورته څه نشته او د دې معنى دا ده چي نه
يوازي د هللا تعالى د ذات دكيفيت ادراك ممكن نه دئ،
بلكه دا هم ممكنه نده چي د هللا تعالى د ذات او ذاتي
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
او د انسان لپاره ئې ادراك امكان درلودى نو هللا تعالى
به په خپله په پوره صراحت او وضاحت سره بيان كړى وى،
مجمل به ئې نه پرېښود او يوازي په هغو آيتونو به ئې
اكتفاء نه وه كړې چي له اسماى حسنى او لوړو صفاتو
بحث كوي.
ُ) دا په
ِير
ُ البَص
ِيع
َ السَّم
هو
و
(
برخه
دوهمه
شريف
آيت
د
َُ
گوته ك وي چي كه څه هم انسان ته سميع او بصير ويل
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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
تعالى ذات او صفات هيڅ مثل او مثال نه لري.
ً د
د يوه څه د پېژندلو طريقه يا دا ده چي مستقيما
همغه شي د ذات د كيفيت په هكله معلومات السته راوړې
او وئې پېژنې او يا دا چي د مثال او سيال له الري ئې
وپېژنې او يا دا چي هغه ته ورته شى د ده په هكله تا
ته خاص انځور دركړي او لدې الري ئې په نسبي توگه
وپېژنې .قرآنكريم د هللا تعالى د ذات د ادراك او د هغه
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 مثل لري او نه د چا علم د هغه تعالى د ذات
پركيفيت احاطه او احتوا كولى شي.
 د آسمانونو او زمكي د ټولو شيانو د خزانو كلياني
د ده په واك كي دي ،دا پرېكړه د ده له لوري كېږي چي
چا ته څه او څومره وركړي ،د رزق او روزي د پراخوالي
او تنگوالي پرېكړي د ده له لوري كېږي ،چا ته چي
ً چي هغه په هر څه
وغواړي روزي پراخوي او تنگوي ،يقينا
ښه پوه دئ .ښه پوهېږي چي كله خپلو بندگانو ته رزق
زيات كړي او كله ئې كم كړي ،هره پرېكړه ئې د پراخ او
دقيق علم له مخي وي.
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تاسو ته ئې د دين هغه طريقه ټاكلې چي نوح ته ئې د
هغې سپارښتنه كړې وه او هغه چي تا ته مو وحي كړې،
او هغه چي ابراهيم ،موسى او عيسى ته مو د هغې
سپارښتنه كړې وه ،او هغه دا چي دين قائم كړئ او
په هغه كي مه متفرق كېږئ ،مشركينو ته هغه څه
(منل) گران دي چي ته ئې وربلې ،هللا هغه څوك خپل
لوري ته غوره كوي چي دى ئې غواړي او هغه څوك
هدايتوي چي د ده لوري ته انابت كوي ،او ډلي ډلي
نشول مگر له هغه وروسته چي علم ورته راغى؛ په
خپلو كي د تېري له كبله ،او كه ستا د رب له لوري
يوه وينا چي وړاندي تېره شوې نه وى ،تر يوې ټاكلې
نېټې (د فرصت وركولو وينا) ،نو هرو مرو به د دوى
ً هغه چي تر دوى
تر منځ پرېكړه شوې وه ،او يقينا
وروسته كتاب په ميراث وركړى شو په دې اړه په
حيرانوونكي شك كي دي.
( -)14-13د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى تاسو ته همغه ديني تگالره ټاكلې چي نوح ﹽ
ته ئې د هغې سپارښتنه كړې وه او اوس ئې رسول هللا ﹽ ته
د وحي له الرې ښودلې .همغه چي ابراهيم ،موسى او عيسى
ﹽ ته ئې د هغې سپارښتنه كړې وه ،ټولو ته د هللا تعالى
سپارښتنه دا ده چي دين قائم او حاكم كړئ او په هغه
كي مه متفرق كېږئ .د دې معنى دا ده چي هللا تعالى ټول
پيغمبران او د دوى امتونه په دوو اساسي خبرو گمارلي:
 -1د دين اقامه -2 ،او له مذهبي او ديني اختالف ځان
ساتل .دلته له يوې خوا دغه دوه خبري د هغي وحي خالصه
ښودل شوې چي د هللا تعالى له لوري ټولو پيغمبرانو ته
شوې ،او له بلي خوا د ټولو انبياوو شريعت او تگالره
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يو شانته گڼل شوې .دلته داسي نه دي ويل شوي چي په
دين عمل وكړئ ،بلكي ويل شوي چي دين قائم كړئ ،د دې
دواړو خبرو تر منځ ژور توپيرونه شته ،په دين د عمل
كولو معنى دا ده چي هر څوك په خپل شخصي ژوند كي همغه
څه وكړي چي دين پرې مأمور كړى خو (د دين قائمولو)
معنى بېله ده او تر دې ډېر پراخ ابعاد لري ،معنى ئې
دا ده چي دين حاكم كړئ ،په دين والړه ټولنه جوړه كړئ،
داسي ټولنه چي هلته دين حكومت كوي ،دا د ټولو
پيغمبرانو ﹽ اساسي او لومړنۍ دنده وه ،له نوح ﹽ تر
محمد ﹽ پوري ټول پيغمبران په همدې گمارل شوي وو ،له
دوى سره د مستكبرينو د مخالفت اساسي وجه هم دغه وه،
كه دوى خلكو ته يوازي دا ويلى چي ځان اصالح كړئ او د
ټولني په ښه او بد كار مه لرئ ،دا هڅه مه كوئ چي
ستاسو پر ټولني دين په بشپړه توگه حاكم شي نو هيڅكله
به د حاكمو ځواكونو له جدي او شديد مخالفت سره نه
مخامخ كېدل .همداراز د دوى د دوهم مأموريت معنى دا
ده چي دا يو اجتماعي مأموريت دئ ،وحدت او يوالى
ايجابوي ،دين د تفرق مخالف دئ ،د دين خاوندان په دې
مكلف كوي چي په يوه صف كي به راغونډېږي او له بېل
بېل اوسېدو به ډډه كوي .همدا په دين كي له اختالف او
تفرق ډډه كول د ټولو پيغمبرانو او د دوى د امتونو
دوهم اساسي مأموريت دئ ،حقيقت دا دئ چي الهي دين يو
دئ ،د ټولو پيغمبرانو شريعت او تگالره يوه ده ،دا
تگالره دوه رنگي نه قبلوي ،محمد ﹽ او د ده امت په
همغه څه گمارل شوي چي مخكني پيغمبران او د دوى
امتونه پرې گمارل شوي وو ،هيڅ تفرق ته شرعي مبنا او
توجيه نه شو موندلى ،قرآن وايي چي ديني او مذهبي
ً رامنځته شوى او هغو رامنځته كړى
تفرق او اختالف عمدا
چي دوه ځانگړتياوي ئې وې :غولوونكى علم ئې درلود او
همدا علم ئې د نورو پر حقوقو د تېري لپاره كارولى.
 مشركينو ته د هغه څه منل گران دي چي ته ئې وربلې،
چي هغه دين په بشپړه توگه قائمول او له تفرق ډډه كول
دي .د هغوى هره ډله ځانته ځانته معبود لري ،بېل بېل
مذهب لري ،د يوه رب او يوه دين او يوې تگالري منل
ورته گران دي ،له تا سره ئې د مخالفت ستره وجه همدا
ده.
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 هللا هغه څوك خپل لوري ته غوره كوي او د ده په الري
او د ده لوري ته تلو توفيق وركوي چي دى ئې غواړي او
هغه څوك هدايتوي چي د ده لوري ته انابت كوي ،او د دې
معنى دا ده چي الهي الرښوونه د هغه چا په برخه كېږي
چي د هللا تعالى په الري د تلو وړتيا او هوډ لري.
(
فقره
دا
آيت
څوارلسم
 د









 )په ډېر صراحت او وضاحت سره ښيي چي د

تفرق پيل د غرضي علماوو له لوري شوى ،وايي -1 :ډلي
ډلي نشول مگر له هغه وروسته چي علم ورته راغى؛  -2په
خپلو كي د تېري له كبله.
 كه ستا د رب دا ثابت او پخوانى سنت نه وى چي هر
چا ته تر يوې ټاكلې نېټې مهلت وركوي نو هرو مرو به د
هغو په اړه ډېر پخوا الهي پرېكړه شوې وه چي د
پيغمبرانو د بلني مخالفت كوي.
 هغه چي تر دوى وروسته كتاب په ميراث وركړى شو په
دې اړه په حيرانوونكي شك كي دي .يعني د اهل كتابو دا
بېلي بېلي ډلي له دې كبله نه دي رامنځته شوې چي
گواكي د هللا تعالى له لوري دوى او د دوى پيغمبرانو ته
بېل بېل كتابونه وركړى شوي وو او د اختالف سبب ئې
بېلي بېلي الهي الرښووني دي!! حقيقت دا دئ چي دوى ته
كتاب په ميراث رسېدلى ،داسي لكه يو ميراثي توكى،
پرته له دې چي د كتاب په معنى او حقيقت پوه وي او د
الهي كتاب د حملولو وړتيا ولري ،نه يوازي د الهي
كتاب علم او پوهه نه ده ورپه برخه شوې بلكي په دېړ
حيرانوونكي شك كي دي.
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نو د همدې لپاره وبله ،او همغسي استقامت كوه چي
گمارل شوى يې ،او د دوى د هوسونو متابعت مه كوه،
او ووايه :په هر هغه كتاب مي ايمان راوړى چي هللا
نازل كړى ،او پر دې گمارل شوى يم چي ستاسو تر منځ
عدالت وكړم ،هللا هم زموږ رب دئ او هم ستاسو ،موږ ته
خپل عملونه دي او تاسو ته خپل عملونه ،زموږ او
ستاسو تر منځ كومه شخړه نشته ،هللا به موږ او تاسي
په خپلو كي راغونډ كړي او ورتگ د ده لوري ته دئ.
( -)11په دې مبارك آيت كي څو مهمي مهمي الرښووني زموږ
په وړاندي ځلېږي:
 د آيت په لومړۍ فقرې كي رسول هللا ﹽ ته سپارښتنه شوې
چي د همدې لپاره بلني ته دوام وركړه ،د دې فقرې په
اړه دوه د اعتناء وړ تعبيرونه شوي -1 :د همدې توحيد
لوري ته بلنه وركړه -2 ،له دې كبله بلنه وركړه چي
مخكنيو په الهي كتاب كي شك وكړ او په اختالف اخته
شول ،دوهم تعبير دقيق دئ او له مخكني آيت او له ټول
مضمون سره اړخ لگوي ،ځكه تر دې وړاندي ويل شوي چي
مخكنيو اهل كتابو د تفرق او اختالف الر غوره كړه،
اختالف ئې عمدي او د نورو په حقوقو د تېري په موخه
وو ،نو اوس چي هغوى د هللا دين ته شا كړې؛ ته دا دنده
په غاړه واخله چي خلك حق دين ته وبلې.
 بيا په صبر او استقامت گمارل شوى او ورته ويل شوي
چي ستا استقامت بايد همغسي وي لكه چي هللا تعالى پرې
گمارلى يې.
 بيا الرښوونه ورته شوې چي د دوى د هوسونو متابعت
مه كوه.
 ورپسې په دې گمارل شوى چي خلكو ته دا خبري وكړي:
 -1په هر هغه كتاب مي ايمان راوړى چي هللا تعالى نازل
كړى -2 .پر دې گمارل شوى يم چي ستاسو تر منځ عدالت
وكړم -3 ،هللا هم زموږ رب دئ او هم ستاسو -4 ،موږ ته
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خپل عملونه دي او تاسو ته خپل عملونه -1 ،زموږ او
ستاسو تر منځ كومه شخړه نشته -1 ،هللا به موږ او تاسي
په خپلو كي راغونډ كړي -1 .ورتگ د هللا تعالى لوري ته
دئ.
دلته څو خبري بايد په پام كي ولرو :متأسفانه ځيني
دا فقرې (موږ ته خپل عملونه دي او تاسو ته خپل
عملونه ،زموږ او ستاسو تر منځ كومه شخړه نشته) داسي
تعبيروي چي گواكي دا يو ډول مصالحې او روغي جوړي ته
بلنه ده ،داسي چي يو به د بل ېه كړو وړو كار نه لري،
هر څوك به خپلي مخي ته آزاد پرېښودل كېږي!! ځيني تر
دې هم وړاندي ځي او له دغو او دې ته ورته فقرو داسي
تعبيرونه كوي چي ثابته كړي دين يو انفرادي عمل او
يوه شخصي دنده ده ،هر څوك پوهېږي او خپل دين او مذهب
ئې ،بل حق نه لري د ده مزاحم شي !! ځيني بيا گمان
كوي چي زموږ مأمويت په دې كي خالصه شوى چي خلكو ته
بلنه وركړو او حق دين ورته بيان كړو؛ همدا او نه تر
دې زيات!! دا تعبيرونه په بشپړه توگه ناسم او غلط دي
او د قرآن له څرگندو اصولو سره تصادم كوي ،دوى دې ته
پام نه كوي چي په همدې آيت كي او تر دغو فقرو وړاندي
ويل شوي :پر دې گمارل شوى يم چي ستاسو تر منځ عدالت
تأمين كړم ،يعني د مظلوم ملگرتيا كوم ،هڅه كوم چي
هغه ته د ده غصب شوى حق وسپارل شي او عدالت تأمين

شوي:
ويل
كي
آيت
مخكني
په
او
شي،






 : دا چي دين قائم كړئ او په
هغه كي مه متفرق كېږئ ،قرآن خو د دين قائمول او د
خلكو تر منځ عدالت تأمينول د ټولو پيغمبرانو دنده
گڼي ،قرآن خو مؤمنان په امر بالمعروف او نهي عن
المنكر ،د هللا په الر كي جهاد او د مستضعفينو د نجات
لپاره پر جهاد گمارلي ،او دا د هر مؤمن په فرائضو او
وجائبو كي شمېرې!! دوى دې ته هم متوجه نه دي چي
تبليغ او دعوت بېله معنى لري او امر بالمعروف او نهي
عن المنكر بېله معنى ،دا گمارل او منع كول افاده كوي
او هغه يوازي بلنه او وينا ،موږ د هللا تعالى له لوري
يوازي په دعوت او تبليغ نه يو گمارل شوي بلكي په
ژبه ،الس او توري جهاد باندي هم مكلف شوي يو .دا د
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جهاد او امر بالمعروف او نهي عن المنكر تاركين د كوم
دليل او حجت له مخي دا كار نه كوي ،بلكي يا د ضعف
ايمان ،حب دنيا ،وېري او جبن له كبله دا كار كوي او
يا د دښمن له لوري گمارل شوي ،عمدا دين تحريفوي او د
جهاد له ثابتي او څرگندي فريضې د خلكو پام بل لوري
ته اړوي.
























  






   
   
  
  







   
او هغه چي د هللا په اړه له دې وروسته شخړه كوي چي
لبيك ورته ويل شوى؛ حجت ئې د دوى د رب په وړاندي
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
ميزان ئې نازل كړى ،او څه خبر كړى يې؟ ښايي د
قيامت نېټه به نږدې وي ،هغه ئې په تلوار سره
غواړي چي ايمان پرې نه لري ،او هغه چي ايمان لري
ترې وېرېدونكي دي او پوهېږي چي هغه رښتينې ده،
پام چي هغه خلك په ژوري تېروتني كي دي چي د قيامت
په اړه جدل كوي.
( -)11-11د دې مباركو آيتونو مهم مطالب دا دي:
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 له هغه وروسته چي ځينو خلكو پر هللا تعالى او د ده
پر كتاب ايمان راوړى او الهي احكامو ته ئې عمالً غاړه
اېښې ،د هغو مخالفت بې بنسټه او بې دليله دئ چي د هللا
تعالى په اړه جدل كوي ،د دوى هر حجت په الهي
معيارونو كي باطل دئ ،دوى د هللا تعالى په غضب اخته او
د شديد عذاب وړ دي .دا ځكه چي د ځينو ايمان راوړل او
د الهي دين په وړاندي د دوى انقياد ښيي چي دومره
كافي او اړين دالئل او الرښووني ئې ترالسه كړې چي حقيقت
ورته جوت شي او د ايمان الر غوره كړي ،كه له دې
وروسته څوك دا ادعاء وكړي چي د هللا تعالى او د هغه د
الرښود كتاب په اړه ئې قانع كوونكي دالئل نه دي ترالسه
كړي؛ دروغ وايي او ادعاء ئې بې اعتباره او باطله ده.
 دا له حقائقو ډك كتاب چي هره وينا ئې رښتينې ده
او د حق او باطل ،ښه او بد ،مفيد او مضر ،عدل او ظلم
په اړه واضح او څرگند معيارونه زموږ په وړاندي ږدي،
ښيي چي د هللا تعالى له لوري نازل شوى.
 تاسو د قيامت په اړه د قرآن وينا نه منئ ،خو آيا
د دې مخالفت لپاره كوم دليل هم لرئ؟! چا او كوم څه
درته ويلي او په دې ئې قانع كړى يې چي قيامت نشته؟!
ښايي د قيامت نېټه به نږدې وي!! آيا د دې وينا د
ترديد لپاره كوم دليل لرې؟!
 هغه څوك قيامت په تلوار سره غواړي چي ايمان پرې
نه لري.
 خو هغه چي ايمان لري ترې وېرېږي او پوهېږي چي هغه
ً راتلونكې ده.
ورځ رښتينې او حتما
 بايد متوجه وئ چي هغه خلك په ژوري تېروتني كي دي
چي د قيامت په اړه جدل كوي.
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هللا پر خپلو بندگانو د نرمښت خاوند دئ ،چا ته چي
وغواړي روزي وركوي ،او هغه عزتمن ځواكمن دئ ،څوك
چي د آخرت كر غواړي په كښت كي به ئې ورزيات كړو
او څوك چي د دنيا كښت غواړي څه به ترې وركړو په
داسي حال كي چي په آخرت كي به ئې هيڅ برخه نه وي.
( -)20-19دا مبارك آيتونه وايي:
 هللا تعالى پر خپلو ټولو بندگانو (مؤمن او كافر) د
لطف او نرمښت خاوند دئ ،چا ته چي وغواړي روزي وركوي،
دا په داسي حال كي چي هغه عزتمن ځواكمن دئ ،عاصي او
باغي بنده ته كه هر څومره ستر او مغرور وي سزا
وركولى شي ځكه هغه تر هر ځواكمن زيات ځواكمن دئ ،تر
هر غالب او عزتمن زيات عزتمن دئ ،له بندگانو سره د
هغه معامله د لطف او نرمښت معامله ده سره له دې چي
هغه عزتمن ځواكمن دئ.
 څوك چي د آخرت كر غواړي ،يعني دا خوښوي چي د خپلو
عملونو حاصل او ثمره په آخرت كي ترالسه كړي ،هغه دي
ډاډه وي چي په دې كښت كي به ئې ورزيات كړو او څوك چي
د دنيا كښت غواړي ،يعني د خپلو هڅو بدله يوازي په
دنيا كي لټوي او د آخرت پروا نه لري ،هللا تعالى به ده
ته څه ترې وركړي؛ په داسي حال كي چي په آخرت كي به
ئې هيڅ برخه نه وي .يعني مؤمن به هم د خپلو عملونو
دنيايي بدله ترالسه كوي او هم ډېره زياته اخروي بدله
او كافر به يوازي د خپلو هڅو ځيني نتائج په دنيا كي
ترالسه كوي او په آخرت كي به ئې هيڅ برخه نه وي.
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آيا داسي شريكان ئې دي چي د دين هغه طريقه ئې
ورته ټاكلې چي هللا ئې إذن او اجازه نه ده وركړې ،او
ً به د دوى تر
كه د پرېكړي هغه وينا نه وى نو حتما
ً چي دغو
منځ (وروستۍ) پرېكړه شوې وه او يقينا
ظالمانو ته دردناك عذاب دئ ،دا ظالمان به گورې چي
له هغه څه وېرېدونكي دي چي ترالسه كړي ئې دي په
داسي حال كي چي هغه پر دوى پرېوتونكى دئ ،او هغه
چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي د جنتونو
په بڼگوټو (باغچو) كي به وي ،دوى ته به د خپل رب
په خوا كي هر هغه څه وي چي غواړي ئې ،همدا ستر
فضل دئ.
( -)22-21د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 آيا دغو مشركانو هللا تعالى ته داسي شريكان جوړ كړي
چي دوى ته ئې ديني طريقې ټاكلې دي ،داسي ديني طريقې
چي هللا تعالى ئې إذن او اجازه نه ده وركړې؟ دا دومره
ستره گناه او جرم دئ چي فوري مؤاخذه او سزا ئې
ً د
ايجابوله ،داسي ظالمان د دې وړ دي چي هللا تعالى فورا
دوى په اړه د سخت مجازات پرېكړه وكړي او سزا وركړي،
خو د هللا تعالى سنت داسي دئ چي ژر پرېكړه نه كوي او
مجرم ته كه هر څومره ستر وي تر ېوې نېټې مهلت وركوي
او د ده د سزا پرېكړه تر خاصي نېټې ځنډوي ،كه د
ً به د دوى
پرېكړي په اړه دا الهي سنت نه وى نو حتما
ً چي دغو
په اړه وروستۍ پرېكړه شوې وه او يقينا
ظالمانو ته دردناك عذاب دئ.
 د قيامت په ورځ به دا ظالمان گورې چي د خپل شرك
ً به
او كفر له سزا وېرېږې؛ په داسي حال كي چي حتما
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پرې اخته كېږي.
 هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي د
جنتونو په بڼگوټو او باغچو كي به وي ،دوى ته به د
خپل رب په خوا كي هر هغه څه وي چي غواړي ئې ،همدا
ستر فضل دئ.
لكه چي گورئ په دې مباركو آيتونو كي د شرك يو بل
ډول انځور شوى ،په دې كي مشركان هللا تعالى ته داسي
شريكان ټاكي چي ديني او مذهبي طريقې ورته جوړوي ،په
داسي حال كي چي هللا تعالى هيچا ته دا اجازه نه ده
وركړې چي خلكو ته د خپلي خوښي دين او مذهب جوړ كړي،
دا شرك له هغو سره توپير لري چي مشركان په (عبادت)
او (استعانت) كي هللا تعالى ته شريكان ټاكي ،د هللا تعالى
تر څنگ نور معبودان لمانځي او له هغوى مرسته غواړي،
دا هفه شرك دئ چي د ژوند په تگالري او كړنكالري او په
شريعت او قانون پوري تړلى دئ ،د قرآن له نظره دا د
توحيد ستره تقاضاء ده چي هللا تعالى به د يوازيني شارع
په توگه منو ،له هللا تعالى پرته به هيچا ته دا حق نه
وركوو چي انسان ته شريعت او قانون وضع كړي ،حالل او
حرام ورته وټاكي ،څوك چي له هللا تعالى پرته بل چا ته د
شارع په سترگه گوري او هغه ته د شريعت او قانون وضع
كولو حق وركوي او د بنده په الس جوړ شوي قانون په
وړاندي سر ټيټوي؛ هغه مشرك دئ ،او داسي مشرك د سختي
سزا وړ .دې ته مو پام وي چي قرآن هغه نظام او قانون
د دين په نامه يادوي چي پر ټولني حاكم وي او د خلكو
منازعات د هغه له مخي حل و فصل كېږي .قرآن د مصر
فرعوني نظام د (دين الملك) په نامه يادوي ،قرآن هغه
واكمن او حاكم د (طاغوت) په نامه يادوي چي د خلكو
منازعات له الهي دين پرته د بل قانون له مخي حل و
فصل كوي ،هغه څوك سخت تېروتى او د شيطان په لومي كي
پرېوتى بولي چي دغه طاغوت ته خپل منازعات وړاندي
كوي.

   
  








د قرآن پلوشې
101
الشورى

   
   




    
 
دا همغه څه دي چي هللا ئې خپلو هغو بندگانو ته زېرى
وركوي چي ايمان ئې راوړى او صالح عملونه ئې كړي،
ووايه :له تاسو هيڅ اجر نه پرې غواړم مگر په
خپلوۍ كي دوستي ،او څوك چي كومه ښېگڼه وكړي هغه
ً چي هللا شاكر بخښونكى
ته ښېگڼه په كي زياتوو ،يقينا
دئ.
( -)23د دې مبارك آيت په مطالبو د ښه پوهېدو لپاره
دا خبري په پام كي ولرئ:
 د مخكني آيت په ارتباط ويل شوي :دا همغه څه دي چي
هللا ئې خپلو مؤمنو او صالح بندگانو ته زېرى وركوي.
 رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي خپلو مخالفينو ته
ووايي :له تاسو هيڅ اجر نه پرې غواړم مگر په خپلوۍ
كي دوستي .اجر مي دا دئ چي خپلوان مي هدايت شي او په
دې سره له خپلوانو سره زما د محبت او دوستۍ احساس
اشباع او خړوب شي.
 څوك چي كومه ښېگڼه وكړي نو هللا تعالى د هغه په
ښېگڼي كي حسن او ښايست زياتوي ،ښېگڼو ته ئې ځال او
ښايست وركوي ،دا ځكه چي هللا تعالى (شاكر) او (بخښونكى)
دئ ،د خپل بنده د عمل قدرونه كوي او له اشتباهاتو ئې
تېرېږي او بخښنه ورته كوي.
 دا مبارك آيت د ځينو له لوري په داسي غلطي بڼي كي
تعبير شوى چي قبيح تحريف ته ورته دئ ،شيعه او ځيني
جاهل متصوفين دا آيت داسي تعبيروي چي گواكي رسول هللا ﹽ
په دې گمارل شوى چي مؤمنانو ته ووايي :له تاسو يوازي
يو اجر غواړم او هغه دا چي زما له اهل بيت سره مينه
ولرئ!! په اهل بيت كي هم يوازي علي ،فاطمه ،حسن او
حسين نيسي او نور ټول ترې حذفوي ،نه د رسول هللا ﹽ نوري
لوڼي په كي شاملوي او نه ترونه او د ترونو نور
زامن!! دوى له يوې خوا (القربى) د خپلوانو په معنى
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تعبيروي؛ حال دا چي د (القربى) اصلي معنى خپلوي ده؛
نه خپلوان ،د قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي دا لفظ
راغلى او په ټولو كي د خپلوۍ په معنى راغلى ،له بلي
خوا د پيغمبر ﹽ خپلوان هم يوازي په فاطمه ،علي ،حسن
او حسين ﹽ كي راخالصه كوي ،له بلي خوا آيت داسي
تعبيروي چي گواكي پيغمبر ﹽ ته ويل شوي چي مؤمنانو ته
ووايه چي له تاسو د هغو زحمتونو اجر نه غواړم چي
ستاسو د هدايت په الر كي مي ايستلي ،تاسو ته مي عزت
درپه برخه كړ او  ....يوازي يو اجر درځني غواړم او
هغه دا چي زما له خپلوانو (فاطمه ،علي ،حسن او حسين
ﹽ) سره محبت وكړئ!! په دې اړه څو خبرو ته ځير شئ:
 دا سوره په مكه كي نازله شوې ،هغه مهال چي ال علي
او فاطمې ﹽ ازدواج نه وو كړى ،حسن او حسين ﹽ ال نه وو
پيدا شوي ،ال مسلمانان تر سختو ابتالءاتو الندي ول ،د
پيغمبر ﹽ په ملگرتيا كي ئې له توهين ،تهديد ،زندان،
تعذيب ،هجرت او شهادت پرته هيڅ دنيوي امتياز او راحت
نه وو په برخه شوى ،هغه څه چي دوى ئې ادعاء كوي يو
ئې هم نه وو ترالسه كړى ،نو په داسي حالت كي به
پيغمبر ﹽ څنگه دوى ته ويل چي د دغو السته راوړنو په
سبب به زما د اهل بيت درناوى او احترام كوئ؟!! كوم
عاقل او په قرآن پوه انسان د داسي غلط تعبير جسارت
كولى شي؟!!
 څنگه به پيغمبر ﹽ له خپلو سختو دښمنانو او هغو
قريشو چي ډېر ئې د ده په اقرباوو كي راتلل؛ دا
غوښتنه كوي چي له تاسو يو اجر غواړم او هغه هم تر
ټولو ستر او دښمنانو ته د نه منلو وړ؛ او هغه دا چي
له فاطمې او علي ﹽ او زما له هغو دوو لمسيانو سره به
محبت كوئ چي ال تر اوسه نه دي پيدا شوي؟!! كه له دوى
سره دا لفظي تحريف ومنو او القربى د اولواالقربى په
معنى ونيسو نو مخاطبينو خو به له (اولوا القربى) يا
ټول بني هاشم مرادول ،يا يوازي بني عبدالمطلب چي په
دوى كي تر ټولو سخت دښمن ابولهب هم راتلو ،هيڅ مخاطب
به دا غلطه معنى نه وه ترې اخيستې چي محمد ﹽ له دوى
د فاطمې او علي ﹽ د مودت غوښتنه كړې؛ له دې آيت داسي
تعبير يوازي يو متعنت او متعصب انسان درلودى شي.
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 ولي په اقرباوو كي يوازي څلور كسان؟!! كوم عقل،
عدل او عرف دا خبره مني چي د اقرباوو عامه صيغه په
څلورو داسي كسانو اطالق شي چي دوى ته ورته نور اقربا
هم شته؟!! ښايي دوى به په كوم داسي روايت باندي
استناد كوي چي همدا د قرآن ،عقل او عرف خالف خبره كوي
او يوازي څلور كسان د پيغمبر ﹽ اهل بيت ،عترت او
اقربا گڼي!! خو كه څوك ورته ووايي چي دا روايت كوم
غالي شيعه جوړ كړى او صحابه وو ته ئې منسوب كړى؛ او
كه ورته ووايي :روايت خو په هغه صورت كي د منلو دئ
چي منشأ ئې قرآن وي يا لږ تر لږه له قرآن سره تعارض
ونه لري او د عقل خالف نه وي ،ځواب به ئې څه وي؟ كه
ورته ووايي :د قرآن صريح آيت ومنم كه د عقل خالف
روايت؟ څه ځواب به وركوي؟ كه داسي نه وي او د روايت
په نامه هر رطب و يابس (النده او وچ) باندي استناد
وكړو نو بيا خو به زموږ حالت همغسي شي لكه د شيعه
وو ،چي د دوى د رواياتو تر ټولو معتبر كتاب (اصول
كافي) په اړه د شيعه وو مشهور عالم عالمه برقعي وايي:
د دې كتاب اكثر روايات جعلي ،له قرآن سره متصادم او
د عقل خالف دي او روات ئې مجهول الهويه ،كاذب او فاسق
دي ،برقعي د اصول كافي د ترديد په اړه يو ضخيم كتاب
ليكلى چي په هغه كي ئې ليكلي :كه دښمنان خبر شول چي
زموږ د رواياتو په كتابونو كي داسي روايات هم راغلي
چي راويان ئې خر او چنگښه دي؛ څه به كوو؟!
دوى په دې آيت كي غور نه دئ كړى ،د نورو آيتونو
په رڼا كي ئې د هغه په حقيقي او اصلي مطلب د پوهېدو
هڅه نه ده كړې ،دې ته متوجه نه دي چي دا آيت په داسي
ځاى كي او د داسي مضمون په ضمن كي راغلى چي خطاب
مخالفينو ته متوجه دئ ،همغه مخالفين چي د پيغمبر ﹽ
په ضد ئې له هيڅ ظلم ،تېري او جفا ډډه نه كوله ،همغه
مخالفين چي قرآن په مكرره توگه پيغمبر ﹽ ته ويلي چي
دوى ته ووايه :له تاسو هيڅ اجر نه غواړم ،څنگه ممكنه
ده چي په دې آيت كي به د گڼ شمېر نورو آيتونو خالف
خبره شوې وي او له قريشو به ئې داسي ستر اجر او بدله
غوښتې وي چي هيڅ اجر ورسره برابري نشي كولى؟!! آيا
ممكنه ده يو څوك خپل دښمن ته ووايي :له تا هيڅ اجر
او بدله نه غواړم يوازي دا درنه غواړم چي زما له
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زوم ،لور او دوو لمسيانو سره به مينه كوې؟!! آيا د
پيغمبر ﹽ په څېر ستر شخصيت به داسي مطالبه له خپلو
دښمنانو كړې وي؟!! په آيت كي له استثناء ځني مراد دا
نه دئ چي يوازي يو اجر ترې وغواړه؛ بلكي مراد ئې
داسي دئ لكه د الفرقان د سورې په  57آيت كي چي
راغلى:
    



   







الفرقان57 :
ورته ووايه :له تاسو هيڅ اجر پرې نه غواړم؛ مگر دا
چي څوك وغواړي د خپل رب لوري ته (د تلو لپاره) الر
غوره كړي.
يعني زما اجر به يوازي دا وي چي په تاسو كي څوك
ايمان راوړي او د هللا تعالى لوري ته د تللو پرېكړه
وكړي.
د قرآن د مخكني آيت معنى سل په سلو كي دې ته ورته
ده او هغه دا چي زما اجر يوازي دا دئ چي له اقرباوو
سره زړه سوى او دوستي څرگندوم او د دوى د هدايت هڅه
كوم ،كه زما د هڅو په نتيجه كي له تاسو ځني څوك
ايمان راوړي نو معنى ئې دا ده چي زما له خپلوانو څخه
ځينو ايمان راو ړى ،همدا به زما اجر وي ،كه زه په بل
قوم كي مبعوث شوى وى او يوازي هغوى ته مي بلنه
وركولى ،نو دا بدله او معاوضه به مي هم نه په برخه
كېده ،خپلوان به مي هم له هدايته محروم پاته كېدل.
كه څه هم ځينو محققينو ويلي چي د آيت مراد دا دئ :له
تاسو يوازي دا بدله غواړم چي له ما سره خپلوۍ ته پام
وكړئ او د پرديو دښمنانو په څېر راسره چلن مه كوئ،
خو د دې لپاره چي دا هم يو ډول اجر او بدله گڼل كېږي
او د قرآن نور آيتونه په پرېكنده الفاظو سره وايي چي
هيڅ اجر ترې مه غواړه ،نو ځكه وايو چي غوره تعبير
همغه برنى تعبير دئ.
د آيت دا فقره هم لږ غور غواړي چي وايي :




     
  او څوك چي كومه ښېگڼه وكړي هغه ته
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ښېگڼه په كي زياتوو ،يقينا چي هللا شاكر بخښونكى دئ.
دلته ويل شوي چي په ښېگڼي كي ئې (حسن) زياتوو ،د دې
معنى دا ده چي د ده معمولي ښېگڼي ته الزياته ښكال او
ځال وركوو ،كه د ده په نېك كار كي كوم كمى وي هغه له
پامه غورځوو او دا كمى ورته بشپړوو ،كه عمل ئې د لږ
ثواب وړ وي داسي ئې گرځوو چي د زيات ثواب وړ شي.

   
    
    












آيا وايي چي پر هللا ئې دروغجنه افتراء كړې ،نو كه
هللا غوښتى ستا پر زړه به ئې مهر لگولى وو ،هللا باطل
محو كوي او حق محقق كوي په خپلو ويناوو سره،
ً چي هغه د سينو په شته وو ښه پوه دئ.
يقينا
( -)24دا مبارك آيت وايي :آيا ستا مخالفين دا ادعاء
كوي چي تا پر هللا تعالى له ځانه دروغجنه افتراء كړې،
ته په دروغو ځان د هللا تعالى رسول گڼې او په دروغو
وايي چي قرآن د هللا تعالى له لوري دركړى شوى؟! آيا دا
خلك دومره بې انصافه دي او په خپل تعصب ،عناد او
دښمنۍ كي هغه پړاو ته رسېدلي چي ستا په څېر ستر او
سپېڅلى شخصيت په دې تورنوي چي پر هللا تعالى ئې افتراء
كړې؟!! آيا دوى تا پر خپل ځان قياسوي ،گمان كوي چي
ته به هم د دوى په څېر وې چي رښتيا او دروغ ورته يو
شانته دي؟ دا ستره گناه خو داسي څوك كوي چي پر زړه
ئې مهر لگول شوى وي ،كړني ئې د يوه تور زړي انسان په
څېر وي ،څنگه د رسول هللا ﹽ په څېر پاك سيرت ،صادق او
امين شخصيت په داسي گناه تورنوئ؟!! كه هللا تعالى غوښتى
ستا پر زړه به ئې مهر لگولى وو ،ته به هم د دوى په
څېر شوى وې.
 د آيت په پاى كي ويل شوي :هللا باطل محو كوي او حق
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ً چي هغه د سينو
محقق كوي په خپلو ويناوو سره ،يقينا
په شته وو ښه پوه دئ .په دې اړه دوه د اعتناء وړ
تعبيرونه مومو -1 :هللا تعالى به د دوى تورونه ،غلط
تبليغات او باطل اظهارات شنډ كړي ،حقيقت به ټولو ته
جوت كړي ،د باطل پلويان به له ماتي سره مخامخ كړي او
حقپال به غالب كړي ،هللا تعالى پوهېږي دوى په خپلو سينو
كي څه لري ،كوم عزائم ئې د حق دښمنۍ او ستا په خالف
داسي تورونو ته هڅوي -2 .د هللا تعالى له لوري چي تا ته
كومي الرښووني شوې دي او كوم كتاب دركړى شوى دا خو د
هللا تعالى هغه كالم دئ چي باطل پرې محو كوي او حق پرې
محقق كوي ،دوى خو له تا دغه كالم اوري ،د داسي الهي
كالم له اورېدو سره سره څنگه تا ته داسي نسبتونه
كوي؟!! د دې الهي كالم په كومي برخي كي د دې شائبه
مومي چي دا به د كوم انسان له لوري افتراء شوى كالم
وي؟!! د دوى د تبليغاتو وجه دا نه ده چي داسي كومه
شائبه ئې تر سترگو شوې؛ وجه ئې د دوى هغه شوم عزائم
دي چي په خپلو سينو كي ئې پټ ساتلي او هللا تعالى پرې
پوهېږي .دوهم تعبير د آيت له سياق و سباق سره زيات
مناسبت لري.












  








  
 
او دى همغه (ذات) دئ چي د خپلو بندگانو توبه
قبلوي او له گناهونو تېرېږي او په هغه څه پوهېږي
چي تاسو ئې كوئ ،او د هغو اجابت كوي چي ايمان ئې
راوړى او نېك عملونه ئې كړي او له خپلو پېرزوينو
الزياتي ورپه برخه كوي ،او كافران داسي دي چي دوى
ته شديد عذاب دئ.
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( -)21-21دلته له مؤمنانو او كافرانو سره د هللا
تعالى معامله په دې توگه بيان شوې:
 هللا تعالى د خپلو بندگانو توبه قبلوي.
 د دوى له گناهونو تېرېږي او عفو ورته كوي.
 له هر يوه سره هغه معامله كوي چي ورسره وړ وي؛
ځكه په هغه څه پوهېږي چي دوى ئې كوئ.
 د هغو دعاگاني او عبادتونه قبلوي چي ايمان ئې
له خپلو
راوړى او نېك عملونه ئې كړي ،دوى ته
پېرزوينو الزياتي ورپه برخه كوي.
 او كافران خو داسي دي چي شديد عذاب ئې ورته
ټاكلى.
   






    
  
   




  





















 
ً به
او كه هللا خپلو بندگانو ته رزق پراخ كړى وى حتما
ئې په زمكي كي بغاوت كړى وو؛ خو په همغه اندازه
ً چي هغه د خپلو
ئې نازلوي چي دى ئې غواړي ،يقينا
بندگانو په اړه ښه ليدونكى باخبره دئ ،او دى همغه
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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دئ ،او له آيتونو ئې د آسمانونو او زمكي پيدايښت
او هغه خوځېدونكي دي چي په دوى دواړو كي ئې خواره
كړي او دى كله چي وغواړي په راغونډولو ئې ښه
توانمن دئ.
( -)29-21د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 كه هللا تعالى خپلو بندگانو ته رزق او روزي له هغه
ټاكلي مقدار زيات كړى وى چي د خپل حكمت له مخي ئې
ً به ئې په زمكي كي بغاوت كړى وو؛
ورته ټاكلى نو حتما
خو په همغه اندازه ئې نازلوي چي دى ئې غواړي او الهي
ً چي هللا تعالى د خپلو بندگانو
حكمت ئې ايجابوي .يقينا
په اړه بشپړ علم لري ،حالت ئې گوري او له طبيعت او
فطرت ئې خبر دئ.
 هللا تعالى همغه ذات دئ چي باران له هغه وروسته وروي
چي خلك مأيوس او ناهيلي شوي وي او په دې توگه د خپل
پراخ رحمت وزر پرې غوړوي ،دا ځكه چي هغه ستايل شوى
موال دئ ،همغه موال چي باران نازلوي او دا هم هغه مهال
چي خلك مأيوس شوي وي ،داسي څه نه مومي چي د باران د
ورولو هيله ترې وكړي ،په ټول عالم كي له هللا تعالى
پرته داسي كوم شى نه گوري چي خپل اميد ورپوري وتړي،
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
همدې مأيوس او نااميده انسان غوښتنه منل كېږي ،دعاء
ئې اورېدل كېږي او هيله ئې ترسره كېږي ،دا څوك كوي؟
انسان خو په ټول عالم كي داسي څه نه گوري چي په دې
اړه له هغه څه طمع ولري ،په هغه پورې خپل اميد وتړي
او له هغه د مرستي انتظار ولري ،مأيوس دئ ،په عالم
كي داسي څه نه گوري چي د ده احتياج او اړتيا تر سره
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،
هري خوا ته مرضونه خواره شوي ،نباتات ئې ،حيوانات ئې
او په خپله دى باران او اوبو ته محتاج او اړ دئ ،تر
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
منتفي كوي؟ آيا له دې پرته بل ځواب لرو چي ووايو :دا
د هغه ستايل شوي ذات كار دئ چي پر خپلو بندگانو
مهربان ،د دوى د اړتياوو او ستونزو د رفع كولو ذمه
وال او د دوى موال دئ.
 د هللا تعالى د قدرت له څرگندو نښو د آسمانونو او
زمكي پيدايښت او هغه خوځېدونكي دي چي په دوى دواړو
كي ئې خواره كړي ،آيا دا پراخ او په بې شمېرو ستورو
ښايسته شوى آسمان ،دا پراخه او له ډول ډول نعمتونو
ډكه زمكه ،دا بې شمېره ژوي چي په آسمانونو او زمكي
كي خواره شوي د دې شهادت نه وركوي چي يو ځواكمن،
عليم او حكيم خالق لري؟!! آيا دا د دې خبري گواهي نه
وركوي چي د عالمونو خالق او پالونكى هر كله چي
وغواړي د دوى په راغونډولو او بيا پيدا كولو ښه
توانمن دئ؟!!
 دلته په آسمانونو او زمكي كي د خواره شوو ژوو
يادونه شوې ،آيا له آسماني ژوو مراد يوازي فرشتې او
پېريان دي كه دا چي ښايي په نورو ستورو كي به هم ژوي
خواره شوي وي او كه د زمكي په فضاء كي هغه بې شمېره
بكترياوي چي په سترگو نه ليدل كېږي خو ټوله فضاء ئې
ډكه كړې؟!! فرشتې او پېريان ځكه د دې مصداق نشو گڼلى
چي انسان ئې نشي ليدلى او د انسان لپاره د څرگندي
نښي په توگه نشي وړاندي كېدلى ،مصداق ئې داسي ژوي دي
چي انسان ئې ليدلى شي ،نو مصداق ئې يا همدا د زمكي
په فضاء كي خواره ژوي دي يا هغه چي ښايي له دې
وروسته به ئې انسان په فضاء كي ومومي.

   



   
او په كوم مصيبت چي تاسو اخته كېږئ نو دا ستاسو د
خپلو الس ته راوړنو له كبله دئ او له ډېرو ئې (هللا )
تېرېږي.
( -)33دا مبارك آيت په ډېر صراحت او قاطعيت سره وايي
چي مصيبتونه ستاسو د كړو وړو په سبب راځي او دا چي
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دا ستاسو د گناهونو يوازي د يوې برخي سزا ده ،كه هللا
عفو ونه كړي او له تاسو سره د فضل او عفوي پر ځاى د
عدل له مخي معامله وكړي نو تر دې به ئې ستر ستر
مصيبتونه درباندي نازل كړي وو.
دلته يوه جدي پوښتنه راوالړېږي او هغه دا چي آيا
انسان له گناه پرته هم په مصيبت اخته كېدى شي كه نه؟
هغه مصيبتونه به څنگه تعبيروو چي د هللا تعالى نېك
بندگان ورسره مخامخ شوي؟ پر پيغمبرانو ﹽ هم مصيبتونه
راغلي دا به د دې آيت له مخي څنگه توجيه كوو؟ بې
گناه ماشومان هم مصيبتونه گالي!! په دې اړه بايد
الندي خبري په پام كي ولرو:
 د حوادثو ،مصيبتونو او پېښو په اړه څلور نظريې
وړاندي كېږي:
 .1يوه د بايبل هغه نظريه ده چي وايي :په انسان
باندي چي كوم مصيبتونه راځي؛ دا د شيطان كار دئ،
خداى شيطان ته دا اجازه وركوي چي انسان له كړاوونو
او مصيبتونو سره مخامخ كړي.
 .2بله دا چي انسان د خپلو گناهونو په سبب له
مصيبتونو سره مخامخ كېږي ،هر په مصيبت اخته انسان په
حقيقت كي يو گناهگار انسان دئ!! دا ځكه چي مصيبتونه
يوازي يو المل لري او هغه د انسان گناه ده او بس.
 .3درېيمه نظريه هغه ده چي وايي :ټولي پېښي تصادفي
حوادث دي ،كه دا ستر ستر طوفانونه دي ،كه سيالبونه،
كه زلزلې او وچ كالي او كه وړې وړې پېښي ،د يوه
انسان له عادي بيمارۍ نيولې تر هغو لويو لويو پېښو
چي په ميلونونو خلك ترې متأثره شي ،دا ټول طبيعي
اسباب او عوامل لري ،د خلكو له كړو وړو او گناهونو
سره ئې هيڅ تعلق نشته ،هم گناهگار نيسي او هم بې
گناه ،نه ئې د انسان بد عمل په راتلو كي څه ونډه لري
او نه ئې ښه عملونه په مخنيوي كي.
 .4خو قرآن فرمايي چي د ښه او بد ،راحت او مصيبت،
نعمت او نقمت پرېكړه د هللا تعالى له لوري كېږي ،نه
شيطان په دې كي څه تصرف او مداخله كولى شي او نه په
زمكي او آسمان كي له هللا تعالى پرته بل څوك .د هري
پېښي پرېكړه د هللا له لوري كېږي ،هره حادثه د هغه په
اراده رامنځته كېږي ،هللا نه په چا ظلم كوي او نه د
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عدالت خالف پرېكړه ،له هر فرد او ټولني سره همغه څه
كوي چي د عدالت له مخي ئې مستحق وي ،نه ستر ستر
حوادث تصادفي پېښي دي او نه واړه واړه مصيبتونه ،كله
د انسان بد عملونه د دې مصيبتونو د راتلو المل وي او
نېك عملونه ئې د تم كېدو باعث او كله هللا تعالى غواړي
د مصيبتونو په ترڅ كي انسان وروزي ،كمال ته ئې ورسوي
او هغه استعدادونه په كي راويښ او ځالنده كړي چي
يوازي له كړاوونو سره د مخامخ كېدو په صورت كي په
انسان كي وده كوي ،لكه هغه ماشوم چي د لومړي ځل
لپاره په خپلو پښو تگ زده كوي نو په وار وار لوېږي
او لټېږي او په همدغو لوېدلو او لټېدلو كي د ده
روزنه كېږي ،ډېر څه ورښودل كېږي ،هډوكي ئې مضبوطېږي
او په لوړو ژورو كي د تلو هنر زده كوي.
قرآن فرمايي:










    
   

التغابن11 :
هيڅ مصيبت نه راځي مگر د هللا په إذن سره او څوك چي پر
خداى ايمان لري زړه ئې ورهدايت كړي او هللا په هر څه ښه
پوه دئ.
 دا آيت هم په ډېر تأكيد او قاطعيت سره وايي چي
هيڅ مصيبت په خپل سر او تصادفي نه راځي ،د هللا په حكم
او إذن راځي ،د ايمان خاوندان ئې په وجه او حقيقت
پوهېږي او په دې اړه ئې هللا زړونه روښانه كوي او له شك
او اعتراض ئې خوندي ساتي.
 د قرآن گڼ شمېر آيتونه په پرېكنده ډول وايي چي
هيڅكله كوم داسي مصيبت نه دررسېږي چي هللا تعالى له
مخكي نه وي درته ليكلى ،كه دا مرگ ژوبله وي ،په جگړي
كي ماته وي ،يا كوم بل مصيبت ،مؤمنان به په خداى
توكل كوي ،د مصيبتونو په اړه به هيڅكله دا شك نه كوي
چي دا په خپل سر او د هللا تعالى له عادالنه پرېكړي پرته
نازل شوي.
 كله مصيبت د گناه دنيايي سزا وي ،له داسي مصيبت
سره كله يو انسان د خپلي گناه له كبله مخامخ كېږي او
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كله يوه ټولنه د اكثريت د گناه له كبله ،كله فردي
بڼه لري او كله اجتماعي ،كله يوه الهي آزموينه وي او
په ترڅ كي ئې انسانان روزل كېږي او لوړو لوړو درجو
ته د رسېدو لپاره جوگه كېږي .د دې تفصيل د االنبياء
سورې د ( )81-83آيتونو په تفسير كي وگورئ.
 په دې اړه دا روايت هم مخي ته راځي چي وايي:
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له ابو موسى ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :هيڅ
بنده ته كوم ستر يا ووړ مصيبت نه رسېږي مگر د كومي
گناه له كبله ،او له هغه څه چي هللا تېرېږي هغه ډېر دي،
ما
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كه څه هم ځينو دا روايت د سند له پلوه ضعيف گڼلى خو
متن ئې د قرآن له آيت سره په بشپړه توگه مطابقت لري.
متأسفانه موږ له دې ستونزي سره مخامخ يو ،كله به
داسي روايت ته صحيح ويل كېږي چي له قرآن سره په
بشپړه توگه تعارض لري او كله به پورتني روايت ته
ورته روايت ضعيف گڼل كېږي؛ په داسي حال كي چي هغه به
د قرآن له څرگند آيت سره مطابقت لري .دا ستونزه له
دې راوالړه شوې چي ځينو سند ته پر متن ترجيح وركړې،
سند ئې په لومړۍ درجې كي معتبر گڼلى او متن په دوهمي
درجې كي.

   










 
او تاسو په زمكي كي عاجزوونكي نه يئ ،او تاسو ته
له هللا پرته نه كوم موال شته او نه كوم مرستندوى.
( -)31قرآن په دې مبارك آيت كي خپلو مخاطبينو ته
وايي:
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 تاسو نه شئ كولى د هللا تعالى د ارادې په وړاندي خنډ
شئ ،الهي پرېكړي او سنن بدل كړئ ،د مؤمنانو او
كافرانو د برخليك په اړه چي هللا تعالى څه ويلي او له
دوى سره ئې كومي وعدې كړې د هغوى ترسره كېدل وځنډوئ.
نو پر خپل زور او ځواك مه غره كېږئ او د حق مقابله
مه كوئ.
 له هللا تعالى پرته نه كوم موال موندلى شئ او نه كوم
مرستندوى.

  









   




   
















 
او له آيتونو ئې په سمندر كي دا غرونو ته ورته
تلونكې (كشتۍ) دي ،كه وغواړي سيلۍ به په ټپه
ودروي چي له كبله به ئې د هغې پر شا والړي پاتې
ً چي په دې كي هر ډېر صبر كوونكي ډېر شكر
شي ،يقينا
كوونكي ته څرگندي نښي دي ،يا به ئې د هغه څه له
كبله تباه كړي چي دوى كړي او له ډېرو تېرېږي .او
هغه چي زما د آيتونو په اړه مجادله كوي پوه دي شي
چي كوم پناه ځى ورته نشته.
( -)31-32دا مبارك آيتونه موږ ته دا الرښووني كوي:
 د هللا تعالى د قدرت له نښو يوه هم هغه ستري ستري
بادي كشتۍ دي چي په سمندر كي درومي ،كه وغواړي هغه
سيلۍ به په ټپه ودروي چي دا كشتۍ خوځوي چي له كبله
به ئې د اوبو پر سر والړي پاتې شي.
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 ساحل ته د دغو كشتيو په رسېدلو كي ،د سمندر له
خطرناكو او هيبتناكو څپو تېرېدلو كي ،او خپل مقصد ته
د دغو كشتيو د سورليو رسېدلو كي هغو وگړو ته څرگندي
نښي دي او د پند او عبرت درسونه دي چي صابر او شاكر
وي ،څوك چي د صبر لمن كلكه ونيسي؛ كشتۍ به ئې د
سمندر له خطرناكو څپو تېرېږي او آخري منزل ته به
رسېږي ،څوك چي د نعمتونو قدر پېژني هغه به هرومرو د
داسي الهي پېرزوينو قدر كوي او د هللا تعالى د نعمتونو
شكر به پر ځاى كوي.
 كه هللا تعالى وغواړي د داسي كشتيو سورلي د دوى د
گناهونو له كبله غرق كړي آيا داسي څوك شته چي مخه ئې
ونيسي؟!! دوى ځكه له داسي برخليك سره نه مخامخ كېږي
چي هللا تعالى عفو كوونكى دئ ،او د بندگانو له ډېرو
گناهونو تېرېږي.
 داسي صحنې كه له يوه لوري صبر كوونكو او شكر
كوونكو ته د عبرت سبب دئ له بل لوري هغو ته چي د هللا
تعالى د آيتونو په اړه مجادله كوي ښيي چي د هللا تعالى
له مؤاخذې د تېښتي ځاى نه لري ،نه په وچه كي نه په
لمده كي.







    






  















  






د قرآن پلوشې
119
الشورى

  





   



     






   

























  
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
هغه غوره او دائمي دي ،د هغو لپاره دي چي ايمان
ئې راوړى او پر خپل رب توكل كوي .او هغه چي له
كبيره گناهونو او فحش كارونو ډډه كوي او كله چي
غصه شي نو بخښنه كوي ،او هغه چي د خپل رب حكم ته
ئې لبيك ويلى ،لمونځ ئې قائم كړى او كار ئې په
خپلو كي مشوره وي او له هغه څه انفاق كوي چي موږ
ورروزي كړي .او هغه چي كله تېرى پرې وشي غچ اخلي،
او د بدو سزا بدو ته ورته بد وي ،نو څوك چي عفو
وكړي او مصالحه وكړي نو اجر ئې د هللا پر ذمه دئ،
ً چي هغه ظالمان نه خوښوي .او هغه چي پر ده
يقينا
له ظلم وروسته ئې غچ اخيستى پر دوى (د الزام) هيڅ
الر نشته( ،د مالمتيا) الر يوازي پر هغو ده چي پر
خلكو ظلم كوي او په ناحقه په زمكي كي بغاوت
(تېرى) كوي ،همدا دوى ته دردناك عذاب دئ ،او چا
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ً چي دا له
چي صبر وكړ او بخښنه ئې وكړه يقينا
همتناكو كارونو ځني دئ.
( -)43-31د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 څه چي تاسو ته دركړى شوي؛ هر څه او هر ډول نعمت
چي وي ،دا د دنيوي ژوند متاع ده ،يوه وسيله او ذريعه
ده ،دا د ژوندانه د سفر توښه ده ،دلته چي له نعمتونو
كوم څه گورئ ،دا به يو هم د هدف او مقصد په توگه نه
نيسئ ،دا ټول د دنيوى ژوند لپاره د متاع حيثيت لري.
د دنيا نعمتونه فنا كېدونكي دي ،د دې لپاره دركړى
شوي چي په خپل محدود دنيوى ژوند كي گټه ترې واخلئ.
 هغه څه چي له هللا تعالى سره دي هغه غوره او دائمي
دي ،څه چي تاسو د خپل رب په خوا كي ترالسه كولى شئ
هغه هم غوره دي او هم تلپاتي.
 خو دا غوره او تلپاتي نعمتونه هغه څوك ترالسه كولى
شي چي څو ځاگړتياوي او مواصفات ولري -1 :ايمان ئې
راوړى وي -2 ،پر خپل رب توكل كوي -3 ،له كبيره
گناهونو او فحش كارونو ډډه كوي -4 ،كله چي غصه شي نو
بخښنه كوي -1 ،د خپل رب حكم ته ئې لبيك ويلى-1 ،
لمونځ ئې قائم كړى -1 ،كارونه ئې په مشوره وي -1 ،له
هغه څه انفاق كوي چي هللا تعالى ورروزي كړي -9 ،كله چي
تېرى پرې وشي غچ اخلي ،خو د غچ اخيستلو په دوران كي
دا په پام كي ساتي چي د بدو سزا بدو ته ورته وي،
دومره ورسره كوي چي له دې سره ئې كړي ،خو كه دا
مظلوم ظالم ته عفو وكړي او مصالحه وكړي نو اجر ئې د
ً چي هغه ظالمان نه خوښوي،
هللا تعالى پر ذمه دئ ،يقينا
يعني د عفوي دا الهي الرښوونه د ظالمانو په اړه د
كومي خواخوږۍ له كبله نه ده ،په دې كي نور مصالح په
پام كي نيول شوي ،پر چا چي ظلم وشي او له مظلوميت
وروسته له ظالم غچ واخلي مالمت نه دئ ،د هيڅ معيار له
مخي هغه مالمت نشي گڼل كېدى ،مالمت يوازي هغه دئ چي پر
خلكو ظلم كوي او په ناحقه په زمكي كي بغاوت او تېرى
كوي  ،همدا دوى ته دردناك عذاب دئ ،او چا چي صبر وكړ
ً چي دا له همتناكو كارونو ځني
او بخښنه ئې وكړه يقينا
دئ.
لكه چي گورئ دلته د مؤمنانو د صفتونو په ترڅ كي
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له لمانځه وروسته او تر انفاق وړاندي د مشورې يادونه
شوې او ويل شوي چي د دوى كارونه په مشوره وي ،دا ښيي
چي په الهي دين كي د شورى اهميت څومره دئ ،همدا راز
دلته تر لمانځه او شورى وړاندي د دوى دا صفت راغلى:
د خپل رب حكم ته ئې لبيك ويلى ،دا ښيي چي شورى په
هغو امورو كي ده چي پرېكړه ئې مؤمنانو ته پرېښودل
شوې او په اړه ئې كوم صريح الهي حكم نه وي .د دې
تفصيل د آل عمران د سورې د  459آيت په تفسير كي
وگورئ.
دې ته مو پام وي چي دلته له يوې خوا له ظالمانو
غچ اخيستل د مؤمنانو يوه ځانگړتيا ښودل شوې او له
بلي خوا د صبر ،زغم ،عفو او مصالحې ستاينه شوې ،دا
ځكه چي په ځينو حاالتو كي غچ اخيستل ضروري وي او په
ځينو كي صبر ،عفو او مصالحه گټوره ،كه پر مسلمان د
يوه مغرور ظالم له لوري تېرى وشي نو بايد د هغه سوك
په سوك ځواب شي او څپېړه په څپېړي ،د هغه غرور بايد
مات شي ،له مؤمن سره دا ښايي چي د دوى د ظلم په
وړاندي د صبر او زغم پر ځاى د انتقام الر غوره كړي،
دوى بايد د كبرجنو په وړاندي سر ټيټ نه كړي ،خو كه د
خپل مسلمان ورور له لوري كوم تېرى پرې وشي او وگوري
چي ده ته عفو كول غوره دي ،گټه ئې اسالم او مسلمانانو
ته رسېږي او په دې عفو هللا تعالى راضي كېږي نو همدا
كار ورته غوره دئ ،خو كه سره له دې هغه خپل غچ
واخيست د هللا تعالى په وړاندي مالمت نه دئ.
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او هللا چي څوك الروركى كړي نو له ده وروسته ئې هيڅ
موال نشته ،او كله چي ظالمان عذاب وگوري ته به ئې
وينې چي وايي :آيا بېرته ستنېدو ته كومه الر شته،
او دوى به گورې چي په داسي حال كي به وروړاندي
كړى شي چي د ذلت له كبله به داسي خشوع كوونكي وي
چي د سترگي له كونجه به په پټه گوري ،او چا چي
ايمان راوړى وايي به :بې شكه چي زيانمن همغه دي
چي ځان او خپل ټبر ته ئې د قيامت په ورځ تاوان
ورسولو ،پام چي ظالمان به په تلپاتي عذاب كي وي،
او له هللا پرته به ئې داسي دوستان نه وي چي مرسته
ئې وكړي ،او هللا چي څوك الروركى كړي نو هيڅ الر ورته
نشته.
( -)41-44د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى چي څوك الروركى كړي له ده پرته بل داسي
موال نشي موندلى چي الرښوونه ئې وكړي او له ضاللت ئې
وژغوري.
 د قيامت په ورځ او هغه مهال چي دا ظالمان عذاب په
خپلو سترگو وگوري ته به ئې وينې چي وايي :آيا دنيا
ته د بېرته ستنېدو كومه الر شته؟! هڅه به ئې دا وي چي
يو ځل بيا دنيا ته ستانه شي ،خپله ماضي جبران كړي او
داسي الر غوره ك ړي چي په دوزخ منتهي نشي ،خو دا هيله
به ئې نه ترسره كېږي ،دوى به په داسي حال كي دوزخ ته
وروړاندي كړى شي چي د ذلت او سپكاوي آثار به ئې په
څېرو كي څرگند وي ،له خپل مخكني غرور او كبر به
لوېدلي وي ،غاړي به ئې كږې وي ،له هيبته به جگ نشي
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كتلي ،په ټيټو سترگو او په پټه پټه به د سترگي له
كونج اور ته گوري.
 د دوى بد حال ته په پام سره به مؤمنان وايي :بې
شكه چي زيانمن همغه دي چي ځان او خپل ټبر ته ئې د
قيامت په ورځ تاوان ورسولو.
پام چي دا ظالمان به په تلپاتي عذاب كي وي ،هغه

مهال به له هللا تعالى پرته داسي څوك نه مومي چي د يوه
دوست او خواخوږي په توگه وروړاندي شي او مرسته ئې
وكړي.
 هللا تعالى چي څوك الروركى كړي نو هيڅكله به سمه الر
ونه مومي ،يوازينۍ سمه الر همغه ده چي هللا تعالى موږ ته
راښودلې ،څوك چي په دې الر د تلو سعادت ترالسه نه كړي
په هيڅ توگه او هيڅكله به د نجات بله سمه الر پيدا نه
كړي.

  
     
      
   








    
   



    






  
خپل رب ته لبيك ووايئ تر هغه وړاندي چي داسي ورځ
راشي چي د هللا له لوري بېرته ستنېدا ورته نشته ،په
دې ورځ به نه كوم پناه ځى درته وي او نه به كوم
نكير (انكار كوونكى او بدلوونكى) ،او كه اعراض
وكړي نو ته مو پر دوى ساتونكى نه يې لېږلى ،پر تا
له ابالغ پرته بل څه نشته ،او موږ چي كله انسان ته
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له خپل لوري كومه پېرزوينه وروڅكو نو پرې خوښ شي
او كه د هغه څه له كبله چي د دوى السونو وړاندي
ً چي (هغه مهال)
كړي كومه ستونزه ورورسېږي نو يقينا
دا انسان ډېر ناسپاس وي.
( -)41-41د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 خپل رب ته تر هغه وړاندي لبيك ووايئ ،بلنه ئې
ومنئ او په الرښوونو ئې عمل وكړئ چي د قيامت هغه نه
بدلېدونكې ورځ راشي ،هغه ورځ چي د هللا تعالى له لوري
ئې بېرته ستنېدا نشته ،نه د دې مجال په كي شته چي
انسان بېرته دنيا ته ستون شي او خپله ماضي جبران كړي
او نه د دې فرصت چي انسان له غلطي الري سمي ته ستون
شي.
 په دې ورځ به نه كوم پناه ځى مومئ او نه كوم
نكير ،د نكير په اړه بېل بېل تعبيرونه شوي ،ځينو د
انكار په معني نيولى او آيت ئې داسي تعبير كړى :په
ځينو د
دې ورځ به د انكار هيڅ مجال نه مومئ،
بدلوونكى په معنى نيولى او تعبير ئې دا دئ :په دې
ورځ به داسي څوك نه مومئ چي ستاسو حال بدل كړي ،له
بدغوني او سپېره حالت مو وژغوري ،ځينو د انكار
كوونكي په معنى نيولى او آيت ئې داسي تعبير كړى:
هيڅوك به ستاسو بد حالت د اعتراض وړ او ناآشنا نه
گڼي ،هر څوك به تاسو د همداسي عذاب وړ بولي .د آيت
سياق و سباق ته په پام سره دوهم تعبير غوره برېښي.
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :كه دوى اعراض وكړي نو ته مو
پر دوى ساتونكى نه يې لېږلى ،پر تا له ابالغ پرته بل
څه نشته ،ستا دنده يوازي دا ده چي الهي پيغام په
بشپړه توگه خلكو ته ورسوې ،د كفر او شرك له بدو
پايلو ئې ووېروې ،ته مو د دوى د داسي ساتونكي په
توگه نه يې لېږلى چي له بدو كړنو ئې په زور سره راتم
كړې او له شرك او كفر ئې وساتې.
 انسان داسي دئ چي كله هللا تعالى له خپل لوري د كومي
پېرزويني خوند وروڅكي نو پرې خوښ او مغرور شي او كه
د هغو گناهونو له كبله چي دوى كړي كوم كړاو ورورسېږي
نو هغه مهال دا انسان ډېر ناسپاس وي ،ټولي مخكنۍ
ښېگڼي هېري كړي.
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د آسمانونو او زمكي واكمني د هللا ده ،هر هغه څه
پيدا كوي چي وئې غواړي ،چا ته چي وغواړي ښځينه
اوالد وركوي او چا ته چي وغواړي نارينه اوالد
وركوي ،يا نارينه او ښځينه گډ وركوي ،او هغه شنډ
ً چي دى توانمن پوه دئ.
كړي چي دى ئې غواړي ،يقينا
( -)13-12دا مبارك آيتونه وايي:
 هللا تعالى د آسمانونو او زمكي ټولواك دئ ،د عالم د
ټولو چارو واگي د ده په واك كي دي.
 هللا تعالى خالق او پيدا كوونكى دئ ،هر څه ده پيدا
كړي او دى ئې پيدا كوي ،دا پرېكړه د ده له لوري كېږي
چي چا ته لوڼي وركړي ،چا ته زامن او چا ته زامن او
لوڼي په گډه ،او څوك شنډ او د اوالد له درلود محروم
كړي.
ً چي دى توانمن پوه دئ ،هم د هر څه په كولو
يقينا

او د هر څه په پيدا كولو قادر دئ او هم ئې هر كار د
علم او پوهي له مخي دئ.
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او هيڅ انسان ته نه ښايي چي هللا ورسره تكلم وكړي
مگر په وحي (خفي اشارې) سره ،يا د حجاب له شا ،يا
يوه فرشته لېږي چي د ده له حكم سره سم هغه څه وحي
ً چي هغه باحكمته لوړ
كړي چي دى ئې غواړي ،يقينا
دئ ،او همداسي مو تا ته د خپل امر ځانگړې وحي
وكړه ،ته نه پوهېدې چي كتاب څه دئ او نه د ايمان
(په معنى او حقيقت) پوهېدې ،خو موږ داسي نور
وگرځاوو چي له خپلو بندگانو ځني هغه څوك پرې
هدايتوو چي غواړو ئې ،او بې شكه چي ته د مستقيمي
الري خوا ته الرښوونه كوې .د هغه هللا الري ته چي څه په
آسمانونو كي او څه په زمكي دي ټول د ده دي ،پام
چي كارونه د هللا لوري ته ورگرځي.
( -)13-11په دې مباركو آيتونو كي د وحي په اړه څو
مهمي مهمي الرښووني شوې:
 هيڅ انسان ته نه ښايي چي هللا ورسره مخامخ او له كوم
حجاب پرته تكلم وكړي ،يعني انسان ته دا توان او
استعداد نه دئ وركړى شوى چي هللا تعالى ورسره مخامخ
تكلم وكړي ،يوازي د وحي له الري كولى شي د هللا تعالى
هدايات او الرښووني ترالسه كړي .وحي هغي خفي اشارې ته
وايي چي په سريع توگه يو مطلب چا ته پرې القاء شي.
 دلته د وحي درې صورتونه ښودل شوي -4 :مخامخ وحي،
 -2تكلم خو د حجاب له شا -3 ،د فرشتې په الس وحي .د
قرآن په نورو آيتونو كي موږ ته ويل شوي چي د وحي
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دوهم صورت (د حجاب له شا تكلم) له موسى ﹽ پرته له بل
پيغمبر سره نه دئ شوى ،دوه نور صورتونه ئې داسي دي
چي يو ئې بالواسطه وحي ده او بل ئې بالواسطه او د
فرشتې له الري وحي.
 دې ته مو بايد پام وي چي د وحي دا درې صورتونه
پيغمبرانو ﹽ ته د وحي هغه صورتونه دي چي هللا تعالى دوى
ته احكام او هدايات وركوي ،خو په قرآن كي د وحي ځيني
نور صورتونه هم په گوته شوي چي عموميت لري ،لكه
انسان او حيوان ته فطري وحي او د هغه په فطرت كي د
ضروري الرښوونو القاء ،چي په قرآن كي د دې وحي يو
مثال د شاتو د موچيو په اړه راغلى او په دې كي هغو
الرښوونو ته د وحي نوم وركړى شوى چي د دوى په فطرت كي
اېښودل شوې ،كور څنگه او چېري جوړ كړي ،شات څنگه جوړ
كړي ،له مختلفو الرو څنگه تگ راتگ وكړي .رؤيا د دې
وحي يوه بله بېلگه ده ،او الهام ئې بله بېلگه.
 دلته رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي تا ته مو همداسي له
خپل لوري د يوه خاص امر وحي وكړه ،ته تر وحي وړاندي
نه پوهېدې چي كتاب څه دئ او نه د ايمان په معنى او
حقيقت پوهېدې ،خو موږ دا قرآن داسي نور وگرځاوو چي
له خپلو بندگانو هغه څوك پرې هدايتوو چي غواړو ئې،
او بې شكه چي ته د مستقيمي الري خوا ته الرښوونه كوې.
دلته په ډېر صراحت سره او په پرېكنده توگه ويل شوي
چي رسول هللا ﹽ تر بعثت وړاندي نه د كتاب له څرنگوالي
خبر وو او نه د ايمان په معنى او حقيقت پوهېدو .رسول
هللا ﹽ د قرآن له راتلو وړاندي حتى په ليك لوست هم نه
پوهېدو ،دا خو پرېږده چي د ټول كتاب د علومو په اړه
هغه وسيع او جامع علم ولري چي تر دې وروسته ئې په
برخه شو ،نه په ليك لوست پوهېدو او نه د كتاب او
ايمان له حقيقته په دومره تفصيل سره خبر وو چي د دې
كتاب له راتلو وروسته پرې خبر شو ،خو هللا تعالى دا
كتاب د ده لپاره داسي نور وگرځاوو چي ټول حقائق ئې د
هغه په رڼا كي وپېژندل .د رسول هللا ﹽ ټول ژوند پر دې
گواهي وركوي چي هغه نه په غيب پوهېدو او نه د
راتلونكې وحي له وخت او څرنگوالي خبر وو ،د قرآن گڼ
شمېر آيتونه همدغه خبره كوي.
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د دوه پنځوسم

آيت په لومړۍ

فقرې كي ويل

شوي:

(  
 )  بايد وگورو چي د دې

فقرې معنى څه ده او دلته (روح) په كومي معنى راغلې،
د روح معنى وحي ده ،كه جبرئيل ،كه ژوند ،كه په خپله
د هللا تعالى ذات؟ په تفسيرونو كي مختلف آراء گورو ،تر
ټولو غوره او دقيق تعبير دا دئ چي دلته له روح مراد
وحي ده ،د آيت معنى دا ده :همداسي مو تا ته د خپل
امر ځانگړې وحي وكړه ،د وحي لپاره د روح نوم د قرآن
په نورو آيتونو كي هم كارول شوى او دا ځكه چي الهي
وحي د غوره انساني ژوند لپاره د روح حيثيت لري ،په
دې سره انسان كولى شي د صالح او سم ژوند په الرو چارو
پوه شي ،د النحل سورې په دوهم آيت كي داسي راغلي:


    




    
 :   مالئكي د خپل

فرمان له وحي سره په خپلو بندگانو كي هغه چا ته كوز
لېږي چي دى ئې وغواړي ،په دې توگه چي دا خبردارى
وركړئ چي له ما پرته بل معبود نشته ،نو له ما
ووېرېږئ.
د المؤمن د سورې په  51آيت كي داسي راغلي:















 :  د لوړو درجو خاوند ،د عرش

څښتن ،له خپلو بندگانو چي چا ته غواړي پر هغه د خپل
حكم له مخي وحي لېږي چي د مخامخېدو له ورځي (خلك)
انذار كړي.
لكه چي گورئ دا وروستي پنځه آيتونه د دې سورې
تتمه او د ټولو مضامينو خالصه ده ،دلته د وحي په
څرنگوالي تركيز شوى ،درې صورتونه ئې په گوته كړي،
راشئ وگورو چي په رواياتو كي د وحي د څرنگوالي په
اړه څه ويل شوي .د بخاري دې روايت ته ځېر شئ:

هشام ﹽ سأل
بن ه
الحار
هن
ْم
ُؤ
الم
ُم
هشة أ
ْ عائ
عن
ن ْ
ِّ ْ
هينﹽ أَّ
هث ْ
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ليتفص
َُّ
َ هللاﹽ
َسُول
ِشَام له ر
َ ه
بن
ِث
ِشَېﷹ روايت دئ چي حَار
َائ
له ع
َ ْ
وپوښتل :يا رسول هللا! وحي څنگه درباندي راځي؟ نو رسول
هللاﹽ وفرمايل :كله كله د زنگ د غږ په څېر راته راځي،
او دا تر ټولو راباندي سخته وي ،او په داسي حال كي
رانه جال شي چي په وينا ئې پوه شوى وم ،او كله كله (د
وحي حامل) فرشته د يوه سړي په بڼه كي راته تمثيل شي
نو خبري راسره وكړي او په هغه څه پوه شم چي وايي ئې،
عائشې ﹽوويل :ما د سختي يخنۍ په ورځ ليدلى چي وحي
پرې نازلېده او بيا په داسي حال كي ترې بېلېده چي پر
تندى به ئې خولې بهېدې.
دا روايت په بخاري كي دوه ځلي راغلى ،له دغو
توپيرونو سره :په يوه كي (كل ذاك) الفاظ شته او په
بل كي نشته ،په يوه كي ويل شوي چي وحى د (صلصلة
الجرس) په څېر راته راځي او په بل كي ويل شوي چي
فرشته د (صلصلة الجرس) په څېر راته راځي ،په يوه كي
ه علىَّ ) الفاظ تر نورو مخكي او په بل كي
هو أشُّ
د (وْ
دُ
دا الفاظ وروسته راغلي.
كه غور وكړو نو دا راته جوته كېږي چي د فرشتې
راتگ له (صلصلة الجرس) سره تشبيه كول مناسب نه
برېښي ،خو د وحي راتگ له (صلصلة الجرس) سره تشبيه
كول موزون معلومېږي ،نو په يقين سره ويلى شو چي
لومړى روايت تر دوهم ارجح دئ .د قرآن له وينا سره
يوازي لومړى روايت اړخ لگوي او همدا خبره كوي چي وحي
دوه صورتونه لري :له فرشتې پرته وحي او د فرشتې له
الري وحي ،يوه ئې صلصة الجرس ته ورته او بله ئې د
انسان په بڼي كي د فرشتې له الري ،له دې معلومېږي چي
هغه روايت دقيق نه دئ چي دواړه د فرشتې له الري وحي
گڼي ،يو ئې له لري او بل ئې د انسان په بڼي كي د
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تمثيل له الري.

حديث د قرآن شرح دئ كه مستقله وحي؟
دلته دا موضوع هم څېړل غواړي چي دغه پورتنۍ دوه
ډوله وحي په قرآن كي راخالصه كېږي كه نوري بېلگي هم
لري ،آيا حديث د قرآن شرح دئ كه بېله وحي؟ دا ځكه چي
دا يوه له هغو مسائلو ده چي په اړه ئې د مسلمانانو
تر منځ د جدي اختالف شاهد يو ،دا چي آيا وحي يوازي تر
قرآن پوري مختص ده كه پر رسول هللا ﹽ پر قرآن عالوه هم
وحي نازله شوې؟ آيا د رسول هللا ﹽ حديث ته به د قرآن د
شرح او تفسير په سترگه گورو كه د بېلي او مستقلي وحي
په سترگه؟ كه دا بېله وحي وي نو په كوم نامه به ئې
يادوو او له هغه بلي وحي سره به ئې توپير څه وي؟ آيا
دا دواړه د وحي متلو او وحي غير متلو يا وحي جلي او
وحي خفي په نامه يادولى شو؟ كه د وحي اصلي معني رمز
او خفي اشاره وي نو آيا كولى شو وحي د جلي په نامه
ياده كړو او آيا د جلي اطالق پر وحي كېدى شي؟
تر ټولو وړاندي بايد ووايو :كه د قرآن په كوم آيت
كي يا د رسول هللا ﹽ په كوم صحيح حديث كي ويل شوي وى چي
رسول هللا ﹽ ته د احكامو اړوند وحي په قرآن كي نه خالصه
كېږي او داسي احكام هم شته چي اړوند وحي ئې په قرآن
كي نه ده راغلې نو موږ به له كوم ځنډ پرته دا خبره
منله او همدا رأيه به مو درلوده ،خو كه څوك د خپلي
شخصي انگېرني له مخي دا خبره كوي نو هغه ته وايو:
دليل دي څه دئ؟ له هللا تعالى او د هغه له رسول ﹽ پرته
د بل چا رأيه يوازي په هغه صورت كي منو چي كوم نص او
عقلي دليل وړاندي كړي ،ځيني ادعاء كوي چي وحي دوه
ډوله ده :متلو او غير متلو يا جلي او خفي ،وايي پر
رسول هللا ﹽ دوه ډوله وحي نازله شوې :يوه ئې هغه چي د
قرآن په بڼي كي تر موږ رارسېدلې او بله ئې هغه چي د
حديث په بڼي كي رارسېدلې ،دوى د خپلي ادعاء د اثبات
لپاره دا دليل وړاندي كوي چي د رسول هللا ﹽ په احاديثو
كي داسي احكام او الرښووني مومو چي په قرآن كي د هغوى
لپاره كوم شاهد او اشاره نه ترسترگو كېږي ،او قرآن
وايي چي رسول هللا ﹽ له وحي پرته بله خبره نه كوي ،د
قرآن دا آيت د دې ادعاء لپاره د دليل په توگه وړاندي
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كوي چي وايي :و ما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى:
د خپل هوس له مخي خبري نه كوي ،دا خو له هغي وحي
پرته بل څه نه دي چي ده ته وحي كېږي .او گواكي د دې
آيت معنى دا ده چي د رسول هللا ﹽ هره وينا او حديث وحي
ده .راشئ دا دواړه ادعاگاني لږ په دقت او غور سره
وڅېړو.
دوى له هغو مواردو چي وايي په قرآن كي ورته اشاره
نه ده شوې خو د رسول هللا ﹽ په سنت كي راغلي دغو مواردو
ته په ډېر زور شور سره گوته نيسي:
الف :وايي په قرآن كي دا حكم نه مومو چي د بيت
المقدس لوري ته د قبلې په توگه مخ كړئ ،رسول هللا ﹽ په
مكه كي او تر هغه چي په مدينه كي د قبلې بدلولو حكم
راغى د بيت المقدس لوري ته لمونځ كولو او په قرآن كي
راغلي چي بيت المقدس مو د دې لپاره قبله گرځولې وه
چي وگورو څوك د رسول هللا ﹽ متابعت كوي او څوك پر خپلو
پوندو شا ته اوړي  ...( :



    




 ...  البقرة ،413 :دوى وايي :له دې

آيت معلومېږي چي رسول هللا ﹽ ته د بيت المقدس په اړه
وحي شوې وه خو په قرآن كي دا وحي نه ده راغلې!! د
دوى په ځواب كي بايد ووايو:
 -1دا ادعاء په هغه صورت كي د اعتناء او اعتبار وړ
گڼل كېدى شوى چي رسول هللا ﹽ په خپله ويلي وى چي ما ته
د بيت المقدس په لوري د مخ اړولو حكم شوى وو ،حال دا
چي رسول هللا ﹽ دا خبره نه ده كړې او په هيڅ حديث كي
ً دا خبره نه ده شوې ،پوښتنه كوو:
ً يا اشارتا
صراحتا
تاسو ولي دا جسارت كوئ چي رسول هللا ﹽ ته هغه څه
منسوبوئ چي هغه نه دي ويلي؟!! آيا دا بې ځايه جسارت
نه دئ؟!!
 -2رسول هللا ﹽ د بيت المقدس په لوري له دې كبله لمونځ
كولو چي دى د مخكني شريعت په متابعت مكلف وو ،نه دا
چي ده ته د بېلي وحي له مخي حكم شوى وو چي بيت
المقدس ته مخ كړي ،ټول انسانان تر هغه د مخكني شريعت
او مخكني پيغمبر په متابعت مكلف دي چي د هللا تعالى له
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لوري نوى شريعت راشي او نوى پيغمبر مبعوث شي ،رسول هللا
ﹽ به تر هغه بيت المقدس قبله گڼله چي د نوى الهي حكم
له مخي د هغې پر ځاى نوې قبله وټاكل شي ،قرآن وايي:
رسول هللا ﹽ دا تلوسه درلوده چي ده ته د مخكنيو
پيغبرانو په څېر داسي قبله وټاكل شي چي د ده د دعوت
په سيمي كي وي ،مخكني پيغمبران په شام او فلسطين كي
تېر شوي او هللا تعالى هغوى ته په همغي سيمي كي بيت
المقدس د قبلې په توگه ټاكلې وه ،ده غوښتل چي د بيت
المقدس پر ځاى كعبه د ده او د ده د امت قبله شي ،د
همدې لپاره ئې په وار وار د آسمان لور ته مخ اړولو
او د قبلې د تحويل په اړه ئې د وحي راتلو انتظار او
توقع درلوده ،كه ده ته بېله وحي شوې وى نو د هللا تعالى
پر حكم به په بشپړه توگه قانع او راضي وو او هيڅكله
به ئې د قبلې د تحويل تلوسه نه وه كړې.
 -3رسول هللا ﹽ په ټولو نورو مواردو كي تر هغه په مخكني
شريعت عمل كړى چي يا اړوند حكم ئې منسوخ شوى ،يا
تعديل شوى يا تأييد شوى ،رسول هللا ﹽ د تقوى ،طهارت،
پاكلمني ،صدق ،امانت ،او نورو نېكو عملونو او د
شراب ،قمار ،زنا ،غال ،دروغ ،خيانت ،دوكه ،او ټولو
نورو گناهونو په اړه تر هغه په مخكني شريعت عمل كولو
چي په دې اړه په قرآن كي نوي احكام راغلل ،آيا ويلى
شو چي رسول هللا ﹽ ته د دغو امورو په اړه د قرآن تر
نازلېدو وړاندي بېله بېله وحي شوې وه؟!! كه څوك دا
غلطه او بې بنسټه ادعاء كوي نو موږ ته دي د رسول هللا ﹽ
يو داسي حديث راوښيي چي په هغه كي ويل شوي وي :ما ته
د قرآن تر نزول وړاندي په دې اړه وحي شوې وه!!!
 -4د رجم په اړه په قرآن كي دا حكم نه مومو چي محصن
زاني دي رجم شي ،رسول هللا ﹽ هم نه دي ويلي چي ما ته د
محصن زاني د رجم په اړه بېله وحي شوې ،خو رسول هللا ﹽ
داسي زاني او زانيه رجم كړي!! آيا د دې په توجيه كي
له دې پرته بله خبره كولى شو چي د رجم حكم په مخكني
شريعت كي راغلى ،په قرآن كي د دې حكم په اړه نه دا
ويل شوي چي مخكنى حكم منسوخ دئ ،نه ئې هغه تعديل كړ
او نه ئې د هغه پر ځاى بل حكم ولېږو ،نو له همدې
كبله رسول هللا ﹽ د محصن زاني په اړه د مخكني شريعت له
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حكم سره سم عمل كړى.
دې ته مو بايد پام وي چي نن تر ټولو زيات مسيحيان
پر اسالم دا اعتراض كوي چي اسالم ولي د رجم سخت او د
ترحم او عاطفې خالف قانون وضع كړى!! پوهېږئ چي دوى ته
به زموږ مضبوط او په اصطالح غاښ ماتوونكى ځواب څه وي؟
ځواب مو دا دئ :دا خو ستاسو د مذهب قانون دئ ،تاسو
پر قرآن نه بلكي پر خپل بايبل اعتراض كوئ ،ځواب ئې
له خپلو كشيشانو وغواړئ!! موږ ستاسو د مذهب په يوه
څرگند حكم عمل كوو ،ولي او څنگه مو مالمتوئ؟ ښايي هللا
تعالى به د همدې لپاره په قرآن كي د رجم حكم نه وي
ذكر كړى چي موږ د قرآن سخت زړو او نه پخال كېدونكو
معترضينو ته دغه ځواب وركړى شو!!
ب :د دوى بل دليل دا دئ چي وايي :په قرآن كي داسي
راغلي:
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البقرة111 :
له خپلو مېرمنو سره د روژې د شپې نږدې والى (جماع)
درته حالل كړى شوې ،هغوى ستاسو لپاره لباس او تاسو د
دوى لپاره لباس يئ ،هللا په دې پوه شوى چي تاسو له ځان
سره خيانت كولو ،نو پر تاسو (له خپل رحمت سره)
راوگرځېدو او عفو ئې درته وكړه ،نو اوس له دوى سره
مباشرت كوئ او هغه څه وغواړئ چي هللا درته مقدر كړي (د
اوالد درلودو په نيت نږدې والى وكړئ) او خورئ او څښئ
ترهغه چي د سباوون سپينه كرښه له توري درته څرگنده
شي... ،
دوى دا آيت داسي تعبيروي :د دې آيت تر نزول
وړاندي حكم دا وو چي د روژې له ماښام تر ماخستن پوري
خوراك ،څښاك او نور د روژې اړوند ممنوعات جائز وو خو
تر ماخستن وروسته بيا تر بل ماښام پوري ممنوع او
حرام وو ،ځينو له دې حكم سرغړاوى وكړ نو ځكه دا آيت
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نازل شو او دوى ئې خپل خيانت ته متوجه كړل ،خو په
ضمن كي ئې هغه مخكنى حكم منسوخ كړ او تر سحر پوري ئې
دغه ممنوعات جائز وگرځول!! دوى په دې آيت استناد كوي
او وايي :دا د ممنوعيت حكم په قرآن كي نه مومو كه
وحي يوازي په قرآن كي منحصره وى نو ولي به د هغو
صحابه وو عمل د خيانت په نامه يادېدو!!
دوى ته په ځواب كي وايو :دا ډېر ډېر كمزورى
استدالل دئ ،هيڅ وزن او وقعت نه لري ،لكه څنگه چي په
قرآن كي دا ممانعت نشو موندلى همداراز په احاديثو كي
هم دا ممانعت نشو موندلى ،مهرباني وكړئ موږ ته هغه
حديث راوښيئ چي دا ممانعت په كي راغلى!! كه نه په
قرآن كي د دې ممانعت حكم وي او نه د رسول هللا ﹽ په
احاديثو كي نو تاسو څنگه جسارت كوئ او وايئ چي د دې
ممانعت حكم په وحي خفي او وحي غير متلو ثابت دئ؟!!
تاسو خو يوازي په هغه صورت كي د دې خبري كولو حق
درلود چي په دې اړه مو په قرآن او حديث كي كوم صريح
حكم موندلى وى ،نه دا چي په خپل سر او له كوم نص
پرته داسي څه وايئ چي نه هللا تعالى ويلي او نه د هغه
رسول!! حقيقت دا دئ چي دا د ځينو صحابه وو خپل گمان
وو چي د روژې په شپو كي بايد د ماخستن له لمانځه
وروسته تر راتلونكي ماښام د روژې له ممنوعاتو ډډه
وكړي ،ځينو بيا د خپلي دغي رأيي خالف عمل كړى ،قرآن
دا عمل د (تختانون انفسكم) په صيغه ياد كړى ،ځكه دوى
د خپلي رأيي خالف هغه څه كړي چي گناه ئې گڼله ،او دا
له خپل ځان او نفس سره خيانت دئ ،كه دوى د هللا تعالى
او د هغه د رسول د كوم حكم مخالفت كړى وى نو بيا به
د دوى عمل له ځان سره د خيانت په صيغه نه يادېدو
بلكي د ذنب او اثم په نامه به يادېدو .ښه به وي چي
تاسو په دې اړه تفهيم القرآن هم وگورئ چي په زړه
پوري بحث ئې كړى.
د دې آيت دقيق تفسير دا دئ :مسلمانانو داسي گمان
كاوو چي د روژې په شپه له ويدېدو وروسته بايد له
مېرمنو سره له نږدې والي ډډه وكړي ،په دې اړه دوى ته
كوم حكم نه وو شوى ،كه څه هم ځيني په دې باور دي چي
دا كار په دوى حرام كړى شوى وو ،خو نه په قرآن كي د
داسي حرمت په اړه څه حكم راغلى او نه په حديث كي ،په
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خپله ئې همداسي انگېرله ،خو كله كله به ئې د خپل دغه
ذهنيت خالف كار وكړ او په دې سره به ئې د گناه او
خيانت احساس كاوو ،هللا تعالى ورته په صريحو الفاظو د
دې اجازه وركړه او وئې فرمايل چي مېرمن د خاوند
لپاره او خاوند د مېرمني لپاره له گناهونو نه د
حفاظت سبب دئ ،داسي لكه لباس چي انسان له تودوخي او
يخنۍ ساتي ،همدا راز ئې ورته وويل چي د مباشرت هدف
او غايه بايد د اوالد درلودل وي ،نه فقط د جنسي غريزې
اشباع .دا وضاحت ئې هم وكړ چي د روژې وخت د سباوون د
سپيني گاري له راڅرگندېدو د شپې تر پيل پوري دئ ،شپه
د لمر په لوېدو سره پيل كېږي ،د هللا تعالى هغه بنده
خوښېږي چي نه په دين كي څه زياتوي او نه څه كموي،
هغه چي د روژې حدود مراعاتوي ،نه څه پرې زياتوي او
نه ئې ترې كموي ،نه د روژې پيل تر خپل ټاكلي وخت ډېر
وړاندي نيسي او نه ئې پاى تر خپل ټاكلي وخت ډېر
وروسته ،دا ځكه چي دا كار د دې نښه ده چي هغه د بې
ځايه تقوى په نامه په دين كي له ځانه څه نه دي زيات
كړي ،د اكثرو امتونو انحراف له همدې ځايه پيل شوى،
مذهبي مشرانو او علماوو ئې له خپل لوري په دين كي
زياتوالى راوستى ،د قرآن په اصطالح د خلكو پېټي ئې
درانه كړي او په الس پښو كي ئې ورته زنځيرونه او
زولنې اچولي ،د هر پيغمبر يوه لويه دنده دا گڼي چي
راغلى ترڅو دا اضافي پېټي د خلكو له اوږو راكوز كړي
او دا زنځيرونه وشلوي .پيغمبر عليه السالم به د لمر
له لوېدو سره سم خپله روژه ماتوله.
ج :د دوى يو بل دليل دا دئ چي وايي :په قرآن كي ټول
احكام نه دي راغلي ،ځيني احكام داسي دي چي يوازي ئې
په احاديثو كي موندلى شو ،د دې ادعاء د اثبات لپاره
وايي :په قرآن كي يوازي هغه غوښه حالله گڼل شوې چي د
ذبحي پر مهال ئې د هللا تعالى نوم ياد شي ،خو كب (ماهي)
بې له ذبحي حالل دئ ،د دې استثناء بنسټ د قرآن كوم
آيت نه بلكي د پيغمبر عليه السالم حديث دئ ،په ډېر
زور شور سره وايي :راوښيئ د قرآن كوم آيت دا استثناء
جائز گڼي؟!! دوى ته په ځواب كي وايو :په قرآن كي دا
استثناء شته خو څه وكړو چي تاسو نه يئ ورته متوجه
ً يعني تازه غوښي په
ً طريا
شوي! قرآن كب (ماهي) د لحما
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نامه ياد كړى او دا ښيي چي ماهي د تازه او پاكي غوښي
حكم لري ،پيغمبر عليه السالم د قرآن دغي وينا ته په
پام سره ويلي چي ماهي له ذبحي پرته حالل دئ .دوى دا
هم وايي چي اهلي خر د حديث له مخي تحريم شوى نه د
آيت له مخي ،دوى ته وايو :ټول محقق علماء وايي چي
اهلي خر له هره پلوه صحرايي خره ته ورته دئ ،په
څارويو كي شمېرل كېږي ،واښه خوري او داړي نه لري ،د
حرمت دليل ئې فقط دا دئ چي دا هغه مهال د سورلۍ مهمه
وسيله وه ،رسول هللا ﹽ د خيبر د جگړي په ورځ د هغه غوښه
تحريم كړه ،ځكه ځينو صحابه وو په غنيمت نيول شوي
اهلي خره ذبح او پاخه كړي وو ،رسول هللا ﹽ ته اطالع
ورسېده او د حرمت امر ئې وكړ .دا حرمت داسي دئ لكه د
آس د غوښي حرمت.
د :دوى دا هم وايي چي د ورېرې او عمه ،خورزې او خاله
د يو ځايي نكاح يادونه په قرآن كي نه ده شوې او حرمت
ئې يوازي د حديث له مخي ثابت دئ!! يعني د هغو دوو
ښځو يو ځايي نكاح جائزه نه ده چي په خپلو كي ورېره
او عمه يا خورزه او خاله وي ،دا چي د دې حرمت منشأ
قرآن دئ او كه له قرآن پرته بېله او مستقله وحي،
بايد ووايم :د دې منشأ په خپله قرآن دئ ،رسول هللا ﹽ دې
ته په پام سره چي د دوو خويندو ،د ښځي او د دې د
مور ،د ښځي او د هغې د لور يو ځايي نكاح حرامه گڼل
شوې ،دا وضاحت كړى چي د ټولو هغو ښځو يو ځايي نكاح
ناجائزه ده چي كه په دوى دواړو كي يو ئې نارينه فرض
شي نو په خپلو منځونو كي ئې نكاح جائزه نه وي .ورېره
او عمه ،خاله او خورزه داسي دي چي كه يو ئې نارينه
وي نو د دواړو ترمنځ نكاح ناجائزه ده ،نو د دوى يو
ځايي نكاح ناجائزه ده .د هغو خلكو ادعاء بې بنسټه او
له ځانه جوړه كړې ادعاء ده چي وايي د دوى حرمت د
مستقلي وحي له مخي ثابت شوى نه د قرآن له مخي!! حال
دا چي قرآن د ټولو قضاياوو په اړه اصول وضع كړي،
رسول هللا ﹽ دغه اصول تشريح كړي او تفصيالت ئې موږ ته
بيان كړي ،قرآن د مور او لور يادونه كړې او ويلي ئې
دي (حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم) خو د انا او لمسۍ
يادونه ئې نه ده كړې ،هر عاقل انسان پوهېږي چي د انا
حكم د مور په څېر دئ او د لمسۍ حكم د لور په څېر .د
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فروعاتو او تفاصيلو په اړه د رسول هللا ﹽ د الرښوونو
منشأ په خپله قرآن دئ نه مستقله او بېله وحي ،كه دا
مستقله وحي وى نو رسول هللا ﹽ به ويلي وو چي ما ته وحي
شوې چي داسي نكاح حرامه ده.
هو :دوى دا ادعاء هم كوي چي په قرآن كي د لمانځه د
ترتيب ،اوقات او د ركعتونو د شمېر په اړه واضح
الرښووني او احكام نه مومو ،رسول هللا ﹽ د مستقلي وحي له
مخي په دې اړه موږ ته الرښووني كړې ...دوى ته وايو:
ستاسو دا ادعاء هم د نورو په څېر بې بنسټه ده ،رسول
هللا ﹽ د لمانځه هر څه له قرآن اخيستي ،د هللا په نامه د
لمانځه پيل ،قيام ،تالوت ،ركوع ،سجده ،په ركوع او
سجده كي تسبيحات ،د لمانځه پنځه وختونه او د ركعتونو
شمېر؛ دا ټول هغه څه دي چي په قرآن كي ورته يا په
ډېر وضاحت سره يا تلويحا اشاره شوې ،په ډېر ډاډ او
اطمئنان سره ويلى شو چي حديث د قرآن شرح او تفسير
دئ ،د هر حديث منشأ په قرآن كي شته ،خو موږ د ځينو
منشأ درك كولى شو او د ځينو نه ،ځيني ئې داسي دي چي
يوازي د قرآن لومړنى مفسر او حامل رسول هللا ﹽ پرې
پوهېدو او ځيني ئې داسي چي هر څوك پرې پوهېږي.
و :دوى د خپلي غلطي عقيدې په دفاع كي پر يوه بل آيت
هم ناسم استناد كوي چي وايي:
    
   













     
  


التحريم3 :
او كله چي پيغمبر له خپلو ځينو مېرمنو سره يوه خبره
په سري توگه ياده كړه ،نو كله چي هغې دا خبره (نورو
ته) بيان كړه او هللا دى پرې پوه كړ ،يوه برخه ئې
څرگنده كړه او له بلي ئې ډډه وكړه ،نو كله چي ئې هغه
پرې خبره كړه وئې ويل :چا دا خبره درته وكړه؟ وئې
ويل :باخبره پوه ذات پرې خبر كړم.
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هيم
العل
َّأنى ْ
دوى د دې آيت پر دغي فقرې (قال نب
ُ
ُ) استناد كوي او وايي :په قرآن كي دا مطلب نه
هير
الخب
ْ
دئ راغلى چي هللا تعالى رسول هللا ﹽ ته دا خبر وركړ چي هغي
مېرمني ئې نورو ته هغه سري خبره افشاء كړې ،او گواكي
له دې معلومېږي چي رسول هللا ﹽ ته په دې اړه بېله وحي
شوې!!
دوى ته وايو :ستاسو دا استدالل هم د نورو په څېر
په بشپړه توگه غلط دئ ،رسول هللا ﹽ نه دي ويلي چي ما ته
هللا تعالى مخامخ او بالواسطه وويل ،كه داسي وى نو هغه
به فرمايلي وو :قال لي ربي :زما رب راته وويل ،دا ئې
هم نه دي ويلي چي ما ته ئې په خپله يا د فرشتې په
واسطه وحي وكړه ،كه داسي وى نو هغه به فرمايلي وو:
اوحى إلي :ما ته ئې وحي وكړه ،رسول هللا ﹽ فرمايلي:
باخبره پوه ذات پرې خبر كړم ،د دې معنى قطعا دا نه
ده چي هللا تعالى ما ته بالواسطه او مخامخ يا د فرشتې له
الري اطالع راكړه ،په حقيقي معنى ئې هر هغه څوك پوهېږي
چي د آيت نوري فقرې هم په پام كي ونيسي ،مخصوصا دا
ْه :او هللا دى پرې پوه كړ،
هَّهللا علي
فقره چي وايي :و أظهرُُ
يعني هللا تعالى داسي انتظام وكړ چي رسول هللا ﹽ له موضوع
خبر شي ،په قوي احتمال سره دا اطالع د هغه چا له لوري
وركړى شوې چي دا خبره ئې اورېدلې وه ،داسي بالواسطه
خبرېدا هللا تعالى ته منسوبول نه د حقيقت خالف انتساب دئ
او نه دروغ گڼل كېدى شي ،د كوم انسان په واسطه له
كومي خبري خبرېدل په حقيقت كي د هللا تعالى په اراده او
ْه) معنى همدا ده .په
هَّهللا علي
توفيق ترسره كېږي ،د (أظهرُُ
آيت كي ويل شوي :رسول هللا ﹽ له اړوند مېرمني پوښتنه
وكړه چي ولي دي هغه سري خبره افشاء كړې ،خو دا ئې
ترې پټ كړل چي چا اطالع وركړې ،د آيت دا فقره چي
ْض :يوه برخه ئې څرگنده كړه
ْرض عن بع
ه و أع
َّف بع
وايي :عر
ْضُ
او له بلي ئې ډډه وكړه ،په يقيني توگه همدا مطلب
افاده كوي ،او په دې سره قرآن موږ ته الرښوونه كوي چي
په داسي مواردو كي د هغه چا د نامه له افشاء كولو
ډډه وكړئ چي كه ئې نوم افشاء شي په فتنې او د دوو تر
منځ په زړه بداوي او نزاع منتج كېږي .عجيبه ده چي
دوى د دې مبارك آيت له څرگندو الفاظو داسي غلطه
انتباه اخلي!!

د قرآن پلوشې
139
الشورى
ز :دا هم بايد دوى ته ووايو چي د قرآن د دې آيت په
اړه د دوى تعبير كامال غلط دئ چي وايي:
     





النجم4-3 :

د خپل هوس له مخي خبري نه كوي ،دا خو له هغي وحي
پرته بل څه نه دي چي ده ته وحي كېږي.
د دې مباركو آيتونو معنى دا ده چي د رسول هللا ﹽ له
لوري وړاندي شوى قرآن د ده خپل كتاب او د ده د
ويناوو مجموعه نه دئ ،دا خو يوازي هغه وحي ده چي د
يوه پياوړي او شديدالقوى ملك له لوري ده ته وحي شوى،
دلته په (هو) سره قرآن ته اشاره شوې نه بل څه ته او
نه د رسول هللا ﹽ هري وينا ته ،د رسول هللا ﹽ ډېري ويناوي
نه وحي وې او نه د وحي شرح او تفسير ،بلكي د ده خپلي
خبري وې ،دا درې بايد سره خلط نه كړو ،قرآن وحي ده،
حديث د وحي شرح او تفسير دئ ،او پر دې دواړو سربېره
رسول هللا ﹽ په خپل شخصي ورځني ژوند كي ډېري داسي خبرې
كړې چي نه د وحي نوم وركولى شو او نه ئې د وحي شرح
او تفسير گڼلى شو ،لكه دا چي رسول هللا ﹽ هره ورځ چا ته
د كوم كار كولو سپارښتنه كړې ،څه ئې د خوراك او څښاك
لپاره غوښتي ،د كوم جنگ پرېكړه ئې كړې ،كومه ډله ئې
كوم لوري ته لېږلې ،د ډلي غړي ئې غوره كړي ،او دې ته
ورته نور كارونه ،آيا ويلى شو چي دا هره وينا ئې د
وحي له مخي وه؟! جبرئيل ﹽ ورته راغلى او دا الرښووني
ئې هغه ته كړې؟!!
كه رسول هللا ﹽ ته پر قرآن عالوه نوره وحي هم شوې وى
نو رسول هللا ﹽ به د هغې د ليكلو او نورو ته د رسولو په
اړه دومره جدي اهتمام كړى وو لكه چي د قرآن په اړه
ئې كاوو ،ولي به ئې صحابه وو ته ويل :زما حديث مه
ليكئ ،چا چي له قرآن پرته بل څه ما ته منسوب كړي او
ليكلي ئې دي هغه دي له منځه يوسي!! څنگه به رسول هللا ﹽ
د الهي وحي له كتابت ممانعت كولو او حتى د هغه د محو
كولو سپارښتنه به ئې كوله؟!! رسول هللا ﹽ خو د وحي په
اړه دومره جدي اهتمام كولو چي ال به د فرشتې له لوري
د هغې القاء پاى ته نه وه رسېدلې چي ده به له ځان
سره تكراروله او د حفظولو هڅه به ئې كوله ،د ده دغي
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تلوسې او تلوار ته په پام سره هللا تعالى هغه ته
الرښوونه وكړه چي تلوار مه كوه ،پرېږده چي فرشته د
وحي القاء پاى ته ورسوي ،ډاډه اوسه چي ستا په زړه كي
د هغې جمع كول او ستا پر ژبي د هغې بيانول زموږ پر
ذمه دي ،د وحي متصل به ئې هغه هم د وحي كاتبانو ته
ويله او هم خپلو صحابه وو ته ،ځينو به ليكله او ځينو
به حفظوله ،آيا دا كافي نه ده چي ووايو :د رسول هللا ﹽ
حديث د وحي شرح او تفسير دئ نه بېله او مستقله
وحي؟!!
دې جنابانو ته وايو :ستاسو د دغو ادعاگانو معنى
دا ده چي گواكي قرآن ناقص دئ او په حديث سره بشپړ
كېږي ،گواكي قرآن د الرښود په توگه كافي نه دئ او
گواكي د ځينو امورو په اړه په قرآن كي الرښووني نشته،
حديث دا نقص پوره كوي!! موږ هللا تعالى ته له داسي غلطي
وينا پناه وړو ،هغه قول او وينا پر دېوال وهو چي
قرآن ته نقص منسوبوي ،قرآن كامل او بشپړ دئ ،قرآن د
الرښود په توگه كافي دئ ،ټولي هغه ضروري الرښووني په
قرآن كي راغلې چي انسان ورته ضرورت لري ،د آدم ﹽ له
پيدايښت بيا د رسول هللا ﹽ تر رحلت پوري چي د هللا تعالى
له لوري پيغمبرانو ته د احكامو او هداياتو كومه وحي
شوې او كومي الرښووني شوې ،قرآن پر ټولو دغو احكامو
او الرښوونو احتوى كړې ،قرآن پر ټولو مخكنيو كتابونو
محيط او مهيمن دئ ،داسي څه نه دي پاته چي قرآن دي نه
وي بيان كړي ،خو د رسول هللا ﹽ په څېر يو امين او
رښتيني حامل او شارح غواړي چي په خپل قول او عمل كي
د هغه شرح او تفسير د قرآن د ټولو مخاطبينو په
وړاندي كېږدي ،دا هم نه له دې كبله چي قرآن په كافي
پيمانه واضح او مفصل نه دئ بلكي له دې كبله چي ځيني
مخاطبين ئې د فهم له پلوه نقص لري ،او شرح او تفصيل
ته ضرورت لري .دا د قرآن په اړه زموږ شخصي وينا او
ادعاء نه ده ،هللا تعالى قرآن په همدغه توگه معرفي كړى،
د قرآن په اړه په قرآن كي داسي لولو:
    ....
*

االسراء12 :
او هر څه مو په تفصيل سره بيان كړي.
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يعني په قرآن كي هر څه په بشپړ تفصيل سره راغلي.








   






    



االنعام114 :

آيا له هللا پرته بل حكم ولټوم؟ حال دا چي (هللا) همغه ذات
دئ چي دا مفصل كتاب ئې درته رالېږلى ،او چا ته چي د
كتاب (علم) وركړى شوى په دې پوهېږي چي په رښتيا سره
دا ستا د رب له لوري نازل شوى دئ ،نو له شك كوونكو
څخه مه كېږه.
په دې مبارك آيت كي رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي
مخالفينو ته ووايي :آيا له هللا تعالى پرته بل حكم ځان
ته ولټوم؟ آيا خپل ژوند د بل چا د حكم او دستور
مطابق تنظيم كړم؟ آيا په ژوند پوري مربوط قضايا د بل
چا د قانون مطابق حل و فصل كړم؟ په داسي حال كي چي هللا
تعالى د دې مقصد لپاره مفصل او جامع كتاب رالېږلى ،د
داسي جامع او مفصل كتاب په شته والي كي به څنگه او
ولي بل چا ته رجوع كوم؟! چا ته چي د كتاب علم وركړى
شوى په دې پوهېږي چي دا مفصل او جامع الرښود كتاب ستا
د رب له لوري نازل شوى ،نو د دوى مخالفت دي تا په شك
كي وانه چوي.
   
     



االنعام111 :


او ستا د رب كالم د صداقت او عدالت له پلوه بشپړ دئ،
هيڅوك ئې د پرېكړو بدلوونكى نشي كېدى ،او هغه پوه
اورېدونكى دئ.
دلته د دې الهي كتاب په اړه څو خبري شوې:
 دا ستا د رب كالم دئ.
 هره خبره ئې په بشپړه توگه رښتينې ده.
 هر قضاوت او حكم ئې په بشپړه توگه عادالنه دئ.
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 هيڅوك ئې د پرېكړو ،وعد او وعيد د تحقق مخه نشي
نيولى.
 هللا تعالى چي په دې كتاب كي څه ويلي ،كه دا د
مؤمنانو او كافرانو د قول او عمل په اړه دي ،كه د
توحيد او شرك ،حق او باطل ،دنيا او آخرت په اړه دي،
كه د خلكو د عملونو د پايلو او عواقبو په اړه دي،
ټول حق او رښتيني دي او دا د هغه ذات له لوري ويل
شوي چي پوه اورېدونكى دئ.



....






    




     


المائدة3 :
 ....نن مو ستاسو دين درته بشپړ كړ او خپل نعمت مي
درباندي پوره كړ او اسالم مي د دين په توگه درته غوره
كړ ،خو كه څوك په سخته لوږه كي اړ شو ،په داسي حال
كي چي د گناه په لوري تلوسه كوونكى نه وي ،نو هللا
مهربان بخښونكى دئ.
يعني د دغو احكامو او الرښوونو په راتلو سره ستاسو
دين بشپړ شو ،هللا د دين د بشپړتيا او پر كافرانو ستاسو د
برالسي په نتيجه كي خپل ستر نعمت او پېرزوينه درباندي
مكمله كړه ،او س نو كافرانو ته له يأس او ناهيلي پرته
بل څه نه دي پاته ،نه پر تاسو د بريا طمع كولى شي او
نه خپل دين ته ستاسو د راگرځولو هيله ساتلى شي.
د مستندو رواياتو له مخي پيغمبر عليه السالم د حجة
الوداع په تاريخي خطبې كي د دې آيت دغه برخه ولوسته
(اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت
لكم االسالم دينا) له دې معلومېږي چي يا خو د آيت دا
برخه په دغه وخت كي نازله شوې او يا له دې مخكي او د
آيت له نورو برخو سره يو ځاى .او دا ښيي چي قرآن كامل
او بشپړ دئ ،هيڅ نقص او كموالى په كي نشته.
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العنكبوت54-51 :

او وئې ويل :ولي د خپل رب له لوري څرگندي نښي نه دي
پرې نازلي شوې؟ ووايه :يقينا چي نښي خو له هللا سره دي،
او زه يوازي يو څرگند نذير يم ،آيا دا ورته كفايت نه
كوي چي موږ پر تا هغه كتاب نازل كړى چي پر دوى لوستل
كېږي ،يقينا چي په دې كي د ايمان راوړونكو وگړو
لپاره حتما رحمت او ذكر دئ.
دا آيتونه وايي :چا چي له حق سره د مخالفت پرېكړه
كړې وي؛ نه په دالئلو قانع كېږي او نه په معجزو ،دا
دئ گورئ چي د قريشو په وړاندي د رسول هللا ﹽ په څېر ستر
شخصيت والړ دئ ،د هللا تعالى لوري ته بلنه وركوي ،د قرآن
په څېر له معجزو ډك كتاب ورته وړاندي شوى ،خو هغوى
نه يوازي له ايمان راوړو ډډه كوي بلكي له رسول هللا ﹽ د
داسي خارق العاده معجزو غوښتنه كوي چي د دوى شيطان
پرې قانع شي ،وايي :ولي د ده د رب له لوري څرگندي
نښي نه دي پرې نازلي شوې؟ هللا تعالى د دوى په ځواب كي
رسول هللا ﹽ ته الرښوونه كوي چي ورته ووايي :يقينا چي
نښي خو له هللا سره دي ،او زه يوازي يو څرگند نذير يم،
له ما سره نه معجزې شته او نه ئې د ښودلو واك ،زه
فقط يو نذير يم چي د كفر ،شرك ،ظلم او فساد له بدو
پايلو تاسو ته خبردارى دركوم .د دوى د غلطي غوښتني
په ځواب كي فرمايي :آيا د دوى د قناعت لپاره دا له
اعجازونو ډك كتاب چي ته ئې پرې لولې كفايت نه كوي؟!!
يقينا چي په دې كي د ايمان راوړونكو وگړو لپاره حتما
(رحمت) او (ذكر) دئ ،هغه چي د ايمان راوړو استعداد
او وړتيا ئې نه ده ځپل شوې هغوى به هرومرو دا كتاب د
هللا تعالى يوه لويه پېرزوينه گڼي او له هغه به پند
اخلي.
يعني په چا كي چي د ايمان راړولو استعداد وي هغه ته
دا كتاب په خپله د معجزې او دليل په توگه كافي دئ،
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تر دې لويه او ستره معجزه نشته .كه څوك لږ له شفاف
ذهن سره او د حق موندلو له تلوسې او تندي سره قرآن
ً چي د قرآن هره وينا به د دې
ته رجوع وكړي نو يقينا
عالم او د عالم د هر څه په اړه هومره علمي او دقيقه
ومومي چي ورته ثابتوي دا كتاب هغه چا نازل كړى چي د
دې ټول عالم او د عالم د هر څه په اړه جامع علم لري،
دا كتاب د هغه چا له لوري راغلى چي علم ئې په زمان
او مكان پوري محدود نه دئ ،هيڅ شى او حقيقت ئې ترې
پټ نه دئ ،د ده د علم په وړاندي داسي حجاب نشته چي د
يوه شي په حقيقت د پوهېدو مانع شي ،موږ په دې كتاب
كي گورو چي د هر څه په باب ئې هره وينا او قضاوت
دقيق او صحيح دئ ،دا دقيق او سل په سلو كي صحيح او
علمي قضاوتونه او پرېكړي موږ ته ثابتوي چي د دې كتاب
لېږونكى د هر څه په اړه جامع او كامل علم لري ،له دې
ناحيې قرآن معجزه ده او د پيغمبر عليه السالم په
حقانيت شهادت وركوي .له دې مبارك آيت معلومېږي چي
قرآن له هره پلوه كافي دئ.







    
   

النحل14 :
او پر تا مو دا كتاب يوازي د دې لپاره نازل كړى چي
دوى ته هغه څه څرگند كړې چي اختالف ئې په كي كړى ،او
د هغو لپاره الرښوونه او رحمت چي ايمان راوړي.
يعني كوم پيغمبران چي تر تا د مخه لېږل شوي وو او
د دوى په الس كومي الرښووني مخكنيو ته لېږل شوې وې،
هغوى د خپلو پيغمبرانو الرښووني شا ته وغورځولې ،په
اختالفاتو كي ونښتل ،دا انحراف او اختالف هغه پړاو ته
رسېدلي چي د نوي پيغمبر له بعثت او د نوي كتاب له
رالېږلو پرته ئې په بل څه عالج ممكن نه وو ،هللا تعالى
ستا په بعثت او ستا په الس د قرآن په لېږلو سره هغو
كسانو ته الرښوونه كوي او له خپل رحمت او پېرزويني ئې
برخمن كوي چي ايمان راوړي .دا داسي ده لكه چي هللا
تعالى له آسمانه باران وروي او په دې باران سره زمكه
له خپلي مړيني وروسته بيا راژوندۍ كوي ،قرآن هم د
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انسان لپاره د ژوند تومنه ده ،هللا تعالى په همدې قرآن
سره مړه زړونه راژوندي كوي ،يقينا چي په دې كي د هغو
وگړو لپاره څرگنده نښه ده چي اوري.
دا او دې ته ورته گڼ شمېر آيتونه وايي :قرآن كامل
دئ ،هر څه ئې په تفصيل سره بيان كړي ،د هر اختالف په
اړه كه فكري وي ،كه حقوقي وي او كه سياسي او
اجتماعي ،وروستۍ سمه پرېكړه كوي او وروستى صحيح
قضاوت وړاندي كوي ،تر هري معجزې ستره معجزه ده ،له
هره پلوه كافي دئ او د انسان ټولو ضروري اړتياوو ته
ځواب وايي .آيا د قرآن په اړه د هللا تعالى له دې
ويناوو سره سره دا لوى او ستر ظلم نه دئ چي څوك
ووايي :قرآن ناقص دئ او په حديث سره ئې نقص او
كموالى رفع شوى؟!!
قرآن كافي ،مكمل او بشپړ دئ خو د رسول هللا ﹽ په څېر
يوه حامل او شارح ته ضرورت وو چي هغه خلكو ته ورسوي
او ټول جامع مطالب ئې تشريح كړي .رسول هللا ﹽ د هللا تعالى
هغه امين رسول او استازى دئ چي خپل الرښود پيغام ئې د
ده په الس خپلو بندگانو ته لېږلى ،هغه د دې الهي
پيغام هم امين حامل دئ او هم ئې رښتينى شارح ،داسي
حامل چي په بشپړه توگه ئې عمل پرې كړى او په دقيقه
توگه ئې خلكو ته قوال او عمال تشريح كړى ،دې الهي
پيغام داسي يوه امين حامل او رښتيني عامل ته ضرورت
درلود چي د ده په قول او عمل كي عيني تجسم ومومي،
داسي چي كه څوك وغواړي پوه شي چي هللا تعالى څنگه
انسان ،له كومو فكري ،اخالقي او عملي ځانگړتياوو سره
خوښوي نو ورته وويل شي :داسي انسان لكه د دې الرښود
الهي كتاب لومړنى حامل ،لكه رسول هللا ﹽ ،كه ووايي :د
هللا تعالى صحيح لمانځنه او عبادت به څنگه وي ،ځواب ئې
دا وي :همغسي لكه چي رسول هللا ﹽ د خپل رب عبادت او
لمانځنه كوله ،كه پوښتنه وكړي :كوم څه حالل دي او كوم
څه حرام ،ځواب ئې دا وي :همغه څه چي رسول هللا ﹽ د دغه
الهي كتاب په رڼا كي د حالل او حرام په سترگه ورته
كتلي ،هو؛ رسول هللا ﹽ يعني مجسم او ژوندى قرآن ،همغسي
لكه چي عائشه ﹽ وايي :كان خلقه القرآن :قرآن د ده
اخالق وو ،يعني كه غواړې پوه شې چي د رسول هللا ﹽ اخالق
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څنگه وو ،تقوى ئې څنگه وه ،عبادت ئې څنگه ،جهاد ئې
څنگه ،صبر ئې څنگه او جرأت ئې څنگه وو او په كومو
كومو صفاتو متصف وو ،نو ځواب دا دئ :قرآن ولوله او
وگوره چي هللا تعالى كوم صفات خوښوي ،رسول هللا ﹽ په ټولو
دغو صفاتو متصف وو .موږ د رسول هللا ﹽ په كامل اطاعت
مكلف يو ،د ده اطاعت داسي دئ لكه د هللا تعالى اطاعت،
دا ځكه چي دى د هللا تعالى استازى دئ او هره وينا او
عمل ئې د الهي الرښوونو مطابق ،د رسول هللا ﹽ هره وينا
او هر عمل موږ ته حجت دئ.
د دغو څرگندو دالئلو په رڼا كي په پشپړ يقين او
اطمئنان سره ويلى شو چي د رسول هللا ﹽ سنت (قول او عمل)
ته بايد د قرآن د شرحي او تفسير په سترگه وگورو نه د
مستقلي وحي په سترگه ،هغه رأيه صحيح او د قرآن د
وينا مطابق ده چي وايي :رسول هللا ﹽ ته قرآن وركړى شوى
او د قرآن دقيق او رښتينى فهم ،او د رسول هللا ﹽ حديث د
قرآن شرح او تفسير دئ ،او هغه رأيه بې بنسټه او له
ځانه جوړه شوې رأيه ده چي وايي :رسول هللا ﹽ ته پر قرآن
سربېره داسي وحي هم شوې چي د احكامو منشأ ده ،او د
رسول هللا ﹽ حديث د دې وحي مظهر دئ.
له دې بايد ډډه وكړو چي ووايو :قرآن كافي نه دئ،
بايد پر دې ټينگار وكړو چي قرآن كافي او شافي دئ ،په
قرآن كي هر څه راغلي ،دا د قرآن په اړه د هللا تعالى
وينا او الرښوونه ده ،دا د قرآن په اړه د رسول هللا ﹽ
وينا ده ،څوك چي له قرآن پرته په بل څه كي هدايت
ولټوي هللا تعالى ئې بې الري كوي .د حديث په اړه بايد
زموږ عقيده دا وي چي حديث د قرآن شرح او تفصيل دئ،
رسول هللا ﹽ د قرآن حامل ،شارح ،معلم او مفسر دئ ،وحي
په قرآن كي راخالصه شوې ،څه چي رسول هللا ﹽ ته وحي شوي
ټول په قرآن كي راغلي ،د رسول هللا ﹽ ټولي ويناوي او
كړني د قرآن مطابق دي ،داسي صحيح حديث نشته چي منشأ
ئې په قرآن كي نه وي ،هغه روايت چي له قرآن سره
تعارض ولري رسول هللا ﹽ ته منسوبول ستر جسارت دئ ،له دې
بايد تل او په جدي توگه ډډه وكړو ،ټول فقهاء او
محدثين په دې متفق دي چي صحيح حديث هغه دئ چي نه له
قرآن سره تعارض ولري او نه له عقل سره ،د روايت سند
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په درېيمه درجه كي اهميت لري ،كوم روايت چي په قرآن
كي شاهد ونه لري ،له عقل سره اړخ نه لگوي او د عام
الهي سنت خالف خبره كوي نه يوازي د اعتبار وړ نه دئ
بلكي رسول هللا ﹽ ته ئې منسوبول ستره گناه ده ،هر څه
بايد قرآن ته راجع كړو او هغه مهال ئې ومنو چي له
قرآن سره مطابقت ولري يا لږ تر لږه له قرآن سره
دا روحيه خلكو ته وركول چي قرآن
تعارض ونه لري.
كافي نه دئ د هغو ضاله ډلو تبر ته الستى برابروي چي
قرآن شا ته غورځوي او په جعلي رواياتو پوري نښلي،
داسي وينا نه يوازي بد عواقب لري بلكي د قرآن د
صريحو او څرگندو آيتونو خالف وينا ده.
دلته دا وضاحت هم ضروري برېښي چي دا ادعاگاني د
يوه داسي پاكستاني مبلغ له لوري كېږي چي په خرافاتو
كي تر ستوني غرق او د شرك مبلغ دئ ،انگرېزانو يو
ټلويزيوني چينل وركړى ،مركز ئې په لندن كي دئ ،هره
ورځ د ده ويناگاني خپروي ،باور وكړئ ډېر ځلي داسي
شوي چي ما كله د كوم آيت په اړه د ده تفسير اورېدلى
نو بالاختيار مي له خولې وتلي :ظالمه! دروغ وايې،
تفسير دي په بشپړه توگه غلط دئ ،ما اكثرا د ده تفسير
داسي موندلى لكه څرگند او له غرض او مرض ټوكېدلى
تحريف!!
ده او د ده پلويانو ته وايو :تاسو څنگه حديث ته د
غير متلو وحي يا وحي خفي نوم وركوئ او قرآن د وحي
جلي او وحي متلو په نامه يادوئ؟ دا تسميه او نوموني
د چا له لوري شوې او دا نومونه چا غوره كړي؟ په قرآن
او حديث كي خو په قطعي توگه دا نوموني نشته ،موږ هم
حديث لولو ،هم ئې ليكو او هم ئې حفظ كوو ،ولي دې ته
د غير متلو نوم وركوئ؟ غير متلو خو هغه څه ته ويل
كېږي چي څوك ئې په خوله نه تكراروي او له لوستلو او
ويلو ئې ډډه كوي!! تاسو ولي وحي ته د جلي صفت وركوئ؟
پر وحي د جلي اطالق په بشپړه توگه غلط اطالق دئ ،وحي
هغه رمز او اشارې ته وايي چي د جلي خالف او خفي وي!!
آيا صحيح ده چي د هر ژېړ كتاب په حاشيې كي راغلى
مطلب داسي سپېڅلى وگڼو چي مخالفت ئې كفر بواح
وگڼو؟!! يو څوك پورته شوى او له ځانه ئې دا اصطالحات
راايستلي او ته اوس داسي پرې ټينگ يې چي د قرآن تر
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آيت هم درته مهم برېښي!! جنابه! ستا ئې خوښه خو موږ
دا اصطالحات درسره نه منو ځكه په بشپړه توگه او له
هره پلوه غلط دي!!
دې ته مو پام وي چي د رسول هللا ﹽ له رحلت وروسته
ځيني غلط افكار او باورونه په مسلمانانو كي خواره
شول ،ځينو خلكو به ويل :رسول هللا ﹽ ته له قرآن پرته
نوره وحي هم شوې ،خو هغه ئې يا پټه ساتلې يا ئې ځينو
خاصو وگړو ته ويلې ،گواكي وحي په قرآن كي نه راخالصه
كېږي ،ځينو به ويل :رسول هللا ﹽ هللا تعالى په خپلو سترگو
ليدلى ،ځينو نورو به ويل :رسول هللا ﹽ په غيب پوهېدو!!
عائشې ﹽ دغو غلطو او د قرآن خالف افكارو او باورونو د
ترديد لپاره مسروق ﹽ ته وويل :د دې خبري په اورېدو
مي وېښتان زيږ شول ،رسول هللا ﹽ نه خپل رب په خپلو
سترگو ليدلى ،نه له قرآن پرته داسي وحي شته چي له
خلكو ئې پټه ساتلې وي او نه پر غيب پوهېدو .چا چي
دا خبري وكړې ستر دروغ ئې ويلي!! روايت داسي دئ:
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ويلي) ،خو هغه جبرئيل ليدلى ،په خپلي اصلي بڼي كي ئې
يوازي دوه ځلي ليدلى ،يو ځل په سدرة المنتهى كـي او
ـق ئـې
بل ځل په جياد كي ،شپږ سوه وزري ئې وې ،ټول افـ
پوښلى وو.
په دې اړه له علي ﹽ هم پوښتنه شوې او ورته ويل شوي:
آيا د رسول هللا ﹽ په اهل بيت كي له تا يا بل چا سره له
قرآن پرته بل كتاب هم شته؟ د پوښتني موخه دا وه چي
آيا رسول هللا ﹽ ته داسي وحي هم شوې چي تا يا كوم بل
خاص كس ته ئې ويلې وي او په قرآن كي د هغې په اړه څه
نه وي ويل شوي ،روايت داسي دئ:
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(بخاري)111:
له ابو جحيفه روايت دئ چي وايي :علي ﹽ ته مي وويل:
آيا كوم خاص كتاب درسره شته؟ وئې ويل :نه؛ مگر د هللا
كتاب ،او هغه پوهه چي يوه مسلمان سړي ته په برخه
كېږي او هغه څه چي په دې پاڼي كي دي ،وايي :ورته ومي
ويل :نو په دې پاڼي كي څه دي؟ وئې ويل :د ديت حكم ،د
اسير آزادول او دا چي مسلمان د كافر په بدل كي نه
وژل كېږي.
ما ته يو چا د همدې موضوع په ارتباط يوه ليكنه
رالېږلې وه چي په كي راغلي وو :دوكتور احمد غازي
وايي :په سنن ابى داؤد كي دا روايت راغلى( :إني
أوتيت القرآن و مثله) ،ما په ځواب كي ورته وليكل :ما
دا روايت نه په دې كتاب كي وموند او نه د صحاح سته
په پاتي كتابونو كي ،البته په ځينو نورو كتابونو كي
راغلى ،خو دا روايت د سند له پلوه غريب دئ ،په صحابه
وو او تابعينو كي يوازي يو يو راوي لري ،د متن له
پلوه دا اشكال لري چي وايي :رسول هللا ﹽ ته قرآن وركړى
شوى او د قرآن مثل ،د دې معنى خو دا ده چي رسول هللا ﹽ
ته پر قرآن سربېره كوم بل كتاب هم وركړى شوى چي قرآن
ته ورته دئ!! او دا ادعاء نه د توجيه وړ ده ،نه د
منلو وړ او نه په ټولو صحابه وو كي بل چا دا خبره
كړې ،په امت كي له شيعه وو پرته هيڅوك دا خبره نه
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كوي چي رسول هللا ﹽ ته له قرآن پرته بل كتاب هم وركړى
شوى .تاسو د عائشې ﹽ او علي ﹽ دوه روايات هم وليدل
چي دغه ادعاء په كلكه ردوي.
 هغه دا هم ليكلي وو چي دكتور احمد غازي وايي:
داسي روايت هم شته چي وايي :پر رسول هللا ﹽ څلرويشت زره
ځلي وحي نازله شوې!! هغه ته مي وليكل :دا ادعاء او
روايت هيڅ بنسټ نه لري ،كه دا خبره هم ده كړې وي نو
معنى ئې دا ده چي ښايي د ده نوري خبرې به هم دې ته
ورته وي او په كار ده د ده د ليكنو په اړه محتاط وو
او د غير موثق او ضعيف ليكوال په سترگه ورته وگورو!!
ما داسي روايت او دې ته ورته د احاديثو په هيڅ كتاب
كي ونه موندو ،په غالب گمان چي دا به د شيعه وو له
لوري جعل شوى روايت وي ،او ښايي د هغوى په كتابونو
كي به راغلى وي ،ځكه هغوى وايي چي د قرآن د آيتونو
اصلي شمېر د اوسنى قرآن تر درې ځلي هم زيات دئ!!
يعني نږدې څلرويشت زره!!!
 په دې ليكني كي د االنفال د سورې په دغه آيت هم
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غيرمتلو وحي هم شته ،په ځواب كي مي ورته وليكل :د
(يعدكم هللا احدى الطائفتين) معنى دا نه ده چي هللا تعالى
ټولو صحابه وو ته مخامخ او د وحي له الري وعده وركړې
يا ئې د رسول هللا ﹽ له الري ،معنى ئې دا ده چي هللا تعالى
دا پرېكړه كړې وه چي د دغو دواړو ډلو (تجارتي قافله
او د قريشو مسلح لښكر) له منځه به پر يوې حتما
ً
مسلمانانو ته غلبه او برالسى وركوي ،دا د هللا تعالى غير
معلنه وعده وه ،چي په قرآن كي ئې ډېري بېلگي مومو،
ځينو دا خوښوله چي له لښكر سره مخامخ نه شي خو هللا
تعالى همدا غوښتل .د احمد غازي په څېر خلكو ادعاء به
په هغه صورت كي د منلو وړ وه چي په قرآن كي د دې
وعدې يادونه شوې وى يا رسول هللا ﹽ فرمايلي وى چي ما ته
ً يوه تاسو
هللا تعالى وحي وكړه چي له دغو دواړو به حتما
ته په الس درځي او هللا تعالى دا خوښوي چي تاسو لښكرغوره
كړئ ،كه داسي وى نو په صحابه وو كي به هيچا له قافلې
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سره د مخامخېدو هيله نه وه كړې ،ټولو به په اتفاق
سره ويلي وو چي موږ د هللا تعالى پر وعدې باور كوو او د
لښكر ماتول خوښوو.
حقيقت دا دئ چي د ټولو جعلي ،خرافي او غلطو
مذاهبو بنسټ پر دې كچه او غلط باور او دروغجني ادعاء
اېښودل شوى چي وايي :د هللا كتاب كامل او كافي نه دئ،
او هللا تعالى نور داسي احكام هم لېږلي چي په قرآن او
نورو الهي كتابونو كي ئې يادونه نه ده شوې ،هر ټگمار
خپل غرضي افكار او هغه غلط آراء چي د هللا تعالى له
كتاب سره په بشپړه توگه تعارض لري همداسي وحي گڼلي
او جاهلو عوامو ته ئې ويلي :دا هم د هللا تعالى له لوري
وحي شوي كه څه هم په الهي كتاب كي نه دي راغلي!!! د
قاديانت بنسټ په همدې غلط بنياد اېښودل شوى ،د شيعه
مذهب بنسټ همدا باور دئ ،د جاهلو متصوفينو مشرب او
مسلك همدا دئ ،ټول له دې سره په كلكه مخالفت كوي چي
د هللا تعالى كتاب وروستى معيار او محك وگڼل شي او وحي
په قرآن كي خالصه كړى شي .كه تاسو شيعه وو ته ووايئ:
ولي په داسي څه عقيده كوئ او د خپل مذهب بنسټ ترې
جوړوئ چي په ټول قرآن كي معمولي اشاره هم نه ده ورته
شوې؟!! په قرآن كي نه د علي ﹽ د امارت يادونه شوې او
نه ستاسو د پنځه كلن غائب امام زمان د امامت يادونه،
نو ترې وابه ورئ چي د دغو خلكو خبره درته كوي او
وايي :وحي په قرآن كي نه ده خالصه شوې ،رسول هللا ﹽ ته د
علي د امارت وحي هم شوې او زموږ ائمه وو ته د امام
زمان د امامت وحي هم!!! كه تاسو قاديانيانو ته
ووايئ :قرآن وايي :رسول هللا ﹽ خاتم النبيين دئ ،د وحي
سلسله په قرآن پاى ته رسېدلې ،نو تاسو ته به ووايي:
نه وحي په قرآن كي خالصه شوې او نه ئې د راتلو لړۍ
پاى ته رسېدلې ،غالم احمد قادياني ته داسي وحي كېده
لكه رسول هللا ﹽ ته!! يقينا چي دا د ټولو خرافي مذاهبو
گډ بنسټ دئ ،څوك چي وايي :رسول هللا ﹽ ته پر قرآن
سربېره وحي شو ې هغوى په حقيقت كي د دغو منحرفو او
دين دښمنو ډلو ملتيا كوي ،د دغو ټگمارانو تبر ته
الستي اچوي او د هغوى غلط مشرب مضبوطوي!!
حقيقت دا دئ چي د ټولو فتنو ،انحرافاتو ،مذهبي
اختالفاتو ،فكري او اعتقادي تشنجاتو او د دجاالنو او
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دوكه مارانو د مكرونو د مخنيوي يوازينۍ ،اغېزمنه او
ډاډمنه الر دا ده چي قرآن كامل او كافي وگڼو ،هغه ته
د بشپړ الرښود الهي كتاب په سترگه وگورو ،هر اختالف
هغه ته راجع كړو او د هغه فيصله وروستۍ پرېكړه ومنو،
باور مو دا وي چي قرآن له نقص او عيب منزه دئ ،د هر
ډول فكري او اعتقادي اختالف د حل وروستۍ مرجع او د
هري قضيې په اړه د هغه قضاوت او پرېكړه وروستۍ
عادالنه او حقيقي پرېكړه ده ،د رسول هللا ﹽ حديث ته د
قرآن د دقيقي او جامع شرحي او تفسير په سترگه وگورو،
په دې باور وو چي د قرآن او صحيح حديث تر منځ هيڅكله
تعارض او تضاد نشي رامنځته كېدى ،يوازي هغه روايت د
اعتبار وړ وگڼو چي په قرآن كي كوم شاهد ورته ومومو،
يا لږ تر لږه له قرآن سره تعارض ونه لري ،پر هللا تعالى
او د هغه پر رسول د ايمان حقيقي معنى او د هللا تعالى
او د هغه د رسول د اطاعت رښتينى مصداق همدا دئ.
َّ
ُك
هر
ْف
ْت أسْتغ
هالَّ أن
هله إ
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الزخرف
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (الزخرف) دئ چي د سورې له
 31آيت اخيستل شوى 19 ،آيتونه لري ،د آيتونو فواصل
ئې د دوهم آيت (المبين) ،او د درېيم آيت (تعقلون) ته
ورته دي ،د آيتونو اوږدوالى ئې متوسط او هغو سورتونو
ته ورته دئ چي د مكي دور په منځنيو كلونو كي نازل
شوي .داسي معلومېږي چي دا سوره له مخكنيو دريو
سورتونو سره په ورته ظروفو او شرائطو كي او يوه په
بلي پسي نازله شوې.
دا سوره هم په دوو مقطعاتو حروفو (حاء) او (ميم)
پيل شوې ،دا د دې نښه ده چي په دې مباركي سورې كي هم
دوه اساسي موضوعات څېړل شوي او ټوله سوره د همدې دوو
موضوعاتو پر محور څرخي ،د موضوعاتو ترتيب ئې هم داسي
دئ لكه په همداسي دوو پر له پسې حروفو پيل شوې سورې،
د دې سورې د بحث محوري موضوعات دا دي -1 :قرآن د هللا
تعالى له لوري لېږل شوى ،باعظمت او له حكمتونو ډك
كتاب دئ ،په خپله څرگند او د حقائقو څرگندوونكى
كتاب ،د عقلمنو د الري مشعل -2 ،تاسو له همدې څرگند
الهي كتاب سره د مخالفت الر غوره كړې ،له الهي كتاب
او له حامل سره ئې همغه څه كوئ چي ستاسو اسالفو كړي،
ً چي ستاسو برخليك به همغسي سپېره وي چي د
يقينا
مخكنيو وو.
د دې سورې خالصه هم په هغه وروستى آيت كي راغلې چي
د ټولې سورې لپاره ښكلې او دقيقه تتمه او خالصه ده او
وايي :نو مخ ترې واړوه او ووايه :سالم ،ژر به پوه شي.
يعني د دوى پروا مه كوه ،د دوى په اړه انديښنې
پرېږده ،اعتناء مه ورته كوه ،په يوه سالم سره ترې
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تېرېږه ،مطمئن اوسه چي ډېر ژر به پوه شي چي د دوى
كفر ،شرك او له حق دين سره مخالفت له كوم شوم برخليك
سره مخامخ كړل.
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ً چي مونږ
حاء ميم ،قسم په دې څرگند كتاب ،يقينا
هغه يو عربي قرآن گرځولى ترڅو تاسو تعقل وكړئ او
ً چي هغه زموږ خوا ته په اصلي كتاب كي دئ ،له
يقينا
شك پرته باحكمت او لوړ دئ ،نو آيا له تاسو دا ذكر
د مخ اړولو په توگه بند كړو ،له دې كبله چي تاسو
تېرى كوونكي وگړي يئ؟!
( -)1-1د دې مباركو آيتونو په مطالبو د ښه پوهېدو
لپاره بايد دا خبري په پام كي ولرئ:
 دا سوره هم د (حاء) او (ميم) په دوو مقطعاتو
حروفو پيل شوې ،دا د دې نښه ده چي په دې مباركي سورې
كي هم دوه اساسي موضوعات څېړل شوي او ټوله سوره د
همدې دوو موضوعاتو پر محور څرخي ،د موضوعاتو ترتيب
ئې هم داسي دئ لكه په همداسي دوو پر له پسې حروفو
پيل شوې سورې ،د دې سورې د بحث محوري موضوعات دا دي:
 -1قرآن د هللا تعالى له لوري لېږل شوى ،باعظمت او له
حكمتونو ډك كتاب دئ ،په خپله څرگند او د حقائقو
څرگندوونكى كتاب ،د عقلمنو د الري مشعل ،الرښووني ئې
په دې گواهي وركوي چي د هللا تعالى له لوري نازل شوى.
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 -2تاسو له همدې څرگند الهي كتاب سره د مخالفت الر
غوره كړې ،له الهي كتاب او له حامل سره ئې همغه څه
ً چي ستاسو برخليك به
كوئ چي ستاسو اسالفو كړي ،يقينا
همغسي سپېره وي چي د مخكنيو وو.
 دلته په مبين كتاب لوړه شوې او ويل شوي :قسم پدې
څرگند كتاب .ورپسې د قسم ځواب راغلى او ويل شوي:
ً چي موږ دا يو عربي قرآن گرځولى ترڅو تاسو تعقل
يقينا
وكړئ .يعني دا مبين كتاب په خپله د دې شاهد او گواه
دئ چي د هللا تعالى له لوري لېږل شوى ،دا د محمد ﹽ په
خپلو افكارو مشتمل كتاب نه دئ ،د هللا كتاب دئ ،په عربي
كي ئې راتگ تاسو پدې شك مبتال نكړي چي مبادا دا د
محمد عربي ﹽ خپل كتاب وي ،دا خو د دې لپاره موږ په
عربي كي لېږلى چي تاسو ئې په مطلب پوه شئ .د دې مبين
كتاب هرڅه شهادت وركوي چي هللا تعالى رالېږلى .د قرآن
په گڼ شمېر آيتونو كي كله قرآن د دې شاهد او گواه
معرفي شوى چي دا د هللا تعالى له لوري لېږل شوى او كله
د دې خبري چي رسول هللا ﹽ د هللا تعالى پيغمبر دئ .پدې
ټولو قسمونو كي دا ويل شوي چي د قرآن عظمت او شأن ،د
قرآن حكيمانه الرښووني ،ذكر او پند ئي ،پدې شهادت
وركوي چي محمد ﹽ د نورو پيغمبرانو په څېر يو پيغمبر
دئ ،د ده د پيغمبرۍ د اثبات لپاره قرآن كافي دئ ،د
ده الر سمه ده او د عزيز رحيم خداى له لوري ښودل شوې
الر ده .كه څوك قرآن ته رجوع وكړي ،په شفاف او صاف
ذهن سره هغه مطالعه كړي ،په هغه كي له ژور حكمته ډكو
ً پام
الرښوونو ته ځير شي ،حكيمانه دعوت ته ئې دقيقا
وكړي ،علمي څېړني ئې او د طبيعت په اړه د هغه دقيق
او عميق علمي بحثونو ته ځير شي او بيا دا كتاب د يوه
ستر ليكوال ،لوى عالم ،معروف حكيم او نوميالي محقق
له كتاب او ليكني سره مقايسه كړي ،ډېر ژر او په
آسانۍ سره به پوه شي چي د كوم انسان له خوا د قرآن
جوړېدا محال ده ،خبري ئي ،الرښووني ئي ،مواعظ ئي،
پرېكړي او قضاوتونه ئي ،احكام او قوانين ئي ،استدالل
ئي ،د طبيعت او هستي په اړه دقيق علمي بحثونه ئي ،دا
ټول په څرگنده توگه ښيي چي دا يوه پيغمبر ته د هللا له
لوري وركړى شوى كتاب كېدى شي نه د يوه انسان د ذهن
زېږنده ،كه هرڅومره انسان پوه وي او د ډېر اوچت نبوغ
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خاوند ،دا ورته ممكنه نده چي داسي كتاب جوړ كړى شي.
 آيا ستاسو مخالفت او اسراف ته په پام سره خپل
برائت او بې زاري اعالن كړو ،مخ درنه واړوو ،د قرآن د
اغېزمنو پندونو له الري ستاسو الرښوونه متوقف كړو او د
پند لړۍ پاى ته ورسوو؟! ستاسو د دې تېري او مخالفت
معنى او تقاضاء خو همدا ده ،خو دا د مهربان رب سنت
نه دئ چي د بندگانو د بغاوت له كبله د كتاب لېږلو
لړۍ بنده كړي ،لكه څنگه چي ئې نن د محمد ﹽ په الس
قرآن لېږلى همداسي ئې تر دې وړاندي د ډېرو پيغمبرانو
په الس كتابونه لېږلي.

   


















 
او د پيغمبرانو څومره مو په لومړنيو كي لېږلي؟!
او هيڅ نبي نه ورتلو مگر پر هغه به ئې استهزاء
كوله ،نو موږ هغه هالك كړل چي د الس اچوني له پلوه
تر دوى ډېر پياوړي ول ،او د دغو لومړنيو مثالونه
تېر شوي.
( -)1-1دا مبارك آيتونه وايي:
 هللا تعالى په مخكنيو ولسونو كي ډېر پيغمبران لېږلي.
 ډېرو ئې په هر هغه نبي استهزاء كړې چي دوى ته
ورغلي.
 له پيغمبرانو ﹽ سره د مخالفت او پر دوى د استهزاء
له كبله هللا تعالى هغه ولسونه هالك كړل چي تر قريشو د
زور او ځواك له پلوه ډېر پياوړي ول.
 د دغو لومړنيو هالك شوو ډېر مثالونه تېر شوي.
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 دا آسمانونه او زمكه چا پيدا:او كه ترې وپوښتې
، ډېر پوه عزتمن ذات پيدا كړي:ً به ووايي
كړي؛ حتما
هغه چي زمكه ئې تاسو ته زانگو گرځولې او په هغې
 او هغه.كي ئې تاسو ته الري جوړي كړې چي هدايت شئ
چي له آسمان ئې په ټاكلې اندازه اوبه نازلي كړې
 همداسي به،چي په دې سره مو مړ ټاټوبى ژوندى كړى
 او هغه چي ټولي جوړې ئې پيدا كړې،راايستل كېږئ
او تاسو ته ئې د كشتيو او څارويو داسي څه پيدا
 بيا، چي پر شا ئې سم كښېنئ،كړي چي پرې سپرېږئ
هغه مهال د خپل رب نعمت درپه ياد كړئ چي پرې سم
 سپېڅلتيا هغه ذات ته ده چي دا ئې:كښېنئ او ووايئ
موږ ته مسخر كړي په داسي حال كي چي موږ ئې
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اېلوونكي (تابع كوونكي) نه وو ،او موږ د خپل رب
ً بېرته ورگرځېدونكي يو.
لوري ته حتما
( -)13-9دلته د توحيد په اړه د څو مضبوطو دالئلو شاهد
يو:
 په نهم آيت كي راغلي :كه له خپلو مخاطبينو وپوښتې
ً به ئې
چي دا آسمانونه او زمكه چا پيدا كړي؛ حتما
ځواب دا وي :ډېر پوه عزتمن ذات پيدا كړي ،هيڅ عقلمن
انسان له دې پرته بل ځواب نشي ويلى ،دا ځكه چي د
آسمانونو او زمكي په پيدايښت كي د يوه پوه او غالب
ذات د قدرت او تصرف څرگندي او انكار نه منونكې نښي
او آثار گورو ،له دوو ځانگړتياوو پرته هيڅوك يو
وړوكى شى هم نشي جوړولى ،له عدم ئې پيدا كول خو آخوا
پرېږده ،يو (د پيدا كولو اړوند علم) او بل (د پيدا
كولو ځواك) ،د پيدايښت په اړه خو نن ساينس وايي:
انسان نه كوم شى پيدا كولى شي او نه ئې له منځه وړلى
شي ،د انسان ټول ځواك او توان دومره دئ چي كولى شي
يو توكى له يوه حالته بل ته واړوي ،نه ئې له عدم
هستولى شي او نه ئې نېستولى او معدومولى شي ،خاوره د
يوې وني له زړي ستره ونه او لرگى جوړولى شي خو انسان
ئې نشي جوړولى ،انسان لرگى سوزولى شي خو په سوزولو
سره ئې فقط په غاز او ايرو بدلوي ،د لرگي يوه ذره هم
په بشپړه توگه له منځه نشي وړلى .آيا د دې پراخ او
بې انتهاء عالم پيدايښت د حال په ژبه او په جگ ږغ
موږ ته نه وايي چي يوه (عليم او عزيز) ذات پيدا كړى؟
 زمكه داسي جوړه شوې چي د انسان لپاره يوه زانگو
وي ،په خپلي غېږ كي ئې خوندي وساتي ،ټولو اړتياوو ته
ئې ځواب ووايي ،آيا دا ښكارندويه د دې گواهي نه
وركوي چي زمكي ته دا جوړښت (عليم او حكيم) خالق
وركړى؟!!
 په زمكي كي د داسي الرو شاهد يو چي له يوې سيمي
بلي ته تگ ئې انسان ته آسان او ممكن كړى ،په زمكي كي
طبيعي الري هم مومو او داسي الري هم چي له طبيعي
تسهيالتو په استفادې سره انسانانو جوړي كړې ،كه دا
طبيعي تسهيالت نه وى نو انسان ته به د داسي الرو جوړول
گران او حتى محال وو.
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 گورو چي له آسمان په ټاكلې اندازه اوبه راورېږي،
د ضرورت په اندازه ،نه زياتي او نه كمي ،دومره چي د
زمكي پر سر د ټولو ژوو اړتيا ته ځواب وايي .په دې
اوبو سره مړه زمكه راژوندۍ كړي ،د زمكي او آسمان تر
منځ دا تنسيق چا رامنځته كړى ،په اوبو او خاوري كي
دا استعداد چا اېښى ،څوك په اوبو سره له مړې خاوري
ژوي راباسي؟!!
 آيا هغه ذات چي هره شېبه له مړې خاوري ژوي راباسي
له دې عاجز گڼئ چي انسان به له مړيني وروسته
بياراژوندى كوي؟! بايد باور وكړئ چي همداسي به
راايستل كېږئ.
 دا جوړه جوړه مخلوقات او ژوي چا پيدا كړي؟ همدا
جوړه جوړه پيدايښت هم په طبيعت كي د تكامل اساسي
عامل دئ او هم د ژوو د نسل د بقاء او دوام ضامن.
 انسان د سمندري سفرونو لپاره كشتيو ته ضرورت لري
او د پراخو بېدياوو په سفرونو كي د سورلۍ څارويو ته،
د زمكي او انسان خالق او پالونكي رب د دواړو بندوبست
ورته كړى ،انسان ته ئې داسي كشتۍ او څاروي پيدا كړي
چي پرې سپرېږي ،د دې الهي نعمت تقاضاء دا ده چي د
سپرېدو پر مهال د منعم رب پېرزوينه راپه ياد كړو او
ووايو :سپېڅلتيا هغه ذات ته ده چي دا ئې موږ ته مسخر
كړي په داسي حال كي چي موږ ئې اېلوونكي او تابع
ً بېرته
كوونكي نه وو ،او موږ د خپل رب لوري ته حتما
ورگرځېدونكي يو.
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او ده ته ئې د ده له بندگانو يوه برخه ټاكلې،
ً چي انسان څرگند ناسپاس دئ ،آيا له هغه څه
يقينا
ئې لوڼي نيولې چي دى ئې پيدا كوي او تاسو ته ئې
په زامنو سره غوره والى دركړى؟ او كله چي د دوى
كوم يوه ته په هغه څه زېرى وركړى شي چي رحمن رب
ته ئې د مثال په توگه منسوب كړى مخ ئې تك تور شي
په داسي حال كي چي د غمونو زغمونكى وي ،آيا هغه
چي په گاڼې كي وده كوي او هغه په شخړي كي ناڅرگند
وي؟! او هغه فرشتې ئې ښځينه گڼلې دي چي د رحمن
بندگان دي ،آيا د دوى پيدايښت ئې مشاهده كړى،
ً به ئې شهادت وليكل شي او وبه پوښتل شي.
حتما
( -)19-11د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 مشركينو د هللا تعالى له بندگانو ځيني د ده جزء
گڼلى ،د دې وينا څو تعبيرونه كېدى شي -1 :د هللا تعالى
ځيني بندگان ئې د هللا تعالى زامن گڼلي -2 ،ځيني بندگان
 -3ځيني بندگان ئې د ده د
ئې د ده لوڼي گڼلې دي،
خاصي كورنۍ غړي گڼلي دي -4 ،ځيني بندگان ئې د ده ځاى
ناستي او په الوهيت او ربوبيت كي د هللا تعالى شريكان
او سياالن گڼلي ،د ربوبيت يوه برخه ئې هللا تعالى ته
پرېښې او نوري برخي ئې پر خپلو جعلي معبودانو وېشلې.
په دې تعبيرونو كي تر ټولو غوره ئې څلورم تعبير دئ،
په دوو دالئلو -1 :له بعدي فقرې سره چي وايي( :يقينا
ً
چي انسان څرگند ناسپاس دئ) همدا تعبير اړخ لگوي-2 ،
د لوڼو يادونه وروسته راغلې.
 مشركينو فرشتې د هللا تعالى لوڼي گڼلې ،د دوى په
ځواب كي ويل شوي :آيا هللا تعالى به له هغو چي دى ئې
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پيدا كوي ځان ته لوڼي غوره كړې وي او تاسو ته به ئې
په زامنو سره غوره والى دركړى وي؟ دا په داسي حال كي
چي تاسو په خپلي كورنۍ كي د لور زېږېدو ته په سپكه
سترگه گورئ ،عيب او د پېغور باعث ئې بولئ ،كله چي
ستاسو كوم يوه ته د لور د زېږېدو زېرى دركړى شي ،د
داسي څه زېرى چي رحمن رب ته ئې منسوبوئ ،نو مخ ئې تك
تور شي ،زړه ئې له غمونو او اندېښنو ډك شي!! آيا
عجيبه نه ده چي تاسو هللا تعالى ته داسي اوالد منسوبوئ
چي ځان ته ئې نه خوښوئ؟!!
 دوى هللا تعالى ته لوڼي منسوبوي ،هغه لوڼي چي په
گاڼې كي وده كوي او هغه په شخړي كي ناڅرگندي وي؟!
دلته د ښځو دوو ځانگړتياوو ته اشاره شوې -1 :په گاڼې
كي وده كوي ،د دې معنى دا ده چي گاڼه كارول د ښځو
يوه فطري تقاضاء ده ،ولي گاڼه كاروي او ولي په گاڼه
كي وده كوي؟ دې پوښتني ته به ځواب وايو -2 ،په شخړي
كي ناڅرگنده وي ،چي د دې دوه تعبيرونه كېدى شي :په
جگړو كي نه راڅرگندېږي يعني برخه نه اخلي ،د مجادلې
په وخت كي ئې وينا ډېره څرگنده نه وي ،دوهم تعبير
دقيق برېښي ،او دا د ښځو هغي ځانگړتيا ته اشاره كوي
چي بنسټ ئې د دې قوي او ځواكمنه عاطفه ده ،عاطفي
انسان د شخړي پر مهال احساساتي شي او خپل ما في
الضمير په ښه توگه ،په سړه سينه او په منابسو الفاظو
نشي بيانولى ،همدا وجه ده چي ښځي د بحث او مناقشې په
دوران كي ژر احساساتي كېږي ،يا ئې اوښكي راشي ،يا
صحنه پرېږدي او ډېر ځلي ئې مناقشه په جگړي او الس
گرېوان كېدو واوړي .قوي عاطفه د مورولۍ يوه اساسي
اړتيا ده ،دا عيب نه بلكي يو امتياز دئ ،هللا تعالى ښځو
ته پر نارينه وو له دې پلوه څرگند امتياز وركړى.
 مشركينو هغه فرشتې ښځينه گڼلې دي چي د رحمن
بندگان دي ،داسي انگېري چي فرشتې ښځينه مخلوق او د هللا
تعالى لوڼي دي!! دوى ته ويل شوي :آيا د فرشتو
پيدايښت ئې مشاهده كړى ،هغه مهال چي هللا تعالى دوى
پيدا كولې حاضر ول او د دوى د پيدايښت څرنگوالى ئې
په خپلو سترگو ليدلى؟!! كه داسي نه وي نو څنگه دا
غلطه او بې بنسټه ادعاء كوي؟!! دا غلطه ادعاء ئې
ً وپوښتل شي.
هرومرو ليكل كېږي او په دې اړه به حتما
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دلته يوه پوښتنه راوالړېږي چي ښځي ولي گاڼه كاروي؟
ولي په گاڼه كي وده كوي؟ آيا له گاڼې پرته د كمښت
احساس كوي او غواړي دا كمښت په گاڼې سره بشپړ كړي؟ د
دې پوښتني ځواب يوه لنډه مقدمه ايجابوي او هغه دا:
كه له يوه عادي سړي پوښتنه وكړې چي په انسانانو كي
نارينه ډېر ښايسته دئ كه ښځينه ،نو كه شرم ونه كړي
ځواب به ئې دا وي چي ښځه تر سړي زياته ښايسته ده!!
خو كه ورته ووايې :په مارغانو كي نارينه ئې ښايسته
وي او كه ښځينه ئې؟ د مارغانو گڼ شمېر جوړې ورته
يادي كړه ،لكه چرگان ،طاوسان ،هيلۍ ،مرغۍ ،ښارو
(مينا) ،زركه او  ...نو ځواب به ئې له ځنډه پرته دا
وي :نارينه ،نارينه ،نارينه او نارينه ،كه گڼ شمېر
حيوانات ورته ياد كړي بيا به هم درته وايي :نارينه
ئې ښايسته دي ،نارينه ئې ښايسته دي .د داسي حيوان او
مارغه نوم به وانه خيستى شي چي نارينه ئې تر ښځينه
ښايسته نه وي!! پوښتنه دا ده چي آيا د انسان په اړه
د ده قضاوت صحيح دئ ،همدومره عادالنه او له كوم شخصي
غرض لوړ چي د نورو په اړه ئې كوي؟ كه نه دلته او د
انسان په اړه ئې قضاوت له ځانگړو عواملو اغېزمن شوى
او د حقيقت خالف غلطه پرېكړه ئې كړې؟ گواكي حقيقت دا
دئ چي په انسانانو كي هم د ټولو نورو ژوو په څېر
نارينه تر ښځينه ښايسته وي .خو ده دلته او د انسان
َكې
مل
په اړه د خپل عقل او ښايست پېژندني استعداد او َ
په حكم نه بلكي د شهوت تر اغېز الندي پرېكړه كړې ده،
كه خپل عقل د شهوت له اغېز آزاد كړي او بيا د قضاوت
ً چي د انسانانو په اړه به هم
پر كرسۍ كښېني نو يقينا
هغه قضاوت كوي چي د ټولو نورو ژوو په اړه ئې كوي.
كه ورته ووايې :ښځه ولي سينگار كوي ،سترگي توروي،
شونډي او اننگي سره كوي ،پر تندي او زني خالونه ږدي،
رنگه رنگه جامې خوښوي ،گاڼې اغوندي...؟ سينگار ته خو
هغه څوك اړ وي چي څه كمى احساسوي ،غواړي دا كمى پوره
كړي ،په ډول ډول سينگارونو سره غواړي هغه تشه ډكه
كړي چي د نارينه په پرتله ئې په خپل ښايست كي
احساسوي.
په نورو ژوو كي د نارينه او ښځينه تر منځ توپير
په دې كي وي چي د ښځينه په پرتله د نارينه قد لوړ
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وي ،اندامونه ئې مضبوط وي ،څه بڼكي او وېښتان ئې تر
ښځي زيات وي ،په مرغانو كي د نارينه بڼكي ډېر رنگونه
او انځورونه لري او ښځينه ئې هم د رنگونو له پلوه او
هم د انځورونو له پلوه ساده او كم رنگه وي.
د انسان د نارينه او ښځينه تر منځ پر نورو
توپيرونو عالوه نارينه پر مخ ږيره لري او پر بدن
وېښتان ،داسي لكه د زمريانو نارينه چي تر زني الندي
او د غاړي شاوخوا كي زيات وېښتان لري ،دا توپېرونه
فطري دي او په دې كي ډېر ستر ستر علمي بنسټونه،
مصلحتونه او حكمتونه په پام كي نيول شوي ،دا يو فطري
ضرورت دئ چي د ژوو په هري جوړه كي د ښځينه جوړښت له
ساده والي او كم رنگوالي سره توأم وي ،د دې عكس حالت
د فطرت خالف حالت دئ ،په دې كي هر راز تبديلي مضره او
خطرناكه ده ،بدي پايلي لري ،دا تبديلي داسي ده لكه
له فطرت سره جنگ ،داسي ده لكه د يوه ډېر ماهر رسام
په يوه مهم انځور كي چي كوم ماشوم په خپل پنسل او
قلم سره السوهنه كوي ،گوتي د رنگ په بوتل كي منډي او
د انځور له پاسه ئې راكاږي .له انسان پرته نور ژوي
خپل فطري حالت ثابت ساتي او په هغه كي بدلون نشي
راوستى ،يوازينى مخلوق انسان دئ چي كولى شي له فطرت
سره د مخالفت الر غوره كړي او هغه څه وكړي چي د ده د
فطري غوښتنو خالف وي .خو هغه نه پوهېږي چي له فطرت
سره جنگ څومره بد عواقب لري ،نه پوهېږي چي دا جنگ دى
له كوم تور ،سپېره او كرغېړن عاقبت سره مخامخ كوي.
لكه څنگه چي انسان په داسي حال كي چرس ،ترياك،
هيروئين ،سگريټ ،شراب او نور مضر توكي كاروي چي د ده
صحت او سالمتيا ته تاوان رسوي ،همداراز دى د ښايست په
هيله پر خپل ځان داسي ملنډي ووهي چي هم ئې ښكال له
منځه يوسي او هم ئې انساني وقار .يوه بېلگه ئې له
غربي لنډغر ،مبتذل او گنده فرهنگ متأثر شوي هغه مقلد
او بد سليقه زلميان دي چي تنگ تنگ شړېدلي كوبايي
پتلونونه اغوندي ،پر مخ ،ږيري او وېښتانو هره ورځ
بېلي بېلي خندوونكې ملنډي وهي ،په غاړه كي ئې زنځير،
په السونو كي ئې بنگړي ،د پتلون پايڅې ئې سپخېدلې ،د
زنگنو او كوناټيو برخي ئې شړېدلې ،كوږ كوږ به روان
وي او ...
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بله بېلگه ئې هغه څوك دئ چي پر خپلي ږيري ملنډي
وهي!! كله يو ډول كله بل ډول ،كله له بره او كله له
الندي ئې تراشي!! هغه څېره څومره بې مالگي او حتى
كركجنه ښكاري چي ايراني ډوله ږيره ئې وي ،له الندي او
بره ئې په مستقيمه ليكه وهلې وي ،نرۍ كرښه ئې پر
خپلي ژامي جوړه كړې وي ،يا ئې د خپلي خولې شا وخوا د
وېښتانو يوه دائره جوړه كړې وي ،يا ئې د الندنۍ شونډي
الندي تر زنې پوري څو وېښتان پرېښي وي ،د سر وېښتان
ئې له سرښناكي مايع په استفادې سره نېغ نېغ او شخ شخ
ودرولي وي ،او  ...نه پوهېږم دا خلق د سليقې له پلوه
څومره بد سليقه دي!! د ښايست پېژندني له پلوه څومره
ناپوه او بدتميزه دي ،له اخالقي پلوه څومره پرېوتي
دي ،په ړانده تقليد كي څومره غرق دي ،څومره پر ځان
ملنډي وهي ،نه پوهېږي چي هللا تعالى هر څه ښايسته پيدا
كړي ،د هر څه طبيعي حالت ښايسته دئ ،هر تغيير ښايست
له منځه وړي ،هغه ځوانكى څومره ښكلى او ښايسته
ښكاري ،ښايي په نړۍ كي تر هر ښايسته زيات ښكلى او
ښايسته ،چي ږيره ئې نوې رسېدلې ،په غنم رنگي سپين
نوراني مخ كي ئې د رښتيني ايمان ،تقوى ،متانت او
ډاډه زړه نښي له ورايه برېښي!! زه هغي مېرمني ته
حيران يم چي خپلي وروځي نرۍ كوي ،د وروځو ،سترگو،
شونډو ،او د مخ د نورو برخو تر منځ هغه طبيعي او
فطري تناسب له منځه وړي چي د ښايست اصلي برخه ده،
همغه تناسب چي په ښايست منتج شوى ،او ښايست يعني
همدا تناسب ،دوى نه پوهېږي چي ښايسته انځور هغه دئ
چي د رنگونو تر منځ ئې دقيق او موزون تناسب وي ،په
انځور كي له يوه رنگ بل ته تگ ئې تدريجي وي ،د غنمي
مخ او تورو وروځو تر منځ بايد يوه داسي غيرمستقيمه
كرښه وي چي له يوه رنگ بل ته انتقال په تدريجي توگه
تأمين كړي ،د وروځو وېښتان داسي وي چي لومړنۍ او
برنۍ برخه ئې په نريو نريو خفيف رنگه وېښتانو پوښل
شوې وي ،ورو ورو ئې وېښتان لوى او رنگ ئې غليظ شي ،د
منځنۍ برخي ويښتان ئې تر ټولو زيات لوى ،پړېړ او تك
تور وي ،همغه ترتيب چي په فطري توگه د وروځو په
جوړښت كي مراعات شوى ،په مستقيمي ليكي او په مستقيمه
ليكه بېل شوي رنگونه د ښايست او دقيقي انځورني مغاير
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كار دئ .طبيعت ځكه ښايسته دئ چي نه مستقيمي ليكي لري
او نه په مستقيمه ليكه بېل شوي رنگونه ،كه تاسو يوه
گل ،يوې وني ،په ونو او بوټو پوښلي يوه غره ته ځير
شئ او زړه راښكونكي ښايست ته ئې پام وكړئ دا هر يو
به ځكه درته ښاسيته برېښي چي د ښايست همدا اصل په كي
مراعات شوى .كه د يوه ښايسته گل پاڼي ته ځير شئ وبه
گورئ چي د پاڼي د بيخ او سر رنگ په تدريجي توگه له
پاخه او غليط رنگ ساده كمرنگه حالت ته تغيير كړى،
همدغه تناسب هغې ته او ټول گل ته ښكال او ښايست
وركړى.
د انسان په مخ كي د وروځو ،د سترگو د الندي باندي
منحني ليكو ،د پزي د سر او سپږمو منحني ليكو ،د برنۍ
او الندنۍ شونډي منحني ليكو او نورو ليكو تر منځ خاص
تناسب په پام كي نيول شوى ،د وروځو تراشل ،نرۍ كول
او په مستقيمه ليكه د ږيري الندي باندي برخي خرېيل دا
تناسب له منځه وړي او ښايست ته زيان رسوي.
دې ته مو پام وي چي اسالم ښځو ته سينگار او گاڼه
جائز گڼي ،هم سره زر كارولى شي او هم ورېښميني جامې،
خو دا سينگار د خپل مېړه لپاره نه د پردي لپاره،
پردي ته كه ښځه وي او كه نارينه بايد خپله گاڼه او
سينگار ونه ښيي ،خو نارينه ته د سرو زرو او ورېښمو
كارول حرام بولي ،گورئ چي اسالم په دې اړه هم انساني
فطرت په پام كي نيولى.
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او وئې ويل :كه رحمن رب غوښتي وى نو موږ به نه وو
لمانځلي ،په دې اړه ئې هيڅ علم نشته ،دوى له خوشي
اټكل پرته بل څه نه كوي ،آيا تر دې وړاندي مو
داسي كوم كتاب وركړى چي دوى پرې تمسك كوونكي دي،
بلكي وئې ويل :موږ خپل پلرونه په يوې تگالري
موندلي او موږ ئې پر پلونو په سمه الر روان يو ،او
همداسي مو تر تا وړاندي په هيڅ كلي كي هيڅ نذير
نه دئ لېږلى مگر دا چي مترفينو ئې وويل :موږ خپل
پلرونه په يوې تگالري موندلي او موږ ئې پر پلونو
پسي اقتداء كوونكي يو ،وئې ويل :كه څه هم تر هغه
څه مي ډېر ښه الرښود درته راوړى وي چي خپل پلرونه
مو پرې موندلي؟!! وئې ويل :موږ په قطعي توگه په
هغه څه كافر يو چي تاسو ورسره رالېږل شوي يئ ،نو
له هغوى مو غچ واخيست ،نو وگوره چي د تكذيبوونكو
پايله څنگه وه!!
( -)21-20د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 مشركينو وويل :كه رحمن رب غوښتي وى نو موږ به نه
وو لمانځلي ،له دې وينا ئې مقصد دا وو :موږ چي د
كومو معبودانو لمانځنه كووو هللا تعالى پرې راضي دئ ،كه
داسي نه وى او هللا تعالى پرې راضي نه وى چي موږ دا
معبودان ولمانځو نو دا كار مو نشو كولى!! دا يوازي
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مخكني مشركين نه ول چي داسي غلطه انگېرنه ئې درلوده،
ډېر جاهالن همداسي دي چي د ټولني روان او موجود حالت
د هللا تعالى د مرضي مطابق گڼي او گمان كوي چي هللا تعالى
ً به ئې بدل كړى
په همدې حالت راضي دئ ،كه نه نو حتما
وو!! دلته د دې غلطي انگېرني د ترديد په ارتباط ويل
شوي :دوى په دې اړه هيڅ علم نه لري ،له خوشي اټكل
پرته بل څه نه وايي ،آيا تر دې وړاندي مو داسي كوم
كتاب وركړى چي دوى پرې تمسك كوي او د هغه له مخي دا
ادعاء كوي؟! يعني دا جاهالنه وينا ده ،خوشى او بې
بنسټه اټكل دئ ،په هيڅ الهي كتاب كي د دې انگېرني
لپاره كوم سند نشي موندلى.
 يوازي دا نه؛ بلكي دا ئې هم وويل :موږ خپل پلرونه
په يوې تگالري ،مذهب او مشرب موندلي او موږ ئې پر
پلون و په سمه الر روان يو ،دا يوازي د قريشو وينا نه
وه بلكي هر هغه نذير او نبي ته دا خبره شوې چي تر تا
وړاندي لېږل شوى ،هيڅ سيمي ته هيڅ نذير نه دئ لېږل
شوى مگر دا چي مترفينو ئې ورته ويلي :موږ خپل پلرونه
په يوې تگالري موندلي او موږ ئې پر پلونو پسي اقتداء
كوونكي يو ،د دې وينا اصلي او لومړني ويونكي د سيمي
مترفين ول ،مترفين يعني هغه چي رفاه او سوكالي ئې په
برخه وه ،د ټولني فكري ،اجتماعي او اقتصادي جوړښت
دوى ته رفاه ورپه برخه كړې وه ،په دې كي ئې هر بدلون
د ځان او د خپلو گټو او امتيازاتو په ضرر گڼلو ،تل
دغو مترفينو د پيغمبرانو ﹽ مخالفت كړى او هر مخالفت
د دوى له لوري پيل شوى ،نور د دوى په اقتداء كي
مخالفت ته راوړاندي شوي.
 پيغمبر هغوى ته ويلي :كه څه هم تر هغه څه مي ډېر
ښه الرښود درته راوړى وي چي خپل پلرونه مو پرې
موندلي؟!! مترفينو په ځواب كي ورته ويلي :موږ په
قطعي توگه په هغه څه كافر يو چي تاسو ورسره رالېږل
شوي يئ ،ستاسو رسالت ،پيغام او دين په هيڅ صورت كي
نه منو.
 هللا تعالى تل له دغو مترفينو انتقام اخيستى ،نو
وگوره چي د تكذيبوونكو پايله څنگه وه!!
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او كله چي ابراهيم خپل پالر او خپل قوم ته وويل:
ً چي زه له هغه څه په بې زارۍ كي يم چي تاسو
يقينا
ئې لمانځئ ،له هغه پرته چي زه ئې پيدا كړى يم،
ً (مزيد) هدايت كړي ،او دا ئې په
هغه به مي حتما
خپلو پاتي شونو كي باقي وينا كړه چي راوگرځي.
بلكي دا خلك او د دوى پلرونه مي متمتع كړل تر هغه
چي حق او څرگند پيغمبر ورغى ،او كله چي حق ورغى
نو وئې ويل :دا كوډي دي او موږ ئې په اړه كافر
يو.
( -)30-21دلته د مخكنيو مطالبو لپاره د ابراهيم ﹽ په
قصې كي يوه تاريخي بېلگه په دې توگه راوړل شوې:
 كله چي ابراهيم ﹽ خپل پالر او خپل قوم ته وويل:
ً چي زه له هغه څه په بشپړه توگه بې زار يم چي
يقينا
تاسو ئې لمانځئ ،البته له هغه هللا تعالى پرته چي زه ئې
ً مزيد هدايت كړي.
پيدا كړى يم ،هغه به مي حتما
 د توحيد دغه تاريخي او مهمه وينا ئې په خپل اوالد
كي باقي وينا وگرځوله ،خپل اوالد ئې پر همدې وينا
وگمارل او دا هڅه ئې وكړه چي په اوالد كي ئې تلپاتې
وينا شي ،په دې هيله او موخه چي هغوى د خپل رب لوري
ته راوگرځي.
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 كه څه هم د ابراهيم ﹽ دا موحدانه وينا د ده په
اوالد كي هم پاتې وه؛ خو د قريشو د مخالفت وجه دا ده
چي هللا تعالى دا خلك او د دوى پلرونه متمتع كړل،
نعمتونه ئې ورپه برخه كړل او تر هغه ئې مهلت وركړ چي
حق او څرگند پيغمبر ورغى ،خو كله چي حق ورغى نو وئې
ويل :دا كوډي دي او موږ ئې په اړه كافر يو.

   















  








   



  
او وئې ويل :ولي دا قرآن د دواړو كليو په يوه ستر
سړي نازل نشو ،آيا دوى ستا د رب رحمت وېشي( ،آيا)
موږ په دنيا كي د دوى تر منځ د دوى معيشت وېشلى
او ځيني مو پر ځينو نورو د درجو له پلوه لوړ كړي
چي ځيني ئې ځيني نور تر تمسخر الندي ونيسي؟! او
ستا د رب رحمت تر هغه څه ډېر غوره دئ چي دوى ئې
غونډوي.
( -)32-31په دې مباركو آيتونو كي ويل شوي:
 د رسول هللا ﹽ مخالفينو وويل :ولي دا قرآن د دواړو
كليو په يوه ستر سړي نازل نشو ،له دواړو كليو د دوى
مراد مكه او طائف وو ،او له ستر سړي د دوى مراد د
دغو دواړو مهمو ښارونو دوه معروف مشران ول ،مقصد ئې
دا وو چي ولي هللا تعالى يو معروف ،منلى ،نوميالى ،د
مال ،جاه او جالل خاوند مشر د پيغمبر په توگه غوره نه
كړ او قرآن ئې پرې نازل نه كړ ،دوى د قيادت او زعامت
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لپاره همدا معيارونه كارول ،د قيادت او زعامت لپاره
ئې قومي نفوذ ،مال ،جاه او جالل اساسي شرط گڼلو،
غوښتل ئې هللا تعالى هم دغه معيارونه ورسره قبول كړي او
د دوى له معيارونو سره سم قائد او زعيم ورته غوره
كړي!!
 هللا تعالى د دې كچه او غلط ذهنيت د ترديد لپاره
فرمايي :آيا دوى ستا د رب رحمت وېشي؟ آيا دا پرېكړه
دوى ته سپارل شوې چي د هللا تعالى د پېرزوينو وړ شخصيت
د خپلو انگېرنو او معيارونو له مخي غوره او انتخاب
كړي؟!
 د دوه دېرشم آيت دوهمه فقره داسي ده چي په مطلب
ئې پوهېدل لږ غور او دقت غواړي ،فقره داسي ده:


(



   
   
 :)  چي تحت

اللفظي ژباړه ئې داسي ده :موږ په دنيا كي د دوى تر
منځ د دوى معيشت وېشلى او ځيني مو پر ځينو نورو د
ً)
درجو له پلوه لوړ كړي چي ځيني ئې ځيني نور (سخريا
ً) په اړه دوه تعبيرونه مومو :ځينو د
ونيسي ،د (سخريا
تسخير په معنى نيولې او دا برخه ئې داسي ژباړلې :چي
ځيني ځيني نور تر خپلي سلطې الندي ونيسي او استخدام
ئې كړي ،ځينو د استهزاء په معنى نيولې او داسي ئې
ژباړلې :چي ځيني ځيني نور تر تمسخر الندي ونيسي! د
دواړو ژباړو په اړه داسي پوښتني راوالړېږي چي وضاحت
او ځواب غواړي ،لكه دا پوښتني :آيا هللا تعالى د خلكو
تر منځ اقتصادي توپيرونه د دې لپاره رامنځته كړي چي
ځيني ځيني نور استخدام او استثمار كړي؟ آيا دا تعبير
له الهي عدل او د قرآن له الرښوونو سره اړخ لگوي؟ آيا
په قرآن كي بل داسي آيت هم شته چي دا مفهوم ترې
واخيستل شي؟ آيا دا اقتصادي توپيرونه د انسانانو د
تصرفاتو او وېش نتيجه ده كه د هللا تعالى د وېش؟ د دوهم
تعبير په اړه دا جدي پوښتنه راوالړېږي :آيا هللا تعالى د
خلكو تر منځ اقتصادي توپيرونه په دې موخه رامنځته
كړي چي شتمن پر نېستمنو استهزاء او تمسخر وكړي؟! دغو
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جدي پوښتنو ته د ځواب موندلو لپاره بايد تر هر څه
وړاندي په خپله قرآن ته رجوع وكړو او وگورو چي دا د
ً) صيغه په نورو آيتونو كي هم راغلې كه نه؛ كه
(سخريا
راغلې وي نو په كومه معنى راغلې ،د (تسخير) په معنى
كه د (تمسخر) په معنى؟ كه قرآن ته رجوع وكړو نو راته
جوته كېږي چي قرآن په ټولو مواردو كي هغه مهال چي د
(سخر) صيغه ئې له (اتخذ) سره څنگ په څنگ او مربوط
راوړې نو په ټولو كي د استهزاء په معنى راغلې ،او له
دې پرته كله د تسخير په معنى او كله د تمسخر په معنى
راغلې ،د قرآن په دوو آيتونو كي همدا تركيب راغلى چي
په دواړو كي ئې معنى تمسخر او استهزاء ده:
  



  

المؤمنون110:
نو تاسو تر هغه تر ملنډو الندي نيولي ول چي زما
يادونه ئې درځني هېره كړه او په دوى پوري مو خندل.


 







ص13 :
آيا موږ تر ملنډو الندي نيولي ول كه سترگي ترې كږې
شوې؟
د قرآن په هيڅ ځاى كي دا نه مومو چي (سخريا) دي د
(تسخير) په معنى راغلې وي ،د دې لپاره هيڅ موجه او د
منلو وړ دليل نه شو وړاندي كولى چي دلته ئې د قرآن د
عام اسلوب خالف د تسخير په معنى ونيسو.
لكه چي په ټول قرآن كي داسي مورد نه مومو چي دا
دواړه الفاظ دي څنگ په څنگ له تمسخر پرته په بله
معنى راغلي وي ،همداسي په ټول قرآن كي دا نه مومو چي
په كي ويل شوي وي :د انسانانو تر منځ اقتصادي
توپيرونه د دې لپاره رامنځته شوي چي اغنياء فقيران
استخدام او استثمار كړي .خو د دې بېلگي ډېري زياتي
مومو چي كافر اغنياء پر فقيرانو استهزاء كوي .قرآن
وايي :هللا تعالى دا نه خوښوي چي مال او دولت د اغنياوو
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چي انسان ته له هغي سعي پرته چي كړې ئې ده كوم څه نه
ښايي ،يعني هغه څه چي انسان ئې په خپل زيار او زحمت
سره گټي فقط همدغه د ده دي ،په دنيا او آخرت كي
يوازي د هغه اجر او بدلې مستحق دئ چي له زيار سره ئې
ورته وي ،قرآن وايي :مريى د مريي او غالم په نامه مه
يادوئ هغه ستاسو ديني ورور او دوست دئ؛ د ورور او
دوست په نامه ئې ياد كړئ ،قرآن وايي :د اغنياوو په
شتمنيو كي د نېستمنو او محرومانو مسلم حق دئ ،دا حق
بايد وركړى شي ،آيا له داسي څرگندو الرښوونو سره دا
تعبير په واضح توگه تعارض نه لري چي څوك ووايي :د
انسانانو تر منځ اقتصادي توپيرونه د دې لپاره
رامنځته شوي چي اغنياء فقيران استخدام او استثمار
كړي؟!!
 دلته د بحث موضوع دا ده چي قريشو ويل :ولي دا
قرآن پر يوه ستر شخصيت نه دئ نازل شوى ،له ستر شخصيت
د دوى مراد ستر شتمن وو ،دوى شتمنو ته په درنه سترگه
كتل او نېستمنو ته په سپكه سترگه ،له دې موضوع سره
داسي كالم مناسبت لري چي وويل شي :اقتصادي توپيرونه د
دې لپاره نه دي چي ځيني ځيني نور تمسخر كړي ،نه دا
كالم چي اقتصادي توپيرونه خو د دې لپاره دي چي اغنياء
فقيران استخدام كړي!! داسي تعبير نه يوازي له موضوع
سره مناسبت نه لري بلكي د موضوع له سياق سره مغايرت
لري او التباس رامنځته كوي.
كه د آيت ټولو فقرو ته ځير شو او د بحث اصلي
موضوع په پام كي ولرو نو دې نتيجې ته رسېږو چي د آيت


(
فقره
دا



   
   
 )  د مخكنۍ

پوښتني په څېر يوه پوښتنه ده ،تر دې وړاندي دا فقره



راغلې:
 :آيا دوى ستا د رب رحمت وېشي؟ وروستۍ
فقره پر مخكنۍ پوښتني عطف شوې او معنى ئې دا ده :آيا
موږ په دنيا كي د دوى تر منځ د دوى معيشت د دې لپاره
وېشلى او ځيني مو پر ځينو نورو د درجو له پلوه لوړ
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كړي چي ځيني ئې ځيني نور تر تمسخر الندي ونيسي او په
سپكه سترگه ورته وگوري؟!! په قرآن كي د دې ډېري
بېلگي گورو چي يو آيت د استفهام له عالمې سره راغلى
خو ورپسې گڼ شمېر آيتونه له داسي عالمې پرته راغلي،
پر همدې عطف شوي او پوښتنه افاده كوي ،لكه دا:
   




....
  

النبأ14-1:
آيا دا زمكه مو يوه زانگو نه ده گرځولې؟ او
غرونه ،څه مېخونه؟ مگر نه مو كړئ پيدا جوړه جوړه؟
 



دا

  





البد10-1 :
آيا ده ته مو ورنكړلې دوې سترگي؟ او يوه ژبه او دوې
شونډي؟ او ده ته مو ونښودې دوې الري؟
 دې ته مو بايد پام وي چي اصلي رازق هللا تعالى دئ ،د
رزق ټول توكي هللا تعالى پيدا كړي او هللا تعالى ئې پيدا
كوي ،خو د هللا تعالى وېش نه يوازي عادالنه دئ بلكي تر
عدالت وراوښتى او د فضل له مخي دئ ،مسلمان او كافر
ته روزي وركوي ،د رزق مهم توكي لكه اوبه له آسمان
وروي او د هري سيمي ټولو استوگنو ته ئې وړيا او
برابر وركوي ،هوا او په هغې كي آكسيجن پيدا كوي او
ټولو ته ئې وركوي ،د لمر رڼا او تودوخه ټولو ته
وركوي ،له زمكي ټولو ته دانه ،مېوه او بوټي راټوكوي،
خو د ځينو توكو وېش ئې موږ ته پرېښى ،د انسانانو تر
منځ اقتصادي توپېرونه د دغه انساني وېش نتيجه ده ،او
ً د عدالت خالف او ظالمانه وي ،دا موږ يو
دا وېش اكثرا
چي د ظالمانه و ېش او د عدالت خالف تصرفاتو له كبله مو
داسي حالت رامنځته كړى چي يو خولې تويوي خو دومره
ترالسه كوي چي پرې ژوندى پاته شي او بل له خولو پرته
دومره ترالسه كوي چي مغرور شي او پر نورو استهزاء او
تمسخر وكړي!! دا وېش هللا تعالى ته منسوبول او د هغه
لپاره توجيه لټول او دفاع ترې كول د قرآن د مزاج خالف
كار دئ.
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ً) صيغه په
 دا هم بايد ووايو چي د دې آيت د (سخريا
ً)،
ِخريا
ً) او (س
دوو بڼو او قرائتونو كي راغلې( :سُخريا
ضمه او كسره ئې پر معنى خاص اغېز نه لري ،د مجاهد په
ً)
ِخريا
څېر سترو مفسرينو دا صيغه د نورو په څېر د (س
په بڼي كي بولي.

   



  










  
   










 
ً هغو
او كه خلك يوه ډله نه كېدلى نو موږ به حتما
ته چي د رحمن رب په اړه كفر كوي د دوى خونو ته د
سپينو زرو چتونه جوړ كړي وو او داسي زينې چي پرې
اوچتېږي او د خونو دروازې ئې او داسي تختونه چي
پرې تكيه كوي ،او نور سينگاري شيان ،او دا هر يو
فقط د دنيايي ژوند يوه متاع ده ،او ستا د رب خوا
ته آخرت د متقيانو لپاره دئ.
( -)31-32دا مبارك آيتونه د مشركينو د هغي غلطي
انگېرني د تصحيح په اړه مزيد وايي :كه د دې احتمال
نه وى چي كافرانو ته د اشرافي او مرفه ژوند اسباب او
وسائل وركول به د دې باعث شي چي خلك د دوى الر غوره
ً هغو ته چي د رحمن رب په اړه
كړي نو هللا تعالى به حتما
كفر كوي داسي مرفه ژوند ورپه برخه كړى وو چي د دوى د
جوړ كړي وو ،هغه
خونو چتونه به ئې له سپينو زرو
زينې ئې هم چي لوړ پوړ ته پرې خېژي ،او د خونو
دروازې ئې او داسي تختونه هم چي پرې تكيه كوي ،او دې
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ته ورته د سينگار نور وسائل ،او دا هر څه فقط د
دنيايي ژوند يوه متاع ده او ستا د رب خوا ته آخرت د
متقيانو لپاره دئ.
لكه چي گورئ دلته هم ويل شوي چي هللا تعالى د رزق په
وركړي او وېش كي د خپل حكمت له مخي تصرف كوي ،داسي
څه نه كوي چي د ده له لوري د رزق وېش د دې باعث شي
چي خلك د كفر او كافرانو لوري ته متمايل شي ،دا په
خپله انسانان دي چي د خپلو غلطو تصرفاتو او ظالمانه
وېش له كبله ئې داسي حالت رامنځته كړى چي يو له زيار
پرته ډېر څه ترالسه كوي او بل د خپل زيار له عادالنه
بدلې محروم دئ.








   
  



   
   

















او څوك چي د رحمن رب له ذكر سترگي پټي كړي داسي
مسلط شيطان ورته ټاكو چي هغه ئې نږدې ملگرى وي،
ً چي دوى به ئې له سمي الري راتموي او داسي
او يقينا
به انگېري چي دوى هدايت شوي دي ،تر هغه چي موږ ته
راشي؛ وايي به :كاش زما او ستا تر منځ د مشرقينو
په واټن لريوالى وى ،نو څومره بد ملگرى!! ،له دې
كبله چي تاسو ظلم كړى نو په دې ورځ به دا تاسو ته
هيڅكله گټه ونه رسوي چي په عذاب كي شريك يئ.
( -)39-31د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
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 څوك چي د رحمن رب له ذكر اعراض وكړي او اعتناء
ورته ونه كړي؛ هللا تعالى به داسي شيطان ورته وټاكي چي
تل به ورسره وي او تل به ئې غولوي او په سمي الري تگ
ته به ئې نه پرېږدي ،خو سره له دې به داسي انگېري چي
هدايت ئې په برخه شوى او په صحيح سمت روان دئ.
 دوى به تر هغه همداسي د شيطان تر اغېز الندي په
كږو الرو سر وي چي له هللا تعالى سره مخامخ شي ،هلته به
دې شيطان الرښود ته مخ كړي او وبه وايي :كاش زما او
ستا تر منځ د مشرقينو په واټن لريوالى وى ،يعني
دومره سره لري وى لكه چي ته د زمكي پر يوې ژۍ او زه
ئې په بلي ژۍ وى ،نو څومره بد ملگرى!! كه څه هم ځينو
درنو مفسرينو مشرقين د مشرق او مغرب په معنى تعبير
كړى ،خو په حقيقت كي بعد المشرقين هغه واټن ته ويل
كېږي چي لمر ئې د دوو راختلو تر منځ پلي كوي ،د زمكي
پر سر دا واټن د زمكي ټول محيط دئ ،چي مشرق او مغرب
ئې نيمايي كېږي.
 د قيامت په ورځ به دوزخيانو ته هغه مهال چي دوى
به يو ځاى دوزخ ته درومي وويل شي :نن به دا خبره
تاسو ته كومه گټه نه رسوي چي ټول ،مشران او كشران،
تابعين او متبوعين ،دوزخي انسانان او شيطانان سره يو
ځاى دي ،او په گډه عذاب گالي ،داسي به نه وي چي عذاب
درباندي ووېشل شي او شدت ئې راكم شي ،د دوزخيانو
ډېرښت د دوزخ د عذاب شدت او حدت نشي كمولى .د دوزخ
عذاب كمېدونكى نه بلكي درجه په درجه زياتېدونكى دئ.
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نو آيا ته كڼو ته اورول كولى شې يا ړندو ته او
هغه ته الر ښودى شې چي په څرگند ضاللت كي وي ،نو يا
خو به موږ تا بوځو چي بيا به موږ ترې انتقام
اخيستونكي يو ،يا به هغه څه دروښيو چي وعده مو
ً چي موږ پر دوى توانمن يو ،نو په
ورسره كړې ،يقينا
هغه څه منگولي لگوه چي تا ته مو وحي كړى ،يقينا
ً
ً دا ستا او ستا د
چي ته پر سمي الري يې ،او يقينا
ً به وپوښتل شئ ،او
قوم لپاره يو ذكر دئ ،او حتما
زما د رسوالنو له هغو ځني وپوښته چي تر تا وړاندي
ول :آيا له رحمن رب پرته مو داسي معبودان ټاكلي
چي لمانځل كېږي.
( -)41-40په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته ويل
شوي:
 لكه چي ته نشې كولى كڼو ته څه واوروې يا د ړندو
سترگي پرانيزې او الر وروښيې ،همداسي نشې كولى هغو ته
الر وښيې چي په څرگند ضاللت كي وي ،ستا ځيني مخاطبين
په كفر ،شرك او جهل كي داسي غرق دي او له سمي الري او
حقيقت دومره كاږه او لري تللي چي د هدايت هيڅ طمع ئې
نشي كېدى.
 دوى د الهي عذاب مستحق دي ،همغه لوري ته روان دي
چي ژر به په الهي عذاب اخته شي ،يا خو به تر دې عذاب
وړاندي تا وفات كړو او بيا به موږ ترې انتقام اخلو
او يا به هغه څه دروښيو چي وعده مو ورسره كړې ،ته به
په خپلو سترگو وگورې چي دا الهي عذاب پرې نازل شوى.
ً چي موږ له دوى سره په هر څه كولو توانمن يو.
يقينا
 دې ته خاصه اعتناء مه كوه چي كله او په كوم حالت
كي به دا عذاب پر دوى نازل شي ،په هغه قرآن منگولي
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لگوه چي تا ته مو وحي كړى ،سمه تگالره همدا ده او ته
له كوم شك پرته پر سمي الري روان يې.
ً چي دا قرآن هم ستا لپاره يو ذكر (پند) دئ
 يقينا
او هم ستا د قوم لپاره ،په دې اړه به ته هم پوښتل
كېږې او ستا قوم هم .ځينو درنو مفسرينو دلته ذكر د
شرف په معنى اخيستى ،كه څه هم د ذكر يوه معنى همدا
ده؛ خو دلته ئې په دې معنى اخيستل موزون نه برېښي،

دا ځكه چي ترې وروسته دا فقره راغلې:
ً به وپوښتل شئ ،دې فقرې ته
 :او حتما
په پام سره غوره تعبير دا دئ چي دلته ذكر د پند،
نصيحت او يادوني په معنى راغلى ،او معنى ئې دا ده:
دا قرآن د ټولو لپاره پند دئ ،تا ته هم او ستا قوم
ته هم ،ته هم مكلف يې چي پرې منگولي ولگوې او ستا
ً به ته هم په دې اړه پوښتل كېږې او ستا
قوم هم ،حتما
قوم هم.
 ته او ټول هغه پيغبمران چي تر تا وړاندي ول پر دې
گمارل شوي يئ چي هللا تعالى به د يوازيني معبود په توگه
لمانځئ ،ته د دغو پيغمبرانو په اړه وپوښته چي آيا د
هللا تعالى له لوري كوم يوه ته داسي الرښوونه شوې چي له
رحمن رب پرته د لمانځلو وړ بل معبود هم شته او هللا
تعالى د داسي معبودانو د لمانځلو اجازه وركړې؟!! هغه
خلك چي خپل شركي مذاهب خپلو پيغمبرانو ته منسوبوي او
د جعلي معبودانو په اړه داسي روايات وړاندي كوي چي د
هغوى لمانځل جائز ثابت كړي؛ هم دوى دروغجن دي او هم
ئې روايات افتراء او درواغ.
 دې ته مو بايد پام وي چي ځيني  41آيت داسي
تعبيروي چي گواكي رسول هللا ﹽ مكلف شوى چي له ټولو
پيغمبرانو به دا پوښتنه كوي او گواكي د دغه حكم له
مخي رسول هللا ﹽ د معراج په شپه دا پوښتنه كړې ده!! خو
حقيقت دا دئ چي نه دا پوښتنه داسي ده چي رسول هللا ﹽ ته
ئې ځواب نه وو معلوم ،او نه د آيت مطلب دا دئ چي والړ
شه او له ټولو پيغمبرانو مخامخ پوښتنه وكړه ،د قرآن
په گڼ شمېر آيتونو كي دې ته ورته مطلب او د (واسئل)
لفظ راغلى ،په ټولو كي مراد دا دئ چي دا يقيني وينا
ده او كه ته له هر چا پوښتنه وكړې هيڅوك به ئې رد نه
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كړي .د دې رأيي خاوندانو دې ته هم پام نه دئ كړى چي
دا سوره د معراج تر اړوند سورې شاوخوا پنځه شپږ كاله
وړاندي نازله شوې!!















  
   


























   



 
ً چي موسى مو له خپلو څرگندو آيتونو سره
اويقينا
فرعون او د ده مأل (درباريانو) ته ولېږو ،چي وئې
ً چي زه د رب العالمين استازى يم ،نو
ويل :يقينا
كله چي ئې زموږ آيتونه وروړل ناڅاپه ئې د هغو
آيتونو په اړه خنداگاني كولې ،او دوى ته مو هيڅ
داسي څرگنده نښه نه ده ښودلې چي هغه به تر سيالي
ئې ستره نه وه ،او په عذاب مو په دې موخه اخته
كړل چي راوگرځي ،او وئې ويل :اې كوډگره! خپل رب
ته زموږ لپاره په هغه څه سره دعاء وكړه چي ته ئې
ً هدايت
ً چي موږ حتما
پرې مختص كړى يې ،يقينا
كېدونكي يو ،نو كله چي به موږ هغه عذاب ترې لري
كړ ناڅاپه به دوى (خپله ژمنه) ماتوله.
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( -)10-41په دې مباركو آيتونو كي د مخكنيو مطالبو
لپاره يوه تاريخي بېلگه وړاندي شوې ،فرعونيانو ته د
موسى ﹽ د لېږني په قصې كي دا تاريخي بېلگه داسي
انځور شوې:
 هللا تعالى خپل پيغمبر موسى ﹽ له خپل څرگند پيغام او
گڼ شمېر معجزو سره فرعون او د ده مأل او درباريانو
ته ولېږو ،پوښتنه راوالړېږي چي ولي دلته يوازي د
فرعون او د ده درباريانو يادونه شوې او نور مصريان
نه دي ياد شوي؟ وجه ئې دا ده چي له رسول هللا ﹽ سره د
قريشو د سردارانو چلن بايد د فرعون د درباريانو له
هغه چلن سره مقايسه شي چي له موسى ﹽ او د ده له
څرگندو معجزو سره ئې كړى.
ً چي زه د رب العالمين
 موسى ﹽ هغوى ته وويل :يقينا
استازى يم ،كله چي هغه فرعونيانو ته څرگند الهي
آيتونه وروړل نو ځواب ئې له تمسخر او خنداگانو پرته
بل څه نه وو ،دا خنداگاني د هغو څرگندو آيتونو او
معجزو په اړه وې چي موسى ﹽ دوى ته وړاندي كړل ،هره
وروستنۍ معجزه ئې تر مخكنۍ ستره.
 نه يوازې معجزې او څرگند آيتونه ئې مخي ته كېښودل
شول بلكي هللا تعالى د دې لپاره له رنگ رنگ مصيبتونو
سره مخامخ كړل چي له خپل ظلم او كفر راوگرځي.
 خو فرعونيانو دا معجزې كوډي گڼلې او موسى ﹽ ته ئې
د يوه كوډگر په سترگه كتلي او له مصيبتونو سره د
مخامخېدو په وخت كي به ئې هغه ته ويل :اې كوډگره!
خپل رب ته زموږ لپاره په هغه څه سره دعاء وكړه چي
ستا رب دركړي ،تا ته ئې دا مقام دركړى ،دعا دي
قبلوي ،تعهد كوو چي كه له دې مصيبته وژغورل شو حتما
ً
په سمه الر درومو ،خو هر ځل چي عذاب ترې لري شوى خپله
ژمنه ئې ماته كړې .دا مطلب د االعراف د سورې په
134آيت كي هم راغلى ،خو هلته ويل شوي چي فرعونيانو
موسى ﹽ په خپل نامه ياد كړى او دلته گورو چي هغه ته
د ساحر خطاب كوي او ترې غواړي چي هللا تعالى ته دعاء
وكړي او له مصيبته ئې وژغوري ،په دې اړه بېل بېل
تعبيرونه گورو خو غوره تعبير دا دئ چي دلته هغه حالت
ته اشاره شوې چي فرعونيانو موسى ﹽ ته ويلي :موږ دا
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گمان كوو چي ته كوډگر يې ،كه ستا په دعاء سره له دې
مصيبت وژغورل شو نو ايمان راوړو .وروسته او د نورو
مصيبتونو په راتلو سره د دوى لهجه بدله شوې او موسى
ﹽ ئې په خپل نامه ياد كړى.




   




   
    




    
   
   








   
   






  
 
او فرعون په خپل قوم كي په جگ غږ وويل :اې زما
قومه! آيا د مصر پاچايي زما نه ده؟ او دا نهرونه
چي زما تر واك الندي بهېږي؟ آيا نه گورئ؟ آيا زه
غوره يم كه دا چي سپك دئ او نشي كولى څرگنده وينا
وكړي؟ ولي د سرو زرو السوندي نه دي پرې اچول شوي
يا ولي صف تړلې فرشتې نه دي ورسره راغلې؟ نو خپل
قوم ئې داسي تحميق كړ چي د ده اطاعت ئې وكړ،
ً چي دوى فاسق وگړي ول ،نو كله چي ئې موږ
يقينا
ناراض كړو انتقام مو ترې واخيست او ټول مو غرق
كړل ،نو دوى مو وروستنيو ته پخواني او متل
وگرځول.
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( -)11-11په دې مباركو آيتونو كي د فرعون هغه ويناوي
راغلې چي هر فرعون ئې د خپل ولس د غولولو په موخه
كوي او د هر حقپال داعي په خالف ئې وايي:
 فرعون خپل قوم ته په جگ غږ وويل :اې زما قومه!
آيا د مصر پاچايي زما نه ده؟ او دا نهرونه چي زما تر
واك الندي بهېږي؟ آيا نه گورئ؟ دا د فرعون او د هر
فرعوني نظام د ټولواك وينا ده چي ولس ته ئې كوي ،ځان
د ټول هېواد د گردو شتمنيو ،نهرونو او زمكو بالمنازع
څښتن گڼي!! هغه ملك چي د يوه ولس پلرنى ميراث وي ،د
گټلو او ساتلو په الر كي ئې واكمنو نه بلكي ټول ولس
قرباني وركړې وي ،خو فرعون صفته واكمن همدا هېواد
خپل موروثي ملك گڼي او په هغه كي هر ډول تصرف د ځان
مسلم حق بولي ،ولس ته د غالمانانو په سترگه گوري نه د
ملك د اصلي خاوندانو په سترگه ،هر هغه نظام چي
واكمنان ئې ځان د خلكو مالك الرقاب او د ملي شتمنيو
بې رقيبه څښتن گڼي او په دغو شتمنيو كي د هر راز
تصرف حق ځان ته وركوي د قرآن له نظره دا يو مفسد،
ظالمانه او فرعوني نظام دئ.
 فرعون د ولس د غولولو لپاره د موسى ﹽ په ضد وايي:
 -1آيا زه غوره يم كه دا چي سپك دئ او نشي كولى
څرگنده وينا وكړي؟  -2ولي د سرو زرو السوندي نه دي
وراچول شوي؟  -3ولي صف تړلې فرشتي نه دي ورسره
راغلې؟ دا هغه خبري دي چي د زمانې هر فرعون ئې د هر
موسى په ضد كوي ،ځان مخور ،د نفوذ ،زر ،زور او ځواك
خاوند گڼي او د مقابل لوري په اړه وايي :كمزورى دئ،
څوك ئې مالتړ نه كوي ،نه پوهېږو څه غواړي ،خبري ئې
واضح او د فهم وړ نه دي ،نه شتمن دئ او نه مجهز فوځ
لري ،د مصر په فرعوني نظام كي به واكمنانو ځانگړې
گاڼې كارولې چي همدا به د دوى د واكمنۍ نښه گڼل
كېده ،د سرو زرو السوندي به ئې وو ،په خوا كي به ئې
داسي منظم او مجهز امنيتي ټولگي وو چي د دوى حفاظت
او ساتنه به ئې كوله ،فرعون د موسى ﹽ په اړه ولس ته
وايي :له ده سره خو د مشرۍ هيڅ نښه نشته ،نه د سرو
زرو السوندي لري او نه مجهز ساتونكي ورسره شته ،نه ئې
وينا داسي ده چي خلك پرې پوه شي ،نامأنوس او ناآشنا
خبري كوي .كه څه هم ځينو درنو مفسرينو ويلي چي گواكي
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د موسى ﹽ په ضد د فرعون د دې وينا چي په څرگنده توگه
خبري نشي كولى دا ده چي د موسى ﹽ ژبه په ماشومتوب كي
سوزېدلې وه او له همدې كبله ئې په واضح توگه خبري
نشوې كولى!! خو دا تعبير نه يوازي دقيق نه دئ بلكي د
قرآن له ويناوو سره اړخ نه لگوي ،د فرعون دا وينا په
حقيقت كي د هر مؤمن داعي په ضد د هر فرعون وينا
انځوروي ،دوى تل د داعيانو په ضد همدا وايي :وينا ئې
د فهم وړ نه ده ،خبري ئې ناآشنا او عجيبي او غوښتني
ئې غيرعملي دي ،موږ داسي خبري تر دې وړاندي نه دي
اورېدلې.
 په ويناوو سره ئې خپل قوم داسي تحميق كړ چي د ده
اطاعت ئې وكړ ،د دې تحميق وجه يوازي دا نه وه چي د
فرعون د ويناوو تر اغېز الندي راغلي او دوكه شوي بلكي
اصلي وجه ئې دا وه چي دوى په خپله فاسق وگړي ول ،نو
ځكه ئې د فرعون له دغو ويناوو سره توافق كړى .او د
دې معنى دا ده :كوم ولس چي د مشرتابه او زعامت لپاره
هغه معيارونه كاروي چي فرعون په گوته كړي؛ زر ،زور،
او مجهز ساتونكي د مشرۍ او قيادت الزمي شرائط بولي؛
دا قوم د الهي الرښوونو له مخي فاسق دئ او د فرعونانو
په لومي كي به نښلي.
 هللا تعالى د فرعون او فرعونيانو د پايلي په اړه
فرمايي :نو كله چي دوى موږ ناراض كړو انتقام مو ترې
واخيست او ټول مو غرق كړل ،نو دوى مو وروستنيو ته
پخواني او متل وگرځول .هغه چي نن او سبا د فرعونيانو
تگالره غوره كړي خپل برخليك او پايله دي د خپلو اسالفو
په هينداري كي وگوري ،له همغه برخليك سره به مخامخ
كېږي چي د مصر فرعونيان ورسره مخامخ شول.
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او كله چي د مريمي زوى د يوه مثال په توگه وړاندي
شو ناڅاپه ستا قوم ئې له كبله شور ځوږ جوړوي او
وايي :آيا زموږ معبودان غوره دي كه دى؟ تا ته ئې
يوازي د يوه جدل په توگه بيانوي ،بلكي دوى شخړن
وگړي دي ،هغه خو يوازي يو داسي بنده وو چي
پېرزوينه مو پرې وكړه او د بني اسرائيلو لپاره مو
بېلگه وگرځاوو ،او كه مو غوښتلى نو له تاسو به مو
په زمكي كي داسي فرشتې جوړي كړې وې چي ځاى ناستي
كېږي ،او هغه خو د قيامت لپاره يوه عالمه او نښه
ده؛ نو د هغې په اړه شك مه كوئ او زما متابعت
وكړئ ،همدا مستقيمه الر ده .او شيطان دي تاسو وانه
ً چي هغه ستاسو څرگند دښمن دئ.
ړوي ،يقينا
( -)12-11د دې مباركو آيتونو په مطلب د ښه پوهېدو
لپاره الندي خبري په پام كي ولرئ:
 دلته ويل شوي :كله چي د عيسى ﹽ يادونه د يوه مثال
په توگه وشوه نو قريشو شور او ځوږ جوړ كړ او دا خبره
ئې كوله :آيا زموږ معبودان غوره دي كه دى؟ دا خبره
تا ته يوازي د يوه جدل په توگه كوي ،هدف ئې دا نه دئ
چي حقيقت ځان ته معلوم كړي ،په خپله كومه مستدله او
قانع كوونكې خبره وكړي يا د بل دليل واوري او وئې
مني؛ بلكي خوشى جدل كوي او دا ځكه چي دوى د حقيقت په
لټه كي نه دي بلكي شخړه او مجادله كوي .بايد وگورو
چي د دې خبري معنى څه ده ،قريشو كله او څنگه د عيسى
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ﹽ په يادولو سره شور جوړ كړى؟ د دې خبري معنى څه ده
چي دوى ويلي :آيا زموږ معبودان غوره دي كه دى؟ دا
خبره يوه كس كړې كه ډېرو؟ ځيني داسي انگېري چي گواكي
دا پېښه هغه مهال رامنځته شوې چي رسول هللا ﹽ دا سوره
قريشو ته اوروله ،كله چي  41آيت ته رسېدلى نو يوه كس
ويلي :آيا مسيحيان عيسى ﹽ ته د معبود په سترگه نه
گوري او هغه نه لمانځي؟ ولي زموږ معبودان او د هغوى
لمانځنه غندل كېږي؟!! خو رسول هللا ﹽ د هغه ځواب همغه
مهال ورنه كړ ،د سورې تالوت ته ئې دوام وركړ تر هغه
چي د ده ځواب دلته وركړى شو!! ځيني وايي چي دا
اعتراض د االنبياء د سورې د  91آيت په ارتباط شوى چي




وايي:
    

ً چي تاسو به
 :  يقينا
او هغه چي تاسو ئې له هللا پرته لمانځئ د دوزخ سون وئ،
تاسو به ورننوتونكي وئ ،او اعتراض دا وو :د لمر او
سپوږمۍ عبادت شوى ،مسيحيانو د عيسى ﹽ او يهودانو د
عزير ﹽ عبادت كړى؛ آيا دوى به هم دوزخ ته ځي؟!!
گواكي د دې خبري په اورېدو سره قريشو ځوږ جوړ كړ!!
دوى په دې اړه په داسي رواياتو استناد كوي چي تر منځ
ئې جدي او ژور تعارض شته ،خو دا رأيه په څو دالئلو
كمزورې ده :د آيت له الفاظو په ډېر وضاحت سره
معلومېږي چي دا وينا د يوه كس نه بلكي د ډېرو وه ،دا
د منلو وړ خبره نه ده چي د سورې د تالوت په دوران كي
اعتراض شوى او بيا په همدې سورې كي د اعتراض ځواب
ً تر پېښي
ويل شوى!! هر څوك پوهېږي چي دا سوره حتما
وروسته نازله شوې .دا تعبير د قريشو له دې وينا سره
هم اړخ نه لگوي چي ويل ئې :زموږ معبودان ښه دي كه
دى؟!
 د آيت له الفاظو داسي معلومېږي چي قريشو د عيسى ﹽ
په اړه د قرآن په دغو ويناوو استدالل كړى چي وايي:
عيسى ﹽ په غيب پوهېدو ،مړي ئې ژوندي كولى شول ،له
خټي جوړ شوي انځور ته ئې سا وركولى شوه ،بيماران ئې
روغولى شول ،كه د هغه په اړه دا خبري منلى شئ نو
زموږ د معبودانو په اړه ئې ولي نه منئ ،موږ هم دې ته
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ورته عقيده لرو چي زموږ دا معبودان همدغه كارونه
كولى شي چي عيسى ﹽ كول .د آيت الفاظ داسي دي چي
وايي :كله چي به د عيسى ﹽ يادونه وشوه نو دوى به ځوږ
جوړولو ،يعني دا كار په وار وار تكرار شوى .له
وروستيو آيتونو هم په وضاحت سره معلومېږي چي خبره
همداسي وه ،ځكه وروسته ويل شوي:
هغه خو يوازي يو داسي بنده وو چي پېرزوينه مو پرې
وكړه او د بني اسرائيلو لپاره مو بېلگه وگرځاوو ،او
كه مو غوښتلى نو له تاسو به مو په زمكي كي داسي
فرشتې جوړي كړې وې چي ځاى ناستې كېږي ،او هغه خو د
قيامت لپاره يوه علمي نښه ده؛ يعني تاسو هسي د عيسى
ﹽ په هغو معجزو استدالل كوئ او خپل شركي عقائد پرې
توجيه كوئ ،هغه د هللا تعالى بنده ،د بني اسرائيلو
لپاره يو مثال او د قيامت لپاره يوه نښه وو .د عيسى
ﹽ مثال يو استثنائي مثال دئ ،بله بېلگه ئې نشته،
داسي معجزې يوازي ده ته وركړى شوې وې ،او دا نه له
دې كبله چي هللا تعالى دا كار نشي كولى ،هللا تعالى دا هم
كولى شي چي له تاسو داسي فرشتې جوړي كړي چي نسل به
ئې په زمكي كي دوام كوي ،خو نه هر څوك د عيسى ﹽ په
څېر كوي او نه تاسو د فرشتو په څېر .دې ته مو بايد
پام وي چي نن هم ډېر مشركين د پيغمبرانو ﹽ په دغسي
معجزو استناد كوي او خپلو مړو او ژونديو پيرانو،
مشائخو ،اولياوو او معبودانو ته همداسي خارق العاده
چاري ،علم غيب ،د عالم په چارو كي د تصرف واك او
اختيار ثابتوي.
 د  11آيت په پاى كي ويل شوي :نو د قيامت په اړه
شك مه كوئ او زما متابعت وكړئ ،همدا مستقيمه الر ده،
له دې معلومېږي چي عيسى ﹽ او د ده معجزې خلكو ته
ښودله چي قيامت حق دئ ،هللا تعالى به مړي راژوندي كوي،
هللا تعالى عالم الغيب دئ او په دې پوهېږي چي خلك څه
كوي ،د عيسى ﹽ په معجزو كي دغه مفاهيم انځور شوي او
خلكو ته ښودل شوي چي كه هللا تعالى د يوه بنده په الس دا
كارونه كولى شي نو په خپله به ئې ولي نشي كولى!!
 ځينو درنو مفسرينو د يوه روايت په مټ ويلي چي د
عيسى ﹽ بيا راتگ به د قيامت لپاره نښه وي ،خو دا
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رأيه او تعبير په څو دالئلو موجه نه برېښي :دا تعبير
ً اړخ نه
له موضوع او د آيت له سياق و سباق سره قطعا
لگوي ،آيا كېدى شي د داسي دوو خبرو تر منځ كوم تړاو
ومومو -1 :مشركينو به د عيسى ﹽ د معجزو په اورېدو
سره شور او ځوږ جوړولو  -2د عيسى ﹽ له بيا راتگ به
تاسو ته معلومه شي چي قيامت رانږدې شوى؟!! دا دواړه
خبري دومره سره لري او بېلي بېلي دي چي تر منځ ئې
هيڅ تړاو نشو موندلى .همداراز هغه قريش خو د عيسى ﹽ
بياراتگ په خپلو سترگو نه گوري چي د رسول هللا ﹽ
مخاطبين ول ،په دې ئې هم باور نه درلود چي عيسى ﹽ به
بيا دنيا ته راځي ،نو څنگه به دوى ته دا خبره
كېدله؟!
 په پاى كي مخالفينو ته ويل شوي :شيطان دي تاسو د
ً راتلونكى
دې حقيقت له منلو وانه ړوي چي قيامت حتما
ً چي شيطان ستاسو څرگند دښمن دئ.
دئ ،يقينا












   
  








   
  
   




 
او كله چي عيسى له څرگندو نښو سره راغى وئې ويل:
ً چي له حكمت سره درته راغلى يم او د دې
يقينا
لپاره چي ځيني هغه څه درته جوت كړم چي تاسو په كي
اختالف كوئ ،نو له هللا ووېرېږئ او زما اطاعت وكړئ،
ً چي همدا هللا هم زما رب دئ او هم ستاسو؛ نو
يقينا
وئې لمانځئ ،همدا مستقيمه الر ده ،نو دغو ډلو په
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خپل منځ كي اختالف وكړ ،نو د دردناكي ورځي د عذاب
له كبله د هغو په حال افسوس چي ظلم ئې وكړ.
( -)11-13په دې مباركو آيتونو كي هم د قريشو د هغه
استدالل او بې ځايه شور ځوږ د مزيد ترديد لپاره د
عيسى ﹽ ويناوي په دې توگه راوړل شوې :كله چي عيسى ﹽ
له هغو څرگندو نښو او معجزو سره راغى نو وئې ويل:
ً چي له حكمت سره درته راغلى يم او د دې لپاره
يقينا
چي ځيني هغه څه درته جوت كړم چي تاسو په كي اختالف
ً چي
كوئ ،نو له هللا ووېرېږئ او زما اطاعت وكړئ ،يقينا
همدا هللا هم زما رب دئ او هم ستاسو ،نو د هللا تعالى
عبادت وكړئ ،همدا مستقيمه الر ده .لكه چي گورئ دلته د
عيسى ﹽ هغه وينا راغلې چي په هغې كي ئې پر توحيد او
يوازي د هللا تعالى پر لمانځني تأكيد كړى او بني
اسرائيلو ته ئې ويلي :يوازينۍ مستقيمه الر دا ده چي د
هللا تعالى عبادت وكړئ .د دې معنى دا ده چي قريشو د
عيسى ﹽ پر معجزو د شرك په اثبات كي غلط استناد كړى
او هللا تعالى په خپله د عيسى ﹽ په وينا سره د دوى
ادعاء رد كړې.
 د بني اسرائيلو مختلفو ډلو د عيسى ﹽ په اړه په
خپل منځ كي اختالف وكړ ،ځينو پر ده او د ده پر مور
تورونه ولگول ،ځينو له روميانو سره الس يو كړ او د ده
د وژلو هڅه ئې وكړه ،ځينو هغه د خداى زوى وگڼلو،
ځينو د خداى ځاى ناستى او شريك ،ځينو په خپله خداى
چي د انسان په بڼي كي زمكي ته راكوز شوى!! او د دوى
محدود شمېر كسانو د يوه پيغمبر په توگه وپېژندو او
په صحيح توگه ئې پر ده ايمان راوړ ،د هغو په حال
افسوس چي ظلم ئې وكړ ،له دې كبله چي د دردناكي ورځي
عذاب به ئې په برخه شي.
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آيا له دې پرته د بل څه انتظار لري چي (د قيامت)
نېټه په ناڅاپي توگه ورته راشي په داسي حال كي چي
دوى به نه پوهېږي .په دې ورځ به دوستان ځيني د
ځينو نورو لپاره غليمان وي ،مگر متقيان ،اې زما
بندگانو! نن نه كومه وېره درباندي شته او نه به
تاسو غمجن كېږئ ،هغه چي زما پر آيتونو ئې ايمان
راوړى او مسلمانان ول ،جنت ته ننوځئ تاسو هم او
ستاسو مېرمني هم ،په داسي حال كي چي خوښي به مو
په برخه شي ،پر دوى به د سرو زرو نالبكي او
گيالسونه تاوراتاو كېږي ،او په هغوى كي هغه څه چي
زړونه ئې غواړي او سترگي ترې خوند اخلي ،په داسي
حال كي چي تاسو به په هغه كي تلپاتي وئ ،او دا
همغه جنت دئ چي تاسو ته د هغه څه له كبله په
ميراث دركړى شوى چي كول مو ،په دې كي تاسو ته
ډېري داسي مېوې دي چي ترې خورئ به ئې.
( -)13-11په دې مباركو آيتونو كي ويل شوي:
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 آيا دا مخالفين له دې پرته د بل څه انتظار لري چي
د قيامت ټاكلې نېټه په ناڅاپي توگه ورته راشي په
داسي حال كي چي د دوى په خيال كي به هم نه گرځي؟
 د قيامت په ورځ به له متقيانو پرته د نورو تر منځ
نه يوازي د دوستۍ اړيكي قطع وي بلكي نږدې دوستان به
داسي ومومې چي ځيني به ئې د ځينو نورو لپاره غليمان
وي.
 د هللا تعالى له لوري به وويل شي :اې زما بندگانو!
نن نه كومه وېره درباندي شته او نه به تاسو غمجن
كېږئ ،جنت ته ننوځئ؛ تاسو هم او ستاسو مېرمني هم ،په
داسي حال كي چي خوښي به مو په برخه شي ،دا به هغه
بندگان وي چي د هللا تعالى پر آيتونو ئې ايمان راوړى او
عمالً ورته منقاد او تسليم ول ،پر دوى به د سرو زرو
نالبكي او گيالسونه تاوراتاو كېږي ،او په هغوى كي به
هغه څه وي چي زړونه ئې غواړي او سترگي ترې خوند
اخلي ،په داسي حال كي چي په دې جنت كي به تلپاتي وي،
دوى ته به وويل شي :دا همغه جنت دئ چي تاسو ته د هغه
څه له كبله په ميراث دركړى شوى چي په دنيا كى مو
كول ،په دې جنت كي ډېري داسي مېوې دي چي تاسو ئې تل
ترې خوړلى شئ.







    




  













  
  
 
ً چي دا مجرمين به د دوزخ په عذاب كي تلپاتي
يقينا
وي ،له دوى به سست او سپك نه كړى شي او دوى به په
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كي ناهيلي وي ،او موږ پر دوى ظلم نه دئ كړى بلكي
دوى پر خپل ځان ظلم كولو ،او غږ به كړي :اې
مالكه! ستا رب دې پر موږ پاى ته ورسوي ،وبه وايي:
ً چي حق مو دروړ خو
تاسو پاته كېدونكي يئ ،يقينا
ستاسو ډېرى له حق كركه كوونكي يئ.
( -)11-14دلته په دوزخ كي د مجرمينو حالت داسي انځور
شوى:
 دا مجرمين به د دوزخ په عذاب كي تلپاتي وي.
 عذاب به ئې هيڅكله سست او سپك نه شي.
 دوى به له هره پلوه ناهيلي وي ،او د نجات هيڅ
هيله او طمع به نه لري.
 له دې بد برخليك سره د خپل ظلم له كبله مخامخ
شوي ،هللا تعالى پر دوى ظلم نه دئ كړى ،بلكي دوى پر خپل
ځان ظلم كولو.
 د دوزخ خازنانو ته به په دې صيغه غږ كړي :اې
ً زموږ كار پاى ته ورسوي ،زموږ
مالكه! ستا رب دي حتما
د مرگ پرېكړه دي وكړي!! خازن به ځواب وركړي :تاسو
ً چي موږ حق
دلته د تل لپاره پاته كېدونكي يئ ،يقينا
دروړ خو ستاسو ډېرى له حق كركه كوونكي وئ.
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آيا د كوم كار قطعي پرېكړه ئې كړې؟ نو موږ هم
فيصله كوونكي يو ،آيا داسي انگېري چي موږ ئې سري
خبري او پټي مشورې نه اورو؟ ولي نه؛ او د دوى په
خوا كي زموږ استازي ئې ليكي ،ووايه :كه رحمن زوى
درلودى نو زه د عابدانو لومړنى يم ،له هغه څه چي
دوى ئې بيانوي د آسمانونو او زمكي رب؛ د عرش مالك
ته سپيڅلتيا ده .نو پرې ئې ږده چي هسي لگيا وي او
لوبي كوي تر هغه چي له خپلي هغي ورځي سره مخامخ
شي چي وعده ئې وركول كېږي.
( -)13-19د دې مباركو آيتونو مهم مهم مطالب دا دي:
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :آيا ستا مخالفينو د كوم جدي
كار قطعي پرېكړه كړې؟ غواړي ستا په ضد كوم خطرناك
اقدام وكړي؟ په دې دي پوه وي چي موږ به هم د همداسي
كار پرېكړه كوو ،وبه گوري چي څوك خپله پرېكړه پلې
كولى شي.
 آيا دوى داسي انگېري چي هللا تعالى ئې سري خبري او
پټي مشورې نه اوري؟ نه يوازي دا چي هللا تعالى د دوى
سري او د راز پټي خبري او مشورې اوري بلكي د دوى په
خوا كي گمارل شوې فرشتې هر څه ليكي .له دې آيتونو په
ډېر وضاحت سره معلومېږي چي دا سوره هغه مهال نازله
شوې چي د قريشو سردارانو په خپلو سري غونډو كي د
رسول هللا ﹽ په ضد د پرېكنده اقدام خبري او مشورې كولې
او غوښتل ئې كوم خائنانه عمل وكړي ،داسي چي عام ولس
پرې خبر نشي او په پټه ترسره شي.
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي مشركينو ته ووايي :كه
رحمن خداى زوى درلودى نو تر هر چا وړاندي به ما دغه
خبره كوله ،زه خو د خپل رب مطيع بنده يم او غواړم په
هر څه كي تر نورو وړاندي د هللا تعالى اوامرو ته غاړه
كېږدم .دې ته مو پام وي چي د اول العابدين معنى دا
نه ده چي رسول هللا ﹽ تر ټولو انسانانو وړاندي د هللا
تعالى عبادت پيل كړى ،گواكي هغه تر ټولو انسانو
و ړاندي پيدا شوى ،دا په خرافاتو او شرك كي د غرقو
منحرفينو خوشې خبري دي ،معنى ئې دا ده چي زه تر هر
چا وړاندي خپل رب ته مطيع يم ،كه هللا تعالى زوى درلودى
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.نو ما به تر تاسو وړاندي دغه خبره كوله
 هللا تعالى له هغه څه چي مشركين ئې ورته منسوبوي
 د آسمانونو او زمكي رب؛ د عرش مالك ته د،منزه دئ
دوى له دې وينا سپيڅلتيا ده چي زوى او ځاى ناستى
.لري
 دوى پرېږده چي په دغو خرافاتو او مسخره خبرو كي
 هللا تعالى له،بوخت وي او د ماشومانو په څېر لوبي كوي
 له دغي ورځي سره،دوى سره د محاسبې ثابته ورځ ټاكلې
 له دوى سره شوې وعده حتما،به هرومرو مخامخ كېږي
ً
.ترسره كېږي











  





  



   
   
   
















    







  
او دى هغه ذات دئ چي هم په آسمانو كي اله دئ او
 او، او هغه پوه باحكمته دئ،هم په زمكي كي اله
هغه ذات مبارك دئ چي د آسمانونو او زمكي او هر
،هغه څه واك له ده سره دئ چي په دوى دواړو كي دي
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او د قيامت د ورځي علم له ده سره دئ او د ده لوري
ته ورگرځول كېږئ ،او هغه د شفاعت واك نه لري چي
له ده پرته ئې بلي مگر هغه چي په رښتينې توگه
گواهي وركړي په داسي حال كي چي پوهېږي .او كه ئې
ً به وايي :هللا ،نو له
وپوښتې :چا پيدا كړي؛ حتما
كومه دوكه كېږي؟! او دا وينا ئې گواه ده چي اې
زما ربه! دا ټولى هغه وگړي دي چي ايمان نه راوړي،
نو مخ ترې واړوه او ووايه :سالم ،ژر به پوه شي.
( -)19-14د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى هغه ذات دئ چي هم په آسمانو كي يوازينى
معبود دئ او هم په زمكي كي ،له ده پرته بل معبود
نشته او هغه پوه باحكمت دئ ،د (علم) او (حكمت) مظاهر
ئې په ټول عالم كي جوت دي .هللا تعالى هغه مبارك ذات دئ
چي د آسمانونو او زمكي او هر هغه څه واك له ده سره
دئ چي په دوى دواړو كي دي ،دى په هر څه كي بركت اچوي
او وده وركوي ،هر څه د ده حكم ته تابع او منقاد دي
او همغه كار كوي چي ده پرې گمارلي .د زمكي او
آسمانونو هر څه د حال په ژبه گواهي وركوي چي (مالك)
لري او دا مالك ئې (مبارك) دئ.
 د قيامت د ورځي علم له هللا تعالى سره دئ ،بل چا ته
دا علم نه دئ وركړى شوى.
 ټول به د ده لوري ته ورگرځول كېږئ.
 مشركين چي له چا د شفاعت هيله لري او گمان كوي چي
دوى كولى شي د هللا تعالى په وړاندي د دوى شفاعت وكړي،
د سپارښتني او شفاعت له الري په دنيا كي د دوى
حاجتونه ترسره كړي او په آخرت كي ئې له محاسبې او
مؤاخذې وژغوري؛ دوى د شفاعت هيڅ واك او صالحيت نه
لري ،يوازي هغه څوك د هللا تعالى په وړاندي د چا شفاعت
كولى شي چي دوه ځانگړتياوي ولري -1 :رښتيا ووايي ،د
داسي چا شفاعت وكړي چي د شفاعت وړ وي ،د غيرمستحق او
نااهل انسان شفاعت ونه كړي -2 ،علم ولري ،هغه كس په
تمامه معنى او بشپړه توگه وپېژني چي دى ئې شفاعت
كوي ،داسي نه چي په پټو سترگو او ناپوهۍ سره د غلطو
خلكو او داسي چا په اړه سپارښتنه وكړي چي دى ئې نه
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پېژني .دا دواړه شرائط دومره گران او سخت شرائط دي
چي د شفاعت امكان تر ډېره حده منتفي كوي .قرآن پر دې
سربېره د شفاعت لپاره ځيني نور شرائط هم ږدي ،لكه دا
چي شفاعت به د هللا تعالى په إذن سره او د هغه چا په
اړه وي چي هللا تعالى د هغه په اړه شفاعت مني او هغه
څوك به شفاعت كولى شي چي هللا تعالى د شفاعت اجازه
وركړي.
 كه دا مشركين وپوښتې چي چا پيدا كړي؛ نو ځواب به
ً دا وي :هللا تعالى پيدا كړي يو!! نو سره له دې
ئې حتما
څنگه او له كومه دوكه كېږي؟! كه دوى له دې پرته بل
ځواب نشي ويلى نو بيا د دې لپاره څه دليل لري چي د
همدې هللا تعالى له لوري د يوه پيغمبر او د هغه په الس د
يوه الرښود كتاب لېږل نه مني او په دې باور نه كوي چي
هللا تعالى به ئې بياراژوندي كوي او د ده لوري ته به
درومي؟!!
 په  11آيت كي د داسي تركيب شاهد يو چي په اړه ئې
په تفسيرونو كي ژور او پراخ اختالفات گورو ،آيت داسي



دئ:
     لكه
چي گورئ دا آيت په (و) پيل شوى؛ ځينو دا د عطف (و)
گڼلى او ځينو د قسم (و) ،د لومړۍ ډلي په مفسرينو كي
ځينو دا آيت په يوه مخكني آيت عطف كړى او ځينو په
َه) بولي او ځيني ئې
ِيْل
نورو ،ځيني د (قيله) صيغه (ق
ِه) ،په دوهمي ډلي كي ځيني د قسم ځواب يو څه او
ِيْل
(ق
ځيني ئې بل څه گڼي ،كه دا ټول آراء او د هري ډلي
دالئل راواخلو نو د لوستونكو كافي وخت به پرې ضائع
شي ،ځيني ئې داسي دي چي اصالً په يادولو او څېړلو نه
ارزي ،كوم تعبير چي موږ ته غوره برېښېدلى هغه دا دئ:
دا (و) د قسم واو دئ ،او (قيله) له معروف قرائت سره
ِه) ده ،په دې قسم سره د قرآن د نورو قسمونو
ِيْل
سم (ق
په څېر مقسم به د شاهد او گواه په توگه وړاندي شوى،
مقسم به د رسول هللا ﹽ دا وينا ده  
 :   اې زما
ربه! دا قوم ايمان نه راوړي ،يعني رسول هللا ﹽ د خپل
قوم له ايمان راوړلو مأيوس شوى او دې نتيجې ته
رسېدلى چي په دوى كي د ايمان راوړلو استعداد ځپل شوى
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او داسي څوك نه دئ په كي پاته چي د ايمان راوړلو طمع
ئې كېدى شي ،په داسي حال كي چي هللا تعالى هم فرمايي:
 :  نو له كومه دوكه كېږي؟!
يعني دوى له دې وروسته د ايمان نه راوړلو لپاره هيڅ
توجيه او مبرر نه لري او په داسي حال كي چي رسول هللا ﹽ
هم د دوى له ايمان راوړلو مأيوس شوى؛ نو اوس به هللا
تعالى له دې ولس سره څه كوي؟ د دې پوښتني ځواب ډېر
ً دوى ته سزا
څرگند دئ او هغه دا چي هللا تعالى به حتما
وركوي ،دا د هللا تعالى سنت دئ چي كله كوم پيغمبر له
كافي دعوت وروسته له خپل ولس مأيوس شوى او هللا تعالى
ته ئې شكايت كړى نو پر هغه قوم د هللا تعالى عذاب نازل
شوى ،اوس نو د دوى او الهي عذاب تر منځ هيڅ مانع
نشته ،او دا همغه مطلب دئ چي د ورپسې آيت په پاى كي
ً او ژر به پوه
په دې صيغه راغلى :فسوف يعلمون :حتما
شي .او په همدې وينا كي د مخكني قسم ځواب پروت دئ.
نو د آيت غوره او دقيق تعبير دا دئ :د رسول هللا ﹽ دا
وينا چي وئې ويل :اې زما ربه! دا قوم ايمان نه
راوړي ،د دې شهادت او گواهي وركوي چي دا قوم به حتما
ً
په الهي عذاب اخته شي او وبه گوري چي له كوم سپېره
برخليك سره مخامخ كېږي.
د سورې وروستى آيت چي د ټولې سورې لپاره ښكلې او
دقيقه تتمه او خالصه ده وايي :نو مخ ترې واړوه او
ووايه :سالم ،ژر به پوه شي .يعني د دوى پروا مه كوه،
د دوى په اړه انديښنې پرېږده ،اعتناء مه ورته كوه،
په يوه سالم سره ترې تېرېږه ،مطمئن اوسه چي ډېر ژر به
پوه شي چي د دوى كفر ،شرك او له حق دين سره مخالفت
له كوم شوم برخليك سره مخامخ كړل.
َ
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الدخان
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (الدخان) دئ چي د سورې له
 41آيت اخيستل شوى 59 ،آيتونه لري ،د آيتونو فواصل
ئې د دوهم آيت (المبين) ،او د دولسم آيت (مؤمنون) ته
ورته دي ،يوازي دري څلوېښتم آيت ئې په الزقوم پاى ته
رسېدلى خو دا آيت له ورپسې آيت سره داسي تړلى دئ چي
په گډه په (االثيم) پاى ته رسېدلي ،آيتونه ئې تر
متوسطو لږ لنډ دي او هغو سورتونو ته ورته دي چي د
مكې د لومړي دور په وروستيو كلونو كي نازل شوي .كه د
سورې د آيتونو اوږدوالي او مضامينو ته ځير شو راته
جوته كېږي چي دا تر مخكنيو څلورو سورتونو وړاندي
نازله شوې.
دا سوره هم په دوو مقطعاتو حروفو (حاء) او (ميم)
پيل شوې ،دا د دې نښه ده چي په دې مباركي سورې كي هم
دوه اساسي موضوعات څېړل شوي او ټوله سوره د همدې دوو
موضوعاتو پر محور څرخي ،د موضوعاتو ترتيب ئې هم داسي
دئ لكه په همداسي دوو پر له پسې حروفو پيل شوې سورې،
د دې سورې د بحث محوري موضوعات دا دي -4 :قرآن د هللا
تعالى له لوري لېږل شوى ،متن ئې گواهي وركوي چي د هللا
تعالى له لوري نازل شوى -2 .دا كتاب ځينو ته د
بركتونو ډالۍ په لمن كي لري او ځينو ته د الهي عذاب
گواښونه.
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ً چي مونږ په
 يقينا، قسم په دې څرگند كتاب،حاء ميم
 بې شكه چي موږ انذار،يوې مباركي شپې كي نازل كړى
 په دې كي د هر حكيمانه كار پرېكړه،كوونكي يو
ً چي
 يقينا، زموږ له لوري د يوه امر په توگه.كېږي
ً چي
 يقينا، ستا د رب يوه پېرزوينه،موږ لېږونكي وو
 د آسمانونو او زمكي او هر،هغه پوه اورېدونكى دئ
 كه يقين كوونكي،هغه څه رب چي په دوى دواړو كي دي
، ژوند او مرگ بخښي، له ده پرته بل اله نشته،يئ
 خو دوى،ستاسو رب او ستاسو د لومړنيو پلرونو رب
.په داسي حال كي په لوبو بوخت دي چي په شك كي دي
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( -)9-4د دې مباركو آيتونو په مطالبو د ښه پوهېدو
لپاره بايد دا خبري په پام كي ولرئ:
 دا سوره هم د (حاء) او (ميم) په دوو مقطعاتو
حروفو پيل شوې ،دا د دې نښه ده چي په دې مباركي سورې
كي هم دوه اساسي موضوعات څېړل شوي او ټوله سوره د
همدې دوو موضوعاتو پر محور څرخي ،د موضوعاتو ترتيب
ئې هم داسي دئ لكه په همداسي دوو پر له پسې حروفو
پيل شوې سورې ،د دې سورې د بحث محوري موضوعات دا دي:
 -4قرآن د هللا تعالى له لوري لېږل شوى ،متن ئې گواهي
وركوي چي د هللا تعالى له لوري نازل شوى -2 .دا كتاب
ځينو ته د بركتونو ډالۍ په لمن كي لري او ځينو ته د
الهي عذاب گواښونه.
 دلته په مبين كتاب لوړه شوې او ويل شوي :قسم پدې
څرگند كتاب .ورپسې د قسم ځواب راغلى او ويل شوي:
ً چي مونږ په يوې مباركي شپې كي نازل كړى ،يعني
يقينا
دا مبين كتاب په خپله د دې شاهد او گواه دئ چي د هللا
تعالى له لوري لېږل شوى ،دا د محمد ﹽ په خپلو افكارو
مشتمل كتاب نه دئ ،بلكي د هللا كتاب دئ ،د نزول شپه ئې
يوه مباركه شپه وه ،دا ځكه چي دا له بركتونو ډك كتاب
په كي نازل شوى.
 دلته د قرآن د نزول د شپې په اړه څو خبري شوې:
الف :دا مبين كتاب په كي نازل شوى ،يعني د قرآن نزول
په دغه شپه پيل شوى.
ب :دا شپه ډېره بختوره او مباركه شپه ده.
ج :د هر حكيمانه كار پرېكړه په دې شپه كي صادرېږي.
 دلته د قرآن د نزول شپه د مباركي شپې په نامه
ياده شوې او (مباركة) د دې شپې يو صفت دئ؛ همداسي د
القدر په سورې كي (سالم) د دې شپې بل صفت دئ ،يعني دا
د (بركت) او (سالمتيا) شپه ده ،ستا سالمتيا په دغي
بختوري ،مباركي او له سالمتيا ډكي شپې كي مضمر ده ،دا
شپه د بركتونو او سالمتيا له پيغام سره ستا خوا ته
درځي.
 د درېيم آيت په دوهمي برخي كي ويل شوي :بې شكه چي
موږ انذار كوونكي يو ،يعني هللا تعالى د دې كتاب په
لېږلو سره هغو وگړو ته خبردارى وركوي چي له دې الرښود
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كتاب سره مخالفت كوي او د كفر ،شرك ،ظلم او فساد الر
غوره كوي.
 هللا تعالى فرمايي چي د قرآن د نزول د مباركي شپې بل
صفت دا دئ :په دې كي د هر حكيمانه كار پرېكړه كېږي،
زموږ له لوري د يوه امر په توگه ،يعني دا كتاب په
داسي مباركي شپې كي نازل شوى چي په هغې كي ټول
مقدرات په حكيمانه توگه ټاكل كېږي ،قرآن په همدې شپه
كي رالېږل شوى؛ نو قرآن ستا د برخليك كتاب دئ ،د دغه
كتاب له مخي ستا برخليك ټاكل كېږي ،د القدر په سورې
كي هم د قرآن د نزول شپه د (ليلة القدر) په نامه
ياده شوې ،يعني دا د مقدراتو د ټاكلو شپه ده ،يعني
كه په دې شپه كي د هللا تعالى مأمور فرشتې تا داسي
ومومي لكه چي د دې مباركي شپې تقاضا ده ،ټولي به پر
تا سالم وايي او ستا په برخليك پاڼي كي به بركتونه او
سالمتيا درته ليكي ،خو كه ته د دې شپې د بركت او
سالمتيا له پيغامه څه ترالسه نه كړى شې ،ستا وضعيت او
ستا عزائم د دې شپې د غوښتنو او مقتضياتو مغاير وو،
نو د دې شپې له فضيلت او بركاتو به محروم وې او دا
سعادت به دي په برخه نه شي چي دا فرشتې ستا برخليك
پاڼي كي د حكيمانه او غوره كارونو د سرته رسولو
توفيق وليكي ،د مخكي په څېر به په ناسمو كارونو كي
مشغول پاته شې.
 د قرآن مبارك او له حكمتونو ډك متن ښيي چي
لېږونكى ئې هللا تعالى دئ ،او د دې كتاب حامل رسول هللا ﹽ
د هللا تعالى استازى دئ.
 دا كتاب ستا د رب له لوري يوه ستره پېرزوينه ده،
له مهربان رب (پالونكي) سره همدا ښايي چي انسان مهمل
پرې نږدي ،د هغه د پالني ،روزني او الرښووني لپاره
كتاب ولېږي.
 دا كتاب د پوه اورېدونكي رب له لوري لېږل شوى ،د
انسان فطرت او اړتياوي او د دې فطرت غوښتني ورته
معلومي دي ،دا كتاب په حقيقت كي د انسان د فطرت
غوښتنو ته د انسان د پالونكي مهربان رب ځواب دئ.
 د آسمانونو او زمكي او هر هغه څه رب چي په دوى
دواړو كي دي ،كه يقين كوونكي يئ ،يعني دا كتاب د ټول
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او
عالم پالونكي رب لېږلى ،هغه رب چي د آسمانونو
زمكي هر څه پالي؛ خود به د انسان د پالني انتظام
كوي ،د همدې لپاره ئې دا كتاب رالېږلى.
 دا الرښود كتاب د هغه هللا له لوري نازل شوى چي له ده
پرته بل معبود نشته ،د ژوند او مرگ پرېكړه د ده له
لوري كېږي ،هم ستاسو رب دئ او هم ستاسو د لومړنيو
پلرونو رب.
 څوك چي د قرآن له منلو ډډه كوي او د مخالفت الر
غوره كوي؛ د مخالفت لپاره هيڅ دليل نه لري ،د بې
بنسټه او مجرد شك له څرگندولو پرته بل څه نشي ويلى،
دوى داسي دي لكه په لوبو بوخت ماشومان.
 د قرآن انزال او راكوزول هم په دې معنى ده چي دا
الهي پيغام بر له آسمانونو الندي زمكي ته رالېږل شوى
او هم په دې معنى چي د دې لوړ الهي كالم اوچته مستوى
د انسان د درك او فهم كچي ته راكوزه شوې ،يعني هللا
تعالى د خپل لوړ او باعظمته كالم مستوى دومره راكوزه
كړې چي د زمكي پر سر اوسېدونكي انسان ته د فهم وړ
شي .د سورې په پاى كي په دې اړه داسي ويل شوي :نو
يقينا چي ستا پر ژبه مو آسان كړ چي پند واخلي ،او دا
د نزول دوهم مفهوم افاده كوي.
 د انزلنه (مونږ قرآن نازل كړ) په هكله ځيني وايي
چي قرآن د وحي د پيل په دغي شپې كي ټول يو ځاى پر
پيغمبر عليه السالم نازل شوى!! خو دا رأيه د قرآن له
هغو صريح آيتونو سره تعارض او مغايرت لري چي د قرآن
په تدريجي نزول باندي تأكيد كوي .ځيني مفسرين دا
وايي چي قرآن د ليلة القدر په دغي شپې كي ټول يو ځاى
له عرش د دنيا آسمان ته رالېږل شوى ،دوى د عبدهللا بن
عباس ﹽ په يوه روايت استناد كوي .راشئ وگورو چي د
قرآن نور آيتونه د قرآن د نزول په اړه څه وايي ،په
كار ده د دې آيت تفسير تر هر څه د مخه په خپله په
قرآن كي ولټوو او هغه رأيه د اعتبار وړ ونه گڼو چي
له قرآني شرحي سره تصادم كوي .قرآن په دې اړه په ډېر
صراحت سره فرمايي:
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االسراء 101:
او قرآن مو ټوك ټوك كړ ،ترڅو ئې په ځنډ ځنډ سره پر
خلكو ولولې او په ځانگړي كوزولو سره مو راكوز كړ.
همدا راز فرمايي:




   











الفرقان 32 :
او كافرانو وويل :ولي دا قرآن په يوه وار ټول يو ځاى
پر ده نه دئ نازل شوى؟ داسي مو وكړل تر څو ستا زړه
پرې مضبوط كړو او ورو ورو ئې ولولو.
دا آيتونه په ډېر وضاحت سره ښيي چي د قرآن (نزول)
تدريجي ،ټوك ټوك ،ورو ورو او له ځنډ او وقفې سره
توأم وو او دا د هغو خلكو په رأيي د بطالن كرښه
راكاږي چي پر پيغمبر ﹽ د قرآن په يو وار او يو ځاى
نزول باور لري.
هغه څوك چي اورېدلي ئې دي يا گمان كوي د انزال او
تنزيل تر منځ توپير شته ،يو ئې تدريجي راكوزېدل او
بل ئې يو ځايي راكوزېدل افاده كوي ،اشتباه ئې كړې او
دا ځكه چي قرآن په ځاى ځاى كي د باران د ورېدو لپاره
د (انزلنا) صيغه كارولې ،چي په ټولو كي تدريجي ورښت
ترې مراد دئ نه د ټولو اوبو يو ځايي راتويېدل .د دوى
اصلي مشكل دا نه دئ چي د نحوي په كوم كتاب كي ئې دا
قاعده لوستلې ،اصلي مشكل ئې دا دئ چي پيغمبرﹽ او خپل
ائمه عالم الغيب گڼي او دا خبره د دوى له غلطي عقيدې
سره سمون نه خوري چي پيغمبر ﹽ په سر كي او د وحي په
لومړۍ ورځ د قرآن له هغو برخو خبر نه وو چي وروسته
وروسته پرې نازله شوې .د غلطي عقيدې په نسبت جاهالنه
تعصب دغسي وي ،د دې پر ځاى چي خپله غلطه عقيده د سمي
خبري په اورېدو سره تصحيح كړي برعكس سمه خبره غلطه
توجيه كوي ،حتى د قرآن خبره.
قرآن په دې خبري شهادت وركوي چي پر پيغمبر ﹽ د
وحي د نزول پيل د روژې په مباركي مياشت كي شوى ،لكه
چي فرمايي:
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البقرة111 :

د روژې مياشت هغه ده چي قرآن په كي نازل شوى ،د خلكو
الرښود ،څرگندي الرښووني او فرقان (د حق او باطل تر
منځ د تفريق او توپير ذريعه) ...
له دې آيته په بشپړ وضاحت سره معلومېږي چي ليلة
مباركة او ليلة القدر د روژې د مياشتي يوه شپه ده .د
دغي مياشتي د درنښت لپاره پر مونږ د دې مياشتي روژه
فرض شوې او دا د هغه ستر نعمت د شكر اداء كولو لپاره
ده چي د قرآن په بڼه كي هللا تعالى پر مونږ پېرزو كړى
او د دې مياشتي هغه ځانگړې شپه چي قرآن په كي نازل
شوى د دې لپاره د (قدر شپه) نومول شوې او تر زرو
مياشتو غوره گڼل شوې چي د قرآن د نزول ستره پېښه په
كي رامنځته شوې ،د دې مياشتې او هغي ځانگړې شپې
اهميت ئې د هغي ستري حادثې له كبله دئ كه نه نو،
ايام او اوقات ټول يو شانته دي او څه توپير په كي
نشته.
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نو هغي ورځي ته انتظار كوه چي آسمان به داسي
څرگند لوگى راوړي چي خلك به پوښي ،دا دردناك عذاب
دئ ،اې زموږ ربه! دا عذاب له موږ لري كړه؛ موږ
ً ايمان راوړونكي يو ،څنگه به ئې پند اخيستل
حتما
په برخه وي حال دا چي څرگندونكى پيغمبر ورغى ،بيا
دوى مخ واړاوو او وئې ويل :يو پوه كړى شوى لېونى
ً چي موږ لږ شېبه د عذاب لري كوونكي يو؛
دئ ،يقينا
تاسو بېرته ستنېدونكي يئ ،هغه ورځ چي موږ به په
ً چي موږ انتقام
سخت نيولو سره نيول وكړو يقينا
اخيستونكي يو.
( -)11-10د دې مباركو آيتونو په مطلب د ښه پوهېدو
لپاره الندي خبري په پام كي ولرئ:
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :هغي ورځي ته انتظار كوه چي
آسمان به داسي څرگند لوگى راوړي چي خلك به پوښي ،دا
دردناك عذاب دئ ،په دې عذاب اخته شوي خلك به وايي:
اې زموږ ربه! دا عذاب له موږ لري كړه؛ موږ حتما
ً
ايمان راوړونكي يو .يعني هغه خلك چي له كوم دليل
پرته او فقط د شكونو پر بنسټ د قرآن مخالفت كوي خپلي
مخي ته پرېږده ،دوى قيامت نه مني په خپلو سترگو به
ئې وگوري ،دوى الهي عذاب نه مني او د پيغمبر گواښونو
او انذار ته اعتناء نه كوي په خپلو سترگو به دا عذاب
وگوري ،دا عذاب به خپل وزر پرې وغوړوي ،د څرگند لوگي
په بڼي كي به ئې وگوري ،هغه مهال به دا په عذاب اخته
شوي كافران وايي :اې زموږ ربه! دا عذاب له موږ لري
كړه؛ موږ له دې وروسته مؤمنان يو.
 خو هغه مهال به دا ايمان راوړل هيڅ گټه نه
وررسوي ،دا ځكه چي تر دې وړاندي پيغمبر ورغى ،له
څر گند پيغام سره ،دا حقيقت ورته جوت شوى وو چي هغه
د هللا تعالى له لوري لېږل شوى خو هغوى مخ واړاوو او
وئې ويل :يو پوه كړى شوى لېونى دئ ،پيغمبر ته ئې د
مجنون خطاب وكړ او د هغه وينا ئې د كوم انسان له
لوري ده ته ښودل شوې وينا وگڼله!!
 هللا تعالى په وار وار له دوى سره دا احسان كړى چي
كله ئې د گناهونو له كبله له مصيبتونو سره مخامخ كړي
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او دوى ندامت ښودلى او خداى ته ئې مخه كړې هللا تعالى
ً مصيبت ترې لري كړى خو هغوى بېرته خپل مخكني
موقتا
كفر او شرك ته ستانه شوي.
 دوى ته تر هغي ورځي انتظار وكړه چي هللا تعالى به ئې
په سخت نيولو سره ونيسي ،دا ځكه چي هغه انتقام
اخيستونكى دئ.
 د صحابه وو ،تابعينو او د لومړني دور مفسرينو تر
منځ په دې اړه اختالف تر سترگو كېږي چي په آسمان كي د
لوگي څرگندېدو مراد څه دئ او دا واقعه به كله
رامنځته كېږي ،ځيني وايي چي په دې سره هغي قحطي ته
اشاره شوې چي قريش ورسره مخامخ شوي ،دوى د عبد هللا بن
مسعود ﷻ په يوه روايت استناد كوي ،مجاهد ،قتاده،
ابوالعاليه ،مقاتل ،ابراهيم النخعي ،ضحاك او ځيني
نور همدا رأيه لري ،خو د دوى په مقابل كي د علي ،ابن
عمر ،ابن عباس ،ابوسعيد خدري ،زيد بن علي ،حسن بصري
ﷸ په څېر شخصيتونه له دې رأيي سره موافق نه دي او
وايي چي له دې لوگي هغه لوگى مراد دئ چي په موثقو
رواياتو كي ورته اشاره شوې ده او د قيامت له عالئمو
څخه گڼل شوى .د آيت له سياق و سباق هم معلومېږي چي
دا د قيامت له عالئمو يوه عالمه ده .راشئ دغه روايت له
نظره تېر كړو چي مرجوح او غيرموثق دئ او داسي دئ:
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له عبدهللا بن مسعود ﹽ روايت دئ چي وايي :كله چي رسول
هللا ﹽ د خلکو مخالفت او ايمان نه راوړل وليد ،وئې
فرمايل( :اې خدايه! د يوسف (عليه السالم) د زمانې په
څېر اوه کاله وچکالي پرې راوله) نو قريش له داسي
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وچکالۍ سره مخ شول چي هر څه ئې له منځه يووړل ،تر دې
چي پوستكي ،مړه څاروي او مړزگي ئې خوړل ،او که کوم
يوه به آسمان ته وکتل نو له ډېري لوږي به ئې لوگى تر
سترگو کېدو ،نو ابو سفيان ورته راغى او وئې ويل :اې
محمده! (صلى هللا عليه و سلم) ته د هللا تعالى د اطاعت او
صله رحمۍ امر کوې ،او ستا قوم هالکېږي ،نو د خداى په
وړاندي دعاء ورته وکړه ،هللا تعالى وفرمايل( :د هغي
ورځي انتظار وباسه چي آسمان ښکاره لوگى راولي) د هللا
تعالى تر دې قوله چي فرمايي( :تاسي به بېرته کفر ته
وگرځئ ،هغه ورځ چي په ستري نيوني سره به تاسو ونيسو)
راوي وايي :ستره نيونه د بدر ورځ وه ،او لوگى ستره
نيونه ،د روم آيت او لزام تېر شول ،يعني وليدل شول.
دا روايت په بخاري كي يولس ځلي نور په تكرار سره
په دغو شمېرو راغلى،4109 ،4114 ،4111 ،4193 ،1020 :
4121 ،4124 ،4123 ،4122 ،4121 ،4120
دا روايت د سند له مخي داسي دئ چي له اغرب هم
اوښتى ،په څلورو طبقو كي يوازي يو يو راوي لري ،د
متن له پلوه داسي دئ چي له يوې خوا په خپلو كي جدي
توپيرونه لري او له بل لوري له قرآن سره اړخ نه
لگوي ،د دوى تر منځ دا توپيرونه ترسترگو كېږي :په
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د دې روايت په اړه څو خبري په پام كي ولرئ:
 دا روايت له قرآن سره تعارض لري ،قرآن وايي چي دا
ً لوگى وي او په څرگنده توگه به په آسمان
لوگى حقيقتا
كي راپيدا شي ،نه يوازي څرگند لوگى به وي بلكي په
خپل ذات كي به يو عذاب وي ،حال دا چي دا روايت وايي
چي هغه په حقيقت كي لوگى نه وو بلكي قحطۍ وهلو وږو
قريشو ته به آسمان دودجن ښكارېدو.
 عبدهللا بن مسعود نه دي ويلي چي رسول هللاﹽ داسي
فرمايلي ،له دې معلومېږي چي دا د ده خپله رأيه ده،
ځكه نو نورو صحابه وو ورسره اتفاق نه دئ كړى .د ده
له روايت دا هم معلومېږي چي دا رأيه ئې ځكه وړاندي
كړې چي د قيامت عذاب ځنډېدونكى نه دئ ،او په نوموړو
آيتونو كي ويل شوي چي هللا تعالى فرمايي :موږ د لنډي
مودې لپاره عذاب ځنډوو او تاسو بېرته خپل كفر ته
ستنېږئ ،خو دا استدالل ځكه صحيح نه برېښي چي مراد ئې
د قيامت د عذاب ځنډول نه دي بلكي په دغو آيتونو كي د
قريشو او هر كافر او مشرك قوم دا حالت انځور شوى چي
كله الهي عذاب پرې راشي نو له هللا تعالى سره ژمنه كوي
چي ايمان به راوړي او له كفر به الس اخلي ،د دوى د
دغي ژمني له امله هللا تعالى د لنډي مودې لپاره عذاب
وځنډوي خو دوى خپلي ژمني تر پښو الندي كړي او بېرته د
كفر په لور ستانه شي ،له دې وروسته په 11آيت كي ويل
شوي :هغي ورځي ته انتظار وكړه چي موږ به په سختي
نيوني سره نيونه كوو ،د دې آيت له فحوى او سياق و
سباق په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي بطشة الكبرى يا د
قيامت د ورځي نيونه ده يا هغه نيونه چي د مهلت په
پاى كي يو كافر قوم ورسره مخامخ كېږي ،نه قحطي د دې
عذاب مصداق گڼلى شو او نه د بدر نيونه د بطشة الكبرى
مصداق ،له آيت وروسته د فرعون نيونه راغلې چي همدا
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مطلب افاده كوي .همداراز د قرآن له وينا معلومېږي چي
(يوم نبطش البطشة الكبرى) د (فارتقب يوم تأتي السماء
بدخان مبين) شرح دئ ،دا دواړه ورځي او دواړه عذابونه
يو دي ،نه بېل بېل ،د بطشة الكبرى ورځ همغه ورځ ده
چي په  11آيت كي ورته اشاره شوې ،يعني هغي ورځي ته
انتظار وكړه چي بله ځانگړتيا ئې دا ده چي هللا تعالى به
په سختي نيوني سره كفار ونيسي .له دې پلوه هم دا
روايت له قرآن سره تعارض لري.
 لزام په قرآن كي دوه ځلي راغلى ،په دواړو ځايونو
كي د آيت له فحوى معلومېږي چي مراد ئې حتمي عذاب دئ،
نو معلومه نه ده چي په دې روايت كي د لزام له تېرېدو
مراد څه دئ او راوي ولي د قحط په څنگ كي راوړى؟!!

   
  




    




     














  








ً چي د فرعون قوم مو تر دوى وړاندي
او يقينا
وآزمويو او عزتمن پيغمبر ورغى( ،له دې پيغام سره)
ً چي زه تاسو ته
چي د هللا بندگان ما ته وسپارئ ،يقينا
امين استازى يم ،او د هللا په وړاندي لويي مه كوئ
ً چي زه له څرگند دليل سره درته راغلى يم ،او
يقينا
زه خپل رب او ستاسو رب ته له دې پناه وړم چي
سنگسار مي كړئ ،او كه پر ما ايمان نه راوړئ نو له
ما په څنگ شئ ،نو خپل رب ته ئې دعاء وكړه چي دا
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ټولى مجرم وگړي دي.
( -)22-11د دې مباركو آيتونو مهم مطالب دا دي :د
قريشو سردارانو ته ويل شوي :د فرعون الر مو غوره
كړې ،همغه څه كوئ چي فرعون له موسى ﹽ سره وكړل،
هللا تعالى تر تاسو وړاندي د فرعون قوم وآزمويو،
عزتمن پيغمبر ورغى ،له دې پيغام سره چي د مظلومو
بني اسرائيلو له ځورولو الس واخلئ ،كه ئې په مصر
كي زغملى نشئ پرې ئې ږدئ چي له ما سره يو ځاى له
مصر ووځي ،د هللا دا مظلوم بندگان ما ته وسپارئ،
ً چي زه تاسو ته امين استازى يم ،د هللا تعالى
يقينا
ً چي زه له
په وړاندي كبر او لويي مه كوئ ،يقينا
څرگند دليل سره درته راغلى يم ،او زه خپل رب او
ستاسو رب ته له دې پناه وړم چي سنگسار مي كړئ ،او
كه پر ما ايمان نه راوړئ نو له ما په څنگ شئ ،نو
خپل رب ته ئې دعاء وكړه چي دا ټولى مجرم وگړي دي.
دا همغه څه دي چي نن ئې رسول هللا ﹽ تاسو قريشو ته
وايي او تاسو ئې له هغه سره كوئ.






  








   





















 
ً چي
نو زما بندگان په يوه شپه كي روان كړه ،يقينا
ستاسو تعاقب به كېږي او بحر پرانيستى او والړ
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پرېږده ،بې شكه چي دوى غرقېدونكى لښكر دئ ،څومره
باغونه ،چينې ،فصلونه او غوره استوگنځي ئې
پرېښودل او هغه نعمتونه چي چړچي ئې په كي كولې؟!!
همداسي؛ او بل قوم ته مو په ميراث وركړل ،نو نه
آسمان او زمكي پرې وژړل او نه مهلت وركړى شو!!
( -)29-23دا مبارك آيتونه وايي :هللا تعالى موسى ﹽ ته
الرښوونه وكړه چي زما بندگان بني اسرائيل د شپې له
روان كړه ،داسي چي بني اسرائيل وړاندي او ته
لوري
ئې تر شا ،په شپه كي له مصر ووځئ ،بايد متوجه وئ چي
ً ستاسو تعاقب كوي ،فرعون به له خپلو
دښمن به حتما
لښكرو سره په تاسو پسي درځي ،د نيول كېدو وېره مه
كوئ ،كله چي له سمندر تېر شوئ نو هغه همغسي پرانيستى
او والړ پرېږده ،فرعون او لښكر به ئې په همدې سمندر
كي غرقېږي .همداسي وشول ،فرعون او لښكر ئې په هغه
سمندر كي غرق شول چي موسى ﹽ او د ده ملگرو ته ئې پر
خپلي سينې د تېرېدو وچه الر وركړه!! څومره باغونه،
چينې ،فصلونه او غوره استوگنځي ئې پرېښودل او هغه
نعمتونه چي چړچې ئې په كي كولې؟!! همداسي؛ او دا ټول
ئې بل قوم ته په ميراث وركړل ،نو نه آسمان او زمكي
پرې وژړل او نه مهلت وركړى شو!! په آسمان او زمكي كي
داسي څوك پيدا نه شو چي د دوى په غرقېدو خفه شوى وي
او اوښكي ئې بهېدلې وي ،كله چي د دوى د نيوني او
تعذيب ثابته نېټه راورسېده نو يوه شېبه مزيد مهلت
ورنه كړى شو.
د قريشو مغرور مشران دي وگوري چي د دوى له سلف
سره څه وشول ،هللا تعالى تر يوې نېټې مهلت وركړ ،بيا ئې
كلك ونيول ،ټغر ئې ټول شو ،هر څه په ميراث ترې پاته
شول ،په زمكه او آسمان كي هيڅوك پيدا نشو چي د دوى
په حال تأسف وكړي او اوښكي پرې توى كړي ،ځكه هغوى له
هللا تعالى سره د خپل تعلق شلولو له كبله د آسمانونو او
زمكي له هر څه سره خپلي اړيكي شلولې وې ،د هللا تعالى
له تأييد د محرومېدا له كبله د هر څه له تأييد محروم
ول ،د دى ظالم قوم هر څه مظلوم قوم ته په ميراث پاته
شول .باغونه ،فصلونه ،چينې ،بنگلې او ټول هغه
نعمتونه چي هللا تعالى وركړي وو ،ټول په ميراث ترې پاته
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شول ،د اقتدار په دوران كي ډېرو خلكو د دوى ستاينه
او مداحي كوله ،د هغوى په وړاندي ئې غوړه مالي كوله،
د هغوى خدمت ته ئې مالتړلې وه ،د وفادارۍ دعوى ئې
كوله ،ويل ئې د دوى په خاطر هري قربانۍ ته چمتو دي،
په ښو او بدو كي ئې هغوى تأييدول ،خو كله چي هللا تعالى
غرق كړل ،نو بيا په زمكه او آسمان كي داسي څوك نه وو
چي د هغوى لپاره ئې اوښكي توى كړې وى ،هللا تعالى تر
خاصي نېټې او تر هغه ظالمانو ته مهلت وركوي چي خپل
حجت پرى اتمام ته ورسوي ،بيا ئې كلك نيسي ،د عذاب دا
نېټه ثابته او نه بدلېدونكې ده ،نه ئې د ظالمانو زور
او تزوير بدلولى شي او نه د دوى د پلويانو ډېروالى
او شمېر ،كله چي دا عذاب نازل شي هيڅ څه او هيڅوك ئې
مرسته نشي كولى.




  
   
    











   
 
ً چي بني اسرائيل مو له هغه سپكوونكي عذاب
او يقينا
ً چي هغه د مسرفينو له ډلي
وژغورل ،له فرعون؛ يقينا
ً چي په پوهي سره مو
يو ستر متكبر وو ،او يقينا
(بني اسرائيل) پر ټولو نړۍ والو غوره كړل او هغه
نښي مو وركړې چي څرگندي آزمويني په كي وې.
( -)33-31دلته له يوې خوا د قريشو مغرورو مشرانو ته
ويل شوي چي هللا تعالى به مظلوم مؤمنان ستاسو له ظلمونو
داسي ژغوري لكه چي مظلوم بني اسرائيل ئې د فرعون له
سپكوونكي عذاب وژغورل ،هغه تر تاسو زيات مغرور او
مسرف وو ،له بل لوري مؤمنانو ته اطمئنان وركړى شوى
چي هللا تعالى به تاسو له دې ظلمونو ژغوري او دا ظالمان
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به د فرعون په برخليك اخته كېږي .خو دې ته مو پام وي
چي تاسو به هم له داسي الهي آزموينو سره مخامخ كېږئ
چي بني اسرائيل ورسره مخامخ شول ،هللا تعالى هغوى د خپل
علم له مخي د دې وړ گڼلي وو چي پر ټولو نړۍ والو
غوره والى وركړي ،خو سره له دې ئې هغوى له ډول ډول
آزموينو سره مخامخ كړل.




    






  
 
ً دا ډله حتما وايي چي دا نه دئ مگر زموږ
يقينا
لومړنى مرگ ،او موږ بېرته راژوندي كېدونكي نه يو،
كه رښتيني يئ زموږ پلرونه راژوندي كړئ.
( -)31-34دلته د آخرت او بياژوندون د منكرينو وينا
رااخيستل شوې چي وايي :زموږ مرگ يو او وروستى مرگ
دئ ،بېرته نه راژوندي كېږو ،كه د بياژوندون په اړه
ستاسو ادعاء رښتينې وي نو زموږ پلرونه راژوندي كړئ.
يعني همدا يو مرگ لومړى او وروستى مرگ دئ ،بيا
ژوندون نشته ،له خپلو قبرونو بيا راپاڅېدا نشته ،څوك
مو بېرته نه را ژوندي كوي ،كه داسي وى نو زموږ
پلرونه چي مړه شوي بېرته ئې را ژوندي كړئ كه تاسو
رښتيا وايئ!! كه تاسو وايئ چي قيامت شته ،له مرگ
وروسته بياژوندون شته ،موږ به بېرته له خپلو قبرونو
راپاڅو ،دا زموږ آباء او اجداد چي د مخه مړه شوي؛ يو
خو بايد را ژوندى شي ،تاسو خو يو راژوندى كړئ ،كه
رښتيني يئ .د دوى په ځواب كي ويل شوي:

    







  
آيا دوى غوره دي كه د تبع قوم او هغه چي تر دوى
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وړاندي ول ،موږ هالك كړل ،يقينا دوى مجرمان ول.
( -)31دلته د قريشو په اړه ويلي شوي :آيا دوى غوره
دي كه د تبع قوم چي د جرم له كبله هللا تعالى هالك كړل؟!
د تبع قوم چي تر قريشو وړاندي تېر شوى ،په عربو ئې
حكومت كړى ،فساد او طغيان ئې وكړ ،هللا مؤاخذه او هالك
كړل ،له قصې ئې د عربو هر ماشوم خبر وو ،او ټول هغه
مجرم قومونه چي تر دې د مخه تېر شوي او د خپل جرم په
وجه نيول شوي او د هللا تعالى په شديد عذاب اخته شوي،
آيا دا كافي نه دي چي قريش دې ته ورته برخليك ته
منتظر وي ،او الهي محاسبه او مجازات تكذيب نه كړي؟!
مگر دغه خبره چي د تبع ځواكمن او واكمن قوم چي پر
عربو ئې حكومت كولو ،ظروف او شرائط د دوى په خدمت
كي ،خو له دې كبله چي د جرم الر ئې غوره كړه ،حسيب
خداى جل شأنه مؤاخذه او هالك كړل ،دا د دې خبري دليل
نه دئ چي دلته د مكافات او مجازات سلسله شته؟ او
انسان به د خپلو عملونو د پوره او كامل اجر تر السه
را پورته كېږي؟ د همدې خبري د
كولو لپاره له قبر
اثبات لپاره قرآن عظيم الشأن په دې استناد كوي چي د
تبع قوم مجرم وو او هللا تعالى هالك كړ .دا چي ته په
تاريخ كي گورې چي هللا جل شأنه مجرم قومونه هالكوي ،د
طغيان په سبب ئې نيسي او سخته سزا وركوي ،آيا دا په
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،
پر عملونو مكافات او مجازات مرتب كوي ،او د مجرمينو
د مجازات په بڼه كي د هغه د قدرت ،سيطرې او حاكميت
آثار او مظاهر په خپلو سترگو گورو ،دغه مظاهر د مالك
الملك هللا د شته والي او د قيامت او مكافات او مجازات
څرگنده نښه او بېلگه ده .دلته د آخرت د منكرينو دا
غلطه انگېرنه ترديد شوې چي الهي مكافات او مجازات نه
مني ،حال دا چي د دې بېلگي د تاريخ په هري پاڼي او د
زمانې په هر دور كي مومي .بيا ورته ويل شوي:
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او موږ دا آسمانونه او زمكه او څه چي په دوى كي
دي؛ د لوبو كوونكو په توگه نه دي پيدا كړي ،نه مو
دي پيدا كړي مگر په حقه سره ،خو د دوى ډېرى نه
ً چي د فصل ورځ د دوى ټولو ميقات او
پوهېږي .يقينا
ميعاد دئ .هغه ورځ چي هيڅ دوست به له هيڅ دوست څه
نشي دفع كولى او نه به د دوى مرسته كېدى شي ،مگر
ً چي هغه مهربان عزتمن
هغه چي هللا پرې رحم كړى ،يقينا
دئ.
( -)42-31د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى دا آسمانونه او زمكه او څه چي په دوى كي
دي؛ د لوبو كوونكو په توگه نه دي پيدا كړي ،د
ماشومانو د لوبو په څېر ئې بې مقصده او بې هدفه او
خوشي نه دي پيدا كړي ،په سمه توگه ئې پيدا كړي ،دلته
عبث او بېهوده شى نشئ موندلى ،دلته هر شى په سمه
توگه او هدفمن پيدا شوى ،خو د دوى ډېرى نه پوهېږي.
 هللا تعالى د ښه او بد ،صالح او طالح ،مؤمن او كافر
تر منځ د قضاوت او پرېكړي يوه ثابته ورځ ټاكلې ،د
فصل او پرېكړي دا ټاكلې ورځ د دوى ټولو ميقات او
ميعاد دئ ،دا داسي ورځ ده چي هيڅ دوست به له هيڅ
دوست هيڅ څه نشي دفع كولى او نه به داسي څوك ومومي
چي د دوى مرسته وكړي او له مجازات ئې وژغوري ،يوازي
هغه څوك به ژغورل كېږي چي هللا تعالى پرې رحم كړى ،دا
ځكه چي هللا تعالى هم عزتمن او ځواكمن دئ او هم رحيم او
مهربان ،مجرم مؤاخذه كوي او پر مؤمن رحم كوي.
 هلته به ټول راغونډېږي ،د هللا په وړاندي به ودرېږي
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او په هغه ورځ به د ښه او بد تفكيك كېږي ،د دوى
ترمنځ به فيصله كېږي او خلك به په ډلو ډلو وېشل
كېږي.
يعني دا چي ته په خپلو سترگو گورې چي دا عالم په
سمه توگه پيدا شوى ،باطل او بېهوده شى په هغه كي نشې
موندلى ،دا پخپله د دې تقاضاء كوي چي باور وكړو له
انسان سره د محاسبې او د ده د مكافات او مجازات
ً يوه معينه ورځ په مخكي لرو ،ځكه گورو چي
لپاره حتما
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
ظالم سره حساب ،هغه چي د گناه له پېټي سره تللى بايد
محاكمه او مجازات شي ،كه داسي نه وي نو معنى ئې دا
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
خپل عمل سزا و نه گوري!! د گناه دروند پېټي ئې پر
اوږو او له ډېرو حق تلفيو او ظلمونو سره والړ شي ،كه
د محاسبې لپاره د قيامت او د فصل او مكافات او
مجازات ورځ نه وي ،د دې معنى دا ده چي دا دنيا خوشې،
عبث او بېهوده پيدا شوې ،حال دا چي په دې عالم كي د
يوې ذرې برابر بېهوده شى نشو ښوولى.

   















   




   
  
    
  
ً چي د زقوم ونه د گنهگار خوراك دئ ،لكه تور
يقينا
بوى ناك تېل چي په نس كي خوټېږي ،د اېشېدلو اوبو
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د خوټېدلو په څېر،
كښ كړئ بيا ئې پر
ً چي ته
وڅكه! يقينا
ً چي دا همغه
يقينا
كولو.

وئې نيسئ او د دوزخ لوري ته ئې
سر د تودو اوبو عذاب توى كړئ،
همدا ته ډېر عزتمن او مخور يې!
څه دي چي تاسو ئې په اړه شك

( -)10-43دلته په دوزخ كي د هغو مغرورو كافرانو حالت
انځور شوى چي ځان ئې تر نورو لوړ ،عزتمن او مخور
گڼلو :د دغو سترو سترو گنهگارانو خوراك به د زقوم له
وني وي ،په داسي حال كي چي هغه به په تور بوى ناك
تېل بدل شوى وي ،په نس كي به خوټېږي ،داسي خوټېدل
لكه د اېشېدلو اوبو خوټېدل ،د دوى په اړه به فرشتو
ته امر وشي :وئې نيسئ او د دوزخ لوري ته ئې كښ كړئ
بيا ئې پر سر د تودو اوبو عذاب توى كړئ ،هلته به دوى
ً چي ته؛ همدا ته ډېر عزتمن
ته ويل كېږي :وڅكه! يقينا
او مخور يې! ته همغه يې چي ځان درته ډېر عزتمن او
مخور برېښېدو ،دا دوزخ او عذابونه ئې همغه څه دي چي
تاسو ئې په اړه شك كولو.

   
















   





















  
ً چي متقيان به په خوندي مقام كي وي ،په
يقينا
جنتونو او چينو كي ،د نازكو او پرېړو ورېښمو جامې
به اغوندي ،يو له بل سره مخامخېدونكي ،همداسي او
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له حور عين سره به ئې جوړه كړو ،په هغه كي به هر
ډول مېوه په داسي حال كي غواړي چي ايمن به وي،
هلته به له لومړي مړيني پرته بل مرگ نه څكي ،او د
دوزخ له اوره به ئې وساتي ،ستا د رب له لوري يوه
لورېينه ،همدا ستره بريا ده.
( -)11-11په دې مباركو آيتونو كي په جنت كي د
متقيانو حالت داسي انځور شوى :متقيان به په خوندي
مقام كي وي ،په جنتونو او چينو كي ،له هري اندېښنې،
غم ،ستونزي او كړاو خوندي ،جامې به ئې د نازكو او
پرېړو ورېښمو وي ،د خوږو دوستانو او ملگرو په څېر به
يو بل ته مخامخ كښېني ،تل به ئې حالت همداسي وي،
مېرمني به ئې ښكلې وي ،ښايست به ئې په ښكلو غټو
سترگو كي څرگند وي ،په هغه كي به دوى ته هره هغه
مېوه وي چي دوى ئې غوښتنه وكړي ،په داسي حال كي چي
ايمن به وي ،نه به د مېوو د ختمېدو اندېښنه او وېره
لري او نه دا چي كوم ضرر به ورورسوي ،هلته به له
همغه لومړۍ مړيني پرته بل مرگ نه وي ،هللا تعالى به دوى
د دوزخ له اور او د هغه له تاو او لوگي خوندي ساتي.
د دې نعمتونو عظمت او حقيقي څرنگوالى له دې قياس كړه
چي دا ټول به ستا د رب له لوري يوه لورېينه وي،
ً چي ستره بريا همدا ده.
يقينا








  
ً چي ستا پر ژبه مو آسان كړ چي پند واخلي،
نو يقينا
نو انتظار كوه چي دوى هم منتظر دي.
 -)59-58( په دې مباركو آيتونو كي پر دوو مطالبو
تركيز شوى -4 :هللا تعالى دا قرآن د رسول هللا ﹽ پر ژبه
آسان كړى د دې لپاره چي مخاطبين ئې پرې پوه شي او
پند ترې واخلي -2 ،رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :نو منتظر
اوسه چي دوى هم منتظر دي .كه د سورې ټولو آيتونو ته
ځير شئ دا به درته جوته شي چي دغه دوه مطالب د ټولي
سورې د بحث اساسي محورونه دي ،قرآن د هللا تعالى له
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لوري لېږل شوى ،متن ئې گواهي وركوي چي د هللا تعالى له
لوري نازل شوى -2 .دا كتاب ځينو ته د بركتونو ډالۍ
په لمن كي لري او ځينو ته د الهي عذاب گواښونه.
يوه ضروري يادونه:
په ځينو تفسيرونو كي د دې مباركي سورې په اړه يو
روايت ترسترگو كېږي چي وايي :رسول هللا ﹽ ته د ابن صياد
په نامه د يوه داسي يهودي ماشوم يادونه وشوه چي
گواكي په غيب پوهېدو او عجيبي خبري ترې اورېدل كېدې،
د هغه ليدني ته ورغى او له مالقات وروسته ئې ترې
وپوښتل چي څه گورې ،بيا ئې ورته وويل :ما يو څه په
زړه كي درته نيولي ووايه چي هغه څه دي ،هغه ورته
وويل :الدخ ،رسول هللا ﹽ وفرمايل :غلط شوى يې ،گواكي
رسول هللا ﹽ هغه ته الدخان يا د الدخان د سورې كومه
يرخه په زړه كي نيولي وو!! راشئ دا روايت په دقت سره
له نظره تېر كړو او وگورو چي څومره د اعتناء او
اعتبار وړ دئ :روايت داسي دئ:
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له عبدهللا بن عمر ﹽ روايت دئ چي وايي :عمر ﹽ له رسول
هللا ﹽ او يوې ډلي سره ابن صياد ته ورغى ،وئې ليدل چي
هغه د بني مغاله (د انصارو يوه کورنۍ) د غونډيو خوا
ته له ماشومانو سره لوبي کوي ،ابن صياد دغه مهال
بلوغ ته نږدې شوى وو ،تر هغه د رسول هللا ﹽ په ورتگ پوه
نشو چي په خپل الس ئې (پر اوږه) وواهو ،بيا ئې ابن
صياد ته وفرمايل( :آيا په دې گواهي وركوې چي زه د هللا
رسول يم)؟ ابن صياد ورته وکتل او وئې ويل :شهادت
ورکوم چي ته د اميانو (نالوستو) رسول يې ،بيا ابن
صياد رسول هللاﹽ ته وويل :آيا ته پدې شاهدي ورکوې چي زه
د هللا رسول يم؟ خبره ئې وررد کړه او وئې فرمايل( :زه
په هللا تعالى او رسوالنو ئې ايمان لرم) ،بيا ئې ورته
وفرمايل( :ته څه وينې؟) ابن صياد وويل :کله رښتينى
او کله دروغجن (خبر) راته راځي ،رسول هللا ﹽ وفرمايل:
(خبره درباندي مغشوشه شوې ده) بيا نبي ﹽ ورته
وفرمايل( :ما څه درته پټ کړي (په زړه کي مي څه
نيولي) ووايه هغه به څه وي)؟( ،ويل شوي چي رسول هللا ﹽ
د دخان سورې څه برخه په زړه کي ورته نيولې وه) ،ابن
صياد ورته وويل :هغه (الدخ) دئ ،نبي ﹽ وفرمايل:
(خوار شې ،له خپل حده نشې وتلى) ،نو عمر ﹽ وويل :يا
رسول هللا! اجازه راکړه چي غاړه ئې ووهم ،رسول هللا ﹽ ورته
وفرمايل( :که هغه په رښتيا دجال وي ،نو وس دي نه پرې
رسي او که دجال نه وي نو وژل ئې گټه نه درته لري).
په بل روايت كي دا هم راغلي :او عبدهللا بن عمر ﹽ
وايي :له دې وروسته رسول هللا ﹽ او ابى بن کعب ﹽ د خرما
هغه باغ ته الړل چي ابن صياد په کي وو ،غوښتل ئې هغه
غافل ومومي او په پټه څه ترې واوري ،مخكي له دې چه
ابن صياد ئې وويني ،رسول هللاﹽ هغه په داسي حال كي وليد
چي په خپل څادر کي پروت دئ او زمزمه ترې اورېدل
كېږي ،د ابن صياد مور رسول هللا ﹽ وليد چي د خرما د ونو
شا ته ځان پټوي ،نو ابن صياد ته ئې وويل :اې صاف! دا
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د ابن صياد اصلي نوم وو) ،دا دئ محمد (ﹽ)! نو ابن
صياد را پورته شو .بيا رسول هللاﹽ وفرمايل( :که ئې
پرېښى وى نو حال به ئې څرگند شوى وو).
دا روايت په بخاري كي څلور ځلي نور هم په دغو
شمېرو راغلى 1114 ،3011 ،3033 ،2131 :چي تر منځ ئې
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ځينو د دې روايت په شرحي كي ليكلي چي رسول هللاﹽ د
دې لپاره ابن صياد ته ورغلى وو چي پوه شي دى ساحر
دئ ،که کاهن دئ كه دجال ،ځكه په ده کي د دجال نښي
ليدل شوې وې ،يوه سترگه ئې ړنده يا د پړسېدلي انگور
په څېر وه او رسول هللا ﹽ گمان کاوو چي ښايي همدا به
دجال وي)
دا روايات د سند له مخي داسي دئ چي په دريو طبقو
كي يو يو راوي لري او په څلورمي كي درې راويان ،د
متن له پلوه څو اساسي ستونزي لري:
 قرآن وايي چي په آسمانونو او زمكي كي له هللا تعالى
پرته هيڅوك په غيب نه پوهېږي ،نه انسان ،نه فرشته،
نه پېرى ،نه كاهن ،نه جادوگر ،نه دجال او نه بل څوك،
رسول هللاﹽ په دې حقيقت تر بل هر چا ښه پوهېدو ،څنگه به
هغه يو ماشوم په دې امتحانولو چي په غيب پوهېږي كه
نه؟
 هيڅوك نشي كولى په دې پوه شي چي بل انسان كومه
خبره په زړه كي پټه ساتلې ده ،دا روايت وايي چي ابن
صياد دومره پوه شوى وو چي د الدخان پر ځاى الدخ
ووايي .د قرآن د الرښونو له مخي په پرېكنده توگه ويلى
شو چي نه دجال په دې پوهېږي چي د انسان په زړه كي څه
دي او نه بل څوك ،دا هغه څه دي چي موږ ته رسول هللاﹽ
راښودلي ،هغه به څنگه دا گمان كولو چي كه ابن صياد
موعود دجال وي نو په غيب به پوه شي؟!!
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دغو دالئلو ته په پام سره ويلى شو چي دا روايت
ً د اعتبار وړ نه دئ ،پر دې سربېره زه د دې جسارت
قطعا
نشم كولى چي د هللا تعالى د عظيم الشأن پيغمبر په اړه
ووايم يا ئې ومنم چي هغه د بل چا باغ ته د هغه له
اجازې پرته ورننوتى ،په ونو كي پټ پټ مخكي تللى ،تر
څو ابن صياد ته ځان ورسوي او پوه شي چي هغه تر خپل
ً دا ومنو چي
څادر الندي څه كوي او څه وايي!! كه احيانا
په داسي مواردو كي دا دواړه كارونه (د بل له اجازې
پرته د هغه باغ ته ننوتل او تجسس كول) جائز دي ،نو
آيا د ابن صياد د نه خبرېدو په صورت كي به كوم حقيقت
جوت شوى وو؟! هغه به څه وو؟ آيا عمر ﷻ ته د رسول هللاﹽ
دا وينا چي كه هغه دجال وي نو ته پرې غالبېدى نشې او
كه نه وي وژل ئې تا ته څه گټه نه لري ،په دې معنى نه
ده چي رسول هللاﹽ له هغه مالقات وروسته هم ابن صياد ونه
پېژندو چي دى همغه موعود دجال دئ كه نه؟!! آيا دا
وينا د منلو وړ ده؟! كه د ابن صياد قصه رښتيا وى نو
له لسگونو صحابه وو به دا خبره روايت شوې وه ،ولي
يوازي يوه كس ته منسوب شوې؟!
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الجاثيه
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (الجاثيه) دئ چي د سورې له
 28آيت اخيستل شوى 37 ،آيتونه لري ،د آيتونو فواصل
ئې د دوهم آيت (الحكيم) ،او د څلورم آيت (يوقنون) ته
ورته دي ،د آيتونو اوږدوالى ئې متوسط او هغو سورتونو
ته ورته دئ چي د مكي دور په منځنيو كلونو كي نازل
شوي .داسي معلومېږي چي دا سوره تر الدخان ډېر وروسته
او په هغو ظروفو او شرائطو كي نازله شوې چي تر
الدخان وړاندي څلور سورتونه په كي نازل شوي ،د
آيتونو اوږدوالى او د سورې مضامين همدا راښيي ،دې ته
مو پام وي چي د هري سورې د آيتونو له اوږدوالي تر
دېره حده معلومېږي چي كله نازله شوې ،د ابتدائي
كلونو سورتونو آيتونه معموال لنډ لنډ دي او هر څومره
چي كومه سوره وروسته نازله شوې نو آيتونه ئې ورو ورو
اوږده شوي ،د الجاثيه د سورې آيتونه تر پنځو مخكنيو
سورتونو اوږده دي.
دا سوره هم د (حاء) او (ميم) په دوو مقطعاتو
حروفو پيل شوې ،دا د دې نښه ده چي په دې مباركي سورې
كي هم دوه اساسي موضوعات څېړل شوي او ټوله سوره د
همدې دوو موضوعاتو پر محور څرخي ،د موضوعاتو ترتيب
ئې هم داسي دئ لكه په همداسي دوو پر له پسې حروفو
پيل شوې سورې ،د دې سورې د بحث محوري موضوعات دا دي:
 -4قرآن د هغه هللا تعالى له لوري لېږل شوى چي (عزيز)
او (حكيم) دئ ،متن ئې گواهي وركوي چي د هللا تعالى له
لوري نازل شوى -2 .په آسمانونو او زمكي كي د هغو
لپاره گڼ شمېر څرگندي نښي او دالئل دي چي ايمان
راوړونكي دي ،دا څرگندي نښي دوى ته ښيي چي د دې كتاب
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رالېږونكى رب عزيز او حكيم دئ .د دې مضامينو خالصه د
سورې په وروستيو دوو آيتونو كي په دې توگه راغلې:
   






  




 :  نو ستايني د عالمونو هغه

رب ته دي چي هم د آسمانونو رب دئ او هم د زمكي رب،
او په آسمانونو او زمكي كي لويي ده ته مختص ده او
هغه باحكمت عزتمن دئ .هغه ذات چي يو صفت ئې رب
(پالونكى) دئ او د ټول عالم پالنه كوي ،د دغه صفت
تقاضاء دا ده چي انسان مهمل پرې نږدي او د هغه د
پالني او روزني لپاره الرښود كتاب ولېږي ،قرآن د هللا
تعالى د دغه صفت مظهر دئ.
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 د دې كتاب لېږنه د باحكمت عزتمن هللا له،حاء ميم
 يقينا چي په آسمانونو او زمكي كي حتما د،لوري ده
 او ستاسو په،ايمان راوړونكو لپاره څرگندي نښي دي
پيدايښت كي او په هغو خوځېدونكو ژوو كي چي خوروي
 او د شپې،ئې د يقين كوونكو لپاره څرگندي نښي دي
او ورځي په اختالف او په هغه څه كي چي هللا د رزق په
توگه له آسمان نازل كړى او په هغه سره ئې زمكه له
خپلي مړيني وروسته ژوندۍ كړې او د بادونو په
لگېدلو كي د هغو وگړو لپاره څرگندي نښي دي چي
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تعقل كوي ،دا د هللا آيتونه دي چي پر تا ئې په
رښتيني توگه لولو ،نو د هللا له وينا او د ده له
آيتونو وروسته به په كومي وينا ايمان راوړي؟!
( -)9-4د دې مباركو آيتونو په مطالبو د ښه پوهېدو
لپاره بايد دا خبري په پام كي ولرئ:
 دا سوره هم د (حاء) او (ميم) په دوو مقطعاتو
حروفو پيل شوې ،دا د دې نښه ده چي په دې مباركي سورې
كي هم دوه اساسي موضوعات څېړل شوي او ټوله سوره د
همدې دوو موضوعاتو پر محور څرخي ،د موضوعاتو ترتيب
ئې هم داسي دئ لكه په همداسي دوو پر له پسې حروفو
پيل شوې سورې ،د دې سورې د بحث محوري موضوعات دا دي:
 -1قرآن د هغه هللا تعالى له لوري لېږل شوى چي (عزيز)
او (حكيم) دئ ،متن ئې گواهي وركوي چي د هللا تعالى له
لوري نازل شوى -2 .په آسمانونو او زمكي كي د هغو
لپاره گڼ شمېر څرگندي نښي او دالئل دي چي ايمان
راوړونكي دي ،دا څرگندي نښي دوى ته ښيي چي د دې كتاب
رالېږونكى رب عزيز او حكيم دئ .د دې مضامينو خالصه د
سورې په وروستيو دوو آيتونو كي په دې توگه راغلي:
   






  




 :  نو ستايني د عالمونو هغه

رب ته دي چي هم د آسمانونو رب دئ او هم د زمكي رب،
او په آسمانونو او زمكي كي لويي ده ته مختص ده او
هغه باحكمت عزتمن دئ.
 په آسمانونو او زمكي كي هر لوري ته داسي بې شمېره
څرگندي نښي تر سترگو كېږي چي د ايمان راوړونكو د
هدايت لپاره كافي دي .ستاسو په پيدايښت كي او د هغو
ژوو په پيدايښت كي چي هللا تعالى ئې په زمكي كي خوروي د
هر يقين كوونكي لپاره څرگندي نښي دي ،د هر ژوي
پيدايښت په څرگنده توگه او په جگ ږغ گواهي وركوي چي
ً يو ژوندى خالق لري .د يوه ژوي په پيدايښت كي
حتما
دومره ژور ،پراخ او بې شمېره علمي اساسات مراعات شوي
چي له يوه عليم ،قدير او خالق رب پرته ئې بل څوك له
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پيدا كولو عاجز دئ ،كه تاسو له يوه داسي ساينسپوه
پوښتنه وكړئ چي د انسان د بدن د سلول په اړه ئې
تحقيق كړى او ورته ووايئ :انسان ولي د يوه ژوندي
سلول له پيدا كولو عاجز دئ؟ هغه به درته ووايي :موږ
ال تر اوسه د انسان يو سلول په دقيقه توگه پېژندلى نه
دئ پيدا كول خو ئې لري پرېږده ،ساينس د شلمي پېړۍ په
پاى كي د انسان په سلول كي د  DNAپه نامه داسي وړوكى
توكى پيدا كړ چي يوازي د سترو مايكروسكوپونو په
مرسته ليدل كېدى شي خو په همدې وړوكي توكي كي د
انسان د بدن د هر غړي په اړه دومره معلومات ثبت شوي
چي په يوه ستر كتابتون كي نه ځائېږي .له همدغه وړوكي
 DNAدا معلومات ترالسه كېدى شي چي د خاوند سترگي ئې
څنگه دي ،د وېښتانو ،جلد او نوكانو رنگ ئې څنگه دئ،
او د هغه نور خصوصيات او ځانگړتياوي.
 د شپې او ورځي منظم تگ راتگ ،يوه په بلي پسي ،له
خپلو ټولو توپيرونو سره ،داسي چي د زمكي پر سر ژوي
ورته ضرورت لري ،په همدې سره په زمكي كي د ژوند الزمي
شرائط برابرېږي ،كه داسي نه وي نو د زمكي پر سر د
ژوند امكان له منځه ځي ،له آسمان د هغه باران ورېدل
چي د ژوو لپاره د اساسي رزق حيثيت لري او په هغه سره
زمكه له خپلي مړيني وروسته راژوندۍ كېږي ،د بادونو
په لگېدلو كي چي په هوا كي تعادل رامنځته كوي ،ورېځي
له يوې سيمي بلي ته انتقالوي او نباتات القاح كوي ،په
دې ټولو كي د هغو وگړو لپاره څرگندي نښي دي چي تعقل
كوي ،دا هغه دالئل دي چي هللا تعالى ئې د خپل الرښود كتاب
له الري تاسو ته اوروي ،هره وينا ئې رښتينې ،كه څوك
په دغو څرگندو دالئلو نه قانع كېږي نو آيا تر دې
وروسته به داسي وينا پيدا شي چي هغه پرې قانع شي او
ايمان راوړي؟! نو د هللا له وينا او د ده له آيتونو
وروسته به په كومي وينا ايمان راوړي؟!
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افسوس د هر ډېر دروغجن گنهگار په حال ،د هللا آيتونه
اوري چي پرې لوستل كېږي بيا د داسي لويي غوښتونكي
په توگه اصرار كوي چي گواكي هغه ئې نه دي
اورېدلي ،نو د دردناك عذاب زېرى وركړه ،او كله چي
زما له آيتونو په كوم څه پوه شي ملنډي پرې وهي،
همدا دوى ته سپكوونكى عذاب دئ ،تر شا ئې دوزخ ،په
داسي حال كي چي نه به د دوى السته راوړني هيڅ څه
ترې دفع كړى شي او نه هغه چي له هللا پرته ئې اولياء
نيولي ،او دوى ته ستر عذاب دئ .دا يوه الرښوونه
ده ،او هغه چي د خپل پالونكي رب د آيتونو په اړه
كفر كوي دوى ته د اضطراب دردناك عذاب دئ.
( -)11-1په دې مباركو آيتونو كي ويل شوي:
 د هر هغه ډېر دروغجن گنهگار په حال افسوس چي د هللا
آيتونه پرې لوستل كېږي او دى ئې اوري خو بيا ئې تكبر
او د لويي لټه دې ته هڅوي چي پر خپل كفر اصرار وكړي
او د دغو الهي آيتونو په اړه ئې چلن داسي وي لكه چي
هغه ئې اصالً نه وي اورېدلي ،ښايي دوى به له دې چلن
كومه طمع لري ،لويي ته د رسېدو طمع ،خو برخليك ئې دا
دئ چي د دردناك عذاب زېرى وركړى شي.
 دا مغرور دروغجن كله چي د هللا تعالى له آيتونو په
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كوم څه پوه شي نو ملنډي پرې وهي ،همدا دوى ته په
دنيا كي سپكوونكى عذاب دئ او ورپسې په آخرت كي دوزخ،
په داسي حال كي چي نه به د دوى السته راوړني كوم څه
ترې دفع كړى شي او نه هغه چي له هللا تعالى پرته ئې
اولياء نيولي وو ،دوى ته ستر عذاب دئ.
 دا يوه الهي الرښوونه ده ،ټولو ته د سعادت او نجات
الر ښيي ،څوك چي د خپل پالونكي رب د آيتونو په اړه
كفر كوي دوى ته د اضطراب دردناك عذاب دئ .دوى به تل
په سخت اضطراب او پرېشانۍ كي ژوند كوي ،همدا اضطراب
به د دوى لپاره دردناك عذاب وي.























    




 
هللا هغه ذات دئ چي تاسو ته ئې سمندر داسي مسخر كړى
چي د ده په امر كشتۍ په كي رواني شي ،چي د ده فضل
ولټوئ او چي شكر وكړئ .او تاسو ته ئې ټول هغه څه
مسخر كړل چي په آسمانونو كي دي او هغه څه چي په
زمكه كي دي  ،يقينا په دې كي هغه قوم ته نښي دي
چي تفكر كوي.
( -)13-12د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى هغه ذات دئ چي سمندر ئې تاسو ته داسي
مسخر كړى چي كشتۍ په كي تلى شي ،له هغو ضوابطو او
سننو سره سم چي هللا تعالى وضع كړي ،دا د دې لپاره چي د
خپل منعم رب فضل ولټوئ او شكر ئې پر ځاى كړئ.
 تاسو ته ئې ټول هغه څه مسخر كړل چي په آسمانونو
او زمكي كي دي.
ً چي په دې كي هغه قوم ته نښي دي چي تفكر
 يقينا
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كوي.
دا مبارك آيتونه وايي چي د زمكي او آسمانونو هر
څه انسان ته مسخر شوي ،يعني دا ټول عالم د فرشتو په
شمول د ده په خدمت كي دي ،د ټول عالم دا موجود نظم
په دې منتج شوى چي انسان وكولى شي د زمكي پر سر ژوند
وكړي .او دا همغه مطلب دئ چي د انسان په وړاندي د
فرشتو سجده ئې افاده كوي ،د عالم هر څه به په هغه
صورت كي انسان ته مسخر وي چي سمبالوونكې فرشتې ئې
انسان ته منقادي وي ،له دې معلومېږي چي دا د آدم
عليه السالم په وړاندي د فرشتو سجده او انقياد يوازي
د ده لپاره نه وو بلكي د ده د اوالد لپاره هم وو.
موږ عمال گورو چي د كوم كار اراده كوو ،كه له زمكي
ډبره را پورته كوو ،له وني مېوه راشكوو ،له ډبرو
اوسپنه راباسو او موټري او جهازونه ترې جوړوو ،زموږ
په ټولو كړو وړو كي فرشتې زموږ له ارادې سره سم
خوځې ږي او په دې ترتيب موږ ته د هغه كار د تر سره
كولو توفيق را په برخه كېږي چي د كولو اراده ئې كوو،
كه داسي نه وى نو انسان به د جماداتو په څېر وو او
په خپله خوښه به ئې د كوم كار د كولو توان او قدرت
نه درلود.













   
   
   



 
هغو ته چي ايمان ئې راوړى ووايه :هغو ته دي بخښنه
وكړي چي د ايام هللا طمع نه لري ،د دې لپاره چي يوه
قوم ته د هغه څه له كبله بدله وركړي چي كولو ئې،
څوك چي نېك عمل وكړي نو گټه ئې د ده لپاره ده او
څوك چي بد وكړي نو تاوان ئې پر ده دئ ،بيا به د
خپل رب لوري ته گرځول كېږئ.
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سره

رسول

هللا

ﹽ

ته

( -)11-14په دې مباركو آيتونو
الرښوونه شوې چي مؤمنانو ته ووايي:
 هغو ته بخښنه وكړئ چي الهي مكافات او مجازات ته
طمع نه لري او د هغو سترو سترو ورځو راتلو هيله نه
لري چي هللا تعالى مؤمنان ژغورلي او كافران ئې په شديد
الهي عذاب اخته كړي ،هغه الهي ورځي چي د تاريخ په
اوږدو كي په وار وار تكرار شوې ،تاسو د دوى د هدايت
او اصالح په هيله خپل دعوت ته دوام وركړئ ،دا هللا تعالى
ته پرېږدئ چي له تاسو او له دوى سره څه كوي ،مطمئن
اوسئ چي هللا تعالى هر چا ته د خپلو كړنو مناسبه بدله
وركوي .كه څه هم ځينو درنو مفسرينو داسي انگېرلې چي
دا حكم د جهاد له فرضيت وړاندي وو او د جهاد په حكم
سره منسوخ شوى ،خو حقيت دا دئ چي دا حكم نه يوازي
منسوخ شوى نه دئ بلكي تل ورته ضرورت دئ ،هر مسلمان
مكلف دئ د هغه چا په وړاندي د دې الهي الرښووني مطابق
عمل وكړي چي ايام هللا ته طمع نه لري ،تل بايد د خلكو د
هدايت هيله ولري ،د مخاطب د جهالتونو په وړاندي له
اغماض ،عفو او صبر كار واخلي ،د هغه چا غلطي ويناوي
او انگېرني ئې بې حوصله نه كړي چي د ايام هللا راتلو
طمع او هيله نه لري ،داسي خلك نه يوازي په كافرانو
كي ډېر دي بلكي په هغو كي هم شته چي ځان ته مؤمن
وايي.
 هر چا ته به د خپل نېك او بد عمل مناسبه او
عادالنه بدله وركول كېږي ،څوك چي نېك عمل وكړي گټه ئې
ده ته رسېږي او څوك چي بد وكړي تاوان ئې ده ته
رسېږي ،بيا به تاسو ټول د خپل رب لوري ته گرځول
كېږئ.
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او يقينا چي بني اسرائيلو ته مو كتاب ،حكم او
نبوت وركړ ،او پاكيزه پاكيزه رزق مو وركړ او پر
ټولو عالميانو مو فضيلت وركړ ،او څرگند احكام مو
وركړل ،نو اختالف ئې ونه كړ مگر له هغه وروسته چي
پوهه ئې په برخه شوه ،په خپلو كي د تېري له كبله،
يقينا چي ستا رب به د قيامت په ورځ د هغه څه په
اړه پرېكړه كوي چي دوى په كي اختالف كولو.
( -)11-11په دې مباركو آيتونو كي د مخكني مطلب لپاره
يوه تاريخي بېلگه وړاندي شوې ،د فرعون له منگولو د
بني اسرائيل ژغورنه او پر ټولو نړۍ والو هغوى ته
فضيلت وركول د ايام هللا يوه څرگنده او نه هېرېدونكې
بېلگه ده ،په دې اړه ويل شوي :هللا تعالى بني اسرائيلو
ته كتاب ،حكم (واكمني) او نبوت وركړ ،الرښود كتاب ئې
په برخه شو ،له غالمۍ وژغورل شول او واكمني وركړى
شوه ،گڼ شمېر انبياء په دوى كي مبعوث شول ،پاكيزه
رزق وركړى شو ،پر ټولو نړۍ والو ئې فضيلت او غوره
والى په برخه شو ،او څرگند احكام وركړى شول ،نن چي
ته دوى سپك او ذليل او په اختالفاتو كي غرق گورې دا
له پوهي وروسته اختالف او د نورو پر حق د تېري له عزم
راوالړ شوى اختالف دئ ،هللا تعالى به د قيامت په ورځ د
هغه څه په اړه پرېكړه كوي چي دوى په كي اختالف كولو.
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بيا مو ته د دغه كار په يوې تگالري (مأمور)
وگرځولې ،نو متابعت ئې وكړه او د هغو د هوسونو
متابعت مه كوه چي نه پوهېږي ،يقينا چي هغوى د هللا
هيڅ څه له تا نشي دفع كولى ،او يقينا چي ظالمان
داسي دي چي ځيني ئې د ځينو نورو دوستان دي او هللا د
متقيانو موال دئ ،دا د خلكو لپاره د بصيرت اسباب
او د هغو لپاره الرښود او رحمت دئ چي يقين كوي.
( -)20-11دلته رسول هللا ﹽ ته ويل شوي:
 له مخكنيو پيغمبرانو وروسته مو تا ته دغه مأموريت
وسپارو او ځانگړې تگالره مو درته وټاكله ،نو د دغه
الهي شريعت او تگالري متابعت كوه ،او د هغو د هوسونو
متابعت مه كوه چي نه پوهېږي ،داسي نه چي د دوى له
هوسونو راټوكېدلې غوښتني ومنې او د ژوند په كومي
برخي كي داسي تگالره غوره كړې چي منشأ ئې الهي
الرښوونه نه بلكي د خلكو هوس او نفسي غوښتني وي ،هغه
هم په دې موخه چي د دوى ملگرتيا به تا او ستا دعوت
ته ښايي كومه گټه ورسوي!! دوى نه ستا په وړاندي د هللا
تعالى د پېرزوينو مانع كېدى شي او نه د هللا تعالى عذاب
درنه دفع كولى شي ،تل به ظالم د ظالم ملگرتيا كوي او
هللا تعالى به د متقيانو موال وي.
 دا قرآن د ټولو خلكو لپاره رڼا ده ،سترگي ئې
ورپرانيزي او د بصيرت اسباب په الس وركوي ،او د هغو
لپاره الرښود او رحمت دئ چي يقين كوي ،له الرښوونو ئې
هغه گټه اخيستى شي او د الهي رحمت دروازې ئې پر مخ
پرانيزي چي باورمن وي او پر حقائقو د ايمان او باور
كولو اهليت لري.
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آيا هغه چي بد كارونه ئې ترسره كړي گمان كوي چي د
هغو په څېر به ئې وگرځوو چي ايمان ئې راوړى او
نېك عملونه ئې كړي ،داسي چي د دوى ژوند او د دوى
مرگ به سره برابر وي؟! څومره بد حكم دئ چي دوى ئې
كوي.
( -)21دا مبارك آيتونه وايي :آيا هغه خلك چي بد
كارونه ئې ترسره كړي گمان كوي چي هللا تعالى به ئې د
هغو په څېر وگرځوي چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه
ئې كړي او د دواړو ژوند او مرگ به سره ورته او يو
شان كړي؟! څومره بد قضاوت او څومره غلطه انگېرنه!!
دا دواړه د هيڅ معيار له مخي برابر نه دي ،هللا تعالى
به نه په دنيا كي له دواړو سره يو شان معامله كوي او
نه په آخرت كي.






   





او هللا آسمانونه او زمكه پر حق مبتني پيدا كړي او
په دې موخه چي هر ساكښ ته د هغه څه له مخي بدله
وركړى شي چي كړي ئې دي په داسي حال كي چي پر دوى
به ظلم نه كېږي.
( -)22په دې مبارك آيت كي د مخنكۍ غلطي انگېرني د
آسمانونه او
مزيد ترديد لپاره ويل شوي :هللا تعالى
زمكه سم او د حق مطابق پيدا كړي ،دلته يو رښتينى او
پر حق او عدالت والړ نظام حاكم دئ ،له هر چا سره د حق
او عدالت له مخي معامله كېږي ،د عالم د پيدايښت يوه
موخه دا ده چي هر چا ته د هغه څه له مخي بدله وركړى
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شي چي كړي ئې دي په داسي حال كي چي پر دوى به ظلم نه
كېږي .نه به د كافر ،عاصي او باغي په اړه ظلم كېږي
او نه د مؤمن ،صالح او متقي په اړه ،هر يو به د خپل
عمل سمه او حقيقي بدله ترالسه كوي .دلته د دې امكان
نشته چي له كافر او مؤمن ،صالح او طالح ،ظالم او
مظلوم سره يو ډول معامله وشي.




  
    
  
   
    
  
نو آيا هغه دي وليد چي خپل هوس ئې اله نيولى او هللا
په پوهي سره هغه الروركى كړ ،او د هغه پر غوږونو
او زړه ئې مهر ولگولو او د ده پر سترگو ئې پرده
غوړولې ،نو له هللا وروسته به ئې څوك هدايت كړي ،آيا
پند نه اخلئ؟!
( -)23د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 آيا هغه څوك پېژنې چي د خپل نفس بنده دئ ،خپل هوس
ئې اله او معبود نيولى او هللا تعالى د خپل هغه علم له
مخي چي د ده په اړه ئې لري الروركى كړ ،دا پرېكړه ئې
وكړه چي دا د نفس بنده دي په سمي الري له تلو محروم
وي ،د هغه پر غوږونو او زړه ئې مهر ولگولو او د ده
پر سترگو ئې پرده وغوړوله ،دى د همدې وړ وو ،هللا تعالى
د دې وړ وموندو ،نو آيا اوس به له هللا تعالى پرته داسي
څوك پيدا شي چي دا تېروتى او له الهي توفيق محروم
انسان هدايت كړي؟! آيا پند نه اخلئ؟! د دې آيت د
( )  فقره په يوې بلي بڼي كي هم تعبير
شوې چي د آيت له سياق سره اړخ نه لگوي او هغه دا چي
هللا تعالى دا انسان په داسي حال كي تېروتى كړ چي څه
علم ئې هم درلود.
 لكه چي گورئ دلته داسي چا ته د نفس بنده ويل شوي
چي خپل هوس ته تسليم دئ ،هغه څه وايي او هغه څه كوي
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چي د ده هوس ئې خوښوي ،ويل شوي چي هوى او هوس ئې اله
(معبود) دئ او دى ئې لمانځونكى او عابد ،د دې معنى
دا ده چي د قرآن په قاموس كي (اله) هغه چا ته ويل
كېږي چي انسان ئې اوامرو او احكامو ته غاړه ږدي او
په الرښوونو ئې عمل كوي ،هللا تعالى ته د يوازيني (اله)
په سترگه كتل او دا ويل چي له ده پرته بل (اله) نشته
دا معنى لري چي زه د هللا تعالى د ټولو اوامرو اطاعت
كوم ،له ده پرته داسي څوك نه منم چي د هغه د اوامرو
اطاعت پر ځان الزم گڼم ،كه له ده پرته د چا اطاعت كوم
نو يوازي په هغه صورت كي چي د هغه اطاعت په اصل كي د
هللا تعالى اطاعت وي ،څوك چي په خوله وايي :ال إله إال هللا:
له هللا پرته بل إله نشته ،خو په عمل كي نه د هللا تعالى د
اوامرو اطاعت كوي او نه ئې په الرښوونو عمل ،هغه
دروغجن دئ او دا كلمه ئې د الهي معيارونو له مخي هيڅ
ارزښت او وزن نه لري.





  



    
    
    
  
   




  




   







   
 
او وئې ويل( :حقيقت) له دې پرته بل څه نه دئ چې
يوازې همدا زمونږ دنيايي ژوند دئ ،مرو او راژوندي
كېږو او له زمانې پرته مو بل څه نه مړوي ،په داسي
حال كي چي په دې اړه هيڅ علم نه لري ،دوى هسي
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گمان كوي .او كله چي زما څرگند آيتونه پرې ولوستل
شي نو له دې پرته ئې بل حجت نه وي چي وايي :كه
رښتيني يئ نو زموږ پلرونه راولئ ،ووايه :هللا مو
ژوندي كوي بيا مو مړوي بيا مو د قيامت هغي ورځي
ته راغونډوي چي هيڅ شك په كي نشته خو ډېرى خلك نه
پوهېږي.
( -)21-24دا مبارك آيتونه موږ ته الرښوونه كوي چي
دهري څوك دئ او هغه د مرگ او ژوند په اړه څه وايي،
په دې توگه:
 د قيامت منكرين وايي :له دې اوسني ژوند پرته بل
ژوند نشته ،همدلته مرو او همدلته راژوندي كېږو ،له
دهر (زمانې) پرته مو بل څه نه مړوي ،زموږ مرگ او
ژوند په همدې دنيا او زمانې پوري تړلى دئ ،دا نه منو
چي زموږ د ژوند او مرگ پرېكړه د هللا له لوري كېږي ،په
داسي حال كي دا خبره كوي چي په دې اړه هيڅ علم نه
لري ،دوى هسي گمان كوي ،څوك چي له قيامت او
بياژوندون انكار كوي او مرگ ژوند دهر او طبيعت ته
منسوبوي ،دوى په حقيقت كي ناپوه او له حقيقت بې خبر
دي ،د دوى دا تصور او انگېرنه هيڅ علمي بنسټ نلري،
هسي خيال ،وهم او گمان دئ .كله چي د بياژوندون په
اړه د هللا تعالى څرگند آيتونه پرې ولوستل شي ،هغه قاطع
او انكار نه منونكي دالئل ئې مخي ته كېښودل شي چي
قيامت او بياژوندن ثابتوي نو دوى له دې پرته بل حجت
او دليل نه لري چي وايي :كه رښتيني يئ نو زموږ
پلرونه راولئ!! يعني كوم مړى راژوندى كړئ ،دا په
داسي حال كي چي هره شېبه له مړې خاوري د ژوو راپيدا
كېدل په خپلو سترگو گوري ،ښه پوهېږي چي د ژوند او
مرگ پرېكړه د هللا تعالى له لوري كېږي ،نه څوك د چا د
ژوند پرېكړه وړاندي او وروسته كولى شي او نه د مرگ،
د چا د مرگ نېټه چي راورسېږي نو كه ټول نړۍ وال
راغونډ شي هغه له مرگ نشي ژغورلى او د مرگ نېټه ئې
يوه شېبه نشي ځنډولى ،آيا هغه څوك چي سل كاله وروسته
به پيدا كېږي څوك كولى شي نن ئې پيدا كړي؟ آيا څوك
كولى شي يو ژوندى سلول پيدا كړي ،يوه بكتريا پيدا
كړي ،د يوه بوټي يوه پاڼه پيدا كړي؟ كه دا نشي كولى
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نو څنگه ژوند او مرگ دهر ته منسوبوي؟!! د كوم ذات په
واك كي چي ستاسو ژوند او مرگ دئ هغه به مو د قيامت
هغي ورځي ته راغونډوي چي هيڅ شك په كي نشته خو ډېرى
خلك نه پوهېږي.
لكه چي گورئ قرآن كريم دا تصور چي مرگ په زمانې
پوري تړي او د مرگ نسبت دهر ته كوي؛ باطل او كفري
تصور گڼي ،له بل لوري رسول هللا ﹽ فرمايي :هللا تعالى
فرمايلي :بني آدم مي دهر (زمانې) ته په ښكنځلو سره
ځوروي ،دهر زه يم ،امور زما په واك كي دي ،شپه او
هر ،وأنا
ُ آدم ،يسُب
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هي األْ
الدْ
ُ ُ
هللا تعالى فرمايلي( :أنا الدهر :زه دهر يم) ،د دې وينا
مطلب دا دئ :هغه څه چي تاسو د دهر په نامه يادوئ او
ښه او بد هغه ته منسوبوئ هغه په حقيقت كي زه يم ،د
دې وينا مطلب دا نه دئ چي هللا تعالى په خپله زمانه دئ
يا ئې نوم الدهر دئ ،بلكي مطلب او مراد ئې دا دئ چي:
دهريون حوادث او پېښي زمانې ته منسوبوي ،حال دا چي
دا د هللا تعالى كار دئ نه د دهر ،هغه چي پېښو ته د
طبيعي او تصادفي پېښو په سترگه گوري ،گمان كوي چي
پېښي په خپله او په تصادفي شكل واقع كېږي ،ښه او بد
د زمانې له لوري بولي ،له همدې امله ډېر ځله زمانه
محكوموي او ښكنځلي ورته كوي ،د زمانې له ناوړه پېښو
شكايتونه او گيلې كوي ،پداسي حال كي چي د پېښو مدبر
او متصرف قديرخداى دئ ،هركار د ده په امر او اراده
او د خاصو سننو او ضوابطو مطابق ترسره كېږي ،زمانې
ته بد ويل او ښكنځلي ورته كول؛ په حقيقت كي خداى ته
د بد ويلو مترادف دي.




   
  
 
او د آسمانونو او زمكي ټولواكي د هللا ده ،او كومه
ورځ چي قيامت قائم شي په دې ورځ به باطلپال
تاواني شي.
(-)27

دا

مبارك

آيت

وايي:

د

آسمانونو

او

زمكي
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ټولواكي د هللا ده ،د قيامت په ورځ به د قيامت باطلپال
منكرين د دې ټولواكي حقيقت په خپلو سترگو وگوري ،هغه
به پوه شي چي په دې انكار سره ئې څومره تاوان كړى او
له څنگه شوم برخليك سره ئې مخامخ كړى.

    







































  
   






او هره ډله به په گونډو شوې وگورې ،هره ډله به د
خپل كتاب لوري ته بلل كېږي ،په دې ورځ به د هغه
څه بدله دركول كېږي چي تاسو كولو ،دا زما هغه
كتاب دئ چي ستاسو په اړه حقه وينا كوي ،يقينا چي
موږ هغه څه ليكل چي تاسو كول ،نو هغه چي ايمان ئې
راوړى او نېك عملونه ئې كړي د دوى رب به ئې په
خپل رحمت كي داخل كړي ،همدا څرگنده بريا ده ،خو
هغه چي كفر ئې كړى نو آيا تاسو نه وئ چي زما
آيتونه درباندي لوستل كېدل او تاسو به لويي
غوښتله او مجرم وگړي وئ.
( -)31-21په دې مباركو آيتونو كي د قيامت د ورځي يو
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ځانگړى پړاو داسي انځور شوى :هره ډله به د ډېر هيبت
له كبله په گونډو شوې گورې ،د نېغ درېدلو جسارت به
نشي كولى او دا توان به ئې له السه وركړى وي ،هره ډله
به د خپل كتاب لوري ته بلل كېږي ،هر يوه ته به غږ شي
چي راشه او خپله عملپاڼه واخله ،دوى ته به وويل شي:
په دې ورځ به تاسو ته د هغه څه بدله دركول كېږي چي
كول مو ،دا زما هغه كتاب دئ چي ستاسو په اړه په
ً چي
بشپړه توگه رښتيا وايي او حقه وينا كوي ،يقينا
زموږ له لوري گمارل شوو فرشتو هغه څه ليكل چي تاسو
كول ،نو هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي
د دوى رب به ئې په خپل رحمت كي داخل كړي ،همدا
څرگنده بريا ده ،خو هغه چي كفر ئې كړى هغوى ته به
وويل شي :آيا تاسو نه وئ چي زما آيتونه درباندي
لوستل كېدل خو تاسو نه منل دا ځكه چي د كبر او لويي
په لټه كي وئ او مجرم وگړي وئ ،دغه دواړه (كبر) او
(جرم) د الهي آيتونو منلو ته نه پرېښودئ.
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او كله چي به وويل شو :يقينا چي د هللا وعده رښتينې
ده او د قيامت نېټه داسي ده چي هيڅ شك په كي
نشته؛ تاسو به ويل :موږ نه پوهېږو چي دا قيامت څه
دئ ،يقينا چي يوازي د يوه گمان (په حد كي) گمان
كوو او موږ متيقن نه يو ،او د هغه څه بدوالى به
ورته جوت شي چي دوى كړي او هغه څه به پرې محقق شي
چي ملنډي ئې پرې وهلي ،او وبه ويل شي :نن به تاسو
داسي هېر كړو لكه چي تاسو د خپلي دغي ورځي مالقات
هېر كړى وو ،او استوگنځى به مو اور وي او هيڅ
مرستندوى به درته نه وي ،دا مو د دې لپاره چي د هللا
په آيتونه مو ملنډي وهلې او دنيايي ژوند دوكه كړي
وئ ،نو نن به نه ترې ايستل كېږي او نه به ئې عذر
قبلېدى شي.
( -)31-32په دې مباركو آيتونو كي د قيامت د هغه پړاو
ځيني برخي داسي انځور شوې :د قيامت منكرينو ته به
وويل شي :كله چي به تاسو ته په دنيا كي وويل شو :د هللا
وعده رښتينې ده او د قيامت نېټه داسي ده چي هيڅ شك
په كي نشته؛ نو تاسو به ويل :موږ نه پوهېږو چي دا
قيامت څه دئ ،موږ يوازي د يوه گمان په حد كي گمان
كوو او متيقن نه يو ،گمان مو دا دئ چي قيامت نشته،
په راتلو ئې باور نه لرو ،د دې غلطي او ناسمي
انگېرني او د هغو بدو عملونو چي د دغي انگېرني له
كبله ئې كړي بدوالى به ورته جوت شي ،او هغه عذاب به
خپل وزر پرې وغوړوي چي دوى استهزاء پرې كوله او
اړوند گواښونه ئې د ملنډو وړ گڼل ،او دوى ته به وويل
شي :نن به تاسو داسي هېر كړو لكه چي تاسو د خپلي دغي
ورځي مالقات هېر كړى وو ،او استوگنځى به مو اور وي او
هيڅ مرستندوى به درته نه وي ،داسي څوك به ونه مومئ
چي ستاسو مرسته وكړى شي ،له دې سپېره برخليك سره له
دې كبله مخامخ شوي يئ چي د هللا پر آيتونو مو ملنډي
وهلې او دنيايي ژوند دوكه كړي وئ ،نو نن به نه ترې
ايستل كېږي او نه به ئې عذر قبلېږي.
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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
او زمكي كي لويي ده ته مختص ده او هغه باحكمت
عزتمن دئ.
( -)31-36دا مبارك آيتونه چي د معنى له پلوه يو آيت
دئ د دې مباركي سورې ښكلې او جامع تتمه ده او د سورې
د ټولو مضامينو خالصه زموږ په وړاندي ږدي او وايي :نو
ستايني د عالمونو هغه رب ته دي چي هم د آسمانونو رب
دئ او هم د زمكي رب ،او په آسمانونو او زمكي كي لويي
ده ته مختص ده او هغه باحكمت عزتمن دئ.
په لومړيو آيتونو كي ويل شوي : :قرآن د هغه هللا
تعالى له لوري لېږل شوى چي (عزيز) او (حكيم) دئ ،متن
ئې گواهي وركوي چي د هللا تعالى له لوري نازل شوى .په
آسمانونو او زمكي كي د هغو لپاره گڼ شمېر څرگندي نښي
او دالئل دي چي ايمان راوړونكي دي ،دا څرگندي نښي دوى
ته ښيي چي د دې كتاب رالېږونكى رب عزيز او حكيم دئ.
همدا مطالب د دې سورې دوه د بحث محوري موضوعات دي چي
د سورې په تتمه كي په اختصار سره راغلي .په آسمانونو
او زمكي كي هر لوري ته داسي بې شمېره څرگندي نښي تر
سترگو كېږي چي ښيي د آسمانونو او زمكي پالونكي رب د
ستاينو وړ دئ ،عزيز او حكيم دئ ،دا نښي د ايمان
راوړونكو د هدايت لپاره كافي دي .هغه ذات چي يو صفت
ئې رب (پالونكى) دئ او د ټول عالم پالنه كوي ،د دغه
صفت تقاضاء دا ده چي انسان مهمل پرې نږدي او د هغه د
پالني او روزني لپاره الرښود كتاب ولېږي ،قرآن د هللا
تعالى د دغه صفت مظهر دئ.
َّ
ُك
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ْف
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هله إ
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بسم هللا الرحمن الرحيم

األحقاف
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (األحقاف) دئ چي د سورې له
 24آيت اخيستل شوى 35 ،آيتونه لري ،د آيتونو فواصل
ئې د دوهم آيت (الحكيم) ،او د درېيم آيت (معرضون) ته
ورته دي ،د آيتونو اوږدوالى ئې متوسط او هغو سورتونو
ته ورته دئ چي د مكي دور په منځنيو كلونو كي نازل
شوي .داسي معلومېږي چي دا سوره په هغو ظروفو او
شرائطو كي نازله شوې چي د الجاثيه سوره په كي نازله
شوې ،د آيتونو اوږدوالى او د سورې مضامين همدا
راښيي ،دې ته مو پام وي چي د هري سورې د آيتونو له
اوږدوالي تر ډېره حده معلومېږي چي كله نازله شوې ،د
ابتدائي كلونو سورتونو آيتونه معموال لنډ لنډ دي او
هر څومره چي كومه سوره وروسته نازله شوې نو آيتونه
ئې ورو ورو اوږده شوي ،د االحقاف د سورې آيتونه د
اوږدوالي له پلوه الجاثيه ته ورته دي.
دا سوره هم د (حاء) او (ميم) په دوو مقطعاتو حروفو
پيل شوې ،دا د دې نښه ده چي په دې مباركي سورې كي هم
دوه اساسي موضوعات څېړل شوي او ټوله سوره د همدې دوو
موضوعاتو پر محور څرخي ،د موضوعاتو ترتيب ئې هم داسي
دئ لكه په همداسي دوو پر له پسې حروفو پيل شوې سورې،
د دې سورې د بحث محوري موضوعات دا دي -1 :قرآن د هغه
هللا تعالى له لوري لېږل شوى چي (عزيز) او (حكيم) دئ،
متن ئې گواهي وركوي چي د هللا تعالى له لوري نازل شوى.
 -2هللا تعالى آسمانونه او زمكه او هغه څه چي په دوى
دواړو كي دي سم پيدا كړي او د هر څه لپاره ئې ثابته
نېټه ټاكلې .دا دواړه (د هللا تعالى له لوري لېږل شوى
كتاب) او (په سمه توگه پيدا شوى عالم) موږ ته يوه
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اساسي خبره كوي او هغه دا چي هللا تعالى عزيز او حكيم
دئ .يوازي هغه څوك به له دې قرآن اعراض كوي چي حقيقت
نه مني او د كفر او انكار الر ئې غوره كړې .د دې
مضامينو خالصه د سورې په وروستيو دوو آيتونو كي په دې
  
راغلې:
توگه
   
    





     
     
 :  نو داسي صبر كوه لكه

چي هوډمنو پيغمبرانو صبر كړى او د دوى په اړه تلوار
مه كوه ،كومه ورځ چي دوى هغه څه وگوري چي وعده ئې
وركول كېږي داسي به وي لكه چي د ورځي له يوې گنټې
پرته ئې ځنډ او درنگ نه دئ كړى .دا يو ابالغ دئ ،نو
آيا له دغو فاسقو وگړو پرته به بل څوك هالك كړى شي؟!
د ځينو رواياتو له مخي دا سوره د بعثت په لسم كال
او هغه مهال نازله شوې چي د رسول هللا ﹽ تره ابو طالب
وفات شو او په دې سره رسول هللا ﹽ يو متين ،دروند ،مخور
او كلك مدافع له السه وركړ ،ورپسې نږدې يوه مياشت
وروسته د ده مهربانه او هوښياره مېرمن خديجه ﹽ وفات
شوه ،دا نه يوازي د رسول هللا ﹽ باوفا او صادقه مېرمن
وه بلكي د دعوت په چارو كي د ده رښتينې ملگرې او
همسفره وه ،خپله ټوله شتمني ئې د رسول هللا ﹽ په واك كي
وركړه ،تل ئې ده ته ډاډ وركړى ،كه به په سخت حالت كي
له اندېښنو او غمونو سره كور ته راغى نو خديجې ﹽ به
په خپلو ډاډمنو ويناوو سره د ده ټولي اندېښنې رفع
كړې ،له يوې خوا د مخالفينو د عناد او دښمنيو شدت او
له بلي خوا د داسي دوو كلكو او رښتينو مدافعينو له
السه وركول؛ رسول هللا ﹽ او مؤمنان له داسي سختو ورځو
سره مخامخ كړي ول چي رسول هللا ﹽ دا كال د عام الحزن (د
غمونو كال) په نامه ياد كړ ،په همغه وخت كي قريشو د
رسول هللا ﹽ د قبيلې بني هاشم په ضد عمومي مقاطعه اعالن
كړې وه ،د مكې اوسېدونكي او حتي حج ته راتلونكي حجاج
له دې منع شوي وو چي له بني هاشم سره تجارتي راكړه
وركړه او اجتماعي ناسته والړه وكړي ،درې كاله په شعب
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ابي طالب كي د سختي محاصرې په حالت كي ساتل شوي وو،
رسول هللا ﹽ وغوښتل چي طائف ته والړ شي او د بني ثقيف
قبيله اسالم ته وبلي يا لږ تر لږه ده ته پناه وركړي
چي په اطمئنان سره خپل دعوت پر مخ بوځي ،د طائف له
ډېرو مشرانو سره ئې وليدل خو هغوى نه يوازي د ده
بلني ته منفي ځواب وركړ بلكي هغه ته ئې وويل چي طائف
پرېږدي او له څنډ پرته ووځي ،مجبور شو له طائف ووځي،
د طائف ځينو كمظرفو او بدضميرو مشرانو څو لوچك تنكي
ځوانان وگمارل چي د الري په اوږدو كي له يوې او بلي
خوا په شپېلكيو ،تاړو ،ښكنځلو ،ستوغو او بدو خبرو او
حتى ډبرو ئې استقبال كړي ،تر هغه چي رسول هللا ﹽ ټپي
ټپي شو او كپۍ ئې له وينو ډكي شوې ،دغه مهال له طائف
بهر د يوه بڼ د دېوال سيوري ته كښېناست او په دغو
الفاظو ئې خپل رب ته دعاء وكړه:
اللهم اليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى و هوانى على
الناس يا ارحم الراحمين ،انت رب المستضعفين و انت
ُنوي؟ ام
هم
ُنوي إ
هل
هلوى من تك
ربى ،إ
هلوى عُ
دو بعيد يتوجَّ
الى صديق قريب ملكته امرى؟ ان لم تكن على غاضبا فال
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،
جامع
لك العتبى حتى ترضى ،و ال حول و ال قوة اال بك.
االحاديث
اې هللا! تا ته شكايت كوم؛ د خپل قوت له ضعف او كمـزورۍ
او د خپل توان له كموالي او د خلكو په نظر كي له خپل
سپكوالي ،اې تر هر مهربان زيات مهربانه! تـه د ټولـو
بې وزلو رب يې او ته زما رب يې ،چا ته مي سپارې؟ لري
دښمن ته چي تندى راته تريو كړي؟ او كه نږدې دوست تـه
چي ته مي چاري په واك كي وركوې! كه ته رابانـدي غصـه
نه وې نو هيڅ پروا نلرم ،خو ستا عافيت راته ډېر پراخ
برې ښي ،ستا د مخ په هغـه نـور سـره پنـاه غـواړم چـي
ـارې
ـوي او تيـ
ـانه شـ
ـدي روښـ
ـي وربانـ
ـمانونه او زمكـ
آسـ
ورباندي رڼې شوې او د دنيا او آخرت چاري ورباندي سمي
شوې ،له دې چي ستا غضب راباندي نازل شـي او يـا سـتا
ـدومره
ـتا خوښـه وي همـ
قهر مي احاطه كړي ،څومره چـي سـ
عتاب وكړه ،ستا له توفيق پرته نه د راگرځېـدا تـوان
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شته او نه د كار سر ته رسولو ځواك.
رسول هللا ﹽ له طايف ناهيلى او غمجن راستون شو،
مخامخ مكې ته تلل ئې مناسب ونه گڼلو ،څو ورځي په
نخله كي پاته شو ،په همدې ورځو كي ئې يوه شپه په
لمانځه كي د قرآن تالوت كولو چي د پېريانو يو ټولگى
ئې خوا ته راغى او د قرآن له اورېدو سره سم ئې ايمان
راوړ ،خپل قوم ته ستانه شول او هغوى ته ئې د قرآن په
اړه هغه څه وويل چي د همدې سورې په  32-29او د الجن
د سورې په لومړيو آيتونو كي راغلي.
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حاء ميم ،د دې كتاب لېږنه د باحكمت عزتمن هللا له
لوري ده ،موږ آسمانونه او زمكه او هغه څه چي په
دوى دواړو كي دي له حق او ټاكلې نېټې پرته په بله
توگه نه دي پيدا كړي ،او هغه چي كفر ئې كړى له
هغه څه اعراض كوونكي دي چي پرې گواښل شوي.
( -)3-4د دې مباركو آيتونو په مطالبو د ښه پوهېدو
لپاره بايد دا خبري په پام كي ولرئ:
 دا سوره هم د (حاء) او (ميم) په دوو مقطعاتو
حروفو پيل شوې ،دا د دې نښه ده چي په دې مباركي سورې
كي هم دوه اساسي موضوعات څېړل شوي او ټوله سوره د
همدې دوو موضوعاتو پر محور څرخي ،د موضوعاتو ترتيب
ئې هم داسي دئ لكه په همداسي دوو پر له پسې حروفو
پيل شوې سورې ،د دې سورې د بحث محوري موضوعات همغه
دي چي په مختصره توگه په دوهم او درېيم آيتونو كي په
دې توگه راغلي -4 :قرآن د هغه هللا تعالى له لوري لېږل
شوى چي (عزيز) او (حكيم) دئ ،متن ئې گواهي وركوي چي
د هللا تعالى له لوري نازل شوى -2 .هللا تعالى آسمانونه او
زمكه او هغه څه چي په دوى دواړو كي دي سم پيدا كړي
او د هر څه لپاره ئې ثابته نېټه ټاكلې .دا دواړه (د
هللا تعالى له لوري لېږل شوى كتاب) او (په سمه توگه

د قرآن پلوشې
113
األحقاف
پيدا شوى عالم) موږ ته يوه اساسي خبره كوي او هغه دا
چي هللا تعالى عزيز او حكيم دئ .يوازي هغه څوك به له دې
قرآن اعراض كوي چي حقيقت نه مني او د كفر او انكار
الر ئې غوره كړې .د دې مضامينو خالصه د سورې په
راغلې:
توگه
دې
په
كي
آيتونو
دوو
وروستيو







   
    
   
     
   
نو داسي صبر
:  
كوه لكه چي هوډمنو پيغمبرانو صبر كړى او د دوى په
اړه تلوار مه كوه ،كومه ورځ چي دوى هغه څه وگوري چي
وعده ئې وركول كېږي داسي به وي لكه چي د ورځي له يوې
گنټې پرته ئې ځنډ او درنگ نه دي كړى .دا يو ابالغ دئ،
نو آيا له دغو فاسقو وگړو پرته به بل څوك هالك كړى
شي؟!
 كه عالم ته ځير شو دوه څرگند حقائق زموږ په
وړاندي ځلېږي -1 :هر څه سم پيدا شوي ،په ټول عالم كي
د ناسم او بېهوده شي يوه بېلگه هم نشو موندلى -2 ،د
هر څه لپاره يوه ثابته نېټه ټاكل شوې ،داسي چي په
يوې ټاكلې نېټې پيدا شي ،محدود او ټاكلى عمر لري او
په ټاكلې نېټې ئې عمر پاى ته ورسېږي او خپل ځاى بل
ته پرېږدي .او دا هغه څه دي چي قرآن ئې وايي ،د هللا
تعالى مقروء كتاب (قرآن) همغه څه وايي چي د هللا تعالى
مشهود كتاب (عالم) ئې وايي ،نو آيا هغه څوك د هالكت
وړ او مستحق نه دئ چي د قرآن په څېر له ځالند او
څرگند حقيقت انكار كوي؟!
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ووايه :آيا پام مو كړى چي له هللا پرته كوم څه دربلئ
راوئې ښيئ چي د زمكي څه ئې پيدا كړي او په
آسمانونو كي ئې څه شركت په برخه دئ؟! تر دې
وړاندينى كوم كتاب راته راوړئ يا د علم كومه پاتې
شونې؛ كه رښتيني يئ ،او تر هغه به ډېر تېروتى څوك
وي چي له هللا پرته داسي څوك وربلي چي د قيامت تر
ورځي د دوى اجابت نشي كولى او هغوى ئې له دعاء
غافل دي؟ او كله چي خلك راغونډ كړى شي د دوى
دښمنان به شي او د دوى له لمانځني به انكار كوي.
( -)1-4په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته الرښوونه
شوې چي مشركينو ته ووايي:
 آيا دې ته مو پام كړى چي له هللا تعالى پرته كوم
معبودان لمانځئ او مرسته ترې غواړئ ما ته راوښيئ چي
دوى د دې زمكي څه پيدا كړي او د آسمانونو په كوم څه
كي له هللا تعالى سره شريك دي؟ كه دا خبره په كوم مخكني
الهي كتاب كي شوې وي؛ همغسي چي تاسو ئې ادعاء كوئ او
كه كوم علمي دليل درسره وي ،داسي علمي دليل چي له
مخكنيو مو ترالسه كړى وي؛ دا كتاب او دا علمي دليل ما
ته راوړئ!!
 تر هغه به ډېر تېروتى څوك وي چي له هللا تعالى پرته
داسي څوك لمانځي او مرسته ترې غواړي چي د قيامت تر
ورځي د دوى دعاء او بلنه نشي اجابت كولى او داسي دي
چي د دوى له دعاء غافل دي او نه ئې اوري؟ دا د دوى د

د قرآن پلوشې
111
األحقاف
وهم زېږنده جعلي معبودان به د قيامت په هغه ورځ چي
ټول خلك به راغونډ كړى شي؛ د دوى دښمنان شي او د دوى
!!له لمانځني به انكار كوي







  
   








  
     
   




   



    
   
     
    




   

















    
 
او كله چي زموږ څرگند آيتونه پرې تالوت شي هغه چي
 دا:كفر ئې كړى كله چي حق ورشي د هغه په اړه وايي
 دا ئې له ځانه جوړ: آيا وايي،څرگندي كوډي دي
 كه مي له ځانه افتراء كړى وي نو:كړى؟! ووايه
 دى پر،تاسو د هللا هيڅ څه راته په واك كي نه لرئ
 هغه زما،هغه څه ښه پوه دئ چي تاسو په كي لگيا يئ
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او ستاسو تر منځ د گواه په توگه كافي دئ ،او هغه
مهربان بخښونكى دئ ،ووايه :زه د پيغمبرانو لومړنى
نه يم او نه پوهېږم چي له ما سره به څه كېږي او
نه په دې چي له تاسو سره به څه كېږي ،او زه يوازي
د هغه څه متابعت كوم چي ما ته ئې وحي كېږي ،زه له
يوه څرگند نذير پرته بل څه نه يم ،ووايه :آيا پام
مو دئ چي (څنگه به وي) كه دا د هللا له لوري وي او
تاسو پرې كفر كړى وي او د بني اسرائيلو يوه گواه
هم په ورته ئې گواهي وركړې وي نو هغه پرې ايمان
راوړى او تاسو كبر كړى؟!! يقينا چي هللا دا ظالم
وگړي نه هدايتوي.
( -)10-1د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 كله چي د كافرو قريشو په وړاندي د قرآن څرگند
آيتونه تالوت شي له اورېدو وروسته د قرآن په اړه
وايي :دا څرگند جادو دئ!!
 هللا تعالى د دوى دا وينا د حيرت وړ بولي چي وايي:
دا قرآن محمد ﹽ له ځانه جوړ كړى؟! دا وينا هم له دې
پلوه د حيرانتيا او تعجب وړ ده چي د قرآن په څېر
عظيم او ستر الهي كتاب يوه انسان ته منسوبوي؛ په
داسي حال كي چي د قرآن متن په واضح توگه د دې گواهي
وركوي چي دا كتاب د عزيز حكيم رب له لوري نازل شوى،
له بلي خوا له دې پلوه د تعجب وړ ده چي د رسول هللا ﹽ
په څېر صادق او امين شخصيت په دې تورنوي چي د خپل رب
په اړه افتراء كوي ،څوك چي قرآن پېژني هيڅكله به دا
جسارت ونه كړي چي هغه د انسان كالم وگڼي او څوك چي
رسول هللا ﹽ پېژني هيڅكه به هغه په درواغو او افتراء
تورن نه كړي.
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :دوى ته ووايه :كه ما دا
قرآن له ځانه افتراء كړى وي نو تاسو د هللا هيڅ څه راته
په واك كي نه لرئ ،دى پر هغه څه ښه پوه دئ چي تاسو
په كي لگيا يئ ،هغه زما او ستاسو تر منځ د گواه په
توگه كافي دئ ،او هغه مهربان بخښونكى دئ .دلته دا
فقره چي وايي( :تاسو د هللا هيڅ څه راته په واك كي نه
لرئ) ،لږ وضاحت غواړي ،بايد وگورو چي د دې فقرې
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ارتباط له مخكنۍ سره څنگه دئ ،په تفاسيرو كي بېل بېل
تعبيرونه مومو چي د اعتناء وړ ئې دا دي -1 :كه ما
افتراء كړې وي نو هللا تعالى به ئې سزا راكړي ،تاسو د
هللا تعالى عذاب له ما نشئ دفع كولى -2 ،دلته رسول هللا ﹽ
ته الرښوونه شوې چي قريشو ته ووايي :هللا تعالى زما څه
تاسو ته سپارلي؟ څه گټه او تاوان رارسولى شئ؟ زما د
برخليك څه ستاسو په الس كي دي؟ ولي به تاسو ته داسي
كتاب وړاندي كوم چي په دروغو مي هللا تعالى ته منسوب
كړى وي؟!! آيا په داسي كار سره له تاسو د كومي گټي
ر سولو طمع يا د كوم تاوان دفع كولو هيله كولى شم؟ په
ځانگړې توگه هغه گټه او تاوان چي پرېكړه ئې د هللا
تعالى له لوري كېږي؟!! كه داسي نه وي نو ولي به دا
كار كوم ،كله مي له تاسو څه غوښتي او څه هيله او طمع
مي كړې؟ كه لږ ځير شو نو راته جوته كېږي چي دوهم
تعبير مناسب او دقيق دئ.
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي خپلو مخالفينو ته ووايه:
هللا تعالى پر هغه څه ښه پوه دئ چي تاسو په كي لگيا يئ،
ستاسو تبليغات اوري ،ستاسو له هلو ځلو ښه خبر دئ ،په
دې پوهېږي چي تاسو په كومه موخه او د څه لپاره دا
تبليغات او هڅي كوئ ،هغه زما او ستاسو تر منځ د گواه
په توگه كافي دئ ،هغه مهربان بخښونكى دئ .كه د حق
ً سزا نه وركوي او د توبې ،بيا كتني
دښمنانو ته فورا
او تجديد نظر لپاره مهلت وركوي وجه ئې دا ده چي هغه
مهربان بخښونكى دئ.
 ورته ووايه :زه د پيغمبرانو لومړنى نه يم ،تر ما
وړاندي ډېر پيغمبران تېر شوي ،په غيب نه پوهېږم ،نه
په دې پوهېږم چي هللا تعالى به له ما سره څه كوي او نه
په دې چي له تاسو سره به څه كوي ،يوازي د هغه څه
متابعت كوم چي ما ته ئې وحي كېږي ،زه له يوه څرگند
نذير پرته بل څه نه يم ،آيا دې ته مو پام كړى چي
څنگه به وي كه دا قرآن د هللا تعالى له لوري وي او تاسو
پرې كفر كړى وي او د بني اسرائيلو يوه گواه هم په
ورته ئې گواهي وركړې وي نو هغه پرې ايمان راوړى او
ً چي هللا دا ظالم وگړي نه
تاسو كبر كړى؟!! يقينا
هدايتوي.
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 دلته ويل شوي چي د بني اسرائيلو يوه گواه هم په
ورته ئې گواهي وركړې ،نو هغه پرې ايمان راوړى او
تاسو كبر كړى ،پوښتنه راوالړېږي چي له دې يوه گواه
مراد څوك دئ ،او هغه د څه گواهي وركړې؟ ځينو درنو
مفسرينو ويلي چي گواكي دا گواه عبدهللا بن سالم ﹽ دئ چي
ستر يهودي عالم وو او ايمان ئې راوړ ،خو دا وينا ځكه
صحيح نه ده چي له يوې خوا دا سوره تر هجرت وړاندي او
د بعثت په لسم يا يولسم كال كي نازله شوې ،هغه مهال
عبدهللا بن سالم ايمان نه وو راوړى ،له بلي خوا گورو چي
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
ويل شوي چي د بني اسرائيلو يو شاهد هم دې ته ورته
خبره كوي ،يعني هغه څه چي قرآن ئې وايي همدا خبره
هغه بني اسرائيلي هم كوي چي په تورات ايمان لري ،هغه
تورات چي قرآن ته ورته دئ ،نه زه لومړنى پيغمبر يم،
نه مي راوړى كتاب داسي كتاب دئ چي هيڅ سابقه نه لري،
تر ما وړاندي ډېر پيغمبران تېر شوي او تر مسلمانانو
وړاندي بني اسرائيلو په همداسي يوه كتاب باور درلود
او د همغي خبري گواهي ئې وركوله چي نن ئې مسلمانان
گواهي وركوي.
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او هغو چي كفر ئې كړى د هغو په اړه چي ايمان ئې
راوړى وويل :كه ښه وى نو تر موږ به ئې هغه ته
سبقت نه وو كړى ،او كله چي په هغه سره هدايت نه
شول نو حتما به وايي :دا پخوانى دروغ دئ ،په داسي
حال كي چي تر هغه وړاندي د موسى كتاب يو الرښود او
يو رحمت وو ،او دا د عربي ژبي يو مصدق كتاب دئ؛ د
دې لپاره چي هغه پرې وگواښل شي چي ظلم ئې كړى او
نېكانو ته يو زېرى .يقينا هغه چي وئې ويل :هللا زموږ
رب دئ؛ بيا ئې ټينگ پاته كېدل وغوښتل نو پر دوى
نه كومه وېره شته او نه به غمجن شي ،دوى د جنت
خاوندان دي؛ په هغه كي تلپاتي؛ د هغه څه يوه بدله
چي دوى كول.
( -)14-11دا مبارك آيتونه وايي:
 كافرانو د مؤمنانو په اړه وويل :كه په قرآن باندي
ايمان راوړل غوره او سم كار وى نو دوى به هيڅكله پر
موږ سبقت نه وو كړى ،موږ به تر دوى ډېر وړاندي ايمان
راوړى وو!! او كله چي له دې سعادت محروم شي او ونه
نتوانېږي چي د قرآن له الرښوونو برخمن شي نو وايي :دا
هغه دروغجني خبري دي چي په وار وار او پخوا اورېدل
شوې ،تر دې وړاندي هم ځينو د پيغمبرۍ دعوى كړې او
ويلي ئې دي چي د هللا تعالى له لوري كتاب وركړى شوى،
دوى دا خبره د قرآن د دې وينا په رد كي كړې چي رسول
هللا ﹽ ته ئې ويلي :ووايه :نه زه لومړنى پيغمبر يم ،نه
مي راوړى كتاب داسي كتاب دئ چي هيڅ سابقه نه لري ،تر
ما وړاندي ډېر پيغمبران تېر شوي او تر مسلمانانو
وړاندي بني اسرائيلو په همداسي يوه كتاب باور درلود
او د همغي خبري گواهي ئې وركوله چي نن ئې مسلمانان
گواهي وركوي .د دوى په ځواب كي ويل شوي :تر قرآن
وړاندي د موسى ﹽ كتاب يو الرښود او يو رحمت وو ،د
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همغه كتاب په طفيل بني اسرائيل د فرعون له غالمۍ
وژغورل شول ،د هللا تعالى پېرزويني ئې په برخه شوې،
هدايت شول او پر ټولو نړۍ والو فضيلت وركړى شو ،قرآن
د تورات په څېر يو الهي كتاب دئ ،په دومره توپير سره
چي دا په عربي ژبي نازل شوى ،د تورات مصدق دئ ،دا
كتاب هم د تورات په څېر د ظالمانو لپاره يو انذار دئ
چي د كفر او ظلم له بدو پايلو ئې وېروي او نېكانو ته
يو زېرى دئ ،د قرآن مخالفين به له همغه برخليك سره
مخامخ كېږي چي فرعونيان ورسره مخامخ شول او د قرآن
پلويان به هغه څه ترالسه كوي چي د بني اسرائيلو په
برخه شول.
هللا تعالى هغو مؤمنانو ته اطمئنان وركوي چي وايي:

هللا تعالى زموږ رب دئ؛ بيا په دغي عقيدې ټينگ پاتي
كېږي ،پر دوى نه كومه وېره شته او نه به غمجن شي،
دوى دي له هيڅ څه وېره نه لري ،داسي څه به په دې الر
كي له السه ورنه كړي چي پرې غمجن شي او تر هغه ډېر
غوره ترالسه نه كړي ،دوى جنتيان دي؛ په هغه كي به
تلپاتي وي؛ دا به د دوى د ايمان او نېكو عملونو الهي
بدله وي.
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او انسان ته مو له خپل مور پالر سره د ښېگڼي
سپارښتنه كړې ،مور ئې له كړاو سره حمل كړ او له
كړاو سره ئې وزېږاوو ،حمل او له تي پرېكون ئې
دېرش مياشتي وو ،تر هغه چي خپلي مضبوطتيا ته
ورسېدو او څلوېښت كلنۍ ته ورسېدو وئې ويل :اې زما
ربه! ما ته د دې الهام وكړه چي ستا د هغه نعمت
شكر اداء كړم چي پر ما او زما پر مور پالر دي
پېرزو كړى او چي داسي نېك عمل وكړم چي ته ئې
خوښوې ،او په اوالد كي مي اصالح راپه برخه كړه،
يقينا چي ستا لوري ته مي رجوع كړې او يقينا چي زه
له مسلمانانو يم ،دا وگړي هغه دي چي د دوى هغه
غوره عمل به قبلوم چي كړى ئې دئ او د جنتيانو په
ډله كي به ئې له بديو تېرېږم ،هغه رښتينې وعده چي
له دوى سره كېدله.
( -)11-11د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي :د هللا
تعالى له لوري انسان ته سپارښتنه او الرښوونه شوې چي
له خپل مور پالر سره به ښېگڼه كوي ،په ځانگړې توگه له
خپلي مور سره چي دى ئې د كړاوونو په گاللو سره په
خپل رحم كي ستر كړى ،د ساتلو او حملولو كړاوونه ئې
گاللي ،له كړاو سره ئې زېږولى ،حمل او له تي پرېكون
ئې دېرش مياشتي وو ،تر دې وروسته هم مور او پالر د ده
روزنه او پالنه كوي ،ځيني تر هغه د دوى تر پالني
الندي وي چي خپلي مضبوطتيا ته ورسېږي ،په خپلو پښو
ودرېږي او د دوى له احتياج ځان مستغني وگڼي ،بيا ترې
بېل شي او ځيني ئې تر څلوېښت كلنۍ پوري د دوى په څنگ
كي پاتي شي ،خو دا هغه صالح زامن دي چي د خپل منعم
رب شكر پر ځاى كوي او وايي :اې زما ربه! ما ته د دې
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الهام وكړه چي ستا د هغه نعمت شكر اداء كړم چي پر ما
او زما پر مور پالر دي پېرزو كړى او چي داسي نېك عمل
وكړم چي ته ئې خوښوې او په اوالد كي مي اصالح راپه
ً چي ما ستا
برخه كړه ،نېك او صالح اوالد را ،يقينا
ً چي زه له مسلمانانو يم،
لوري ته رجوع كړې او يقينا
دا وگړي هغه دي چي هللا تعالى به د دوى غوره غوره
عملونه قبلوي ،د جنتيانو په ډله كي به ئې نيسي او له
بديو او گناهونو به ئې تېرېږي ،دا له دوى سره د هللا
ً به ترسره كېږي.
تعالى هغه رښتينې وعده ده چي حتما
دلته څو خبري بايد په پام كي ولرو:
 كه متوجه شوي وئ دلته يو ځل د پالر يادونه شوې او
هغه هم د مور تر څنگ (والديه) او درې ځلي د مور ،له
دې معلومېږي چي د مور حق د پالر په پرتله درې برابره
زيات دئ ،او دا همغه مطلب دئ چي په يوه مبارك حديث
كي په دې توگه راغلى:
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له ابوهريره ﹽ روايت دئ چي يو سړى رسول هللا ﹽ ته راغى
او وئې ويل :يا رسول هللا! ما ته د هغه چا په اړه خبر
را چي تر ټولو خلكو زيات زما د مصاحبت مستحق وي ،وئې
ً به خبر كړى شې،
فرمايل :هو؛ په هللا تعالى قسم چي حتما
وئې ويل :څوك دئ؟ وئې فرمايل :ستا مور ،وئې ويل :بيا
څوك؟ وئې فرمايل :بيا هم ستا مور ،وئې ويل :بيا څوك؟
وئې فرمايل :بيا هم ستا مور ،وئې ويل :بيا څوك؟ وئې
فرمايل :بيا ستا پالر.
 دلته د حمل او له تي پرېكون ټوله موده دېرش
مياشتي ښودل شوې ،د لقمان د سورې په 11آيت كي ويل
شوي( :مور ئې دى په پرله پسې سستيو گاللو سره حمل
كړ ،او بېلول ئې په دوو كلونو كي وو)  ،او د البقره
د سورې په  233آيت كي ويل شوي( :او كه څوك غواړي چي
د تي وركولو موده دي پوره شي ،نو ميندي دي خپلو
اوالدونو ته تر پوره دوو كلونو تى وركړي) ،له دې
معلومېږي چي په پورتنيو دېرشو مياشتو كي  21مياشتي د
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رضاعت او تي وركولو دي او پاتې شپږ مياشتي ئې د حمل
حد اقل موده ،كېدى شي يو ماشوم د مور په رحم كي په
شپږو مياشتو كي بشپړ شي او د سالم ماشوم په بڼي كي
وزېږېږي ،او د دې خبري معنى دا ده چي -1 :د رضاعت
احكام په هغه تي وركولو پوري تړاو لري چي د دوو
كالونو په من ځ كي وي ،له هغه وروسته تى وركول د
رضاعت په حكم كي نه شاملېږي -2 ،هغه مېرمن په زنا نشي
تورنېدى چي په شپږو مياشتو كي اوالد وزېږوي ،هغه
روايت هم د دې وينا تأييد كوي چي وايي :د عثمان ﹽ د
خالفت په زمانه كي يو كس هغه ته ورغى او وئې ويل :زما
له له واده شپږ مياشتي تېرېږي او مېرمن مي اوالد
وزېږولو ،عثمان ﹽ له تحقيق وروسته غوښتل دا مېرمن د
زنا په تور مجازات كړي ،علي ﹽ له پېښي خبر شو ،په
تلوار سره د عثمان ﹽ خوا ته ورغى او ورته وئې ويل:
له دې آيت معلومېږي چي د حمل اقل موده شپږ مياشتي
ده ،عثمان ﹽ د ده استدالل قبول كړ او د مجازات پرېكړه
ئې بېرته واخيستله.
 له دې مبارك آيت دا هم معلومېږي چي انسان غالبا
ً
هغه مهال د خپل مور پالر په قدر ښه پوه شي چي عمر ئې
څلوېښت كلنۍ ته ورسېږي ،د اوالد خاوند شي او اوالد ئې
داسي عمر ته ورسېږي چي د خدمت هيله ترې كوي .دغه
مهال ورته معلومه شي چي بد اوالد څومره لوى مصيبت وي
او د داسي اوالد له بغاوت ،مخالفت اوسركښۍ پالر او مور
څومره ځورېږي.
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او هغه چي خپل پالر مور ته ئې وويل :تاسو ته دي اف
وي ،آيا دا وعده راكوئ چي (له قبر به) راوايستل
شم ،په داسي حال كي چي تر ما وړاندي ډېر نسلونه
تېر شوي؟! او دوى دواړه هللا ته استغاثه كوي (او
وايي ):افسوس پر تا؛ ايمان راوړه ،يقينا چي د هللا
وعده رښتينې ده ،نو وايي :دا يوازي د لومړنيو قصې
دي ،دا هغه وگړي دي چي د دوى په اړه د پېريانو او
انسانانو د هغو ډلو په ضمن كي چي تر دوى وړاندي
تېر شوي دا وينا محققه شوې چي يقينا دوى زيانمن
ول.
( -)11-11دلته د مخكني صالح او مؤمن زوى په مقابل كي
هغه كافر او له آخرت منكر زوى انځور شوى چي والدين
ئې مؤمنان دي او دى پر آخرت ايمان ته بلي او دى په
ځواب كي ورته وايي :تاسو ته دي اف وي ،ستاسو پر حال
افسوس كوم ،آيا دا وعده راكوئ چي له مړيني وروسته به
له خپل قبر بېرته ژوندى راوايستل شم ،په داسي حال كي
چي تر ما وړاندي ډېر نسلونه تېر شوي خو له دوى يو كس
تر اوسه راژوندى نه شو؟! او دوى دواړه هللا ته استغاثه
ً چي د
كوي او وايي :افسوس پر تا؛ ايمان راوړه ،يقينا
هللا وعده رښتينې ده ،دى د رد ځواب وركوي او وايي :دا
يوازي د لومړنيو قصې او زړې خبري دي ،حقيقت نه لري،
مخكنيو دې ته ورته خبري كولې ،يوه ئې هم رښتيا نه
شوه.
هللا تعالى د داسي وگړو په اړه فرمايي :دوى د
پېريانو او انسانانو د هغو ډلو په ضمن كي دي چي تر
دوى وړاندي تېر شوي ،او د هغوى په اړه د هللا تعالى دا
وينا محققه شوې چي دوى به په دنيا او آخرت كي زيانمن
وي.
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او هر چا ته له هغه سره سم درجې دي چي كړي ئې دي،
او دا د دې لپاره چي دوى ته خپل عملونه وربشپړ
كړي په داسي حال كي چي پر دوى به ظلم نه كېږي .او
هغه ورځ چي اور ته به هغه وگړي وړاندي كړى شي چي
كفر ئې كړى؛ په خپل دنيايي ژوند كي مو خپل پاكيزه
نعمتونه ختم كړل او ترې متمتع شوئ ،نو نن به د
سپكوونكي عذاب سزا دركول كېږي؛ له دې كبله چي په
زمكي كي مو په ناحقه تكبر كولو او له دې كبله چي
تاسو سرغړاوى كولو.
( -)20-19په دې مباركو آيتونو كي ويل شوي:
 د هر چا مقام او منزلت د هغو عملونو له مخي ټاكل
كېږي چي كوي ئې ،ښه عملونه لوړي لوړي درجې ورپه برخه
كوي او بد عملونه ئې د ذلت او سپكاوي په كندي كي
غورځوي ،دا د دې لپاره چي هللا تعالى غواړي هر چا ته د
خپلو عملونو بشپړه بدله وركړي په داسي حال كي چي پر
دوى به هيڅ ظلم نه كېږي ،نېكان به د خپلو نېكو
عملونو بشپړه بدله ترالسه كوي او بدكارو ته به د دوى
د عملونو عادالنه سزا وركول كېږي ،هللا تعالى نه د
نېكانو عمل ضائع كوي او نه بدكاران بې سزا پرېږدي،
كه په دنيا او آخرت كي نېكانو ته د دوى د عملونو
بشپړه بدله ورنه كړى شي؛ دا ظلم دئ او هللا تعالى له هر
راز ظلم منزه دئ ،كه كافر او ظالم ته په دنيا او
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آخرت كي عادالنه سزا ورنه كړى شي دا هم ظلم دئ او هللا
تعالى له هر ډول ظلم منزه دئ.
(
شوي:
ويل
 دلته

 : او دا د دې لپاره چي دوى ته
خپل عملونه وربشپړ كړي)؛ دا تركيب يو خاص مطلب
افاده كوي او ښيي چي عمل او بدله ئې الزم او ملزوم
دي ،عمل هغه مهال بشپړ كېږي چي الزمي بدله ئې پرې
مرتب شي.
 د قيامت په ورځ او هغه مهال چي كافران د دوزخ اور
ته وړاندي كړى شي ورته وبه ويل شي :تاسو په خپل
دنيايي ژوند كي خپل پاكيزه نعمتونه ختم كړل او ترې
متمتع شوئ ،څه چي ستاسو منعم رب درباندي پېرزو كړي
ول؛ په داسي حال كي ترې برخمن شوئ او گټه مو ترې
واخيستله چي مستكبر او فاسق وئ ،نو نن به د سپكوونكي
عذاب سزا دركول كېږي له دې كبله چي په زمكي كي مو په
ناحقه تكبر كولو او له دې كبله چي تاسو سرغړاوى
(فسق) كولو.
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او د عاد ورور درياد كړه؛ هغه مهال چي خپل قوم ئې
په احقاف كي انذار كړ؛ په داسي حال كي چي تر ده
وړاندي او وروسته انذاروونكي (پيغمبران) تېر شوي
وو چي له هللا پرته بل څوك مه لمانځئ ،يقينا چي زه
پر تاسو د يوې ستري ورځي له عذاب وېرېږم ،وئې
ويل :آيا د دې لپاره راغلى يې چي موږ له خپلو
معبودانو واړوې ،كه له رښتينو يې هغه څه راوړه چي
وعده ئې راكوې ،وئې ويل :دا علم يوازي له هللا سره
دئ او زه هغه څه دررسوم چي ورسره لېږل شوى يم ،خو
زه مو داسي وگړي گورم چي جهالت كوئ ،نو كله چي ئې
هغه د يوې داسي ورېځي په بڼي كي وليد چي د دوى
درو ته ئې مخه كړې؛ وئې ويل :دا داسي ورېځ ده چي
باران به راباندي ووروي ،بلكي دا همغه څه دي چي
تلوار مو پرې كولو ،يوه سيلۍ چي دردناك عذاب په
كي دئ ،د خپل رب په حكم هر څه ورانوي ،نو داسي
شول چي له كورونو پرته ئې هيڅ څه نه ليدل كېدل،
مجرمو وگړو ته همداسي سزا وركوو.
( -)21-21دلته مخكني مطالب د يوه تاريخي مثال په ترڅ
كي انځور شوي ،په دې تاريخي انځور كي گورو چي د عاد
قوم ته د هغوى پيغمبر هود ﹽ ورغى ،دوى په احقاف نومي
سيمي كي اوسېدل ،دا سيمه هغه مهال آباده سيمه وه،
اوس يوه شگلنه صحراء ترې جوړه شوې ،له عمان تر يمن
پوري غزېدلې ده ،عاديان هغه مهال يو ځواكمن ،متمدن
او پر مخ تللى خو ظالم او په شرك او خرافاتو كي غرق
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قوم وو ،دوى ته د دوى ورور هود ﹽ د پيغمبر په توگه
ولېږل شو چي د ظلم ،كفر او شرك له بدو پايلو ئې
همداسي
هم
وروسته
او
وړاندي
ده
تر
ووېروي،
انذاروونكي پيغمبران تېر شوي وو؛ د ټولو نورو
پيغمبرانو په څېر د هود ﹽ پيغام هم دا وو چي له هللا
ً چي زه پر تاسو د
تعالى پرته بل څوك مه لمانځئ ،يقينا
يوې ستري ورځي له عذاب وېرېږم ،قوم ورته وويل :آيا د
دې لپاره راغلى يې چي موږ له خپلو معبودانو واړوې،
كه له رښتينو يې هغه عذاب راوړه چي موږ پرې وېروې،
او دا پيغمبرانو او دعوتگرانو ته د ټولو مفسدينو گډ
او ورته ځواب دئ ،هود ﹽ وويل :دا علم يوازي له هللا
تعالى سره دئ ،زه نه پوهېږم چي دا عذاب به كله او
څنگه راځي ،زه هغه پيغام دراوروم چي د هللا تعالى له
لوري رالېږل شوى ،خو زه مو گورم چي په جهالت اخته
يئ ،بې اعتنايي كوئ او الهي عذاب په تلوار سره
غواړئ ،كله چي دوى هغه عذاب د يوې داسي ورېځي په بڼي
كي وليد چي د دوى درو ته ئې مخه كړې؛ وئې ويل :دا
داسي ورېځ ده چي باران به راباندي ووروي ،خو دا ورېځ
نه بلكي هغه الهي عذاب وو چي تلوار ئې پرې كولو او
له هود ﹽ ئې غوښتل چي كه د عذاب دا گواښ دي رښتينى
وي ژر ئې راوله!! دا تونده سيلۍ وه چي دوى ته ئې
دردناك عذاب په خپلي غېږ كي درلود ،داسي تونده سيلۍ
چي د خپل رب په حكم هر څه ورانوي ،همداسي وشول ،الهي
عذاب خپل تور وزر پرې وغوړاوو ،تونده ورانوونكې سيلۍ
راغله ،هر څه ئې وځپل ،داسي شول چي له ورانو كورونو
پرته ئې هيڅ څه نه ليدل كېدل ،دا الهي سنت دئ ،هر
مجرم ولس ته د مهلت په پاى كي همداسي سزا وركوي.
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او يقينا چي دوى مو په داسي څه كي متمكن كړي ول
چي تاسو مو نه يئ په كي متمكن كړي ،او دوى ته مو
غوږونه ،سترگي او زړونه وركړي ول ،خو غوږونو،
سترگو او زړونو ئې كوم څه ترې دفع نه كړى شو؛ له
دې كبله چي د هللا په اړه ئې انكار كولو او هغه څه
پرې محقق شو چي ملنډي ئې پرې وهلې ،او يقينا چي
له كليوالو مو هغه هالك كړل چي ستاسو شاوخوا كي
ول ،او آيتونه مو په مكرره توگه بيان كړل چي
راوگرځي ،نو ولي هغو د دوى مرسته ونه كړه چي له هللا
پرته ئې د نږدېوالي سبب معبودان گڼل ،بلكي ترې
ورك شول ،او دا د دوى دروغ او هغه څه وو چي له
ځانه ئې افتراء كول.
( -)21-21د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى عاديانو ته دومره امكانات وركړي وو چي تر
قريشو له هره پلوه ځواكمن او شتمن ول ،د ذاتي
استعدادونو له پلوه هم تر دوى وړاندي ول ،سترگور ول،
ښه حافظه ئې درلوده او زړه ور ول ،خو نه دغو
امكاناتو څه گټه ورورسوله او نه ئې هغو ذاتي
استعدادونو ،غوږونو ،سترگو او زړونو ،له دې كبله چي
د هللا تعالى په اړه ئې انكار كولو او د هود ﹽ انذار او
د الهي عذاب گواښونه ئې د ملنډو وړ گڼل ،نو هغه څه
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.پرې محقق شو چي ملنډي ئې پرې وهلې
، د قريشو شاوخوا سيمو كي مېشت ډېر قومونه د كفر
 هر يوه ته خپل خپل،شرك او ظلم له كبله هالك شوي
 د هللا تعالى څرگند آيتونه ئې د هغوى په،پيغمبر ورغلى
 په دې هيله چي د خپل رب لوري ته رجوع،وړاندي اېښي
 خو پر خپل كفر د ټينگار،وكړي او له بغاوت الس واخلي
له كبله له سخت الهي عذاب سره مخامخ شوي او هغو جعلي
معبودانو هيڅ گټه نه ده وررسولې چي يا ئې په الوهيت
كي د هللا تعالى شريكان گڼل يا ئې هللا تعالى ته د تقرب
 نه يوازي د دوى مرسته ئې ونه كړه بلكي ترې،وسيله
، دا هسي د دوى دروغجنه خبره او افتراء وه،ورك شول
يعني نه هللا تعالى شريك لري او نه دا جعلي معبودان د
.تقرب وسيله دي
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او كله چي د پېريانو يوه داسي ډله مو ستا لوري ته
راوگرځوله چي قرآن ته ئې غوږ نيولو ،كله چي ورته
حاضر شول وئې ويل :چوپ شئ ،نو كله چي پاى ته
ورسېدو ،خپل قوم ته د خبرداري وركونكو په توگه
ستانه شول؛ وئې ويل :اې زموږ قومه! يقينا چي موږ
داسي يو كتاب واورېدو چي تر موسى وروسته نازل
شوى ،د هغه څه مصدق چي ترې وړاندي ول ،د حق لوري
او مستقيمي الري ته الرښوونه كوي .اې زموږ قومه! د
هللا د بلونكي بلنه ومنئ او ايمان پرې راوړئ چي
ستاسو ځيني گناهونه دروبخښي او له دردناك عذاب مو
وژغوري ،او څوك چي د هللا د بلونكي اجابت ونه كړي نو
نه په زمكي كي عاجزوونكى دئ او نه له ده پرته
پالونكي ورته شته ،همدا دوى په څرگندي تېروتني كي
دي.
( -)32-29دا مبارك آيتونه وايي:
 هللا تعالى د پېريانو يوه داسي ډله د رسول هللا ﹽ لوري
ته متوجه كړه چي غوښتل ئې قرآن پرې واوروي ،كله چي د
ده خوا ته حاضر شول وئې ويل :چوپ شئ ،كله چي د قرآن
تالوت پاى ته ورسېدو؛ خپل قوم ته په دې موخه ستانه
شول چي خبردارى وركړي.
ً چي
 دې ډلي خپل قوم ته وويل :اې زموږ قومه! يقينا
موږ داسي يو كتاب واورېدو چي تر موسى ﹽ وروسته نازل
شوى ،مخكني كتابونه تصديقوي ،همغه خبري كوي چي په
مخكنيو الهي كتابونو كي راغلې دي ،بلنه ئې د حق لوري
ته ده او مستقيمه الر راښيي .اې زموږ قومه! د هللا د
دعوتگر پيغمبر بلنه ومنئ او ايمان پرې راوړئ چي په
دې سره به هللا تعالى ستاسو ځيني گناهونه دروبخښي او له
دردناك عذاب به مو وژغوري ،او څوك چي د هللا د بلونكي
اجابت ونه كړي نو نه په زمكي كي داسي برالسي ترالسه
كولى شي چي له الهي عذاب ځان وژغوري او نه له هللا
تعالى پرته داسي اولياء او پالونكي موندلى شي چي
مرسته ئې وكړي ،همدا دوى په څرگندي تېروتني كي دي.
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دا مطلب د قرآن په يوه بل آيت كي په دې توگه
راغلى:




   







    
   

الجن2-1 :

ووايه :راته وحي شوې چي د پېريانو يوه ډله ورته غوږ
شول او وئې ويل :بې شكه چي مونږ عجيب قرآن واورېدو،
د رشد او كمال لوري ته الرښوونه كوي ،ايمان مو پرې
راوړ ،او هيڅكله به څوك له خپل رب سره شريك نه كړو.
په دې مباركو آيتونو كي څو ظريف ټكي زمونږ توجه
جلبوي:
 د آيت له فحوى معلومېږي چي پېريان د انسانانو په
ژبي پوهېږي ،دا پېريان هم د تورات په ژبه پوهېدل او
هم د قرآن.،
 رسول هللا ﹽ ته د وحي له الري ويل شوي چي د پېريانو
يوې ډلي د قرآن تالوت ته غوږ اېښى او دومره ئې تر
اغېز الندي راغلي چي نورو ته ئې ويلي :عجيب قرآن مو
واوريدو ،د كمال لوري ته الرښود ،ايمان مو پرې راوړ
او دا پرېكړه مو وكړه چي له دې وروسته به هيڅكله د
شرك مرتكب نه شو ،او د هللا تعالى په څنگ كي به د بل چا
او بل څه عبادت ونكړو.
 پيغمبر عليه السالم دا ډله نه ده ليدلې او د دې
سورې تر نازلېدو له دې نه وو خبر چي د پېريانو يوې
ډلي قرآن اورېدلى او غبرگون ئې دا وو او خپل قوم ته
ئې دا وينا كړې .له دې جريان هغه مهال خبر شو چي دا
آيتونه نازل شول .د احقاف او د جن د سورې دا آيتونه
په ډېر صراحت سره وايي چې پيغمير عليه السالم په تالوت
لگيا وو چي دا ډله راغلې ،قرآن ئې اورېدلى ،پرته له
دې چي رسول هللا ﹽ د دوى په راتگ او ايمان راوړلو پوه
شي .په ټول قرآن كي داسي آيت نه مومو چي رسول هللا ﹽ
پېريان ليدلي.
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خو په دې اړه څو روايتونه زمونږ مخي ته راځي :يو
ئې عبدهللا بن عباس ﹽ ته منسوب دئ او دوه ئې عبدهللا بن
مسعود ﹽ ته ،د دغو دواړو جليل القدره صحابه وو د
رواياتو تر منځ تعارض دئ ،يو ئې د پېريانو د نه ليدو
او بل ئې د ليدو خبره كوي ،عبد هللا بن مسعود ﹽ ته
منسوب روايتونه هم په خپلو كي تعارض لري ،په يوه كي
داسي راغلي چي مونږ يوه شپه پيغمبر عليه السالم ونه
موند ،ډېر پرېشانه شوو ،دا وېره راسره پيدا شوه چي
څه نه وي پرې شوي ،سحر هغه رامعلوم شو او پوښتنه مو
ترې وكړه چي چېري تللى وې ،هغه وفرمايل چې د پېريانو
يوې ډلي ته مي قرآن اورولو ،په بل كي راغلي چي زه ئې
په يوه ځاى كي ودرولم او راته وئې ويل چي له دې ځايه
مه خوځېږه او هغه الړ او د پېريانو يوې ډلي ته ئې
قرآن واوراوو .كه څه هم ځينو د دې تعارض په اړه څه
توجيهات كړي ،خو په ډېر تكلف سره ،او دا هڅه ئې هم
كړې چي د عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه دا قول ضعيف وښيي
چي وايي:
ِّ و
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آهمْ ...
ر
َ ُ
له عبدهللا بن عباس ﹽ روايت دئ چي وايي :رسول هللا ﹽ نه
پېريانو ته د قرآن قرائت كړى او نه ئې دوى ليدلي.
ځينو دا دوه بېلي بېلي پېښي گڼلې ،په يوې كي د
پېريانو د ليدو او په بلي كي د نه ليدو ،خو د االحقاف
او الجن اړوند آيتونه په ډېر صراحت سره وايي چي رسول
هللا ﹽ پېريان نه دي ليدلي ،هغه روايات چي وايي رسول
هللا ﹽ پېريان ليدلي په قرآن كي نه يوازي كوم شاهد نه
لري بلكي وينا ئې له قرآن سره تعارض لري ،نه يوازي د
قرآن په دې دواړو آيتونو كي بلكي په بل ځاى كي هم
ويل شوي چي انسانان پېريان نه شي ليدى ،لكه چي
فرمايي:
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االعراف21 :
اې د آدم زامنو! شيطان دي تاسو دوكه نه كړي ،لكه چي
ستاسو مور پالر ئې له جنته وايستل ،جامې ئې ترې
ً چي دى او
ايستلې ،تر څو ئې بدنونه وروښيي ،يقينا
قبيله ئې تاسو له هغه پلوه ليدى شي چي تاسو ئې نه شئ
ليدى ،مونږ خو شيطانان د هغو كسانو لپاره دوستان
گرځولي چي ايمان نه راوړي.
په قرآن كي صريحا يا تلويحا داسي څه نه گورو چي
وښيي پيغمبر عليه السالم پېريان په خپلو سترگو ليدلي،
يا ئې بل څوك ليدى شي ،په مقابل كي ئې دا درې آيتونه
په صراحت سره وايي چي نه رسول هللا ﹽ پېريان ليدلي او
نه ئې نور خلك ليدلى شي .دغو دالئلو ته په پام سره په
يقيني توگه ويلى شو چي عبدهللا بن مسعود ﹽ ته منسوب
روايات د اعتبار وړ نه دي ،دا ځكه چي هم په خپلو
منځونو كي تعارض لري ،هم د قرآن له آيتونو سره او هم
د عبدهللا بن عباس ﹽ له روايت سره.
قريشو ته د دې قصې اورول د دې لپاره وو چي له يوې
خوا د جن او پېريانو په اړه د دوى بې بنسټه او له
خرافاتو ډكه عقېده تصحيح كړي او له بلي خوا ورته
ووايي چي راشئ له قرآن سره ستاسو چلن د هغه چا له
چلن سره مقايسه كړئ چي پېريان دي ،نه پيغمبر عليه
السالم د دوى له ډلي او نه قرآن د دوى په ژبه ،او تر
ټولو شرير مخلوق ابليس په دوى كي راوالړ شوى .خو د
قرآن د يوې برخي په اورېدو سره ئې له ځنډه پرته پرې
ايمان راوړ ،د هغه عظمت ته گوته په غاښ شول او خپل
الرښود ئې ومانو ،خو تاسو اې قريشو! په داسي حال كي
له ايمان راوړو ډډه كوئ چې پيغمبر عليه السالم ستاسو
له منځه غوره شوى ،قرآن ستاسو په ژبه نازل شوى ،په
فصيح عربي ژبي او تاسو ته قابل فهم!!





  




د قرآن پلوشې
111
األحقاف



















   
   







 
آيا دې ته ئې پام نه دئ كړى هغه هللا چي آسمانونه او
زمكه ئې پيدا كړي او په پيدا كولو ئې نه دئ
ستومانه شوى په دې قادر دئ چي مړي راژوندي كړي؟!
ولي نه؛ يقينا چي هغه په هر څه توانمن دئ ،او په
كومه ورځ چي اور ته هغه وگړي وړاندي كړى شي چي
كفر ئې كړى (ورته وبه ويل شي ):آيا دا (عذاب)
رښتينى نه دئ؟! وبه وايي :ولي نه؛ په خپل رب مو
قسم ،وبه وايي :نو د هغه كفر له كبله چي تاسو
كولو دا عذاب وڅكئ.
( -)34-33د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 آيا د آخرت منكرينو دې حقيقت ته پام نه دئ كړى چي
د آسمانونو او زمكي هغه پيدا كوونكي رب ته چي د دې
بې شمېره مخلوقاتو په پيدا كولو نه دئ ستومانه شوى؛
ولي به د مړو راژوندي كول ورته گران او محال كار وي؟
هغه قدير ذات چي د آسمانونو او زمكي په پيدا كولو
ً چي هغه په
توانېدلى ،له كومي ستومانتيا پرته؛ يقينا
دې هم قادر دئ چي مړي راژوندي كړي؟!
 د آخرت د منكرينو اصلي ستونزه دا نه ده چي د مړو
بياژوندون ورته محال برېښي او د دې لپاره كافي دالئل
نه مومي؛ ستونزه ئې دا ده چي د مكافات او مجازات په
الهي سنت باور نه لري ،دا باور ئې له گناهونو منع
كوي او دوى له گناه الس اخيستلو ته نه دي چمتو ،له
مجازات انكار د دوى رواني ستونزه ده نه عقلي مشكل ،د
همدې لپاره دلته ويل شوي :په كومه ورځ چي دا كافران
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اور ته وړاندي كړى شي ورته وبه ويل شي :آيا دا عذاب
رښتينى نه دئ؟! وبه وايي :ولي نه؛ په خپل رب مو قسم
چي دا يو حقيقت دئ ،هغه حقيقت چي موږ په دنيا كي ترې
انكار كولو ،نو دوى ته به وويل شي :اوس د هغه عذاب
خوند وڅكئ چي ستاسو د كفر او انكار سزا ده.


















   








 
نو داسي صبر كوه لكه چي هوډمنو پيغمبرانو صبر كړى
او د دوى په اړه تلوار مه كوه ،كومه ورځ چي دوى
هغه څه وگوري چي وعده ئې وركول كېږي داسي به وي
لكه چي د ورځي له يوې گنټې پرته ئې ځنډ او درنگ
نه وي كړى .دا يو ابالغ دئ ،نو آيا له دغو فاسقو
وگړو پرته به بل څوك هالك كړى شي؟!
( -)31په دې مبارك آيت كي چي د سورې ښكلې تتمه او
جامع خالصه ده له يوې خوا رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي
د مخكنيو هوډمنو پيغمبرانو په څېر صبر كوه او د دوى
په اړه تلوار مه كوه ،هللا تعالى دوى ته تر يوې ټاكلې
نېټې مهلت وركوي ،د دې نېټې د ژر راتلو تلوسه مه
كوه ،ټولي الهي پرېكړي به له كوم ځنډ او تغيير پرته
په خپل خپل وخت كي هرومرو ترسره كېږي .له بلي خوا
ويل شوي چي په كومه ورځ دا مخالفين هغه څه وگوري چي
وعده ئې وركول كېږي؛ نو حالت به ئې داسي وي لكه چي د
ورځي له يوې گنټې پرته ئې ځنډ او درنگ نه وي كړى.
دوى خپل پيغمبر ته ويلي وو چي هغه الهي عذاب چېري دئ
او ولي ځنډېږي چي ته مو پرې گواښې ،خو كله چي دا
عذاب راشي نو بيا به تېره موده ډېره لنډه ورته
برېښي ،د دنيايي عذاب په اړه به هم د دوى انگېرنه
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همداسي وي او د قيامت په اړه هم ،دا يوه داسي عمومي
قاعده ده چي جرړي ئې د انسان په فطرت كي غزېدلې دي،
د مصيبت او كړاو په وخت كي د راحت اوږده موده ورته
لنډه برېښي!! له بلي خوا د قرآن مخاطبينو ته ويل
شوي :دا قرآن د هللا تعالى له لوري يو څرگند پيغام او
ابالغ دئ ،په دې سره حجت بشپړ شوى ،حقيقت څرگند شوى،
د كافر او مؤمن الري او د دوى د ايمان او كفر حتمي
پايلي څرگندي شوې ،اوس به يوازي هغه څوك له تباهي او
هالكت سره مخامخ كېږي چي د خپل رب په وړاندي د
سرغړاوي او بغاوت الر غوره كړي.
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